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RESUMO

A "Efetividade e Eficácia dos Direitos e Garantias Constitucionais no presídio de Passos" é o título do projeto em andamento, que tem por objetivos estudar os direitos

fundamentais dos cidadãos e, em específico, a manutenção ou não desses direitos para aqueles que se encontram presos; fazer um estudo sobre a aplicabilidade desses direitos

no sistema prisional da cidade de Passos;  pesquisar os programas, estratégias e políticas públicas adotadas pelo Estado para ressocializar o preso neste presídio. Como objetivo

específico, faremos um levantamento dos direitos e garantias individuais dos detentos que serão utilizados como paradigma e, a partir deles, faremos um estudo de caso,

baseado em pesquisa de campo a ser realizada no presídio de Passos. Para realização das entrevistas foi desenvolvido um roteiro estruturado que está sendo aplicado com

alguns presidiários, administradores do presídio, advogados, juízes e outros profissionais que trabalham ou que já trabalharam no presídio de Passos. Desta maneira, poderemos

conhecer o funcionamento, necessidades, aspectos gerais deste presídio, além de identificar falhas no processo de execução penal e sugerir ações que englobem os direitos

fundamentais que visem a melhoria na ressocialização dos presos. Com a divulgação desta pesquisa, pretendemos criar um pensamento crítico e uma conscientização social de

que lutar pelo direitos dos presos é um dever de todos, uma vez que a prisão deve ser um espaço de prevenção especial e de ressocialização. Já a pena, com caráter

exclusivamente punitivo, colabora para o aumento da reincidência, trazendo malefícios não apenas para o apenado, mas sim para toda a sociedade. O projeto foi iniciado, tendo

sido realizada a pesquisa bibliográfica, a leitura de artigos  científicos  sobre sistema prisional no país.Estamos cumprindo a fase de realização das entrevistas. Após o término da

coleta dos dados, os mesmos serão analisados, sistematizados  para serem elaboradas as conclusões
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