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RESUMO

O Presente trabalho apresenta como parte nuclear, os resultados exitosos da experiência jus científica voltada ao foco da recuperação e 
reintegração do apenado à sociedade, por meio de contínuo trabalho, com vistas à estimular um nova chance para que o detento fosse alvo de 
uma nova oportunidade democrática e de um novo estilo de desenvolvimento de vida, concretamente comprometida com os valores, usos e 
costumes, de uma sociedade ocidental de tradições éticas e moral cristocêntrica, como reza o título I da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Esse fenômeno antecedente amplia horizontes legais e Institucionais para uma gestão comprometida com a ordem e o progresso 
das pessoas, quando estimula o direito como processo educativo de uma cultura de liberdade e da justiça com misericórdia. Dessa forma, as 
decisões jurídicas reconhecem a validade de uma justiça reconstrutiva e  evidentemente proporcionar a coragem de mudar aquele ambiente de 
restrições ultrapassadas pela cultura tridimensionalista. Observa-se que, os detentos  experimentavam tratamentos não adequados e até mesmo 
não humanos com  relações humanas e antissociais  estruturadas de forma imprópria aos direitos humanos, funcionais e operacionais prisional 
insuficientes para um  cumprimento de pena, diante de uma perspectiva constitucional de desenvolvimento da dignidade humana, do bem 
comum, harmônico, solidário e sustentável. O experimento foi realizado na Colônia penal Irmã Margarida, localizada na comarca de Cachoeiro do 
Itapemirim-ES, no período de 1983 a 1986. O projeto teve como base leitras e fichamentos bibliográficos e documental com lições aplicadas na 
execução da experiência de campo. As atividades de orientação e trabalhos técnicos na colônia agrícola começaram com 20 internos e acrescida 
sistematicamente a mais de 150 apenados. O programa de treinamento e agregação de valores do trabalho, de produtividade, de 
responsabilidade social e de compromisso com os objetivos do programa e as suas atividades de avaliação , permitiram obter sucesso de 
resultados com o  modelo de gestão implantado. O projeto contou com a integração de clubes de serviços, tais como, Rotary, Lions, Câmara 
Junior,Igrejas católica e evangélica, comércio, indústria e o apoio integral do governo do Estado e do Tribunal de justiça do Espírito Santo.
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