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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro do contexto legislativo, tem-se em âmbito internacional o Pacto de San José 

da Costa Rica, que reforça o disposto no artigo 5º inciso XLIX da Constituição Federal. 

Tais dispositivos asseguram ao indivíduo reconhecido como culpado o direito à vida, 

à plenitude física e moral, bem como ao resguardo a tratamentos atrozes ou 

deteriorantes. Todavia, embora o ordenamento jurídico brasileiro trate de garantias 

aos condenados, a realidade vivenciada nos sistemas carcerários no país diverge do 

disposto em lei. 

 

É comum que o condenado, ao entrar no sistema penitenciário, torne-se excluído pela 

coletividade e fique sem perspectiva de um futuro socialmente aceito, uma vez que 

inserido nas condições penais, passa a ser marginalizado, submetido a condições 

desfavoráveis a sua ressocialização e, consequentemente, mais propício ao retorno 

ao crime e sucessiva reinserção no sistema carcerário. 

 

Há grande contrariedade no presente sistema penitenciário brasileiro, se considerada 

a superlotação dos presídios, a condição degradante e o estado do instituto em que 

se encontram os detidos. Tais circunstâncias por si só geram descumprimento da 

norma constitucional que ampara os presos, além de rebeliões nos presídios e a 

reincidência do apenado no sistema prisional. 

 

Neste cenário, discute-se uma alternativa auxiliar ao poder público para execução da 

pena privativa de liberdade e a recuperação do apenado, objetivando a reintegração, 
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a ressocialização e a recuperação dos detidos, concretizando dessarte o cumprimento 

da pena às margens dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. 

 

Na busca pela resolução dos problemas incluídos nos presídios, surge a figura da 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), uma metodologia 

alternativa e eficaz nas execuções penais, criada com escopo de transumanar as 

penitenciárias, propondo uma exposição do método alternativo de cumprimento de 

pena que efetive os direitos e garantias constitucionais, e seus decorridos frutos e 

benefícios não somente aos detentos, como também para a sociedade. 

 

Dado o exposto, o presente trabalho visa discorrer em torno da estrutura da APAC 

como forma exequível a solucionar sancionar o problema do sistema carcerário 

brasileiro atual, reintegrando o condenado no âmbito social e diminuindo sua 

reincidência no complexo prisional. 

 

Partindo do pressuposto de que o sistema atual não alcança a finalidade proposta, o 

método APAC possui grande relevância social na medida em que poderia contribuir 

para que os indivíduos que passem pelo sistema alternativo em comento, ao serem 

reinseridos na comunidade se tornem úteis para a sociedade. A possível solução para 

o sistema prisional brasileiro, qual seja, a metodologia alternativa projetada nas 

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, deve ser  a efetiva 

recuperação do detido, voltando suas estratégias à reintegração e ressocialização no 

meio social, algo que é trabalhado enquanto se encontram custodiados. 

 

A justificativa social para a presente pesquisa se norteia com a transformação do 

método de abordagem carcerária e suas consequentes melhorias na vida dos presos, 

que se mostra de relevante benefício social, recuperando-o da vida do crime, evitando 

a reincidência e como reflexo diminuindo a criminalidade na comunidade. 

 

Já a justificativa acadêmica, dar-se-á diante do que é estudado nas academias, que 

de forma irrisória trabalha a ressocialização, ao que se percebe que as universidades 

se dedicam pouco a refletir sobre meios alternativos de ressocialização dos 

indivíduos. De uma forma geral, é perceptível que se utiliza tão somente o sistema 

carcerário tradicional, e acredita-se que esse sistema tradicional vá alcançar a 



finalidade da ressocialização, por isso a justificativa acadêmica é justamente em face 

da pouca produção nessa área. 

 

Por fim, destaca-se que a justificativa pessoal dessa pesquisa se dá pelo fato de que 

em uma oportunidade no ano de 2017, visitamos a unidade APAC de Manhuaçu em 

Minas Gerias e lá verificamos os métodos, a estrutura da unidade, e despertou-se uma 

curiosidade a fim do aprofundamento para pesquisa no entendimento do sistema das 

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. 

 

2 A ESTRUTURA PRISIONAL BRASILEIRA 

 

O Código Criminal da República de 1890 regulamentou a gestão carcerária voltada às 

primeiras ideias de ressocialização e reeducação do detido, inicialmente conforme 

pondera o doutrinador Roberto Porto, o isolamento do preso, dava-se em decorrência 

da ruptura com os vínculos criminosos, tornando desde então a prisão propícia à 

reflexão da conduta que o levara àquele local. Dessa forma, no Brasil, a ideia de 

ressocialização e reeducação do detento surge somente no ano de 1890, com a 

criação do regime penitenciário de caráter correcional. (PORTO. 2008. P. 09) 

 

Atualmente, rege no ordenamento jurídico brasileiro a Constituição Federal de 1988, 

que estabelece alguns pilares no que concerne aos direitos e deveres daqueles que 

adotaram condutas criminosas e encontram-se restritos à sua ampla liberdade. 

 

Considerando as determinações do artigo 5º, III da Constituição Federal, em que 

nenhuma pessoa será constrangida a tratamento cruel ou degradante, observando 

também seus reflexos no disposto no inciso XLVIII e seguintes, tem-se o respeito a 

condições dignas aos detentos com escopo de recuperação e reinserção destes à 

sociedade. 

 

Nesse mesmo sentido, a Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, concorda com a carta 

magna ao determinar que as finalidades legais da execução penal em seu artigo 1º, 

onde exala o propósito de não apenas efetivar as disposições designadas na sentença 

ou decisão criminal, como proporcionar condições consonantes à harmônica 

integração social daquele que está sujeito às restrições do Estado. 



 

O intuito do sistema carcerário apresenta-se voltado à garantia da segurança social 

com o dever de manter a tutela punitiva do Estado em consonância aos direitos 

concebidos constitucionalmente aos cidadãos. Todavia, diante do real cenário da 

população carcerária, bem como os estabelecimentos prisionais, a efetivação dos 

preceitos fundados como objeto do tradicional sistema carcerário verifica-se 

defeituoso, ensejando cenários contemporâneos indesejados. 

 

Ao visualizar a realidade do sistema prisional, faz-se imprescindível destacar os dados 

fornecidos pelo SISDEPEN – Sistema de Informações do Departamento Penitenciário 

Nacional, no período compreendido em julho a dezembro de 2020, em que eram 

totalizados 807.145 presos em unidades prisionais no Brasil, sendo que mais de 

16.520 representam a população carcerária da Grande Vitória/ES. 

 

Em se tratando de levantamento nacional de informações penitenciárias, extrai-se que 

no tocante à quantidade de incidência por tipo penal, tem-se que 40,91% (285.349 

presos) são crimes cometidos contra o patrimônio, 29,9% (208.530 presos) 

cometeram crimes envolvendo drogas – lei 11.343/06, e 15,13% (105.559 presos) 

incorreram em crimes contra a pessoa. 

 

Especificamente no estado do Espirito Santo, a maioria dos apenados praticaram 

crimes superveniente à lei de drogas, envolvendo a porcentagem de 45,39% da 

população carcerária capixaba. Considerando ainda que 24,29% dos capixabas 

detidos incorreram em crimes contra o patrimônio e 21,85% foram condenados em 

crimes contra pessoa. 

 

Por fim, o perfil da maioria dos integrantes da população carcerária brasileira, é de 

jovens de até 29 anos (55%), negros (64%) e que não completaram o ensino 

fundamental (51%). (ITTC. 2020) 

 

Em frente aos dados expostos, alguns doutrinadores como Rogério Grecco 

questionam a discrepância existente entre a realidade lastimável do sistema 

carcerário e o sistema prisional tradicional brasileiro, uma vez que não há a efetivação 



da liturgia legal, vinculada ao insucesso diante da comum reincidência dos 

condenados, existindo a necessidade de sua superação. 

 

De acordo com Michel Foucault, a condenação não deveria visar apenas o caráter 

social da pena, mas também o ponto de vista humano voltado à mudança do 

comportamento pessoal do apenado, uma vez que “[...] para ser útil, a pena deve ser 

calculada não em função do delito, mas de possível reincidência. Visar não à ofensa 

passada, mas a desordem futura. Fazer de tal modo que o criminoso não possa ter 

vontade de recomeçar (FOUCAULT. 2007. P. 78)” 

 

Dada a essa característica procedimental mecânica, a sistematização é alvo de 

críticas quanto à eficácia de sua funcionalidade diante dos índices negativos. Neste 

sentido Kloch e Mota afirmam que 

 

Por ter uma população carcerária acima da média mundial, o atual sistema 
penitenciário brasileiro é criticado, especialmente quanto à sua eficácia, e a 
sociedade pugna por mudanças, visando erradicar a criminalidade e diminuir 
a reincidência. O Brasil enfrenta amargas experiências em seu sistema 
prisional. Ainda enfrenta a falta de orçamento e gestão, no investimento 
adequado na estrutura, alimentação, peca pela desqualificação do pessoal 
técnico, pela ociosidade do apenado e pela superpopulação carcerária, 
fazendo com que a combinação desses fatores gere rebeliões nas casas de 
detenções e dificulte a res(socialização) do detento. (KLOCH e MOTA. 2014. 
P. 79) 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo “O Globo”, ao analisar o índice de 

reincidência considerando as execuções penais baixadas ou julgadas em 2015 até 

final de 2019, ficou constatado o percentual de 42,5% de retorno de ex detentos ao 

sistema carcerário no Brasil. 

 

Perante os indicativos, torna-se evidenciada a contrariedade do sistema penitenciário 

brasileiro que teria como objetivo resguardar a sociedade e tornar o indivíduo apto a 

contribuir para a sociedade, mas não dispõe do suporte necessário para sua 

efetivação estável. 

 

Neste âmbito, Roberto Porto analisa que 

 



[...] as prisões brasileiras perderam o seu papel exigido, de aparelho 
transformador de indivíduos. A prisão não foi criada tão somente como forma 
de privação de liberdade. A sua razão de existir, desde o início, sempre 
esteve ligada à função técnica de correção, juntamente com o castigo. A 
perda da liberdade do sentenciado foi a forma encontrada para implementar 
esta técnica. (PORTO. 2008. P. 29) 

 

2.1 OS PROBLEMAS INERENTES À INEFICÁCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

Inicialmente, cumpre-se destacar a perspectiva fundamental sob a ótica constitucional 

no que tange ao absentismo de direitos humanos, que em grande parte é violada 

durante o tratamento dentro das unidades prisionais. 

 

Ao estudar as precariedades do sistema prisional, o doutrinador Rafael Damasceno 

de Assis reflete o entendimento de vários estudiosos que concordam que houve o 

abandono do sistema prisional brasileiro e a reversão dos instrumentos, que ao se 

encaminhar para a ressocialização, funciona na realidade como uma “escola do crime” 

em decorrência da forma como é tratada pelo Estado e pela sociedade. (ASSIS. 2007) 

 

Analisando reportagens, jornais e documentários, há tempos são demonstradas as 

condições desumanas em que os presídios submetem seus detentos: superlotação 

das celas, insalubridade dos alojamentos, precariedade do ambiente, sedentarismo e 

má alimentação, uso de drogas incorporadas de maneira oculta nos estabelecimentos, 

dentre outras violações à dignidade, presentes durante o período de execução da 

pena, o que fere a integridade da pessoa, dificultando seu processo de “recuperação”. 

 

Para Henrique Kloch e Ivan Dias Mota, “a integridade física é como um modo de ser 

físico da pessoa, perceptível mediante sentidos. A Integridade humana é um direito 

incondicional e absoluto, portanto, não pode ser cerceado por qualquer que seja o 

sistema punitivo. (KLOCH e MOTA. 2014. P. 46)” 

 

Ao apontar a ausência de dignidade da pessoa humana no contexto prisional, Paulo 

Afonso Girão da Silva, sabiamente discorre que 

 

Os direitos fundamentais insertos no artigo 5º da Constituição Federal de 
1988 são parâmetros que devem orientar não apenas os legisladores, mas 
qualquer órgão ou poder que possua capacidade normativa e disciplinadora. 
Seus parâmetros, no tocante ao tratamento dispensado aos reclusos, 



acusados e até aos suspeitos, embora não custodiados, decorrem sempre da 
dignidade humana. (SILVA) 

 

Dos contextos a serem superados, está a superlotação dos presídios brasileiros e da 

condição do instituto em que se encontram os detidos. Conforme dados emitidos pelo 

Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 78% dos presos existentes no Brasil 

estão em penitenciárias sob circunstâncias precárias. O Brasil é o país com maior 

número de apenados da América Latina, ainda com a maior escassez de vagas 

vinculadas ao sistema carcerário o que, inequivocamente, embaraça o processo de 

cumprimento dos pilares legais atribuído aos detentos. (PORTO. 2008. P. 21) 

 

Embora a própria Lei de Execução Penal garanta a integridade física e moral dos 

presos em seus artigos 40 e 41, contrariando o princípio da legalidade há 

corriqueiramente a prática de punições cruéis e degradantes, ocasionando em 

revoltas e rebeliões, revelando a vulnerabilidade do sistema. 

 

Em face do atrasado sistema supersaturado, resta um prejuízo tanto para o Estado 

que mantém o detento quanto para a sociedade que sofre os prejuízos da 

criminalidade procedente de um complexo desumano e ineficaz. 

 

Diante dos muitos problemas que envolvem a ineficácia do sistema prisional 

tradicional, o círculo vicioso de reincidência na vida criminosa após as marcas 

lesionadas pela passagem em um cárcere judicial ineficaz, é nítida a ausência da 

humanização para reinserir um ex detento nas oportunidades do meio social. 

 

Muito embora haja instrumento legal de proteção ao presidiário, a acepção está 

direcionada ao ideal de ressocialização do preso. Sendo assim, Silva discorre que 

 

A Constituição Federal de 1988 protege o preso de qualquer exposição 

atentatória à honra e aos seus sentimentos. O sentido desta preocupação 

está voltado para a ideia de ressocialização do preso, pois nessa ótica a 

preservação da integridade moral funciona como elemento facilitador para 

uma nova inserção na comunidade. Quando a integridade física de uma 

pessoa for maculada, por ter sido submetido à tortura, seja nas delegacias de 

polícia; nas unidades prisionais; pelas condições aviltantes da cela em que 

foi detido, mesmo que sejam psicológicas será o poder público 



responsabilizado. Em consequência de tais fatos, torna-se depressivo o ato 

praticado em nome do Estado ou não, devendo este arcar com as 

consequências, nos termos do art. 5º, incisos XLIX e LXI, da Constituição 

Federal de 1988. Em se tratando de violação aos direitos inerentes à 

dignidade do apenado, as circunstâncias devem ser pesadas quando do 

arbitramento do valor a título indenizatório, a evidenciar a manutenção do 

Estado anterior em que se encontrava o lesionado. Portanto, cabe ao Estado 

a responsabilidade decorrente da atividade administrativa de guardar os 

presos. (SILVA) 

 

Dado o exposto, demonstra-se necessária uma alternativa às metodologias 

tradicionais do Estado, vinculado à intenção de reinserir um indivíduo apto ao meio 

social, ao mercado de trabalho e a readquirir sua liberdade. 

 

3 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS 

 

Visando adotar uma medida alternativa à realidade vivida nas unidades prisionais, 

Mario Ottoboni fundou um ONG em 1972, conhecida atualmente como APAC – 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com o escopo de promover 

a concreta efetivação dos direitos dos apenados, bem como efetivar sua recuperação. 

 

A natureza jurídica da APAC é classificada como uma entidade civil de direito privado, 

sendo detentora de personalidade jurídica própria, embora exerça uma atividade 

coadjuvante ao Poder Judiciário nas execuções penais, bem como auxilia o Poder 

Executivo quanto à administração da implementação das sentenças condenatórias 

em penas privativas de liberdade. 

 

Cumpre destacar que tais associações não possuem fins lucrativos, e que cada APAC 

é autônoma financeira e administrativamente, inclusive, embora encontre amparo na 

Constituição Federal de 1988, na Lei de Execuções Penais e estatuto as margens do 

Código Civil, possui também autonomia jurídica. 

 

De acordo com o fundador a APAC compreende em  

 

[...] uma metodologia que rompe com o sistema penal vigente, cruel em todos 
os aspectos e que não cumpre a finalidade da pena: preparar o condenado 



para ser devolvido em condições de conviver harmoniosamente e 
pacificamente com a sociedade. O Método cuida em primeiro lugar da 
valorização humana da pessoa que errou e que, segregada ou não, cumpre 
pena privativa de liberdade. (OTTOBONI, 2001. P. 29) 
 
[...] Enquanto o sistema penitenciário praticamente – existem exceções – 
mata o homem e o criminoso que existe nele, em razão de suas falhas e 
mazelas, a APAC porpugna acirradamente por matar o criminoso e salvar o 
homem. Por isso, justifica-se a filosofia que prega desde os primórdios de sua 
existência: “matar o criminoso e salvar o homem”. (OTTOBONI, 2001. P. 19) 

 

Em suma, as APACs são totalmente voltadas ao princípio constitucional da dignidade 

da pessoa humana e do pressuposto da recuperação dos reeducandos, possuindo 

uma tripla finalidade, quais sejam: auxiliar a justiça, proteger os condenados e escudar 

a sociedade. 

 

Ressalta-se que a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC, é 

a Associação que atua em consonância com as APACs, com intuito de promover o 

assessoramento das APACs do exterior. Cumprindo ainda o papel de orientar, tutelar 

e supervisionar a precisa aplicação da metodologia, ministrando a capacitação de 

funcionários, recuperandos e demais envolvidos. 

 

As margens do descrito pela FBAC, “o objetivo da APAC é promover a humanização 

das prisões, sem perder de vista a finalidade da pena”, com o propósito predominante 

“evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar” 

(FBAC) 

 

Motivados pelo ditado “nunca é tarde para recomeçar”, o sistema alternativo 

demonstra o interesse em manter suas estruturas internas fundadas na confiança e 

na humanização, voltadas à perspectiva de que há chance para que os recuperandos 

percorram por um caminho idôneo, e se encaminhem para um retorno estruturado 

para sociedade e não mais regressem à criminalidade. 

 

De acordo com o método apaqueano, parte-se de um pressuposto de que todo ser 

humano é recuperável, desde que haja um tratamento adequado. Para tanto, trabalha-

se com 12 elementos fundamentais, ressaltando que, para o êxito no trabalho de 

recuperação do condenado, é imprescindível a adoção de todos eles. 

 



Os elementos desta metodologia envolvem: participação da comunidade; 

recuperando ajudando recuperando; trabalho; religião; assistência jurídica; 

assistência à saúde; valorização humana; família; os voluntários e sua formação; o 

Centro de Reintegração Social – CRS; mérito do recuperando; e por fim, a Jornada 

de Libertação com Cristo (FBAC). 

 

Salienta-se que, embora exista a influência cristã na metodologia alternativa APAC, 

não há de se falar em violação a laicidade estatal, até porque não subsiste a imposição 

de uma fé, podendo ser comparado com as diversas designações religiosas dentro 

dos presídios tradicionais frequentemente. 

 

A peculiaridade do método APAC, envolve a capacidade de dissipar as “mazelas das 

prisões”, ressocializar os condenados e inseri-los na sociedade, começando pela 

aplicação de seus princípios no dia a dia desse sistema, como por exemplo dizer que 

todos os recuperandos devem ser chamados pelo nome, com o intuito de valorizar o 

indivíduo, valorizar a pessoa em si (BITENCOURT. 2004). 

 

Destaca-se desde então, a doutrina de Marcão onde discorre que  

 

A execução penal deve objetivar a integração social do condenado ou do 
internado, já que adotada a teoria mista ou eclética, segundo o qual a 
natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a 
humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir e humanizar. 
(MARCÃO, 2005, p. 1) 
 

Ademais, no tocante às finalidades da metodologia supracitada, estão em acordo com 

o disposto no artigo 1º Lei de Execução Penal, onde redige quanto à retribuição, 

prevenção específica e ressocialização daquele que se encontra detido. 

 

Art. 1º da lei 7.210/84. A execução penal tem por objetivo efetivar as 
disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para 
a harmônica integração social do condenado e do internado. 

 

Ainda no que diz respeito à execução penal nas diretrizes apontadas pela metodologia 

apaqueana, são extraídas diretamente das disposições redigidas pela Lei 7.210/84, 

às quais asseguram os deveres (art. 38 e 39 da Lei 7.210/84), as garantias (art. 5º, I, 

II, III, VII, XLV, XLVI, XLVIII e XLIX da CF/88) e os direitos (art. 40 e seguintes da Lei 

7.210/84). 



 

É mister dizer que para Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

concretizar seus pilares, devem ser seguidos alguns elementos estudados no âmbito 

da psicologia para que seja aplicado no dia a dia dos recuperandos. 

 

No que concerne as atividades a serem exercidas na instituição, estão presentes a 

realização de cursos supletivos e profissionais, dentre outras atividades variadas, 

evitando desde então a ociosidade, caracterizando um instituto envolto por respeito, 

ordem, trabalho e o envolvimento da família do sentenciado.  

 

Quanto aos regulamentos disciplinares das Associações de Proteção e Assistência 

aos Condenados, cumpre ressaltar que é considerado pela doutrina como muito 

rígido, diante da vinculação e comprometimento que os recuperandos possuem para 

que continuem integrando a instituição. Todavia, a metodologia trata-se de uma 

proposta, e não uma imposição, dessarte, caso o recuperando apresente a ausência 

de concordância em acolher a proposta, poderá requerer sua remoção para a devida 

unidade carcerária comum. 

 

A principal diferença entre o sistema carcerário tradicional e a metodologia alternativa 

apaqueana, é que os recuperando são corresponsáveis pelo auxilio mútuo no 

cumprimento de suas penalidades, além de receberem assistência pela própria 

comunidade. Enquanto a segurança e a disciplina são realizadas com a colaboração 

dos recuperandos, tem-se como suporte também funcionários, voluntários e diretores 

das entidades, sem a interferência direta dos agentes públicos estatais (policiais e 

agentes penitenciários). 

 

Quanto aos índices de reincidência, conforme estudos realizados pelo Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (2009) dispõem que 

 

Apresentando índices de reincidência em torno de 8%, o método socializador 
empregado pela Apac tem alcançado grande repercussão no Brasil e no 
exterior. Hoje, são aproximadamente 100 Apacs juridicamente organizadas 
que estão distribuídas em todo o território nacional, sendo que algumas estão 
em funcionamento ou em processo de implantação. 

 



Dado o exposto, as associações de assistência supramencionadas revestem-se de 

grande benefício social e apta efetivação da justiça, diante da ineficácia do sistema 

prisional tradicional e a falta de amparo estatal no que concerne à ressocialização dos 

que se encontram sob custódia do Estado durante o cumprimento de sua pena. 

 

3.1 IMPLEMETAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 

CONDENADOS 

 

Visando à garantia dos valores propostos como modelo às APACs, a FBAC definiu 15 

passos para a implementação das referidas instituições, visando à efetividade do 

cumprimento da pena de forma a não violar os direitos da pessoa humana, como 

ocorre em grande parte das penitenciárias tradicionais. Todavia, a instalação deve 

cumprir com a imposição do Estado na execução da pena, conforme parâmetros 

legalmente estabelecidos. 

 

Com isso, o processo de implantação é dividido em cinco grandes momentos (blocos) 

e quinze passos. 

 

No primeiro momento, são estudados os aspectos jurídicos e conhecimentos da 

metodologia, tendo como primeiro passo a realização de audiência pública na 

comarca com intuito de difundir a compreensão do sistema apaqueano, visando à 

movimentação da comunidade pela causa e sensibilizá-los da importância social no 

que tange à ressocialização do apenado, bem como aos benefícios advindos desse 

apoio social.  

 

O segundo passo envolve a criação jurídica da APAC, amparado pelos manifestantes 

na audiência pública anterior e nomeação provisória dos interessados a compor a 

comissão de constituição.  

 

O terceiro passo consiste na filiação à FBAC, que após devidamente filiada poderá 

usufruir da marca APAC e se comprometer em utilizá-la corretamente.  

 



No quarto passo, ocorre as visitas às APACs que já administram o Centro de 

Reintegração Social pelos interessados, para uma familiarização com a dinâmica 

aplicada, sua necessidade social e real eficácia. 

 

Após as devidas noções introdutórias à aplicação da metodologia, passa-se ao quinto, 

sexto e sétimo passos, que são voltados a realização de reuniões e seminários de 

estudo do método das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, e por 

fim a organização das equipes de trabalho. 

 

No segundo momento, se dará a estruturação física do Centro de Reintegração Social 

e a sede da APAC pretendida, onde se passará ao oitavo passo, que envolve a 

realização de outra audiência pública para planejamento e regulamentação dos locais, 

onde cada seção tratará de um regime penal específico (fechado, semiaberto e 

aberto). Em sequência, o nono passo envolve a rede de colaboradores, de suma 

importância para manutenção das atividades, podendo os apoiadores serem 

vinculados à rede pública ou privada. 

 

Já no terceiro momento, vinculado à parceria de custeio, envolve o decimo passo, 

onda há efetivamente a celebração de parcerias de custeio com o Poder Executivo 

(administração prisional) após quatro meses da instauração do Centro de 

Reintegração Social. De acordo com a FBAC 

 

O objetivo da parceria é fornecer recursos financeiros para custeio da APAC que 
incluem pagamento de despesas de natureza diversas, para manutenção e 
administração do CRS e para assistência ao preso que cumpre pena na 
unidade, de acordo com o permitido na legislação vigente. Atualmente as 
parcerias do Poder Público com as OSCs, dentre elas as APACs, são regidas 
pela Lei 13.019/2014, conhecida como MROSC, de abrangência nacional, que 
trouxe instrumentos específicos para discipliná-las, com foco na transparência, 
controle social, cumprimento de metas e alcance de resultados. As inovações 
introduzidas exigem preparo das APACs e do Poder Público Estadual para sua 
implementação, de modo que possam cumprir todas as exigências legais para 
todas as etapas da parceria: formulação e planejamento, seleção e pactuação, 
implementação e execução, monitoramento e avaliação e prestação de contas. 
(FBAC. 2021) 

 

Após a devida regulamentação, passa-se ao quarto momento que visa à capacitação 

e treinamento das equipes, onde o décimo primeiro, decimo segundo e decimo 

terceiro passos são respectivamente o curso de capacitação para voluntários, 



estágios para recuperandos e, faltando seis meses para a inauguração, entabula-se 

a seleção de contratação de potenciais funcionários para APAC. Cumpre destacar que 

os cargos estão regulados devidamente na Resolução SEDS nº 1.373/2013. 

 

Por fim, dar-se-á, no último momento, o início das atividades, consistindo o décimo 

quarto passo a inauguração do Centro de Reintegração Social e finalmente o 

recebimento dos recuperandos. 

 

Toda a trajetória traçada visa à qualidade e efetividade dos propósitos traçados pela 

FBAC na nova APAC, garantindo a viabilidade do cumprimento das funções sociais 

propostas pela Lei de Execuções Penais, e beneficiando a sociedade ao devolver 

indivíduos aptos a conviver de forma justa, inviabilizando o regresso à vida criminosa. 

 

4 PARALELO DOS SISTEMAS  

 

Consoante aos elementos corroborados do sistema penitenciário tradicional efetivo 

no Brasil e a metodologia APAC, há de se depreender que o sistema tradicional acaba 

por aniquilar uma pessoa em decorrência de seus atos criminosos, enquanto o 

sistema alternativo apaqueano visa recuperar a pessoa e destruir o infrator que nele 

existe. Nas palavras do fundador Mario Ottoboni (2001), “matar o criminoso e salvar o 

homem”. 

 

Nesse âmbito, conforme as finalidades pensadas para penas privativas de liberdade 

no ordenamento jurídico brasileiro, deveria principalmente efetivar a recuperação dos 

custodiados por intermédio da reflexão voltada a reaver os valores sociais e morais 

violados com a prática criminosa. Contudo, tais estabelecimentos fruem de maneira a 

inibir a concretização do propósito (conforme exposto no item 2.1).  

 

Destaca Mirabete (2002, p.24) que “A pena privativa de liberdade não ressocializa, ao 

contrário, estigmatiza o recluso, impedindo sua plena reincorporação ao meio social. 

A prisão não cumpre a sua função ressocializadora. Serve como instrumento para a 

manutenção da estrutura social de dominação”. 

 



Em contrapartida, no método das Associações de Proteção e Assistência ao 

Condenado, além dos recuperandos possuírem assistência psicológica, educacional, 

jurídica e nas demais áreas, é cumprido o escopo primordial proposto pela Lei de 

Execuções Penais em seu artigo 1º, quais sejam: retribuição, prevenção e 

ressocialização. 

 

Na prática, o método é executado por meio da progressão, onde o indivíduo inicia no 

regime fechado, progride para o regime semiaberto, até por fim alcançar o regime 

aberto mediante o restabelecimento dos valores socialmente corretos, que teriam se 

perdido no indivíduo o levando a adotar postura transgressora da lei. 

 

Salienta-se que uma série de pilares é fornecido pela instituição para que seja 

desempenhada a função ressocializadora, desde os 12 elementos fundamentais 

elencados pelas APACs como indispensáveis, às atividades voltadas à valorização da 

vida, profissionalização, recreação, educação, cuidado com a saúde, bem-estar 

pessoal e social. 

 

Partindo do pressuposto de que o Estado não recupera o preso, e sim exacerba a 

problemática da reincidência delituosa, é comum a formação de um círculo vicioso do 

crime. Adversamente a APAC surge com princípios voltados à reinserção do 

recuperando ao meio social, investindo na ressocialização, na capacitação 

profissional, bem como no cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, não 

deixando, porém, de penalizar o indivíduo pelo crime cometido. 

 

São nítidos os resultados das efetividades dos sistemas, uma vez que os dados 

obtidos por pesquisas realizadas no Conselho Nacional de Justiça (2020) apontam 

uma taxa de reincidência no sistema prisional de 42%, equivalente a quase o triplo do 

índice de reincidência apresentados pelo Relatório Sobre as APACs (2021), que se 

encontra em um percentual de 15% no Brasil. 

 

Além disso, de acordo com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(2021), a média nacional por preso em sistema tradicional de presídios estaduais 

encontra-se em média de R$ 2,5 mil (ocorrendo variações em cada estado), enquanto 

nas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados é R$ 1 mil. Dessarte, 



fica demonstrada a viabilidade monetária que as APACs possuem, comparado com o 

sistema carcerário adotado pelo Estado. 

 

A insuficiência de verbas designadas aos presídios acarreta uma realidade 

conturbada aos internos, que vivem em celas superlotadas e precárias condições de 

higienização. A melhor disposição dos valores recebidos, bem como uma gestão dos 

recursos disponíveis, voltados a auxiliar os custodiados de acordo com cada 

necessidade específica, conforme demonstrado nas APACs gera uma enorme 

redução de gastos. Por exemplo, enquanto nos presídios tradicionais – em regra - os 

detentos usufruem de serviço gerais terceirizados, nas associações de assistências 

os próprios recuperandos realizam os serviços de limpeza, cozinha, segurança, 

organização institucional, votação de decisões institucionais e demais serviços. 

Cumpre destacar que além dos recuperandos, os serviços são realizados também por 

voluntários. 

 

No que diz respeito à aceitação social, as medidas adotadas pelo Estado 

demonstram-se insuficientes nos programas de auxílio à reinserção do condenado ao 

convívio social, gerando um sentimento de receio e rejeição na própria sociedade, 

agravando a probabilidade de retorno do ex detento a criminalidade. Em contrapartida, 

nas APACs, há não só o auxílio ao recuperando a se reestabelecer socialmente de 

forma efetiva, como também incentivo social como instrumento de cooperação entre 

cidadãos e apenados. 

 

Finalmente, contestando a ideia de insegurança e ineficácia do sistema apaqueano 

diante as prisões tradicionais, há procedimentos específicos para instalação das 

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, onde são realizadas várias 

pesquisas de viabilidade e garantia da efetivação do cumprimento da pena de forma 

legal e sem descumprir os direitos e garantias legais dos detentos, cumprindo 

inclusive com as propostas determinadas na Lei de Execuções Penais. 

 

Enquanto isso, os presídios comuns, embora estruturados no ordenamento jurídico 

brasileiro, nem sempre tem o planejamento devido e estudos profundos de sua 

implementação, gerando a rejeição social e violação de preceitos fundamentais 

garantidos constitucionalmente. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é perceptível que embora existam inúmeras garantias legais aos 

aprisionados, essas são constantemente violadas pelo sistema carcerário tradicional 

brasileiro, que não dispõe de efetivas medidas para assegurar o cumprimento da pena 

de forma digna, ensejando diretamente nos índices de reincidência e exclusão social 

do indivíduo, que fica marcado perante a comunidade, tornando escasso as chances 

do ex detento construir uma nova vida fora do crime. 

 

Verifica-se a precariedade do sistema prisional facilmente ao acessar jornais, 

documentários e demais redes comunicadoras que noticiam exaustivamente as 

condições desumanas em que os detentos se encontram, sendo recentemente objeto 

de séries e grandes reportagens com intuito de criticar e questionar até quando tais 

problemas continuarão afetando diretamente os condenados e indiretamente o meio 

social, criando crises na segurança pública em todo pais. 

 

Como metodologia apta a suprir os problemas do sistema prisional, o presente 

trabalho aponta uma breve análise das diretrizes das Associações de Proteção e 

Assistência aos Condenados que, além de cumprirem os preceitos fundamentais da 

Constituição Federal de 1988, seguem as determinações da Lei de Execuções Penais, 

proporcionando ao apenado um cumprimento adequado da pena e uma nova 

expectativa sobre sua vivência. 

 

Considerando os caminhos aplicados pelo método alternativo, extraem-se direções 

que levam à ressocialização do apenado, proporcionando uma nova chance ao sair 

do estabelecimento. Logicamente, se um indivíduo é devolvido à sociedade com 

perspectiva de vida, formas de ofício e meios de subsistência, conforme os índices 

apresentados anteriormente, a probabilidade de reincidência é baixa, acarretando 

benefícios para toda a sociedade. Exemplos dos proveitos para a sociedade são a 

diminuição da criminalidade, a movimentação do mercado financeiro e o 

redirecionamento das verbas usadas para manutenção de detentos revertidas ao 

investimento de outros ramos sociais. 

 



Em concordância com o exposto, a Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados possui grande eficácia no tratamento da pessoa em comparação com o 

sistema tradicional, uma vez que funciona como instrumento de reeducação e 

reintegração, o que levará de forma simples, porém concisa, a transformação do 

homem de dentro para fora ao fazê-lo acreditar em si mesmo e gerando o apoio social, 

uma vez que o método apaqueano não trabalha com armas, mas com a confiança. 

 

Conclui-se, portanto, que há necessidade de superação do sistema prisional 

tradicional aplicado no Brasil diante das crises advindas de sua ineficácia, sendo 

apontado como método alternativo viável a efetivar as determinações legais o instituto 

da Associações de Proteção e Assistência ao Condenado. 
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