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RESUMO
A aplicação da pena a partir do século XX firmou-se na restrição de liberdade para cumprimento de pena, mas com a
obrigação de ressocializar o preso. Compreendeu-se que o sistema prisional brasileiro atual tem esta obrigação, mas
não  cumpre  os  ditames  da  Constituição  Federal  de  1988,  nem  a  Lei  de  Execuções  Penais  na  maior  parte  dos
estabelecimentos. O Método APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados nasceu, portanto, das
falhas do sistema prisional formal no Brasil. O presente artigo, portanto, teve como objetivo geral desenvolver estudo
comparativo sobre o método APAC e o método tradicionalmente usado no sistema prisional brasileiro verificando qual
proposta  é  mais  efetiva  para  os  direitos  dos  presos,  cumprimento  da  ressocialização  e  não  reincidência.  Em sua
metodologia esta pesquisa correspondeu a estudo de revisão de literatura, cujas fontes consultadas, comparativamente
mostraram que o sistema prisional atual  é ineficiente em ressocializar e favorecedor da reincidência e nova prisão.
Comparando o método do sistema formal, com o Método APAC, entende-se que a proposta da APAC é mais eficaz e de
menor custo que a prisão normal. A possibilidade de ressocialização e não reincidência é maior.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema prisional. APAC. Ressocialização. Reincidência.

1 INTRODUÇÃO

A evolução da aplicação da justiça na sociedade humana requereu meios de investigação do
crime,  produção de provas,  de observação de atos do praticante,  elaboração de tipificações de
crimes, definições de penas específicas para cada tipo de conduta e requereu um local físico para
manter em restrição de liberdade, aqueles que cometeram crimes. Segundo Santos (2006) o sistema
prisional tornou-se um local de restrição de liberdade ou custódia de presos, porém a proposta deste
a partir do século XX foi do cumprimento de pena e ressocialização. O sistema prisional brasileiro
seguiu  a  tendência  mundial,  cabendo  obedecer  a  Constituição  Federal  de  1988  e  a  Lei  de
Execuções Penais. Ocorre que, na pratica a situação geral de estrutura, condições de superlotação
entre outros aspectos, tem representado desrespeito dos direitos dos presos, bem como não cumpre
o objetivo de ressocializar. 

Conforme Falcão e Cruz (2015) o Método APAC – Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados surgiu, portanto, das falhas observadas na forma tradicional de restrição da liberdade e
condições gerais existentes no sistema prisional. A APAC corresponde a entidade civil  de direito
privado sem fins lucrativos com tempo de duração indeterminado. O Método APAC tem como foco
um tratamento do preso de forma humanista, ou uma justiça restaurativa. Tal surge como proposta
defendida, pois no sistema prisional apresenta situação no qual mais se assemelha a depósito de
pessoas,  do que realmente adequado ao que a Lei  de Execuções Penais define que é de sua
obrigação. 

O presente trabalho, portanto, teve como objetivo geral desenvolver estudo comparativo sobre
o método APAC e o método tradicionalmente usado no sistema prisional brasileiro verificando qual
proposta  é  mais  efetiva  para  os  direitos  dos  presos,  cumprimento  da  ressocialização  e  não
reincidência. No que se refere aos objetivos específicos pretende-se apresentar o ato de punir em
sua evolução; expor a pena de restrição de liberdade dentro do sistema prisional normal; discorrer a
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respeito do Método APAC em suas características gerais; proceder comparação e discussão crítica
sobre a  eficácia do Sistema Prisional  brasileiro  versus  o Método APAC quanto cumprimento de
direitos, ressocialização e prevenção de reincidência.

A  pesquisa  se  justifica  visto  que,  o  sistema  prisional  tem  sido  objeto  de  discussão,
aparecendo constantemente críticas contra a situação atual da pena privativa de liberdade no Brasil.
Argumenta-se que há uma ineficácia na proposta que existe neste tipo de pena, uma incapacidade
de  ressocializar  e  uma  grande  tendência  a  dessocializar  e  ainda  não  prevenir  ou  evitar  a
reincidência. A proposta da APAC por outro lado, surge como uma alternativa diferente em relação a
aplicação da pena. Portanto, é relevante entender as características de cada proposta, procedendo
a um comparativo entre ambos. 

O presente trabalho em sua metodologia corresponde a pesquisa de revisão de literatura
fundada  em  coleta  de  dados  bibliográficos.  Os  dados  foram  coletados  em  diferentes  fontes,
procedendo-se fichamentos e após elaborando-se o texto que consta neste resumo expandido. Ao
final foram expostas as conclusões nas considerações gerais. 

2 O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO ATUAL  VERSUS  A PROPOSTA TRAZIDA PELO
MÉTODO  APAC:  UMA  ANÁLISE  COMPARATIVA  GERAL  EM  RESSOCIALIZAÇÃO  E
PREVENÇÃO DE REINCIDÊNCIA

As penas, sobre todas as formas, foram criadas para agir contra os infratores das leis que
regulamentam  a  sociedade.  Assim,  a  pena,  que  vem  do  latim  poena,  nasceu  como  “castigo,
expiação, suplício,” significando a punição, a atribuição de penalização por ato socialmente errado
que coubesse penalidade, visto que os  ofendidos tinham o direito de pedir reparação ou punição
daquele  que  cometeu  ato errado.  Depois  destes  períodos  viria  a  pena  dentro  de  contexto
humanitário (FOUCAULT, 1987; TELES; SELLOS; SANTOS, 2004).

A forma de aplicação da pena pela qual nasceu o sistema prisional atual foi reflexo do que
Beccaria (1999) chamou de pena mais humana, com restrição de liberdade, mas sem castigos e
foco na ressocialização. É reflexo do ato de punir aqueles que agem contra o contrato social em
nível legal, mas com o propósito de não ser um instrumento e espaço físico com fins de deposito de
pessoas de risco para a sociedade, mas um local para fazê-las pagar e refletir sobre seu crime e
retornar para a sociedade reabilitadas. 

No Brasil  a  Constituição  Federal  de  1988  e  a  Lei  de  Execuções Penais  constituem os
principais elementos de organização e definição do papel e obrigações do sistema prisional atual
para com aqueles que se encontram em sua custódia.  A respeito  do sistema coloca Ezeokeke
(2011) que o sistema carcerário é organizado de uma maneira específica para cumprir sua função
seguindo a Constituição Federal, juntamente com o Código Penal, Código de Processo Penal e a Lei
de Execução Penal, mas é marcado pela coerção, pelo ócio, falta de acesso à educação, trabalho,
condições adequadas de higiene e saúde pelo total de presos por cela. Não há separação de preços
por periculosidade, o que amplia a possibilidade de piora na tendência criminal. 

Isso é errado, pois como vê nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei de Execução Penal, esta lei veio
para organizar a forma de aplicação de penas, como também seu cumprimento, estabelecendo tipos
de crimes, classificação dos condenados, tipo de prisão, entre outros aspectos. No que se refere à
classificação dos condenados, em seu artigo 5º a lei coloca que os mesmos devem ser classificados
de acordo com seus antecedentes e personalidade, para orientar o tipo de execução penal (BRASIL,
1984).

Em seu artigo 8º define que o condenado a regime de pena privativa de liberdade, deveria
utilizar exame criminológico para se conseguir  os elementos adequados a sua classificação,  de
forma a individualizar a execução. Em seu artigo 10º a LEP define a assistência ao preso e ao
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internado, como algo de dever do Estado, pois o objetivo era prevenir o crime, mas também orientar
para seu retorno a sociedade com atividades e atitudes dentro do sistema prisional para tal (BRASIL,
1984).

A Lei de Execuções Penais no artigo 10 estabelece a assistência ao detento como uma
obrigação do Estado, sendo a ressocialização uma obrigação para garantia de correto retorno do
mesmo para a sociedade.  Perante esta lei,  o Estado tem como obrigação, ao aplicar a pena e
destinar o indivíduo a uma instituição prisional, assisti-lo materialmente, bem como quanto à sua
saúde e educação, devendo ainda prestar assistência jurídica, social e religiosa a este, pois deveria
garantir sua dignidade humana (BRASIL, 1984).

Diante quadro visto  no sistema prisional  brasileiro a APAC – Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados conforme Ferreira e Ottoboni  (2016)  como entidade civil  de direito
privado, sem fins lucrativos, vem aparada na Constituição Federal de 1988 a desenvolver o Método
APAC. Neste método o foco é o uso de disciplina rígida, porém firmada no respeito, ordem, trabalho
e participação da família do preso, que é chamado “recuperando.” Este método pretende recuperar o
preso, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa.

Comparando o definido na Lei de Execuções Penais para o sistema prisional vê-se que há
semelhanças ao menos teóricas, ou no papel entre ambos. A ressocialização, trabalho, assistência
espiritual, à saúde, à educação, assistência e respeito a presos e famílias entre outras definições
vistas aparecem na Lei de Execuções Penais como coisas que o sistema prisional brasileiro deve
oferecer. Diferentes exemplos disso podem ser apontados.

O direito a ter sua destinação do preso a instituição adequada para seu perfil pode ser um
exemplo. De acordo com o DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional (2014) o Brasil tem o
maior  número  de  presos  condenados  em  estabelecimentos  prisionais  que  deveria  acomodar
somente presos provisórios, como uma taxa de ocupação que já em 2014 era de 1,9 pessoas por
vaga em média. Neste mesmo ano, o total de presos provisórios custodiados há mais de 90 dias era
de 60% do total. Havia até 04 indivíduos por vaga em aproximadamente 63 unidades prisionais no
período. 

No Paraná apenas em 2014, por exemplo, havia 19.300 vagas para 28.702 presos, fato visto
em outros Estados. Há más condições nas células, criminosos de diferentes tipos de periculosidade,
riscos de doenças respiratórias e sexuais, morte, entre outros. Nota-se o ócio falta de projetos de
inclusão dos presos no mercado de trabalho o que prejudica a ressocialização (DEPEN, 2014).

Pesquisa do  IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2015) feita em 2015 ao
demonstrar o total de reincidentes, mostrou que 75,1% do total de presos no Brasil ou são sem
instrução ou apenas com o ensino fundamental e que entre os reincidentes a proporção de pessoas
nestas mesmas condições é de 80,3%. Assim, as chances de reintegração social é difícil, pois a
educação formal e experiência de trabalho que permita se sustentar é uma necessidade (BRASIL,
2015). Os presos além da falta de nível educacional e experiência no trabalho sofrem preconceito
por parte da sociedade, sendo ainda em 2017 alta a reincidência.

Comparando-se com a proposta do Método APAC o atual sistema prisional parece como
ineficiente. O método referido segundo Ferreira e Ottoboni (2016) já não investe na tecnoburocracia,
na  concepção  do indivíduo em custódia  como preso,  ou  encarcerados.  Tais  são chamados de
recuperandos e ao invés da passividade do sistema prisional,  tais  são convocados para serem
corresponsáveis por sua recuperação. Os princípios do Método APAC focam na participação da
família e comunidade, na ajuda para recuperação do recuperando, estímulo ao trabalho e educação
com curso de formação e inserção em vaga de trabalho, estímulo a espiritualidade,  assistência
jurídica e a saúde, valorização do custodiado como pessoa. 

Apesar da característica religiosa ou foco no conhecimento de Deus, o Método APAC coloca
coisas que contribuem para a ressocialização do preso. Diferente do sistema prisional formal,  o
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método propõe não o isolamento do preso, mas sim sua inserção no trabalho, a participação da
sociedade no auxílio ao preso em trabalho e educação. A proposta da APAC é que o cumprimento
da pena fora da prisão, trabalhando e estudando, o que mantê-los encarcerados. A metodologia do
sistema  prisional  atual  é  prende  e  ressocializar  sobre  custódia,  já  o  Método  APAC  com  a
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), firma-se em uma justiça diferente
(OTTOBONI, 2001).

O preso condenado a cumprimento de pena em uma APAC tem uma rotina de trabalho, de
formação educacional, o que é diferente do ócio do sistema prisional. Segundo Montenegro (2016)
dados  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (2016)  demonstram  que  a  Fraternidade  Brasileira  de
Assistência aos Condenados existe em 43 cidades e observando seus custos, tais são menores que
da custódia no sistema prisional normal. No planejamento existente na APAC o objetivo é o preparo
do preso para voltar à sociedade, daí a facilitação do contato de presos com visitantes familiares,
sem humilhações, pois a família e sociedade são vistas como parceiras para a ressocialização.
Observando as unidades de APAC em funcionamento e as condições das instituições do sistema
prisional, a qualidade de vida, trabalho, educação e ressocialização é melhor nas APACs. 

Comparativamente  considerando  fontes  consultadas  como  Ottoboni  (2001),  Tribunal  e
Justiça de Minas Gerais (2012), Ferreira e Ottoboni (2016), Montenegro (2016) o método não propõe
impunidade, mas sim método onde o foco não é prender, mas fazer cumprir a pena ressocializando
sem isolamento social. Pesquisas sobre o método demonstram que nele o índice de reincidência
daqueles que cumprem pena nele é menor. O auto sentimento enquanto ser humano aparece como
diferente, pois o método encaminha para programas de trabalho, educação e renda durante a pena
e com um custo menor que o sistema prisional tradicional. Há participação do Estado, mas também
da sociedade civil e família. O preso adere por opção a APAC assinando termo de compromisso. A
proposta da APAC parece mais efetiva que o sistema prisional formal atual.

3 CONSIDERAÇOES FINAIS

Ao final viu-se que, o sistema prisional brasileiro na forma como se encontra não cumpre a Lei
de  Execuções  Penais  e  traz  desrespeito  aos  direitos  dos  presos,  prejuízos  para  a  efetiva
ressocialização, representando riscos para ex-detento e sociedade, pois quando liberto o mesmo
volta  ao  crime.  A  APAC comparada  ao  sistema prisional  nacional  parece  mais  efetiva  em sua
proposta, que além de ter menor custo, chama o apenado a decidir efetuar sua própria mudança
enquanto cumpre pena, bem como pede a sociedade e família o amparo. No Método o planejamento
considera que nenhum preso é irrecuperável, daí nomeá-los recuperandos. O trabalho no Método
APAC realmente é focado em oportunidade de trabalho. As condições de ressocialização são mais
efetivas na APAC do que no sistema prisional normal, o que age sobre a possibilidade de reincidir
após cumprimento de pena. A expansão deste tipo de Método aparece como algo mais efetivo de
aplicação da justiça,  cumprimento de pena,  ressocialização e prevenção da reincidência e nova
prisão após soltura. 
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