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RESUMO 

 

A crise do sistema prisional brasileiro é de percepção pública. O sistema hoje tem um déficit de 250 mil vagas, 
sendo que, de acordo com os Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 
produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o número de presos no Brasil aumentou 168% 
de 2000 a 2014. O levantamento demonstrou ainda que, em dezembro de 2014, eram 622 mil presos, e o 
país teria capacidade de encarcerar apenas 371 mil. Frente a essa superlotação, o Estado deixa de cumprir 
com uma das finalidades da pena insculpidas na lei 7.210/84 (lei de execução penal), qual seja, a integração 
social do condenado. Buscando solucionar o problema, visando à ideia de um cumprimento mais humano da 
pena, sempre pensando na reinserção do indivíduo, a pesquisa em desenvolvimento traz como alternativa à 
pena privativa o projeto APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado), criado em São José 
dos Campos (SP) em 1972, pelo advogado Mário Ottoboni, baseado no respeito, ordem, trabalho, 
envolvimento familiar e religião para recuperação do condenado, o qual tem alcançado bons resultados. 

 

PALAVRA-CHAVE: Alternativas à pena privativa de liberdade; Dignidade da pessoa humana; 
Ressocialização; Superlotação. 

 

1  INTRODUÇÃO 

“Quarenta presos foram encontrados mortos dentro de cadeias em Manaus este ano”. “A 
confusão entre detentos do Complexo Anísio Jobim (Compaj) envolveu presos dos 
pavilhões 3 e 5 da unidade prisional. “Quinze mortes foram registradas no conflito ocorrido 
no fim da manhã de domingo”. “Os motins deixaram 10 mortos em Boa Vista (RR), 8 mortos em 
Porto Velho (RO)”. “58 detentos mortos no massacre dentro do Centro de Recuperação Regional 
de Altamira, sudoeste do Pará’’. (Portal do G1 notícias acessado em 06/08/2019). Outras notícias 
como essas tornaram-se recorrentes nos canais de comunicação, demonstrando a superlotação 
das Cadeias e as brigas entre facções, além da ineficiência do sistema carcerário brasileiro. 

Neste cenário, deixa-se de lado a ideia do encarceramento com viés de ressocialização do 
indivíduo e aplica-se apenas o caráter punitivo da pena. Assim, não se cumpre a ideia apresentada 
pelo ordenamento jurídico pátrio para que após o cumprimento da pena, o assistido seja reinserido 
na sociedade da melhor maneira possível, deixando para trás o ilícito cometido. Portanto, ideias 
que buscam sanar o problema foram ganhando força. 

Entre os projetos criados apresenta-se a APAC (Associação de Proteção e Assistência ao 
Condenado) como de maior estima/notoriedade. A associação é uma entidade civil de direito 
privado, com personalidade jurídica própria, criada em 1972 pelo advogado Mário Ottoboni 
e um grupo de amigos cristãos, que se uniram com o objetivo de amenizar as constantes 
aflições vividas pela população prisional da Cadeia Pública de São José dos Campos. Foi, 
porém, em Minas Gerais, no ano de 2001, que o projeto ganhou destaque e cresceu ao ser 
incorporado ao Programa Novos Rumos, tendo em 2004, através da lei 15.299, firmado 
convênio com o Poder Executivo, o qual passou a destinar recursos para a construção e 
reforma dos estabelecimentos prisionais administrados pelas APACs. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/05/26/compaj-tem-rebeliao-e-iml-confirma-mortes-no-am.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/05/26/briga-entre-detentos-resulta-em-15-mortos-no-compaj-afirma-seap.ghtml
http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2016/10/rebeliao-em-cadeia-publica-de-rr-e-controlada-um-preso-foi-feito-refem.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/10/corpos-dos-8-presos-mortos-em-presidio-de-ro-sao-liberados-do-iml.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/10/corpos-dos-8-presos-mortos-em-presidio-de-ro-sao-liberados-do-iml.html
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/07/29/sobe-para-57-o-numero-de-mortos-em-confronto-entre-faccoes-rivais-em-presidio-de-altamira-46-detentos-serao-transferidos.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/07/29/sobe-para-57-o-numero-de-mortos-em-confronto-entre-faccoes-rivais-em-presidio-de-altamira-46-detentos-serao-transferidos.ghtml
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O projeto dedica-se à recuperação e à reintegração social dos condenados a penas 
privativas de liberdade (em regime fechado, semiaberto e aberto), dispondo para tanto de 
um método de valorização humana, para oferecer ao condenado condições de se 
recuperar, estabelecendo uma disciplina rígida baseada no respeito, ordem, trabalho e 
envolvimento familiar, assegurando a dignidade do recuperado e mantendo o seu contato 
com o mundo externo, para que o seu retorno não seja de forma brutal, bem como 
permitindo que não adentre o sistema prisional e seja mais um nos índices da reincidência 
ou nas lutas de facções. 

Ademais, a principal diferença entre a APAC e o sistema prisional comum é que os 
próprios presos são corresponsáveis pela sua recuperação, sendo que a segurança e 
disciplina do presídio são asseguradas com a colaboração dos recuperandos, tendo como 
suporte funcionários, voluntários e diretores da entidade, sem a presença de policiais e 
agentes penitenciários. 

Hoje, são aproximadamente 51 APACs juridicamente organizadas e em 
funcionamento no Brasil. A unidade de Itaúna, por seu excelente resultado, tornou-se 
referência nacional e internacional no tocante à recuperação. No mesmo caminho, há bons 
resultados do projeto nos seus índices de reincidência: enquanto o sistema prisional 
computa que 80% dos presos retornam ao encarceramento, o projeto demonstra que 
apenas 15% dos recuperados voltam a delinquir. 

 
2  MATERIAS E METÓDOS 

A presente pesquisa ainda está em desenvolvimento e será fundamentada em 
doutrinas na área de Direito Penal e em legislações, quais sejam: Constituição Federal de 
1988, Lei de Execução Penal (lei 7.210/84) e Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40). 
Outrossim, dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pela FBAC (Fraternidade 
Brasileira de Assistência aos Condenados), jurisprudência e cartilhas disponibilizadas pelo 
Tribunal Regional de Minas Gerais sobre as APACs. 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas já há alguns resultados, como, por 
exemplo, a importância das APACs como meio alternativo de cumprimento de pena, e os 
resultados positivos extraídos do site da FBAC: 
 

Relatório sobre as APACs 

Total de APACs 129 

Total de recuperandos 3.578 

Total de recuperandos estudando 1.930 

Total de recuperandos trabalhando 3.578 

Total em porcentagem de reincidência na 
esfera internacional 

70% 

Total em porcentagem de reincidência na 
esfera nacional 

80% 

Total em porcentagem de reincidência nas 
APACs 

15% 

Fonte:www.fbac.org.br/infoapac/relatoriogeral.php (último acesso em 29/07/2019). 

 
Portanto, a pesquisa busca discutir a crise do sistema prisional e tratar das APACs 

como meio alternativo para superá-la, analisar seus métodos, finalidades, repercussões. 
Além do mais, será abordada sua aplicação dentro do estado do Paraná e sua possível 
aplicação na cidade de Maringá/PR. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que a decadência do sistema prisional prejudica o cumprimento da pena 
privativa de liberdade já que, além da esfera punitiva, o Estado não consegue dar 
efetividade à ideia de criar um ambiente adequado para que o assistido possa retomar à 
sociedade da maneira mais adequada possível, oferecendo toda assistência prevista pelo 
ordenamento jurídico. 

Com o objetivo de suprir a falta do Estado, surgiu o projeto da APAC, associação 
formada por voluntários que procuram proporcionar aos sentenciados um cumprimento de 
pena mais digno, com respeito aos seus direitos e, principalmente, explorando a ideia da 
reintegração à sociedade, disponibilizando um ambiente específico e métodos adequados. 
Diante disso, os percentuais acerca dos resultados do projeto são animadores. 
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