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RESUMO 

 

O sistema penitenciário brasileiro, na maioria das vezes é citado em meios de comunicação devido ao grande índice de 

falta de vagas, rebeliões e fugas. Nesta sonda, nota-se que ele possui poucos fatores que possam levá-lo a ressocializar e 

reabilitar um preso, mostrando então a ineficácia do Estado diante do cumprimento da Lei de Execução Penal e na 

criação de políticas públicas que garantam a reintegração do recluso na sociedade de forma recuperada. Nesse caso, a 

Lei de Execução Penal brasileira é considerada uma das mais modernas do mundo, porém não há estrutura para tal 

efetividade das normas e o que se verifica na prática é que as prisões não ressocializam, pelo contrário ocasionam para a 

pessoa do encarcerado efeitos negativos, que acabam auxiliando para permanência deste na criminalidade. Além disso, 

os presos em sua maioria saem das prisões piores do que entraram, fazendo com que o mesmo volte a delinquir quando 

inserido na sociedade. Porém, diante de tal situação, no presente projeto será abordado a  implantação do método  

APAC (Associação de proteção e assistência aos condenados) a qual tem uma metodologia de valorização humana, 

oferecendo aos condenados, condições de recuperar-se, bem como é um meio de garantir os direitos do apenado e fazer 

com que este volte a conviver em sociedade de forma efetivamente recuperada, não voltando a delinquir.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pena, Ressocialização, APAC. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

O Sistema Prisional passou por difíceis mudanças ao longo dos tempos, evoluindo de 

masmorras, onde os presos eram tratados com o mínimo existencial, para um modelo onde o 

encarcerado deve ter todos os seus direitos assegurados e respeitados. Afinal de contas o único 

direito que o Estado tem o poder de limitar, em relação aos reclusos, é o da liberdade de ir, vir e 

permanecer.  

Todavia, a realidade brasileira fica longe dessa utopia. 

Nada mais, o que se vê na prática, são condições desumanas e degradantes, onde as pessoas 

são jogadas sem ao menos conseguirem explicar a situação em que se encontram. Além do que, a 

cadeia é vista como “lugar de criminoso” e, para a sociedade em geral, quem está preso merece 

sofrer para aprender que o “crime não compensa”. 

Tendo em vista essa realidade, o presente trabalho abordará a questão da crise no sistema 

prisional brasileiro, uma vez que o Estado é ineficaz na criação de políticas públicas que garantam a 

reintegração do recluso na sociedade de forma recuperada, sendo que tal situação é um direito 
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fundamental do mesmo, como forma de garantia da dignidade da pessoa humana e no cumprimento 

da Lei de Execução Penal. 

Além disso, com a superlotação dos presídios, o sistema carcerário vem sofrendo grandes 

problemas em conservar o preso de forma eminente na sociedade, uma vez que com esse 

aglomerado de presos acaba gerando rebeliões, fugas e motins, fazendo com que o apenado não seja 

ressocializado para que volte a conviver em sociedade, mas sim com que cometa mais crimes.  

Não há estrutura para efetividade das normas de execução penal, restando claro o descaso do 

Estado na efetiva reintegração do apenado em nossa sociedade. Conforme prevê o artigo 1º da LEP, 

a execução da pena tem como escopo propiciar condições para que o apenado seja (re) integrado de 

forma harmônica na sociedade. Sendo assim, é dever do Estado dar assistência ao preso como 

forma de prevenir a prática de novos crimes e orientá-los no retorno da convivência em sociedade, o 

que efetivamente não ocorre.  

Lembrando ainda que, além da falta de trabalho e de escolas nas prisões brasileiras, há o 

método da implantação da APAC(Associação de proteção e assistência aos condenados), que seria a 

melhor maneira possível do preso ser ressocializado, o que seria de fato um sistema carcerário a fim 

de garantir a dignidade da pessoa humana, propiciando ao apenado assistência médica, psicológica, 

espiritual e jurídica, fazendo com que o mesmo saia verdadeiramente recuperado.  

Portanto, com esse método implantado seria uma forma de ajudar o apenado a viver em uma 

sociedade digna, conseguindo então um emprego para o seu sustento e não o levando a praticar 

mais crimes. 

 

2. REFEERNCIAL TEÓRICO  

 

2.1. A EVOLUÇÃO DA PENA 

 

Para Machado (2008), o surgimento da pena está elencado na própria sociedade, pois à 

medida que o ser humano ultrapassou os limites impostos pela sociedade, acabou por criar um 

modelo contra aquela conduta. 

Nesse passo, César Roberto Bitencourt (2004) assevera que, em tempos mais remotos a pena 

ultrapassava a pessoa do delinquente, tendo em vista que suas famílias eram expulsas do país, 

padeciam por graves consequências jurídicas e perdiam seus bens. 
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A esse propósito, Greco (2011) afirma que, como último estágio, o Estado tomou para si a 

responsabilidade de resolver os conflitos e de aplicar a pena corresponde ao mal que o agente 

houvesse praticado, sendo isso chamado de exercício da jurisdição, onde o Estado dizia o direito 

aplicável ao caso concreto e como deveria ser executado. 

Na concepção de Fragoso (1994), a pena é considerada a perda de bens jurídicos que é 

imposta pelo órgão da justiça a quem comete o crime ou infração penal. Para o referido autor a pena 

é uma penalidade retributiva, porque a sanção penal consistiria em um mal imposto pela lei, em 

virtude de sua violação. Consistia esse mal na perda da liberdade ou do patrimônio. Infringir a lei 

penal seria fazer ou deixar de fazer o que a lei manda. 

Do ponto de vista do regime de cumprimento de pena, o Direito Canônico era composto por 

peculiaridades que iam da desobrigação de trabalhar até ao fato de que os gastos com manutenção e 

subsistência eram arcadas pelo próprio acusado (FALCONI, 1998). 

A esse propósito, Greco (2011), destaca que a Idade Moderna começou no início do século 

XVI e a partir daí começou a ganhar força a aplicação das penas privativas de liberdade. Nesse 

passo, com a chegada do século XVII, por conta principalmente das idéias iluministas, foram sendo 

desenvolvidos novos sistemas prisionais. Procurava-se preservar a dignidade da pessoa humana, 

evitando as torturas, os castigos desnecessários, ou seja, os tratamentos degradantes a que eram 

submetidos os presos. 

Nessa linha de raciocínio, a melhor doutrina nos traz que o século XX, bem como o início do 

século XXI, foi marcado por tentativas de fazer com que o condenado, após cumprir a pena, 

pudesse voltar a conviver em sociedade. Desta forma, a busca pela ressocialização fez com que 

fossem implantadas políticas prisionais destinadas à capacitação do egresso, permitindo-lhe sair do 

sistema prisional e buscar alguma ocupação lícita (GRECO, 2011). 

Com efeito, na visão de Dotti (1998), cabe ao Estado restabelecer a ordem, apurando o 

ocorrido e punindo as condutas praticadas na administração da justiça criminal, o que é feito através 

do processo penal, cuja finalidade se confunde com a do direito penal, ou seja, é a paz social, a 

defesa dos interesses jurídicos e a proteção da sociedade.  Ainda na concepção do notável autor, a 

sanção penal é considerada uma consequência do delito e não poderá ser taxado como crime quando 

faltar a reprovabilidade de sua conduta. 

Destaca-se, ainda, que a pena tem dupla função, quais sejam que a pena serve à satisfação da 

necessidade inconsciente de punição que impede a uma ação proibida, bem como satisfazer também 
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a necessidade de punição da sociedade, através de sua inconsciente identificação com o delinquente 

(BARATTA, 2002), 

Diante disso, Machado (2008), defende que a pena foi se ajustando até chegar ao que é hoje. 

No Direito Brasileiro está muito longe de satisfazer às necessidades dos indivíduos. Assevera-se, 

então, que os procedimentos jurídicos e a legislação são dinâmicos, estando em constante evolução. 

  

 

2.2 O SURGIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL 

 

No início, as prisões eram tidas como um local de efetivo cumprimento de pena, normalmente 

destinadas aos monges, que nelas ficavam recolhidos a fim de cumprir uma penitência, ligada a 

algum ato religioso. Daí surgiu o nome penitenciária, onde hoje as pessoas cumprem suas penas 

(GRECO, 2011). 

Com a chegada do período iluminista, século XVIII, houve o marco de uma mudança de 

mentalidade estatal no que dizia respeito à pena de privação de liberdade, que inicialmente tinha 

uma finalidade meramente cautelar. A partir daí, a prisão começou a ganhar novos rumos, passando 

a ocupar um lugar principal, porém, seus problemas eram evidentes e a desumanidade ainda fazia 

parte do seu contexto. Os lugares eram insalubres, não tinha ventilação adequada, eram úmidos, 

desprovidos do mínimo necessário para habitação e eram utilizados para que o condenado 

cumprisse sua pena de privação de liberdade. Além disso, era um ambiente fétido e promíscuo, que 

tinha por finalidade fazer com que o condenado pagasse a sua pena (GRECO, 2011). 

A esse propósito, o entendimento do eminente Rogério Greco (2011) que preconiza que, no 

final do século XVIII e durante o século XIX, surgiram os primeiros sistemas penitenciários norte-

americanos, que tinha por finalidade não só a punição do condenado, retribuindo o mal que ele 

havia praticado à sociedade. Ainda segundo autor, dentre os sistemas penitenciários que mais se 

destacaram durante sua evolução, podemos apontar o sistema pensilvânico, sistema auburiano, 

sistema progressivo inglês, progressivo irlandês, sistema de Elmira, sistema de Montesinos e 

sistema borstal. 

O Brasil descobriu no sistema progressivo (ou irlandês) sua base, onde são ponderados os 

regimes de isolamento, os de trabalho em conjunto e os de livramento condicional. Porém adaptou-

se criando a prisão, que se tornou base para a formação prisional, em razão de sua forma moderna 
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de punição. Com o aumento gradativo da população carcerária, a cela individual tornou-se inviável, 

confrontando-se com o pequeno espaço destinado a cada preso (OLIVEIRA, 2006). 

Nessa linha de raciocínio, Oliveira (2006) aduz que, para resolver esse conflito o Brasil 

construiu pavilhões isolados, limitando o número de presos que ocupariam cada espaço. Trocou os 

muros e muralhas por alambrados em prisões de segurança média e mínima, o que trouxe uma 

melhoria para o preso, pois passou a ter uma melhor visão do mundo exterior. Assim, atualmente, o 

Brasil tem seu sistema prisional próprio. 

Na concepção de Greco (2011), as prisões foram evoluindo ao longo dos anos, mas não existe 

um avanço contínuo, porque a história das prisões é composta também de retrocessos e a dignidade 

da pessoa humana, muitas vezes foi deixada de lado, tendo o Estado se voltado somente a fazer com 

que o sofrimento por ele suportado dentro do cárcere compensasse o mal por ele praticado. 

 

 

2.3 A REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL 

 

No Brasil, falar em Sistema Penitenciário seria apenas tratar de um compartimento onde se 

colocam os presos e jamais retratar a dura realidade da nação, onde existem várias espécies de 

depósitos de seres humanos, os quais se encontram sob a tutela do Estado, alguns aguardando a 

apuração do fato típico e outros já condenados (FALCONI, 1998). 

Nesse passo, Baratta (2002), aduz que, a verdadeira reeducação deveria começar pela 

sociedade, antes que pelo condenado, pois antes de querer modificar os excluídos, é preciso 

modificar a sociedade que os exclui. Dessa forma, atinge-se a raiz do mecanismo de exclusão. Para 

o teórico, o cuidado crescente que a sociedade punitiva dispensa ao encarcerado depois do fim da 

condenação, continuando a seguir sua existência de todas as formas possíveis, poderia ser 

interpretado como a vontade de eternizar, com a assistência, aquela marca que a pena tornou 

inapagável no indivíduo.  

Do ponto de vista do ínclito Falconi (1998), a carência nas vagas de nossos presídios é um 

problema antigo que acompanha a Administração Pública e atinge a sociedade. A superlotação é, na 

maioria das vezes, o estopim para violentas rebeliões, que acabam provocando sérios danos ao 

cidadão, seja pela violência deflagrada, seja pelo clima de confronto e insegurança social criado 

pelas fugas, tomada de reféns e ainda a morte de pessoas completamente inocentes. 
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Segundo o especialista Falconi (1998), por Tratamento Penitenciário deve-se entender a 

individualização da pena, a qual está prevista em nossa legislação, mas que de forma lamentável, 

não é cumprida ou executada, pois acabam jogando todos na vala comum, sem qualquer resquício 

de preocupação quanto à eficácia da pena. 

Como descrito por Greco (2011), se a prisão como dizem alguns, é ainda um mal necessário, 

ou, como dizem outros, “se o crime é a doença, a pena, a cura, e a prisão, o hospital”,  precisamos 

cuidar do local onde ficam internados os pacientes para que sua doença não se agrave, ou que 

venham mesmo a morrer. 

No Brasil, por mais que exista alguma “boa vontade” no sentido de melhorar o sistema 

prisional, parece que ainda se vive na época das masmorras – os presos são trancados em locais 

insalubres, sem a menor perspectiva de melhora (GRECO, 2011). Em muitos lugares, presos são 

torturados como uma forma de vingança “informal” do Estado, pois ali deixam a valentia das ruas e 

passam a sentir o mesmo que suas vítimas sofriam. Além disso, as sessões de espancamento são 

constantes, como uma forma dos presos saberem quem é que manda naquele local. 

Continua o referido autor aduzindo que, essa constante tortura gera a revolta dos presos, pois, 

por mais que o crime praticado por eles tenha sido detestável e covarde, o Estado não poderá 

descarregar sua raiva sobre esses detentos, fugindo da legalidade do sistema prisional. Por essa 

razão, torna-se necessário no mundo inteiro o tratamento a ser conferido aos presos, o que 

efetivamente vem ocorrendo através dos principais tratados de direitos humanos de âmbito geral. 

Não é incomum que nas cadeias brasileiras, onde os presos aguardam seu julgamento, ocorra 

a chamada superlotação carcerária. Além disso, as cadeias públicas foram criadas com a finalidade 

de abrigar as pessoas que precisam ser segregadas do convívio social até que seja feito seu 

julgamento definitivo. Entretanto, devido à falta de vagas nas penitenciárias, os já condenados 

definitivamente passaram a cumprir suas penas em cadeias, junto àqueles que aguardam seu 

julgamento (GRECO, 2011). 

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação que essa indevida mistura de presos, 

independentemente do efeito nefasto que produzem, acaba aproximando criminosos experientes de 

delinquentes primários. Gera, também, a superlotação carcerária, uma vez que em uma cela 

destinada a receber seis presos, acaba por abrigar três ou quatro vezes mais que sua capacidade. Ao 

colocar em contato o preso não perigoso com aquele já acostumado à prática de crimes, faz com que 

aquele quando voltar a conviver em sociedade coloque em prática o que aprendeu. Daí a razão do 

ditado popular: “a prisão é a escola do crime” (GRECO, 2011). 
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Nesse sentido, a prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de 

delinquentes, solitários entre si, hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras e 

nesses é feita a educação do jovem delinquente que está em sua primeira condenação 

(FOUCAULT, 2007). 

Nessa linha de raciocínio o professor Rogério Greco (2011), assevera que, quando um país 

permite que seus presos, por mais grave que tenha sido o crime, sejam tratados de forma cruel, 

desumana ou degradante, não pretende diminuir os índices de criminalidade, pois aqueles que um 

dia foram humilhados voltarão para as ruas piores do que quando chegaram ao sistema prisional e 

despejarão todo o seu ódio e fúria vingativa em cima de uma sociedade que fechou os olhos para 

tudo o que acontecia. Assim, através de um simples cálculo matemático, podemos concluir que ao 

invés de diminuir a criminalidade, esta só terá aumentado, pois o egresso, com certeza, reincidirá. 

Os presídios são transformados em verdadeiras “fábricas de presos”, que ali são jogados pelo 

Estado, o qual não lhes permite cumprir a pena de forma digna, afetando os direitos a eles inerentes. 

Além do fato de que as superlotações viraram uma regra e com ela surgem rebeliões, promiscuidade 

e o cometimento de inúmeros crimes dentro do próprio sistema penitenciário (GRECO, 2011).  

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do ínclito Bitencourt (2004), que 

nos traz os efeitos psicológicos da prisão, afirmando que o ambiente penitenciário perturba ou 

impossibilita o funcionamento dos mecanismos compensadores da psique, que são os que permitem 

conservar o equilíbrio e a saúde mental. Tal ambiente exerce uma influência tão negativa que a 

ineficácia dos mecanismos de compensação psíquica à aparição de desequilíbrio que podem ir 

desde uma simples reação psicológica momentânea até um intenso e duradouro quadro psicótico, 

segundo a capacidade de adaptação que o sujeito tenha. 

Sobre o tema, o especialista Foucault (2007), comenta que a pena privativa de liberdade não 

ressocializa o preso, pois é visível o aumento da taxa de reincidência, uma vez que depois de sair da 

prisão, se tem mais chance que antes de voltar para ela, sendo que os condenados são, em proporção 

considerável, antigos detentos. Ainda para o renomado autor, a prisão em sua realidade e seus 

efeitos visíveis, foi denunciada como o grande fracasso da justiça penal.  

Em frente a todo esse problema estampado no sistema penitenciário brasileiro, é de extrema 

importância trazer ao presente trabalho, o acórdão proferido por Marco Aurélio, ministro relator na 

Arguição de Descumprimento De Preceito Fundamental (ADPF) n.º 347 do Distrito Federal, no ano 

de 2015, que asseverou que o sistema penitenciário nacional pode ser caracterizado como um 
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“estado de coisas inconstitucionais”, uma vez que está presente uma violação massiva e persistente 

dos direitos fundamentais, em razão da falência das políticas públicas e falhas estruturais.  

Restou consignado que as delegacias e os presídios não oferecem condições mínimas de 

salubridade. Além disso, segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça, as penitenciárias não 

possuem alojamentos adequados à existência humana. As estruturas sanitárias e elétricas precárias e 

as celas imundas, sem ventilação e iluminação se apresentam como um constante risco à saúde do 

detento, pela exposição a agentes causadores de doenças. As áreas para banhos e sol são juntas com 

esgotos, por onde passam urinas e fezes.  

Nesse sentido, vale ressaltar que,  

 
Os presos não têm acesso a água, para banho e hidratação, ou a alimentação de mínima 

qualidade, que, muitas vezes, chega a eles azeda ou estragada. Também não recebem 

material de higiene básica, como papel higiênico, escova de dentes ou, para as mulheres, 

absorvente íntimo. Diante de tais relatos, a conclusão deve ser única: no sistema prisional 

brasileiro, ocorre violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à 

dignidade, higidez física e integridade psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade 

das instalações das delegacias e presídios, mais do que inobservância, pelo Estado, da 

ordem jurídica correspondente, configuram tratamento degradante, ultrajante e indigno a 

pessoas que se encontram sob custódia. As penas privativas de liberdade aplicadas em 

nossos presídios convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos tornam-se ‘lixo 

digno do pior tratamento possível’, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à existência 

minimamente segura e salubre [...] (AURÉLIO, 2015, p. 24/25). 

 

No sistema penitenciário brasileiro, vários dispositivos contendo normas de direitos 

fundamentais são desrespeitados, vejamos: 

 
Nesse contexto, diversos dispositivos, contendo normas nucleares do programa objetivo de 

direitos fundamentais da Constituição Federal, são ofendidos: o princípio da dignidade da 

pessoa humana (artigo 1º, inciso III); a proibição de tortura e tratamento desumano ou 

degradante de seres humanos (artigo 5º, inciso III); a vedação da aplicação de penas cruéis 

(artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”); o dever estatal de viabilizar o cumprimento da pena 

em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do 

apenado (artigo 5º, inciso XLVIII); a segurança dos presos à integridade física e moral 

(artigo 5º, inciso XLIX); e os direitos à saúde, educação, alimentação, trabalho, previdência 

e assistência social (artigo 6º) e à assistência judiciária (artigo 5º, inciso LXXIV) [...] 

(AURÉLIO, 2015, p. 25). 

 

Ademais, foi declarado que as prisões do Brasil não ressocializam um preso e isso implica no 

aumento da criminalidade, transformando pequenos delinquentes em “monstros do crime”. 

 

 

2.4 A INEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL  
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Os itens 1 e 2, do artigo 5º, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San 

José da Costa Rica, 1969), nos trazem que toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade 

física, psíquica e moral, e que ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, pois toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o 

respeito devido à dignidade inerente a pessoa humana (GRECO, 2011). 

De acordo com o artigo 38, do Código Penal, o preso tem conservado todos os direitos não 

abrangidos pela perda da liberdade, sendo imposto a todas as autoridades o respeito à sua 

integridade moral e física. 

A Lei de Execução Penal traz em seu art. 3º que o condenado e o internado terão seus direitos 

não atingidos pela sentença ou serão assegurados pela Lei. E, reforçando ainda mais esse 

dispositivo, a CF/88 vem em seu art. 5º, inciso XLIX, esclarecer que será assegurado aos reclusos o 

respeito à sua integridade moral e física. 

Além disso, no artigo 41, da Lei de Execução Penal, encontram-se estampados todos os 

direitos do recluso, vejamos: 

 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a ecreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, 

desde que compatíveis com a execução da pena; 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI - chamamento nominal; 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de 

outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da 

autoridade judiciária competente. 

 

Na concepção de Greco (2008), talvez esses sejam os dispositivos mais desrespeitados do 

ordenamento jurídico, pois é possível constatar pelos meios de comunicação a prática de atos 

humilhantes e de sofrimento contra os que se encontram no sistema carcerário. E não são apenas 

aqueles presos provisórios, que estão aguardando o julgamento nas cadeias públicas, mas também 

aqueles que já foram condenados e cumprem pena nas penitenciárias do Estado. 
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Seguindo, o renomado Greco (2008) mostra que no sistema penitenciário brasileiro, é grande 

o número de mortes, motins e rebeliões, bem como é costumeiro o tráfico de entorpecentes e de 

armas de fogo. Para ele, a pena é considerada um mal necessário, sendo assim, ao fazer valer seu jus 

puniendi, é dever do Estado preservar as condições mínimas de dignidade da pessoa humana. O erro 

cometido pelo preso ao praticar um crime não pode fazer com que o Estado cometa outro, ainda 

mais grave, ao tratá-lo de forma desumana, sem respeito, pois se uma das funções da pena é 

justamente a ressocialização do preso, não será em um sistema cruel e desumano que isso irá 

acontecer. 

O Poder Executivo tem a obrigação de, na qualidade de gestor público, construir e reformar, 

naquilo que for preciso, as instalações carcerárias, fazendo com que o preso cumpra sua pena 

conforme determina a sentença que lhe foi imposta pelo próprio Estado, devendo este se preocupar 

com a alimentação, saúde, educação e lazer para o fim de ressocializar (GRECO, 2011). 

Nesse sentido, a Lei de Execução Penal, considerada uma das mais modernas do mundo, 

dispõe em seu artigo 1º que “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”.  

De acordo com Mirabete (1996), este artigo possui duas finalidades, a primeira é o correto 

cumprimento dos mandamentos existentes na sentença, destinados a prevenir e reprimir os delitos. 

O dispositivo registra de maneira formal o objetivo da ressocialização da pena concreta do título 

executivo constituído. A segunda é de propiciar condições para que haja, de maneira harmônica, a 

integração social do condenado ou do internado, baseando-se por meio da oferta de meios pelos 

quais os apenados e os submetidos às medidas de segurança possam participar construtivamente da 

comunhão social.  

Nesse passo, o ilustre Marcão (2005), aduz que a execução penal deve visar à integração 

social do apenado, uma vez que adotada a teoria mista ou eclética, em que a natureza da pena não 

busca apenas a prevenção, mas também a humanização, sendo assim, objetiva-se por meio da 

execução punir e humanizar. 

No entendimento de Greco (2008), todos esses direitos são necessários e importantes para que 

o recluso possa cumprir a sua pena com dignidade, a fim de ser reinserido no convívio social. 

Nesse sentido, é melhor prevenir os delitos do que puni-los, sendo esse o início de toda boa 

legislação. Até agora, entretanto, os meios empregados tem sido, em sua maioria, falsos e contrários 
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ao fim proposto (BECCARIA, 2005). Ainda segundo o renomado autor, o meio mais seguro, porém 

mais difícil, de prevenir os delitos é aperfeiçoar a educação.  

Na visão de Santos (2011, p. 232), “a Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) define o trabalho 

do condenado como dever social e condição de dignidade humana (art. 28 e §§, LEP), realizado sob 

gerência de fundação ou empresa pública e com o objetivo de formação profissional do condenado 

(art. 34, LEP).” 

Segundo Greco (2009), cada preso tem sua particularidade, sua individualidade, não podendo 

ser confundido com os demais. Para alguns, a ressocialização, entendida no sentido de educação e 

habilitação para a prática de um ofício, seria um passo muito importante para o futuro do egresso, 

pois a sua especialização em determinada área de trabalho faria com que sua mão de obra se 

tornasse competitiva, mesmo sendo vista com reservas, considerando que ele traz consigo as marcas 

do cárcere, ou seja, o efeito estigmatizante que dificilmente será esquecido, até que efetivamente 

demonstre seu valor. 

No dizer de Campos (2011), é possível ver que, mesmo frente a esse quadro real e verdadeiro, 

existem normas com finalidade de diminuir, desde que bem aplicadas, o caos carcerário. Dizem que 

a Lei de Execução Penal foi feita para um país de “primeiro mundo”, não tendo condições de ser 

efetivamente aplicada no Brasil. Porém, o que impossibilita sua efetiva aplicação é o fato do Brasil 

ter uma administração corrupta e sem vontade política, pois é possível sim a aplicação da lei de 

execução penal. Um exemplo disso é o trabalho realizado pela Associação de Proteção e 

Assistência dos Condenados – APAC. 

Diante disso, Campos (2011), defende que, apesar da existência das APAC´s, muitas prisões 

ainda se encontram em situações precárias, onde os apenados são tratados de forma desumana, 

existindo diversos problemas como a superlotação das celas, sendo locais precários e insalubres, 

além de ser um ambiente propício à propagação de epidemias e à contaminação de doenças. 

 

2.5 DO SURGIMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 

CONDENADOS – APAC 

 

Conforme Campos (2011), a APAC surgiu em São José dos Campos/SP, na data de 18 de 

novembro de 1972, tendo como fundador o advogado paulista Mário Ottoboni e um grupo de 

amigos cristãos, que idealizaram o projeto e se juntaram para colocá-lo em prática. A finalidade era 
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diminuir as constantes aflições vivenciadas pela população carcerária da Cadeia Pública de São José 

dos Campos. 

Nesse diapasão, Campos (2011), esclarece que, no ano de 1974 a Associação, que permanecia 

apenas como um grupo da Pastoral Penitenciária auferiu personalidade jurídica e passou a agir 

também no Presídio de Humaitá, na mesma cidade. Desde então, passou a crescer e ampliar suas 

atividades, bem como seu processo de humanização. 

Ainda do ponto de vista de Campos (2011), a APAC teve seu processo desdobrado por todo o 

país e também pelo exterior, tudo devido ao baixo índice de reincidência que proporcionou por 

meio do método seguido. Foram difundidas em todo território nacional, já em funcionamento, 

havendo ainda, algumas em método de implantação. Segundo Campos (2011), no exterior, o 

processo foi adotado em países como: Alemanha, Bulgária, Cingapura, Chile, Costa Rica, Equador, 

El Salvador, Eslováquia, Estados Unidos, Inglaterra, Países de Gales, Honduras, Latvia, Malawi, 

Modávia, México, Namíbia, Nova Zelândia e Noruega. 

Como descrito por Campos (2011), a APAC inicial foi fundada em 1986 na cidade de Itaúna, 

onde, devido aos seus resultados extremamente satisfatórios, tornou-se referência nacional e 

internacional, no quesito da recuperação dos presidiários. 

 

2.5.1 Do método e da efetividade do trabalho realizado pela APAC 

  

Na concepção do ilustre Ottoboni (2001), a APAC é uma forma de valorização humana, para 

proporcionar ao apenado condições para uma efetiva recuperação, obtendo, assim, a finalidade de 

proteger a sociedade e promover a justiça. Ainda segundo o ínclito autor, a Associação se trata de 

um método que desfaz o sistema penal atual, o qual não cumpre a finalidade da pena e é cruel em 

todos os aspectos. A APAC prepara o apenado para ser devolvido ao convívio social de forma 

harmônica e pacifica. 

Além disso, a APAC tem por finalidade a promoção da humanização das prisões. Não há o 

escopo de extinguir o caráter punitivo da pena, mas sim buscar de forma efetiva a não reincidência 

no meio criminoso, oferecendo escolhas para que o apenado se recupere e possa, ao final do 

cumprimento da pena, ser reinserido na sociedade, tendo uma vida digna e afastado da 

criminalidade (CAMPOS, 2011). 

Nessa linha de raciocínio, Campos (2011), assevera que, a APAC é diferente do Sistema 

Carcerário, pois naquele cabe aos próprios presos, ou recuperandos, como são chamados, promover 
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sua recuperação, além de possuírem assistência médica, psicológica, espiritual e jurídica, prestada 

pela comunidade. Os recuperandos colaboram com a segurança e disciplina do presídio, tendo como 

suporte funcionários, voluntários e diretores das entidades, sem a presença de policiais e agentes 

penitenciários, como se pode verificar nos presídios. 

Nesse diapasão, faz-se mister mencionar o entendimento de Campos (2011),  assevera que o 

método APAC oferece aos condenados assistência por meio do trabalho voluntário, em relação à 

família, à saúde, ao bem estar, à educação, à reintegração, à profissionalização, à orientação 

espiritual e à recreação. Segundo o autor, é permitido aos recuperandos frequentarem cursos 

profissionais e supletivos, além de possuírem várias atividades. A APAC está calcada na 

metodologia de disciplina rígida, caracterizada por ordem, respeito, trabalho e envolvimento da 

família do sentenciado. 

A esse propósito, Campos (2011), aduz que o objetivo da APAC é a promoção da 

humanização das prisões. Para a autora, não há intenção de extinguir o caráter punitivo da pena, 

mas busca evitar a reincidência do crime, oferecendo alternativas para que o condenado se recupere 

e possa, ao final do cumprimento da pena, ser reinserido na sociedade, tendo uma vida melhor e 

longe da criminalidade. 

Além disso, o trabalho desenvolvido nas APAC´s está calcado em doze elementos 

fundamentais, sendo eles a ajuda mútua entre os recuperandos, a participação da comunidade, o 

trabalho, assistência jurídica, a religião, a valorização humana, a assistência à saúde, a integração da 

família, o trabalho voluntário, o centro de reintegração social (CRS), conquistas de benefícios por 

mérito e a jornada de libertação em Cristo, sendo indispensável a aplicação de todos esses 

elementos, de forma conjunta, para se obter respostas positivas.  (CAMPOS, 2011). 

Corroborando com o exposto acima, insta destacar o entendimento do preclaro Ottoboni 

(2011), o qual esclarece que se deve começar com a participação da comunidade para o 

desenvolvimento da APAC, pois não existem dúvidas de que o Estado já se revelou incapaz de 

cumprir a função primordial da pena, que é preparar o apenado para voltar a conviver no meio 

social. 

No entendimento de Campos (2011), é necessário que um preso ajude outro preso em tudo o 

que for preciso, para que seja estabelecido o respeito entre ambos. Por isso, esse elemento busca 

que recuperando, o condenado aprenderá a respeitar o semelhante. 

Quanto à assistência à saúde, o célebre Ottoboni (2011), esclarece que, as causas que 

provocam inúmeras doenças aos recuperandos devem ser eliminadas, melhorando a alimentação, 
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proporcionando condições de higiene dentro dos estabelecimentos prisionais, pintura, tratamento de 

água, permitindo banhos de sol, lazer e entretenimento, melhorando o relacionamento entre o 

apenado e a segurança. 

Nesse sentido, necessário se faz mencionar que através da APAC, e com a ajuda de 

profissionais voluntários, é oferecida assistência médica, psicológica, odontológica entre outras, e 

são realizadas da maneira mais eficiente e humana possível. Essa assistência é muito importante, 

pois se não houver o atendimento, cria-se no estabelecimento prisional, um clima violento, podendo 

gerar, a partir disso, movimentos de fugas, rebeliões e mortes (CAMPOS, 2011). 

Na opinião de Campos (2011), o trabalho deve fazer parte do contexto e da proposta, no 

entanto, não deve ser o único elemento fundamental, visto que somente ele não é suficiente para 

recuperar o preso. Sendo assim, é estabelecido que no regime fechado, a preocupação da APAC, 

esteja na recuperação do sentenciado, promovendo a melhoria de sua autoimagem, de forma que 

assim aflorem seus valores intrínsecos de ser humano, voltados a ajudar o preso na reabilitação. No 

regime semiaberto, passa-se a realizar trabalhos através de oficinas profissionalizantes instaladas 

dentro dos Centros de Reintegração, sendo respeitada a aptidão de cada recuperando. Já no regime 

aberto, o trabalho apresenta-se como uma forma de inserção social, pois nele o recuperando, presta 

serviços à comunidade, trabalhando fora dos Centros de Reintegração. 

Além do mais, é realizado um trabalho com a família do apenado, em que é dada toda 

orientação sobre a forma de se relacionar com o preso, evitando assuntos que acabam sempre 

influindo na disciplina deste (OTTOBONI, 2001). 

Nesse passo, Campos (2011), esclarece que, a valorização humana é tida como a base do 

método da APAC, pois por meio dela, é colocado em primeiro lugar o ser humano, sendo todo 

trabalho direcionado no sentido de reformular a autoimagem da pessoa que cometeu o erro. A 

educação e o estudo fazem parte desse contexto da valorização humana. Além do mais, é preciso 

que as condições físicas dos estabelecimentos prisionais sejam melhoradas, e que a alimentação seja 

de qualidade, pois muito pior do que já estar com sua liberdade restringida, é cumprir a pena 

imposta em local insalubre, inadequado, com péssimas condições de higiene, como se pode notar 

nos presídios. 

Na concepção da renomada Campos (2011), a APAC estabelece a importância que há para o 

recuperando ter uma religião, e por meio dela, conhecer o sentido de amar e ser amado, sem 

imposições de credo, mas de forma pautada na ética, proporcionando ao recuperando uma efetiva 

transformação moral.  
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Diante disso, necessário destacar entendimento do ínclito Ottoboni (2001), que preconiza que 

o amor incondicional e a confiança são dois aspectos subjetivos de base para a metodologia. Esses 

dois aspectos devem se manifestar o tempo todo por meio de gestos concretos de acolhimento, 

perdão, de diálogo, sem distinção por parte dos voluntários no relacionamento com os que estão em 

processo de recuperação. O amor incondicional e a confiança se sobrepõem a todos os elementos, 

pois são virtudes cultivadas na metodologia. 

Além disso, para o célebre Ottoboni (2001), é imprescindível ensinar ao recuperando a viver 

no meio social, aprendendo a respeitar as regras da boa convivência em comunidade, bem como ter 

experiência com Deus, pois o fato de o apenado ter uma religião, amar e ser amado, sem imposição 

de credos, desde que pautada pela ética, é um importante passo para a recuperação. 

Nesse sentido a APAC, busca, através de seus métodos trazer ao preso o fato de que ele 

realmente pode ter uma vida digna durante e após o cumprimento de sua sanção. Não deixando, no 

entanto de ter caráter de pena, mas sim uma privação de liberdade onde ele poderá repensar sobre 

seus atos e avaliar se vale ou não a pena cometer novo delito (CAMPOS, 2011). Ainda para o 

ilustre autor, o trabalho realizado pela APAC é calcado na gratuidade por meio de voluntários que 

se mobilizam com a causa e queiram ajudar, ficando a remuneração reservada apenas às pessoas 

que prestam serviço no setor administrativo. 

De acordo com Campos (2011), o recuperando é acompanhado a todo o momento, visando 

apurar seu mérito e a possibilidade da progressão de regime. Além disso, quando o recuperando 

cumpre sua pena de forma justa e eficiente afasta qualquer perigo que tanto ele ou a sociedade 

poderiam vir a sofrer. Além disso, a autora ainda esclarece que, para não frustrar a execução penal, 

a APAC criou o CRS (Centro de Reintegração Social) e o dividiu em três pavilhões onde os 

apenados são organizados de acordo com seu regime de cumprimento de pena, se fechado, 

semiaberto ou aberto. 

Diante disso, o benemérito Bitencourt (2004) esclarece que a atitude assumida pelo pessoal 

penitenciário está diretamente relacionada com o sistema social do recluso. Se essa atitude for de 

desprezo, de repressão e impessoalidade, o sistema social do recluso adquirirá maior vigor e poder, 

como resposta lógica à agressividade e renegação do meio. No entanto, se a atitude do pessoal 

penitenciário for humanitária e respeitosa à dignidade do recluso, é bem possível que o sistema 

social deste perca sua coesão e o efeito contraproducente, do ponto de vista ressocializador, que tem 

sobre o recluso. 
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Conforme a insigne Campos (2011), a manutenção da APAC é realizada por meio de doações 

de seus sócios, de promoções sociais, de doações de feitas por pessoas físicas, jurídicas e entidades 

religiosas, através de parcerias e convênios com o Poder Público, com instituições educacionais e 

outras entidades, além de captação de recursos junto a fundações, institutos e organizações não 

governamentais, bem como não cobra para receber ou ajudar os condenados, independentemente do 

crime que tenha praticado ou do tempo a que tenha sido condenado. 

Vale lembrar também que, o condenado que quiser transferência para a APAC, é necessária 

prévia autorização judicial. Além disso, o condenado deve se manifestar por escrito o interesse em 

ser transferido, firmando o compromisso de se ajustar às regras da APAC. Geralmente a maioria 

dos presos quer participar do método APAC, contudo, faltam vagas, sendo feita uma seleção pelo 

Juiz da Vara de Execução Penal da comarca, selecionando os recuperando que possuem bom 

comportamento.(OTTOBONI,2001). 

Como no sistema tradicional, a grande maioria, cumpre penas por delitos de furto, roubo e 

tráfico de drogas sendo mais de 50% do total dos condenados, porém, há algumas exceções a 

respeito disso, como no caso da cidade de Itaúna-MG, sendo possível encontrar cidadãos 

condenados por latrocínio, homicídio, crimes sexuais violentos até outros que estão cumprindo pena 

por peculato ou receptação (SILVA,2007). No entanto, essa seleção faz com que o princípio da 

isonomia (igualdade de todos perante a lei) seja afetado, conforme art.5º da CF, segundo o qual, 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação ao trabalho, pudemos entender que, apesar do longo processo de evolução no 

sistema prisional, em que a pena privativa de liberdade é tida como uma medida de aplicação ao 

indivíduo que cometeu determinado delito, no objetivo de auxiliá-lo no seu processo de 

ressocialização, infelizmente, está claro que o sistema prisional brasileiro encontra-se em 

defasagem. Por sua vez se encontra-se medidas que não estão sendo aplicadas como deveriam no 

processo de ressocialização do condenado, processo este que deveria intervir para a realização da 

reintegração futura do preso à sociedade. 

No mais, a maioria dos sistemas prisionais brasileiros encontra-se com excesso de população 

carcerária, afetando a dignidade do ser humano, pois o preso tem sofrido a violação de seus 
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direitos humanos em que, ao invés de estarem recebendo uma pena que vise sua ressocialização 

para a sua efetiva reintegração à sociedade, recebem a aplicação da pena na forma que apenas 

reproduz as ações de delitos cometidos sem sequer refletir sobre o mesmo. 

Nota-se que a prisão acarreta diversos efeitos negativos sobre a pessoa do preso, os quais 

contribuem para que este permaneça na criminalidade, ou seja, ao invés de reeducá-lo, 

ressocializá-lo, aproximam-no cada vez mais do meio criminoso. Embora existam disposições 

legais protetivas,  a violação dos direitos humanos dentro dessas instituições é constante.  

Somos levados a acreditar que o sistema penitenciário precisa de uma reforma para garantir a 

aplicação da execução da pena de acordo com o que está previsto em nosso ordenamento jurídico. 

Preservando a dignidade do recluso e permitindo que o mesmo reflita sobre seus erros, para que 

não mais volte a praticá-los. Daí a necessidade de implementação de um sistema penitenciário 

humano e racional, uma vez que é impossível recuperá-lo frente ao atual sistema carcerário. 

Entende-se que o encarcerado durante o cumprimento da pena imposta, não deve ter os seus 

direitos violados. O Estado deve fazer com que o apenado resgate a sua dignidade, por meio da 

aplicação de medidas educacionais, com a inserção de acompanhamento psicológico, atividades 

laborais, além de conceder-lhe a convivência com a família. 

Vale ainda destacar que a reforma do sistema carcerário, por si só, não é suficiente para 

diminuir a criminalidade. Sendo assim, nossas crianças e jovens precisam ter dentro das escolas 

uma educação adequada para o seu desenvolvimento e efetivo amparo psicológico, de forma a 

obstar que aqueles que nasceram em um ambiente criminoso não sigam os exemplos que veem 

dentro de sua casa ou comunidade, mas que compreendam a possibilidade de vencerem através de 

meios lícitos, tornando-se profissionais qualificados. 

Assim sendo, apesar de atualmente o sistema carcerário ser um ambiente onde não haja 

possibilidade alguma de cumprir com sua finalidade ressocializadora, existem alternativas, sendo 

uma delas a APAC que pode ser uma possibilidade de mudar essa triste realidade vivida dentro 

dos presídios brasileiros.  

Foi visto que o índice de reincidentes daqueles que cumprem pena em estabelecimentos 

prisionais comuns é bem maior em relação àqueles chamados recuperandos, que recebem a 

assistência da APAC, onde é realizado um trabalho que visa a efetiva recuperação do condenado.  

Logo, conclui-se que o atual sistema penitenciário brasileiro não visa a recuperação do 

condenado, e sim o castigo, vivendo esses em situação desumana, onde não há qualquer 

preocupação com higiene, saúde, alimentação, e sem contar a superlotação. Problemas esses que, 
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ao invés de ressocializar, causa ainda mais revolta ao preso, que ao sair desses estabelecimentos 

buscam “vingar-se” da sociedade fazendo com que cometa novos crimes voltando para as prisões.  

Já a APAC, busca através de seus métodos, mostrar ao preso que ele pode sim, ter uma vida 

digna durante e após o cumprimento de sua pena. Não deixando, no entanto de ter caráter de 

sanção, mas uma privação de liberdade onde ele poderá repensar sobre seus atos e avaliar se vale 

ou não a pena cometer novo delito. 

Portanto, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é em nosso atual sistema 

carcerário, um meio eficaz de garantia da dignidade da pessoa humana, dando assim ao apenado 

assistência médica, psicológica, espiritual e jurídica, bem como fazendo com que o mesmo saia 

dali efetivamente recuperado, ocorrendo, consequentemente, a diminuição dos problemas de 

superlotação dos presídios, atrelados aos motins, rebeliões e fugas, os quais estampam de forma 

pública e notória a deficiência do Estado na recuperação e ressocialização do apenado. 
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