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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o método APAC como alternativa viável à execução 
penal tradicional, tendo em vista a humanização da pena e a ressocialização do apenado. Trata-se de um 
estudo comparativo com uma abordagem dedutiva na qual se utilizou de recursos que permitissem uma 
maior compreensão em torno da temática abordada. Buscou-se ainda verificar similitudes e explicar 
divergências existentes entre o sistema prisional comum e a metodologia apaqueana no tocante à 
humanização da pena e ressocialização do apenado. Em 2009, de acordo com os dados publicados pelo 
site da APAC Itaúna, (www.apacitauna.com.br), o índice nacional de pessoas que voltam a praticar 
crimes é de, aproximadamente, 85% no sistema de execução penal convencional, enquanto no sistema 
apaqueano, essa margem corresponde a 8,62%. Desta feita, confirma-se a hipótese do trabalho, tendo 
em vista que a sistemática apaqueana alcança a humanização da pena e ressocialização do preso obtendo 
resultados quase 80% maiores em relação àquele método apregoado e fixado pela Lei n. 7.210/84. 
Conclui-se através deste estudo que o sistema de execução penal das APAC’s, através do aprimoramento 
de dispositivos já presentes na Lei de Execução Penal, possibilita a eficaz humanização da pena e a 
ressocialização do apenado. 
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ABSTRACT

This study aims to analyze the APAC method as a viable alternative to traditional criminal enforcement 
in order to humanize the pen and the rehabilitation of the convict. It is a comparative study with a 
deductive approach which was used features that allow a greater understanding around the theme. 
It has also sought to verify similarities and explain differences between the common prison system 
and apaqueana methodology regarding the humanization of pen and rehabilitation of the convict. In 
2009, according to data released by the APAC Itauna site (www.apacitauna.com.br), the national rate 
of people returning to practice crimes is approximately 85% in the conventional criminal enforcement 
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system, while in apaqueano system, this margin corresponds to 8.62%. This time, confirms the hypothesis 
of the work, with a view that reaches apaqueana systematic humanization pen and resocialization of the 
prisoner getting results almost 80% higher in relation to that method preached and established by Law 
n. 7,210 / 84. It is concluded through this study that the criminal enforcement system of APAC’s through 
enhancement devices already present in the Prison Law, enables effective humanization of the sentence 
and the rehabilitation of the convict.
KEYWORDS: Penal execution; Social reinsertion; Prison system; Socialization.
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INTRODUÇÃO 
 
A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC surgiu em meio a um conturbado 

cenário do sistema penitenciário brasileiro. Buscando inicialmente a recuperação e reintegração social 
dos condenados a penas privativas de liberdade, o método, hoje, anda junto ao Poder Judiciário, 
sendo importante ferramenta no controle da reincidência criminal, promoção da Justiça e proteção da 
sociedade.

Através de um método de valorização humana baseado em doze elementos vinculados à 
evangelização, as APAC’s consolidaram-se como metodologia inovadora na recuperação dos apenados, 
seja pela atuação direta junto a execução penal, seja pelo auxílio na administração do cumprimento das 
penas.  

É cediço que a Lei de Execução Penal estabelece em seu texto formas de assistência geral ao 
condenado, desde a material a religiosa. No entanto, o sistema de execução penal tradicional atual tem-
se mostrado ineficiente à consecução de todas essas formas de assistência. Seja pela superlotação das 
penitenciárias/presídios, ocasionando situações de desumanidade aos presos; seja pela ineficácia dos 
meios judiciários, com a irregularidade dos regimes carcerários, onde presos provisórios aguardam 
julgamento junto de presos que já tiveram sua sentença determinada.

Nesse aspecto, este estudo colocará em voga explanações acerca da execução penal à luz da 
metodologia apaqueana, buscando estudar e conhecer até que ponto constitui esse novo método uma 
alternativa à execução penal, possibilitando a humanização da vida carcerária e a ressocialização do 
apenado. 

Assim, a motivação para este trabalho resultou desta realidade de violência, ociosidade, falta de 
segurança, ausência familiar e sentimento de autopunição ou culpa que enfrentam os estabelecimentos 
penais devido às possíveis falhas do sistema carcerário. Os transtornos que atualmente enfrenta o 
sistema prisional no Brasil, sejam eles decorrentes da superlotação das celas; da sua precariedade e 
insalubridade; das constantes rebeliões; do abandono por parte das autoridades competentes; da ineficaz 
ressocialização ou da não humanização da pena, suscitaram o desenvolvimento deste trabalho sob um 
viés de ponderação em torno de meios que pudessem solucionar ou pelo menos amenizar a problemática 
da execução penal.

Como consequência, a presente pesquisa propõe demonstrar como essa nova metodologia 
constitui uma válida alternativa ao sistema penal convencional, além de ser uma forma de garantir à 
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execução uma reprimenda com respaldo na humanização da vida carcerária e na ressocialização do 
apenado. Para tanto, será realizado um estudo acerca da garantia dos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da individualização da pena face ao sistema convencional de execução penal e à metodologia 
apaqueana. Ainda, serão examinados os benefícios da atuação das APAC’s em relação aos preceitos 
basilares da pena e explorará todos os fundamentos básicos do método na construção, no âmbito do 
conjunto carcerário, de uma sistemática capaz efetivamente de ressocializar e humanizar.

Compõe um estudo comparativo e dedutivo que, mediante sua pesquisa documental, análise de 
relatórios, uso de livros, artigos, papers, dentre outras obras doutrinárias e legislativas, possibilitou a 
confirmação da hipótese elencada em torno da atribuição à metodologia apaqueana de papel importante 
na transformação do cenário prisional brasileiro, através da ressocialização e humanização.

Diante disso, faz-se mister, antes de adentrar precisamente ao tema proposto, ressaltar os 
princípios constitucionais em que se baseia o método APAC e de que maneira a sua observância é 
garantida. Além, é claro, das particularidades desses princípios no âmbito de atuação dos dois sistemas, 
o tradicional, aventado pela LEP, e a metodologia apregoada pelas APAC’s.

A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA 
INDIVIDULIZAÇÃO DA PENA FACE À METODOLOGIA APAQUEANA.

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

O princípio da dignidade da pessoa humana, adotado pelo poder constituinte originário, é 
considerado pedra angular do Estado Democrático de Direito e inerente à República Federativa do 
Brasil. Ele esta elencado no artigo 1º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e visa assegurar ao homem o mínimo de direitos que devem ser respeitados por parte do Estado e 
da comunidade, possibilitando, assim, a valorização do ser humano. 

Nesse sentido, traduz Moraes o significado do princípio supra: 
 

A dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo 
inerente às personalidades humanas. [...] A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-
se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 
humanos2 e a busca ao Direito à Felicidade.3 [...] (MORAES, 2014, p. 18)

Quanto à aplicação do princípio da Dignidade Humana na seara criminal, a CRFB/1988 prescreve 
no artigo 5º, inciso XLV, que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, sendo a sua devida 
individualização direito e garantia fundamental. 

A despeito de tal previsão constitucional, os detentos nos estabelecimentos carcerários tradicionais 
são submetidos a uma cruel realidade, que demonstra a total ausência de condições dignas nestes locais, 
constituindo tal fato grave afronta aos Direitos Humanos.  Nesse sentido, declara Arruda:

(...) a realidade do sistema carcerário encontra-se representada pelo sucateamento da máquina 
penitenciária, o despreparo e a corrupção dos agentes públicos que lidam com o universo 
penitenciário, a ausência de saúde pública no sistema prisional, a superpopulação nos presídios, 
a convivência promíscua entre os reclusos, a ociosidade do detento, o crescimento das facções 
criminosas dentro das unidades prisionais, dentre outros os efeitos criminógenos ocasionados 
pelo cárcere, bem como a omissão do Estado e da sociedade. (DE ARRUDA, 2011, p. 05).
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As condições degradantes dos estabelecimentos prisionais brasileiros fizeram com que o relatório 
de 2016 da ONG Human Rights Watch (sobre violações dos direitos humanos no mundo) declarasse que 
nossas prisões são locais superlotados, desestruturados, infectados pelas mais diversas doenças e que 
“deixa os presos vulneráveis à violência e às facções criminosas.”1

O Conselho Nacional de Justiça, atento à realidade prisional brasileira, especialmente ao 
percentual de reincidência delitiva, em torno de 70%. (CNJ, 2014), criou o sistema Geopresídios, que 
tem por escopo a reunião de um panorama das principais unidades prisionais do Brasil, com atualização 
regular do sistema a cada 30 dias.2

Punir é sinônimo de justiça, conquanto, para a justiça ser de fato promovida à reprimenda, deve 
ela se pautar nos dispostos na Lei de Execução Penal, em princípios éticos e na valorização da pessoa 
humana.  Assim, o artigo 1º, da Lei de Execução Penal, demonstra o seu objetivo de promover a aplicação 
humanizada da pena ao condenado, e nesse sentido dispõe 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” (BRASIL, 1984).

Capez, acerca da pena, leciona:

Pena é a sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução de uma sentença, 
ao culpado pela prática de uma infração penal, consistente na restrição ou privação de um 
bem jurídico, cujas finalidades são aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, promover a 
sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida a coletividade. 
(CAPEZ, 2007, p. 17).

Nesse diapasão, a dignidade da pessoa humana, assim como alguns outros princípios fundamentais, 
deve ser garantida mesmo àqueles que cumprem sanções penais. Uma vez que em um Estado Democrático 
de Direito é inconcebível que uma pessoa seja submetida a tratamento desumano e degradante, ou que 
não sejam protegidas a sua integridade física e moral. 

Não obstante a essa normatização garantista, muitas são as mazelas que assolam o sistema prisional 
fazendo com que a criminalidade aumente e essas normas não sejam, verdadeiramente, concretizadas. 
Note-se, a exemplo disso, que em 2014, o CNJ, em estudo realizado, apontou um número de 711.463 
presos entre os diversos estabelecimentos prisionais espalhados pelo Brasil. No entanto, considerando-
se a capacidade do sistema carcerário, estimada em 354 mil vagas apenas, o déficit chegaria a 357.463 
vagas. Além disso, segundo o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), do CNJ, caso esse número abarcasse 
também os mandados de prisão em aberto – 373.991 – a população carcerária saltaria para mais de 1 
milhão de pessoas. Tais dados fazem com que o Brasil ocupe no ranking mundial a posição de quarta 
maior população prisional, atrás somente dos Estados Unidos, China e Rússia, de acordo com os dados 
gerenciados pelo ICPS (do inglês, Centro Internacional de Estudos Prisionais) do londrino King’s 
College. (ÉPOCA, 2015).

Nesse cenário, surge a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados com o escopo de 
recuperar o preso e promover uma humanização das prisões com inspiração no princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana e em vários valores sociais.

A consecução dos doze elementos que permeiam o método APAC, em especial o princípio 
supramencionado, faz com que essa metódica apresente, até então, resultados antagônicos ao sistema 
convencional de execução penal, pois os recuperandos, em sua maioria, reconquistam, e até mesmo 
adquirem, a dignidade humana, o autorrespeito e o respeito pelo outro, além de uma motivação para a 
reinserção na sociedade e uma vida distante da criminalidade.

1  https://www.hrw.org/pt/world-report/2016/country-chapters/285573 
2  http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php/. 
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Feita a análise do princípio da Dignidade da Pessoa Humana à luz destes sistemas penais de 
execução, passa-se à análise do princípio da individualização de pena.

 
O Princípio da Individualização da Pena

O princípio da individualização da pena tem papel de destaque no âmbito da legislação e 
sistema penais vigentes. 

Os aspectos e condições precárias dos sistemas tradicionais de cumprimento da pena já foram 
objeto de estudo de Cesare Beccaria, em sua obra Dos Delitos e Das Penas, ainda no século XVIII. 
Nesse sentido, Beccaria esclarece:

O aspecto abominável dos xadrezes e das masmorras, cujo horror é ainda aumentado pelo 
suplício mais insuportável para os infelizes, a incerteza; tantos métodos odiosos espalhados 
por toda parte deveriam ter despertado a atenção dos filósofos, essa espécie dos magistrados, 
que dirigem as opiniões humanas. (BECCARIA, 1997 p.22).

Como é sabido, os sistemas penitenciários brasileiros, diante de sua atual conjuntura, estão 
colocando em xeque a credibilidade dos ditames humanizadores e ressoacializadores característicos 
da Lei de Execução Penal. Isso porque, a realidade hoje vivida nos presídios e penitenciárias do país, 
tal qual aduziu Beccaria, é marcada pelas condições subumanas de existência dos presos e de violência 
extrema, utilizada comumente - em um ambiente hostil e por vezes seletivo, onde o mais forte se 
sobressai ao mais fraco, como verdadeiro método de sobrevivência.

A Constituição da República federativa do Brasil de 1988 prevê expressamente em seu artigo 
5º, inciso XLVI, o princípio da individualização da pena. Segundo esse dispositivo, a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade; perda 
de bens; prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos.

Nota-se que a função precípua desse princípio é garantir, no âmbito da execução penal, a 
isonomia material entre aqueles que estão cumprimento a pena. Consiste em dar tratamento diferenciado 
àqueles que estão em situação de diferença. Na visão constitucional e essencialmente justa, própria do 
Estado Democrático de Direito constituído, o princípio da individualização da pena cuida de dispensar 
tratamento desigual aos desiguais, sempre na medida de suas desigualdades, objetivando se a efetivação 
da Justiça. 

A individualização da pena será efetivada em três momentos distintos e anteriores à fase de 
execução penal, propriamente dita. A individualização da pena na fase legislativa será aquela exercida 
ainda pelo legislador, na criação dos dispositivos e tipos penais sancionadores. Sobre o tema, assim 
dispõe o doutrinador Luís Pereira Silva,

[...] o legislador deve cominar aos delitos penas proporcionais, que sejam coerentes com a gravidade 
do injusto penal”. Logo, o legislador não deve impor pena insuficiente, nem muito menos mais 
gravosa; ela deve simplesmente ser justa/proporcional.(SILVA, 2012, P. 144).

Sob a perspectiva de Rogério Greco,

A esta fase seletiva, realizada pelos tipos penais no plano abstrato, chamamos de cominação. É 
a fase que cabe ao legislador, dentro de um critério político, de valorar os bens que estão sendo 
objeto de proteção pelo Direito Penal, individualizando a pena de cada infração penal de acordo 
com a sua importância e gravidade. (GRECO, 2000, p. 71).

Em segundo momento, tem-se a fase da individualização judiciária da pena. Já presentes 
as nuances concretas e dispostas na lei penal, o juiz fixará, com maior grau de discricionariedade, 
as penas cabíveis a cada caso, acertando seu grau quantitativo e modo de execução, observando os 
critérios consignados na legislação penal vigente. Assim, o caminho deverá ser percorrido levando em 
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consideração a culpabilidade do agente, seus antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos 
para a prática do crime, as circunstâncias em que se deu, bem como o comportamento da vítima.

A terceira e última fase da individualização da pena, e talvez, a que mais nos interesse diante da 
esfera de discussão do presente trabalho é a fase da individualização executória. Nesse ínterim, leciona 
Paulo Lúcio Nogueira:

A execução é a mais importante fase do direito punitivo, pois de nada adianta a condenação sem 
que haja a execução da pena imposta. Daí o objetivo da execução penal, que é justamente tornar 
exeqüível ou efetiva a sentença criminal, que impôs ao condenado determinada sanção pelo 
crime praticado. (NOGUEIRA, 1994, p. 3)

Faz-se importante ressalvar ainda que o sistema da individualização executória traz consigo 
a proclamação de respeito e conservação, por parte dos presos, de todos os direitos fundamentais 
reconhecidos à pessoa livre, com exceção obviamente, daqueles incompatíveis com a sua condição 
peculiar de preso. Desta feita, o condenado continuará a sustentar os demais direitos e garantias 
fundamentais, como por exemplo, o direito à integridade física e moral (CF, art. 5°, III, V, X e LXIV), 
à liberdade religiosa (CF, art. 5°, VI) e, em especial, ao princípio-direito da existência digna e humana, 
entre outros direitos.

Assim, a fase de individualização executória estabelecerá meios para que os condenados não 
percam e nem sejam distanciados de seus direitos e garantias fundamentais. Garantirá, por exemplo, 
meios para que uma detenta seja mantida junto de seu filho recém-nascido durante o período de 
amamentação.

A Lei n. 7.210/1984 também dispõe sobre o tema. Em seu artigo 5º estabelece que os condenados 
serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da 
execução penal. Estabelece ainda que essa classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação 
que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou 
preso provisório.

Em que pese a preocupação por parte do legislador em garantir que a execução penal fosse 
respaldada em todos os princípios constitucionalmente garantidos e nos direitos adquiridos através da 
própria legislação penal, a atual articulação do sistema de execução penal tradicional nos leva a crer 
que este método está muito longe de alcançar seus resultados esperados e idealizados, senão fadado 
ao fracasso.

Nesse diapasão, Mirabete ilustra o interesse atual pelos direitos dos presos:

O interesse atual pelos direitos humanos é, de certa forma, um reflexo do movimento geral de 
defesa dos direitos da pessoa humana. Ninguém ignora que os presos, em todos os tempos e 
lugares, sempre foram vítimas de excessos e discriminações quando submetidos aos cuidados 
dos guardas ou carcereiros de presídio, violando-se assim aqueles direitos englobados na rubrica 
de ‘direitos humanos’. Definem-se estes como os direitos que naturalmente correspondem a 
cada pessoa pelo simples fato de serem humanos e em razão da dignidade a tal condição e 
às de liberdade, segurança, igualdade, justiça e paz em que toda pessoa deve atuar e viver.  
(MIRABETE, 2000, p. 134).

Como dito anteriormente, a fase de individualização executória busca tornar exequível o 
cumprimento da pena e, por conseguinte, que a sanção punitiva imposta atinja os objetivos próprios 
da reprimenda. No entanto, diante dos altos índices de reincidência criminal presentes no sistema de 
execução tradicional, logo se percebe que o caráter preventivo, retributivo e ressocializador das penas 
não vem sendo concretizado. 

Nessa perspectiva, a metodologia apaqueana vai de encontro à consubstanciação do princípio 
da individualização da pena. Isso porque, as APAC’s proporcionam meios necessários e eficazes para o 
cumprimento da pena. Através dessa metodologia, o preso poderá exercer atividades laborais compatíveis 
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com sua personalidade, manterá as relações afetivas com a sua família e o contato com a sociedade, 
aproveitará a punição a ele imposta para resgatar valores esquecidos – o que somente é possível com uma 
convivência harmônica e saudável com os outros presos e demais colaboradores do método determinará 
a direção de sua própria recuperação e ressocialização.

A importância do método APAC na consolidação do princípio da individualização da pena 
também foi observado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

A APAC considera os presos como reeducando (sic), partindo do pressuposto de que todo ser 
humano é recuperável, desde que haja um tratamento adequado. Os princípios seguidos são os 
da individualização do tratamento; redução da diferença entre a vida na prisão e a vida livre; 
da participação da família e da comunidade no processo de ressocialização; e do oferecimento 
de educação moral, assistência religiosa e formação profissional. (SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, 2002)

Trata-se, portanto, de nova sistemática de execução penal que rompe com as limitações presentes 
na execução tradicional da pena que, em primeiro lugar, não prepara o condenado para ser devolvido 
em condições de conviver harmoniosamente e pacificamente com a sociedade e, em segundo, banaliza 
o cumprimento humano da pena, reduzindo os condenados a meros objetos passíveis e sujeitos a algum 
tipo de sanção. 

OS BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO APAQUEANA FRENTE AOS PRECEITOS BASILARES DA 
PENA.

Breve análise acerca da sanção punitiva e suas características.

A origem da pena é quase tão antiga quanto a humanidade, sendo decorrente de uma necessidade 
do Estado de punir seres imperfeitos e reduzir a reincidência criminal. 

O Código Penal prevê penas privativas de liberdade, de reclusão ou detenção, para aqueles que 
cometem algum crime ou delito. A lei das contravenções penais prevê ainda a prisão simples, outra 
modalidade de pena privativa de liberdade.

Manifesto que, no âmbito do regime de cumprimento de penas, no Brasil, aos crimes mais 
gravosos aplicar-se-á a pena de reclusão, em que o condenado poderá iniciar o cumprimento de sua pena 
em regime fechado, o mais rigoroso do sistema penal brasileiro. Aos delitos de menor potencial gravoso 
e menor cominação legal caberá a pena de detenção.

Para Cesare Beccaria, 

É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo legislador sábio deve procurar antes 
impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos 
homens o maior bem estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que se lhes possam 
causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da vida. (BECCARIA, 1997, p.27).

Trata-se a pena de instituto com caráter geral de prevenção através da qual é possível a confirmação 
da configuração de uma sociedade e do ordenamento jurídico que se formou através dela. E assim sendo, 
nada mais é do que o efeito direto do jus puniendi do Estado a que se vincula. (FERRAJOLI, 2002).

Ao longo dos anos, muitas foram as correntes e teorias que buscaram estudar e definir com 
maior grau de especialidade as características e funções essenciais da pena. De acordo com a legislação 
pátria vigente, a pena é dotada de quatro características básicas e principais, quais sejam: a legalidade, a 
proporcionalidade, a inderrogabilidade e personalidade.

A legalidade da pena relaciona-se ao princípio nulla poena sine lege, expressamente previsto 
no artigo 1º do Código Penal, segundo o qual, não haverá pena sem a prévia cominação legal. (NUCCI, 
2009)
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A segunda característica denota a proporcionalidade que deve existir entre o crime praticado 
pelo agente e a pena que a ele será aplicada. A punição deve observar o mal causado, sendo sempre 
proporcional a ele. Não se pune com o mesmo grau de proporcionalidade aquele que pratica crimes 
contra o patrimônio e aquele que pratica crimes contra a vida, por exemplo. (NUCCI, 2009)

A personalidade tem caráter essencialmente proibitivo. Com previsão expressa no artigo 5º, 
inciso XLX, da Constituição Federal, veda que a sanção punitiva ultrapasse a pessoa do condenado e 
alcance terceiros. (NUCCI, 2009)

O caráter inderrogável da pena sugere a imposição de pena certa e que seja efetivamente 
cumprida. Ou seja, para cada crime praticado, haverá sempre a cominação de sua respectiva sanção, cujo 
cumprimento somente será flexionado nos casos expressamente previstos em lei. (NUCCI, 2009)

Finalizada ligeira análise acerca das características gerais da pena, passa-se agora a discutir sobre 
seus preceitos basilares, isto é, os objetivos fundamentais da sanção aplicada através do poder punitivo 
do Estado frente às prerrogativas positivas trazidas pelo método apaqueano de execução penal.

Os preceitos substanciais da pena à luz do método APAC.

Fernando Capez conceitua o termo “pena” em passagem simples na qual lança de maneira clara 
e precisa todas as suas funções precípuas. Vejamos,

Sanção penal de caráter aflitivo; imposta pelo Estado, em execução de uma sentença, ao culpado 
pela prática de uma infração penal, consiste na restrição ou privação de um bem jurídico, cuja 
finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao delinqüente (sic), promover a sua readaptação 
social e prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à coletividade. (CAPEZ, 2005, 
p. 346). 

Como já dito, a pena advém do jus puniendi estatal, ou seja, o direito de punir por parte do Estado. 
Tão logo, a função substancial da pena estará delimitada à repreensão pelo ato ilícito praticado. Remonta, 
em aspecto geral, ao princípio do talião, o qual se buscava a justiça através da retribuição, reparação 
e compensação do mal feito. Daí advinda a denominação de caráter retributivo da pena, consoante à 
retribuição ao agente criminoso, através da punição aplicada, da adversidade causada. (GOMES, 2006)

Tem-se ainda a função preventiva da pena, segundo a qual a punição servirá de ensinamento ao 
condenado e prevenção para que se iniba a ocorrência de nova conduta delituosa.  Trata-se de elemento 
constante e essencial da tradição penal liberal da Ilustração, resultado dos pensamentos jusnaturalistas e 
contratualistas, próprios do século XVII, que se fundamenta na ideia de que a pena serve como um meio 
para a obtenção de fins úteis, fins preventivos, de verdadeira profilaxia criminal. (GOMES, 2006)

Por fim, a pena perfaz também seu caráter ressocializador, também chamado de prevenção especial, 
intimamente ligado ao preceito da prevenção.  Aqui, a pena é instrumento de atuação preventiva sobre o 
delinquente, com a finalidade de evitar que ele cometa novos crimes. Para tanto, diferentemente do que 
prega o preceito da prevenção, o Estado e a sociedade a que está ligado o condenado lhe fornecerá meios 
para reintegrar-se socialmente ressocializar-se. Desta feita, a pena exercerá sobre os apenados o seu 
poder de sanção, reprimindo-os pelo ato condenatório praticado, ao mesmo tempo em que desempenhará 
meios de prevenir que novo delito ocorre, ressocializando, moldando e reeducando o condenado para 
que possa ser reintegrado à sociedade. (GOMES, 2006)

Nesse contexto, deve se ainda atentar para o fato de que os índices de reincidência criminal são 
os maiores indicadores da eficiência de um sistema penal de execução. Em se tratando de reincidência, 
o complexo penitenciário brasileiro apresenta dados significativamente pessimistas. Em 2009, de acordo 
com os números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o índice de presidiários brasileiros que 
voltavam a cometer crimes era de 70% (VASCONCELLOS, 2011).3 Os dados são alarmantes, entretanto, 
3   Ministro Peluso destaca a importância do Programa Começar de Novo, 5/9/2011. Disponível em: http://www.
cnj.jus.br/noticias/cnj/15703-ministro-peluso-destaca-importancia-do-programa-comecar-de-novo. Acesso em: 6 mai. 
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ainda há variação entre esses índices, dada a ausência de uniformidade de apuração nas pesquisas em 
nível nacional e territorial (por unidades federativas) e variação do conceito de “reincidência”. Em novo 
relatório de pesquisa acerca da reincidência criminal no Brasil, apresentado em 2015 pelo IPEA (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada), em parceria com o CNJ, por exemplo, apresentou percentual de 
24,4% em média de reincidentes ponderada por Estado.4

O método APAC busca essencialmente proporcionar ao recuperando meios de obter a sua efetiva 
recuperação, além de fornecer à sociedade respostas no tocante à prevenção da reincidência criminal. 
Nota-se, portanto, que os objetivos da pena estão implicitamente inseridos no contexto de atuação das 
APAC’s.(MINAS GERAIS, 2011).

A filosofia de valorização humana, própria do método APAC, a disciplina e o meio como ele 
busca e efetiva a execução penal é que tornam essa sistemática inovadora e, sem sombra de dúvidas, 
eficaz. Através da aplicação de uma metodologia própria, fundamentada no princípio da dignidade da 
pessoa humana, pautada na reeducação do condenado, tem-se obtido bons resultados quando o assunto 
é ressocialização. (OTTOBONI, 2006). Segundo dados divulgados pela APAC Itaúna, somente 8,62% 
daqueles que cumprem sua pena através desse método voltam a praticar novos crimes, enquanto no 
sistema convencional, esse número pode chegar a 85%.5

O que se pode perceber é que através da metodologia apaqueana os preceitos fundamentais da 
pena, apregoadas pela Constituição Federal e também pela legislação infraconstitucional são efetivamente 
alcançados. Diferente do que ocorre no sistema convencional, em que a pena é vista como mera forma 
de punição e represália ao delinquente. 

No método APAC, o trabalho, por exemplo, é atividade presente no dia-a-dia do reeducando. 
Em atividades constantes, os recuperandos passarão por etapas de recuperação, profissionalização e 
reinserção social, tudo isso voltado ao objetivo de ressocializar efetivamente o apenado para que não 
volte a cometer mais crimes.

De certa forma, todas as modalidades de assistência presentes no método são voltadas à recuperação 
social do preso. Buscam devolvê-lo à sociedade de forma que ela o aceite, proporcionando-lhe confiança 
e novas oportunidades para desenvolver sua “nova” vida pautada nos valores e conhecimentos adquiridos 
durante a sua recuperação. Isso somente é possível dada a participação assídua da comunidade e sociedade 
como um todo no desenrolar das atividades apaqueanas.(FARIA, 2015).

O método APAC, além da valorização da pessoa e da comunidade, chama atenção para 
a importância da família, do trabalho em equipe, da necessidade de se estabelecerem metas 
comuns a serem compartilhadas e, mais que isso, sonhos comuns a serem alimentados e, também, 
partilhados. Esse é um modelo que alerta a todos – sociedade, líderes, organizações públicas e 
privadas, funcionários, voluntários, apenados e seus familiares – para a urgência de se criarem 
novos parâmetros para as relações humanas e sociais. (MINAS GERAIS, 2011, p. 131).

A APAC recupera o preso mantendo-o junto de sua família e da sociedade. Trabalha a ideia do 
mérito, da confiança, da reciprocidade e respeito para com a pessoa do próximo e da valorização humana. 
Prepara o recuperando para a vida profissional futura através do trabalho e da assistência educacional. 
Além disso, dignifica o cumprimento da pena através da assistência médica, jurídica e religiosa. Dessa 
forma, é possível afirmar que a metodologia das APAC’s ao mesmo tempo em que pune o condenado, 
privando-o de sua liberdade, previne que os recuperandos sejam reincidentes em condutas delituosas, 
uma vez que possibilitam sua ressocialização e reinserção social eficaz, por meio, não da punição, mas 
do ensinamento, seja de valores, seja de novas possibilidades. (OTTOBONI, 2006)

Diante dessa explanação acerca da composição do método e seus reflexos, tanto na execução 
penal em si, quanto na consecução dos objetivos da pena, necessário se faz demonstrar de que forma o 
2016.
4 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/572bba385357003379ffeb4c9aa1f0d9.pdf 
5  www.apacitauna.com.br
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método APAC possibilita a humanização da pena e a ressocialização dos condenados.

OS FUNDAMENTOS BÁSICOS DO MÉTODO APAC NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
SISTEMÁTICA RESSOCIALIZADORA E HUMANIZANTE.

Convém, ainda que em apertada síntese, ressaltar a evolução e as construções positivas trazidas 
pela filosofia apaqueana. As APAC’s foram capazes de compor um ambiente que permite o cumprimento 
das penas de maneira coerente com os dispositivos legais. O diálogo, o chamamento da vítima e da 
sociedade à tarefa da execução penal e os demais elementos que compõe o método possibilitaram que 
a pena privativa de liberdade deixasse, ao menos parcialmente, seu caráter exclusivamente punitivo e 
sancionador com requintes de crueldade e desvalorização humana.

O êxito da metodologia apaqueana está subordino à plena efetivação dos doze elementos 
fundamentais que compõem o método, quais sejam: a participação da comunidade; o recuperando 
ajudando o recuperando; o trabalho; a assistência jurídica; a assistência à saúde; a valorização humana; a 
família; o voluntário e curso para sua formação; os Centros de Reintegração Social; o mérito e a jornada 
de libertação com Cristo (OTTOBONI, 2006).

A Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) sugere algumas modalidades de assistência, que no 
método APAC, deverão ser ofertadas com a participação da comunidade, elemento substancial para o 
que o recuperando deseje a ressocialização e tenha esperança de alcançar maiores oportunidades sociais 
quando deixar o sistema prisional.

Nesse diapasão, é inviável construir uma estrutura que ofereça, por exemplo, medicamentos 
e salas de aula e de audiência; quando faltam médicos, professores e operadores do direito. Assim, 
toda a assistência, demanda direita e indiretamente a participação da comunidade onde está situado o 
estabelecimento prisional.

Em contrapartida ao sistema convencional de encarceramento, marcado pela hostilidade e 
egoísmo, a metódica apaqueana, através da mútua ajuda entre os apenados (recuperando ajudando o 
recuperando), permite desenvolver nas APAC’s um ambiente extremamente acolhedor e humano, no 
qual é possível o despertar no recuperando de sua capacidade de viver harmonicamente, de assumir e 
partilhar responsabilidades, de servir ao próximo e, principalmente, entender que possui valores como 
todos os outros indivíduos.

Nesse sentido, traduz Ottoboni o significado do elemento supra:

[...] ensinar o recuperando a viver em comunidade, a acudir o irmão que está doente, a ajudar 
os mais idosos e, quando for o caso, a prestar atendimento no corredor do presídio, na copa, na 
cantina, na farmácia, na secretaria etc. (OTTOBONI, 2006, p. 67).

Um dos órgãos auxiliares da administração das APAC’s é o Conselho de Sinceridade e 
Solidariedade cuja prerrogativa é discutir dificuldades do sistema, encontrar soluções para os problemas 
cotidianos e levar à diretoria as reivindicações dos recuperandos, visando à construção de um saudável 
ambiente prisional. (MINAS GERAIS, 2011).

A participação da comunidade com a incitação de valores, a cooperação estabelecida entre 
os recuperandos e a preconização do mérito nessa relação, bem como o sentimento de valorização 
humana possibilitaram que a disciplina dessa nova metodologia alcançasse patamares de recuperação e 
reintegração social nunca antes vistos.

Ponto alto no método APAC é a junção dos elementos Religião, Família e a Jornada de libertação 
com Cristo. Sempre pautado na ressocialização e recuperação pela fé, o método ora em estudo atribui 
caráter essencial à religião fundamentada pela ética associada a um conjunto de propostas que englobam 
todos os grupos religiosos, ainda que de diferentes credos. Essa integração é possível através de atividades 
de reflexão e interiorização dos recuperandos, atribuindo e apresentando-lhes a uma nova filosofia de 
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vida. Dessa forma, as Apac’s trabalham para que a pena atribuída ao recuperando não atinja em demasia 
as relações afetivas familiares, propiciando, ao contrário, uma maior aproximação recuperando-família, 
numa sistemática em que, simultaneamente, reforça e mantém esse vínculo familiar. (OTTOBONI, 
2006).

Destarte, atribui-se à metodologia APAC papel importante diante do cenário caótico estabelecido 
em torno da sistemática prisional brasileira, principalmente, no que se refere ao oferecimento de meios e 
oportunidades de recuperação do preso, concorrendo de forma válida e positiva para mudar os números 
de ressocialização e reincidência criminal vigentes. (OTTOBONI, 2006).

É cediça, a disseminação, por determinados grupos da sociedade, deum discurso ultrajante e de 
total repúdio ao preso com a apregoação de trabalhos forçados, penas degradantes e tratamento humilhante 
aos condenados. Entretanto, sanções desse tipo não oferecerem ao preso qualquer oportunidade de 
ressocialização; mas, contrária e tão-somente, e de forma constante, deformam o ser humano e fomentam 
nele a sua revolta contra a sociedade.

O trabalho será utilizado, essencialmente, para recuperar, no regime fechado, para profissionalizar, 
no semiaberto e para promover a reinserção no mercado de trabalho, no regime aberto. Assim, nos três 
regimes de cumprimento de pena o trabalho é obrigatório, mas não, prudentemente, forçado. Conduz à 
melhorada autoestima, torna a vida carcerária menos ociosa, e oferece – para muitos – um primeiro contato 
com profissões regulares e possibilita que o fruto deste labor seja revertido em prol do recuperando, da 
sua família e até mesmo da vítima do crime. (MINAS GERAIS, 2011).

Dentro dos estabelecimentos prisionais o recuperando pode desenvolver diversas atividades 
se inequivocamente desejar e se forem elas compatíveis com as suas aptidões, que, muitas vezes, 
se relacionam com as próprias necessidades do estabelecimento como, por exemplo, os serviços de 
jardinagem, limpeza, cozinha e manutenções em geral. 

A assistência jurídica, principalmente, na fase de execução é um elemento de suma importância na 
vida do detento, considerando-se a origem humilde e de baixa renda da grande maioria deles. Assim, com a 
devida assistência é possível construir um clima de calmaria nos estabelecimentos prisionais, com orientação e 
esclarecimentos aos recuperandos acerca de seus direitos e também sobre seus deveres. Essa assistência também 
está presente nos Centros de Reintegração Social, que oferece ao recuperando a oportunidade de cumprir a pena 
próximo ao seu núcleo afetivo - família, amigos e parentes, ao mesmo tempo em que facilita a formação de uma 
mão-de-obra especializada, favorecendo a reintegração social, com respeito às leis e aos direitos dos condenados. 
(MINAS GERAIS, 2011).

A assistência à saúde deve ser priorizada, sendo um elemento intrinsecamente ligado à garantia da 
dignidade da pessoa humana. A assistência médica, odontologia, psicológica, entre outras modalidades 
de assistência medical, é presente nos estabelecimentos que se orientam pela metodologia apaqueana, 
com a presença de um Departamento de Saúde organizado com atendimentos agendados e periódicos 
aos recuperandos.(OTTOBONI, 2006).

Importante ressaltar ainda o papel da valorização humana, marcado pela assiduidade e utilização 
de métodos psicopedagógicos que vão desde as reuniões de cela, o chamamento do recuperando pelo 
nome, o incentivo aos estudos e à leitura, ao conhecimento de sua vida pregressa, de seus sonhos e 
temores. Assim, é possível estabelecer durante o período de recuperação do preso um sentimento de 
valorização, confiança e segurança que serão plenamente eficazes na reintegração social futura daquele 
recuperando. (MINAS GERAIS, 2011).

Outro elemento de prestígio nas unidades APAC está voluntariado. Os recuperandos depositam 
grande confiança nos voluntários, principalmente, porque a sua presença sugere a supressão da figura 
rígida e indiferente dos agentes penitenciários e policiais, muitas vezes, marcada pelo uso da violência. 
Para tanto, é importante a escolha de voluntários experientes e treinados, uma vez que a presença de 
amadores e pessoas despreparadas na vivência com os apenados pode prejudicar o contato humano que 
é proposto pelo método entre os recuperandos e funcionários das APAC’s. Dessa forma, a preparação 
desses colaboradores é vista com atenção pela metodologia apaqueana, sendo necessária a elaboração 
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de cursos de formação de voluntários, composto por 42 aulas com duração de 1 hora e 30 minutos, 
onde aprendem sobre o método APAC, conhecem sua metodologia e desenvolvem suas aptidões para 
exercerem esse trabalho com eficácia e um forte espírito comunitário. Ressalta-se ainda, por oportuno, 
a existência dos cursos de reciclagem e aperfeiçoamento assim que passado algum tempo de atuação 
desses voluntários.

Nota-se, pois, seja através da disciplina engendrada pela APAC, seja através de seus resultados 
apresentados6, que um estabelecimento prisional bem estruturado e que ofereça condições mínimas de 
dignidade e humanização permitirá ao recuperando alcançar a verdadeira reintegração social. 

Dessa forma, a dignificação humana oportunizada pelo método APAC permitirá o reconhecimento 
de determinados valores sociais enquanto peculiares à ordem e ao desenvolvimento igualitário e justo da 
sociedade. Diante disso, torna-se dever do Estado, não apenas no âmbito do sistema penal de execução 
atual, mas em âmbito societário geral, assegurar a integridade física e moral do ser humano como 
valor irrenunciável de sua individualidade. Para tanto, é imprescindível que haja sistemas e meios de 
recuperação dos criminosos - ou daqueles que tiveram algum tipo de desvio de conduta, que garantam a 
aplicação imediata dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e que esses direitos aperfeiçoem-se ainda na sua condição de princípios constitucionais 
ratio essendi do sistema posto e das instituições jurídicas do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do aprimoramento de dispositivos já presentes na Lei n. 7.210/1984 por meio de novas 
técnicas de abordagem, as Apac’s desenvolveram uma disciplina capaz de estabelecer uma relação de 
mútua confiança e comprometimento para com os apenados. A imprescindibilidade dessa relação traz 
à metodologia apaqueana resultados que, muito provavelmente, não se obteria no método de execução 
penal tradicional.

A presença desses novos elementos e o aprimoramento daqueles já definidos na Lei de Execução 
Penal, associados aos demais meios de execução penal dos Órgãos Judiciário e Executivos e à ideia de 
evangelização em que se pauta o método é que proporciona às APACs, cada vez mais, a recuperação dos 
presos, a proteção da sociedade, o socorro às vítimas e, principalmente, a promoção da justiça. 

À vista disso, nota-se a metodologia apaqueana vai de encontro a Lei de Execução Penal, 
agregando aos dispositivos que regulam o cumprimento da pena, valores essenciais para a convivência 
no ambiente prisional, possibilitando, através dos doze elementos essenciais que a regem, a eficaz 
humanização da pena privativa de liberdade e a ressocialização do indivíduo que passa pela sanção 
punitiva.

Trata-se, portanto, de nova metódica capaz de oferecer plenas condições para o cumprimento 
humano da pena, bem como de garantir a ressocialização do recuperando com a sua total reintegração 
àquela sociedade que também contribui para a sua recuperação. Em face disso e considerando-se a 
tentativa de solucionar ou pelo menos amenizar a problemática da execução penal tem-se a disciplina 
apaqueana como alternativa viável a garantir a efetividade do caráter ressocializador da pena e a 
consecução dos princípios e garantias fundamentais previstos na CRFB de 1988. 
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