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Resumo: O presente trabalho visa refletir sobre a efetividade da recuperação do condenado através 
do método Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). Associação que surgiu 
com o objetivo de humanizar a execução da pena, sem perder de vista o seu caráter punitivo. A 
exposição do assunto será feita através do estudo das garantias constitucionais, principalmente o 
disposto no artigo 5º, III da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, e ainda, na Lei de 
Execução Penal (LEP); Lei nº 7.210/1984 em seus artigos 10 e 11 que prescrevem que o Estado tem 
o dever de prestar assistência ao condenado e a forma pela qual essa assistência será apresentada. 
Nota-se que a APAC tem uma grande eficácia com a sua baixa reincidência, mostrando ser uma 
oportunidade para aquele que cometeu um crime e quer retornar para a sociedade como uma pessoa 
ressocializada. 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Lei de Execução Penal. Método APAC. 

 

1 Introdução 

Ao longo dos séculos, o sistema prisional passou por grandes 

transformações, até chegar ao modelo atual, onde se busca a ressocialização 

daquele que foi condenado, no entanto, sabe-se que isso nem sempre acontece. 

Hoje, o Brasil adota os seguintes regimes penais: o fechado, o semiaberto e o 

aberto, havendo nesses dois últimos a possibilidade de trabalho e de estudo, para 

fins de remição da pena. 

É do conhecimento de todos as péssimas condições em que se encontram os 

estabelecimentos prisionais, que na realidade não ressocializam, e sim criam ainda 

mais delinquentes. 
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A implementação das APACs (Associações de Proteção e Assistência aos 

Condenados) devido aos seus métodos, que buscam a ressocialização do preso, de 

sua valorização, tem-se apresentado como uma maneira de humanizar a execução 

penal. 

O tema refere-se a uma abordagem sobre a parte Geral do Direito Penal. 

Quer, portanto, explorar um debate de extrema relevância na atualidade, sobre as 

considerações do uso da APAC na ressocialização do criminoso, que dentro dos 

sistemas de pena abordados, parece ser este o que mais humaniza as questões 

carcerárias no Brasil, tornando-se necessário, analisar o sistema prisional, entender 

a Lei das Execuções Penais, em busca de informações que possam validar o uso da 

APAC na reinserção social do criminoso como um método válido. 

Compreender o uso da APAC na reinserção social do criminoso é o objetivo 

geral desta pesquisa. A APAC é um método de valorização humana, portanto de 

evangelizar, para oferecer ao condenado condições de recuperar-se, logrando, 

dessa forma, o propósito de proteger a sociedade e promover a justiça. 

O presente trabalho visa levar o leitor a refletir sobre a efetividade da 

recuperação do condenado através do método APAC (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados). Associação que surgiu com o objetivo de humanizar a 

execução penal, sem perder de vista o caráter punitivo da pena. 

A exposição do assunto será feita através da metodologia embasada em 

pesquisa de campo, sendo realizadas visitas frequentes à APAC de São João Del 

Rei, tendo uma grande importância para o desenvolvimento da pesquisa, e do 

estudo das garantias constitucionais, principalmente o disposto no artigo 5º. III da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E ainda, na Lei de 

Execução Penal (LEP); Lei nº 7.210/1984 em seus artigos 10 e 11 que prescrevem 

que o Estado tem o dever de prestar assistência ao condenado e a forma pela qual 

essa assistência será prestada. 

Como resultado da pesquisa percebe-se que tanto a doutrina quanto os 

recuperandos entram concordância, afirmando que a APAC é um método muito mais 

eficaz de recuperação do que o sistema prisional convencional, graças aos seus 

regulamentos, o modo que o recuperando é tratado e a grande responsabilidade que 

é colocada em cima deles. 
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Para tanto, o trabalho será dividido em rês capítulos. 

O primeiro capítulo tratará da evolução histórica dos sistemas prisionais de 

maneira geral. 

O segundo capítulo tratará da Lei de Execução Penal (LEP). Lei nº 

7.210/1984 aborda ainda as finalidades da pena, enfocando principalmente as 

dispostas no bojo da referida lei. E ainda, da assistência aos condenados dispostas 

no artigo 10 e seguintes da LEP. Após a exposição de todos os direitos e deveres 

previstos na LEP, passa-se a verificação da efetividade de sua aplicação na 

realidade dos condenados e seus resultados para o integral cumprimento da pena 

no Direito Penal Brasileiro. 

O terceiro capítulo tratará da apresentação e estudo dos métodos da APAC, 

que se apresenta atualmente como opção para o cumprimento das finalidades da 

pena, garantindo os direitos dos condenados, inserindo novamente os mesmos na 

sociedade recuperados e promovendo como ultimo fim a segurança social, em 

obediência ao aparato legal. 

Este trabalho é apenas uma reflexão sobre o sistema carcerário no Brasil 

visando desmistificar o que seja a reinserção do criminoso. 

 

2 Sistemas Prisionais Brasileiros 

O Sistema Prisional Brasileiro consagrou, através do artigo 59 do Código 

Penal, a teoria mista da finalidade da pena, que segundo Grokskreutz (2010), é a 

teoria unificadora ou eclética que aderiu às teorias absoluta e relativa, possuindo os 

dois interesses. 

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada 
pela Lei no 7.209, de 1.7.1984) 
I – as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei 
no 7.209, de 11.7.1984) 
II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; 
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) 
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; 
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) 
IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra 
espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 
11.7.1984) 
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Assim, a pena apresenta um duplo aspecto: a reprovação e a prevenção do 

crime. No entanto, a quase totalidade de presídios no Brasil apresenta uma 

realidade que põe em questionamento o alcance dessas duas finalidades da pena. 

De acordo com Ferreira: 

O que se observa, nas penitenciárias brasileiras, de forma quase 
absoluta, são violações aos direitos humanos, ao direito penal e à 
própria Constituição Federal, na medida em que direitos 
fundamentais positivados por estes ramos do direito são 
constantemente transgredidos. Entre estes direitos vale menção 
especial os direitos ao trabalho, à higiene, à saúde e à educação 
(2012, s.p). 

A situação de sofrimento em que se colocam os detentos dentro do que é 

oferecido na área de segurança pública nos expõe o fato de que o sistema 

carcerário idealizado e instaurado pelo Estado para a prevenção e repressão não se 

mostra eficaz. 

Segundo Foucault, “a punição vai-se tornando, pois, a parte mais velada do 

processo penal, provando várias consequências” (FOUCAULT, 2004, p. 13). 

Torna-se necessário, que seja feita uma análise acerca do sistema prisional, 

com o objetivo de encontrar e sanar os pontos de deficiência do mesmo. 

Partindo desse pressuposto, a atual Administração Pública que se preza pela 

Eficiência, ao manter um sistema carcerário ineficaz, implica tanto desrespeito aos 

princípios que regem a Administração pública, quanto, por via oblíqua, o desrespeito 

ao Interesse Público. 

De acordo com Foucault, “permanece, por conseguinte, um fundo “suplicante” 

nos modernos mecanismos da justiça criminal” (2004, p.18). 

Percebe-se que um sistema prisional debilitado incita a ele ação considerável 

da violência, em virtude da impossibilidade de recuperação do condenado. 

Transformando assim a sociedade em refém do próprio medo, devido à violência 

crescente, cada vez mais próxima de seu cotidiano, seja nas escolas, no trabalho, 

nos locais de lazer ou nas próprias residências. 

De acordo com Ferreira: 

Frise-se, ainda, que essa ascensão da criminalidade multiplica os 
gastos com a segurança e saúde públicas, pelo fato de tornar-se 
necessário maior policiamento nas ruas e acolhimento, nos hospitais, 
daqueles atingidos pelo crime. Assim, o dinheiro público que poderia 
ser utilizado para promoção de outras áreas prioritárias, tais como 
moradia, saneamento básico, saúde preventiva, entre outras, é 
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utilizado para remediar os efeitos da má administração prisional pelo 
Poder Público (2012, s.p). 

Como complemento, Foucault cita: 

Em lugar de tratar a história do direito penal e a das ciências 
humanas como duas sérias separadas cujo encontro teria sobre uma 
ou outra, ou sob as duas talvez, um efeito, digamos perturbador ou 
útil, verificar se não há uma matriz comum e se as duas não se 
originam de um processo de formação “epistomológico-jurídico”; em 
resumo, colocar a tecnologia do poder no princípio tanto da 
humanização da penalidade quanto ao conhecimento do homem 
(2004, p. 27). 

O homem é um ser social, pois, desde o primórdio, já convivia em grupos, 

castas, tribos... Devido a esse fato, tornaram-se necessário a elaboração de regras, 

normas para ditar comportamentos e manter a ordem. Dentro desse contexto, 

surgiram as punições e penas para castigar aqueles que violassem as regras. 

Porém, o sentido de alcance das penas foi sofrendo modificações em virtude 

das transformações históricas que refletiram na maneira de pensar do homem. 

Dentre essas transformações, torna-se relevante destacar que a Revolução 

Francesa deflagrou a afirmação dos direitos humanos.  

Com a declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assistiu-se á 

evolução da pena que passou de seu caráter meramente punitivo, ao caráter mais 

humanitário, visando não somente o castigo, como também a recuperação do 

condenado.  

Em detrimento a isso, as principais teorias que buscam explicar a finalidade 

da pena, são de acordo com Ferreira: 

a) Teoria Absoluta ou Retribucionista; 
b) Teoria Preventiva; 
c) Teoria Mista ou Unificadora 

A Teoria Absoluta vê a pena como um fim em si mesmo, ou seja, 
busca retribuir ao condenado o mal que praticara. Ao contrário, a 
Teoria Preventiva volta seu olhar para a prevenção de delitos, seja 
uma prevenção geral ou especial. A prevenção geral idealiza a pena 
como instrumento capaz de evitar o cometimento de delitos pelos 
cidadãos em geral, em virtude da intimidação casada pela pena e do 
fortalecimento na fé punitiva da lei. A prevenção especial, por sua 
vez, direciona-se ao delinquente, atuando preventivamente para que 
ele sofra as consequênciasda pena e não volte a delinquir (2012, 
s.p). 
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A Teoria Unificadora, como se subtende, nada mais é que a junção do que se 

tem de melhor nas teorias já citadas, acrescentado a elas um senso de justiça 

social. Conforme Queiroz: 

[...]a pena é conceitualmente uma retribuição jurídica [...], que 
somente se justifica se e enquanto necessária à proteção da 
sociedade, vale dizer, é uma retribuição a serviço da prevenção geral 
e/ou especial de futuros delitos (QUEIROZ, 2001, apud MIR PUIG, 
s.p) 

Não obstante a positivação da Teoria Mista em nossa legislação e na sua 

adoção pela doutrina e jurisprudência, o que se verifica, na prática, é a ausência do 

caráter de prevenção da pena em nossa sociedade. Segundo Assis: 

Embora não haja números oficiais, calcula-se que, no Brasil, em 
média, 90% dos ex-detentos que retornam à sociedade voltam a 
delinquir, e, consequentemente, acabam retornando à prisão. Essa 
realidade é um reflexo direto do tratamento e das condições a que o 
condenado foi submetido no ambiente prisional durante o seu 
encarceramento, aliadas ainda ao sentimento de rejeição e de 
indiferença sob o qual ele é tratado pela sociedade e pelo próprio 
Estado ao readquirir sua liberdade. O estigma de ex-detento e o total 
desamparo pelas autoridades faz com que o egresso do sistema 
carcerário torne-se marginalizado no meio social, o que acaba o 
levando de volta ao mundo do crime, por não ter melhores opções. 
(2007, p. 77) 

As penitenciárias brasileiras se transformaram em verdadeiros depósitos 

humanos. Superlotação, violência e doenças são alguns itens que marcam o 

Sistema Prisional no Brasil, descaracterizando assim o verdadeiro sentido para o 

qual foi criado. As prisões como instrumento das penas privativas de liberdade, 

deveriam servir para recuperação e punição do condenado, ressaltando-se, contudo, 

que neste último sentido, deve ser vista apenas como uma ausência parcial da 

liberdade do indivíduo. 

No entanto, o que se observa, na prática, segundo Ferreira é que: 

O caráter punitivo da pena ultrapassa a esfera de liberdade do 
criminoso, alcançando também sua dignidade, saúde, integridade, 
entre outros direitos assegurados na Constituição. Além disso, não 
se observa, de forma alguma, o caráter de recuperação do 
condenado nas penas privativas de liberdade, podendo inclusive 
atribuir a isso a punição exacerbada do indivíduo, que vai muito além 
da supressão de sua liberdade (2012, s.p). 

As prisões superlotadas acarretam a falta da dignidade humana e de higiene, 

pois o diminuto espaço para viver leva os apenados a dormirem no chão, e, algumas 
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vezes, até próximo das latrinas, buracos onde são depositadas as fezes e a urina. 

Para Camargo: 

A superlotação devido ao número elevado de presos é talvez o mais 
grave problema envolvendo o sistema penal hoje. As prisões 
encontram-se abarrotadas, não fornecendo ao preso um mínimo de 
dignidade. Todos os esforços feitos para a diminuição do problema, 
não chegaram a nenhum resultado positivo, pois a disparidade entre 
a capacidade instalada e o número atual de presos tem apenas 
piorado. Devido à superlotação muitos dormem no chão de suas 
celas, às vezes no banheiro, próximo a buraco de esgoto. Nos 
estabelecimentos mais lotados, onde não existe nem lugar no chão, 
presos dormem amarrados às grades das celas ou pendurados em 
rede. [...] Os estabelecimentos penitenciário brasileiro, variam quanto 
ao tamanho, forma e desenho. O problema é que assim como nos 
estabelecimento penais ou em celas de cadeias o número de 
detentos que ocupam seus lugares chega a ser de cinco vezes mais 
a capacidade (2006, p. 57). 

A violência constante nos presídios, além de, também decorrer da 

superlotação, procede de falta de uma organização prisional, já que não se 

vislumbra a separação dos presos por categorias de delitos ou tempo de pena já 

cumprido, resultando, igualmente, no contato de delinquentes primários com aqueles 

que já cumpriram grande parcela da pena, estando, portanto, mais contaminados 

dos vícios delinquentes do recinto prisional. Assim, segundo Assis: 

Homicídios, abusos sexuais, espancamentos e extorsões é uma 
prática comum por parte dos presos que já estão mais 
“criminalizados” dentro do ambiente da prisão, os quais, em razão 
disso, exercem um domínio sobre os demais, que acabam 
subordinados a essa hierarquia paralela(2007, p. 76). 

Em relação à saúde do preso, dispõe a Lei de Execuções Penais (lei no 

7.210/84), em seu artigo 14, que “a assistência à saúde do preso e do internado, de 

caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico”. De acordo com Ferreira: 

Não obstante ao previsto em Lei, a situação real da saúde nos 
presídios é precária. Devido à insalubridade do ambiente, à 
promiscuidade sexual, ao intenso uso de drogas e à falta de 
assistência médica e psicológica preventiva o que se vê são presos 
dotados de uma saúde débil, incapaz de lhes propiciar condições 
satisfatórias de vida. A maioria se encontra com de algum tipo de 
doença, sendo as principais aquelas que atingem o sistema 
respiratório, como a tuberculose, e as doenças sexualmente 
transmissíveis, principalmente a AIDS (2012, s.p). 
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A Comissão Interamericana de Direito Humanos, em seu Relatório Sobre a 

Situação de Direitos Humanos no Brasil (1997), dispôs no Capítulo IV (anexo I) que 

“muitos presos se queixaram de que doenças gástricas, urológicas, dermatites, 

pneumonias e ulcerações não eram atendidas adequadamente, afirmando que 

muitas vezes nem sequer havia remédios básicos para tratá-las”, além disso, dispôs 

também que: 

Segundo declarações dos próprios presos, em caso de brigas entre 
eles ou doenças, eles próprios têm que tratar dos feridos ou 
enfermos. A Comissão, ao visitar a Penitenciária Feminina de São 
Paulo, recebeu queixas das reclusas quanto à falta de atendimento 
médico, sobretudo ginecológico e dental, e à inexistência de veículos 
para o transporte das internas ao médico ou hospital [...]. A 
Comissão recebeu igualmente queixas de que, quando os presos 
doentes precisam ser transladados a postos de saúde ou hospitais 
para receber um tratamento médico determinado ou de urgência, a 
Policia Militar (órgão encarregado de escoltar ou transportar os 
reclusos aos hospitais) às vezes se nega a fazê-lo ou adia sem 
qualquer justificação a escolta, o que muitas vezes resulta na piora 
do estado de saúde do doente (1997, s.p). 

Quanto ao trabalho do condenado, previsto no artigo 28, da Lei de Execuções 

Penais, é visto que “dever social e condição de dignidade humana”, falta-lhe 

efetivação, uma vez que o que se observa nos presídios são indivíduos sem 

perspectivas, entregues a ociosidade por longos períodos. Mapa este que favorece a 

redução da recuperação do detento. 

Além dos problemas até aqui expostos muitos outros atingem o Sistema 

Carcerário Brasileiro. Não se pretende, assim, esgotar estes defeitos estruturais que 

o atinge, mas tão somente confirmar que este Sistema apresenta-se falido, 

necessitando de urgentes reformas. 

 

3 Lei de Execução Penal 

Institui a Lei de Execução Penal. 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentenças ou decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado. 

A fase de conhecimento do processo passa à execução com o trânsito em 

julgado da sentença, que se torna título executivo judicial. Na execução a sentença 
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será cumprida, ou seja, a pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou 

pecuniários serão executadas. 

Ressalta-se que o condenado já tem ciência da ação penal ajuizada, assim, a 

citação é dispensável, uma vez que foi intimado da sentença penal condenatória e 

exerceu o seu de recorrer. Contudo, a citação é necessária em casos de 

condenação a pena de multa, isso porque o início do cumprimento da pena fica a 

cargo do sentenciado, consoante dispõe o artigo 50 do Código Penal: “A multa deve 

ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença”. Se, 

por ventura, o condenado não pagar a multa, será intimado pelo próprio juízo da 

condenação. 

 

3.1 Finalidade da Lei de Execução Penal Quanto às Penas e Medidas de 

Segurança 

O artigo 1º, da Lei de Execução Penal, preceitua em seu contexto, “efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condado e do internado”. 

Sendo assim, o Estado exerce seu direito de punir, castigando o criminoso e 

inibindo o surgimento de novos delitos. Com a certeza de punição, mostra para a 

sociedade que busca por justiça, reeducação e readaptar o condenado socialmente. 

No que se refere à execução das medidas de segurança, o Estado objetiva a 

prevenção do surgimento de novos delitos e a cura do internado inimputável ou 

semi-imputável, que apresenta periculosidade. 

De acordo com Greco: 

No início das evoluções históricas na abordagem da doença mental, 

surge a medida de segurança como sendo o remédio penal ao 

inimputável e semi-imputável que pratiquem uma conduta típica 

antijurídica. Nas palavras de Roxin, significa a substituição à pena, 

podendo ser aplicada na ausência de culpabilidade e em 

consequência de perigo à coletividade (2012, s.p). 

Percebe-se, então, que devido à incapacidade de percepção ou 

discernimento, o agente infrator terá sua culpabilidade abrandada. 

 

3.2 Natureza Jurídica da Execução Penal 

Institui a Lei de Execução Penal: 
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Do objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal: 
Art 1º 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. 
Art 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, 
em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de 
execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo 
Penal. 
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório 
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a 
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 
Art 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os 
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção da natureza racial, 
social, religiosa ou política. 
Art 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas 
atividades de execução da pena e da medida de segurança. 

Segundo Ricardo Antônio Andreucci, para a corrente que defende ser 

jurisdicional: 

[...] a execução penal tem caráter administrativo, não incidindo, 
portanto, os princípios atinentes ao processo judicial (2014, p.276). 

Já para a corrente que acredita ser administrativa: 

[...] a fase executória tem o acompanhamento do Poder Judiciário em 
toda sua extensão, sendo garantida, desta forma, a observância dos 
princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa (LEI Nº 
7.210, de 11 de julho de 1984). 

No Brasil, em sua maior parte, a execução é jurisdicional, uma vez que, 

mesmo em momentos administrativos, em tempo integral é garantido ao cesso ao 

Poder Judiciário e todas as garantias que lhe são inerentes. 

O que ocorre é uma combinação entre as fases administrativa e jurisdicional, 

dando caráter misto a execução penal. 

 

3.3 Autonomia do Direito de Execução Penal 

O Direito de execução Penal é o ramo que cuida da execução da pena e da 

aplicabilidade do direito de punir do Estado. 

Com isso, trata de assuntos que vão além da vida carcerária dos condenados 

às penas privativas de liberdade, motivo pelo qual a nomenclatura “Direito 

Penitenciário” é considerada insuficiente. 

Portanto, o Sistema Penitenciário é parte do Direito de Execução Penal, 

limitando-se a tratar de questões pertinentes à esfera carcerária. 
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Contudo, ressalta-se, ainda, que embora haja ligação entre o Direito de 

Execução Penal como Direito Penal e Processual Penal, constitui disciplina 

autônoma, com os princípios próprios. 

 

3.4 Humanização da Execução Penal 

A Constituição Federal proclama no artigo 5º, inciso XLVII: 

Não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 
nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos 
forçados; d) de banimento; e) cruéis. E no inciso XLVIII: é 
assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral. 

Além do mais, o Código Penal prevê no artigo 38: “O preso conserva todos os 

direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o 

respeito à sua integridade física e moral”. 

E a Lei de Execução Penal dispõe no artigo 40: “Impõe-se a todas as 

autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos 

provisórios”. 

Percebe-se que a humanização da pena, já se apresenta fundamentada em 

leis, por isso, tornam-se fortalecida, a cada dia, os elos vinculados à defesa dos 

direitos humanos que sobrepõe a necessidade de novas práticas em defesa do 

cidadão; do homem atrás do criminoso. 

 

3.5 Garantias Processuais 

Na execução de pena todas as garantias constitucionais incidentes ao Direito 

Penal e Processual devem ser observadas para assegurar o respeito aos direitos 

individuais do preso. 

Portanto, os condenados possuem direito à ampla defesa, ao contraditório, ao 

duplo grau de jurisdição, ao devido processo penal, à individualização e 

humanização da pena, à retroatividade de lei mais benéfica, e aos princípios da 

anterioridade e da legalidade de acordo com a LEP, mas muitos não conhecem tais 

garantias. 

 

3.6 A Relação Jurídica na Execução Penal 
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A relação jurídica na execução penal é constituída por direitos e deveres dos 

condenados. 

Sendo assim, o condenado faz uso de seus direitos, não suprimidos pela 

sentença judicial transitada em julgado, e a Administração assume deveres para a 

garantia destes. 

Com a sentença transitada em julgado é que se inicia essa relação jurídica, 

que será finalizada com o cumprimento da pena ou o surgimento de alguma causa 

extintiva da punibilidade. 

 

 

 

3.7 Competência  

A competência do magistrado da execução começa com o trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória, sendo determinada pelas leis de Organização 

Judiciária de cada Estado. 

Nesse sentido, a LEP institui no artigo 65: “A execução penal competirá ao 

Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da 

sentença”. 

Em regra, a competência será do juiz especializado, exceto em se tratando de 

Vara Única, que será do próprio magistrado que prolatou a sentença. 

As comarcas competentes serão determinadas de acordo com as prescrições 

do Código Processual Penal de acordo com caput do artigo 70, podendo ser 

material, funcional, pelo local da infração, pelo domicílio e ou residência do réu. 

Sendo assim, aos sentenciados a penas privativas de liberdade, em regra, a 

competência será da comarca correspondente ao local em que estiver preso. Sobre 

o assunto, prescreve a Súmula 192 do STJ: “Compete ao Juízo das Execuções 

Penais do Estado a execução das penas impostas e sentenciados pela Justiça 

Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à 

Administração Estadual”. 

Aos sentenciados que tenham a execução da pena suspensa (sursis) e aos 

condenados a pena restritiva de direitos, será competente para a execução o foro da 

comarca correspondente ao domicílio deles. Na pena de multa, será o da comarca 

em que terminou o processo de conhecimento. 
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4 APAC, alternativa para a execução penal 

De acordo com Ottoboni, “percebe-se inicialmente uma luz no final do túnel 

para muitos, proveniente de um grande farol, talvez a redenção da execução penal 

no Brasil”. 

De acordo com os estudos feitos na obra de Ottoboni, torna-se fato que a 

transformação promovida no cumprimento da pena de acordo com a filosofia 

apaqueana, nada mais representa do que a efetiva observância a Lei de Execuções 

Penais, basta-se compreender os seus artigos 10, 25, 28, 40 que tratam das 

garantias e o 41 que trata dos direitos, incluindo-se na sua exegese o elemento 

nobre do amor, sobressaindo à solidariedade, tudo a favor da dignidade da pessoa 

humana. 

A filosofia apaqueana, de acordo com Ottoboni, sugere que se mate o 

criminoso e salve o homem presente nos sujeitos anti-sociais, por intercessão da 

valorização humana, do trabalho e da convivência com os familiares e em especial, 

por intermédio do discurso religioso em que se fundamenta. 

Ottoboni conta que, originalmente a APAC tinha como significado “Amando ao 

Próximo Amarás a Cristo”, atualmente, “Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados”, é uma entidade civil de direito privado, dotado de um modelo de 

penitenciária cuja finalidade é desenvolver a reabilitação do recuperando, suprindo a 

deficiência do sistema carcerário, atuando desta forma, na proteção da sociedade, 

posto somente devolver aos seus convívios tão só novos homens ou homens novos 

em condições de respeitá-la como de respeitar a si próprios, funcionando, pois, 

como órgão Auxiliar da Justiça e da Segurança na Execução da Pena. 

Segundo Ottoboni (2014, p.105): “Nenhuma recuperação acontece por acaso, 

sem que haja luta, determinação, renúncia, persistência e muita fé”. 

Partindo desse pressuposto, o trabalho dentro das APACs não é tarefa fácil, 

nem para o recuperando e nem para as equipes voluntárias que apoiam os 

recuperandos, pois a princípio, acredita-se que tão somente o trabalho recupera o 

ser humano e se esquece de lembrar-se do homem que a muito foi esquecido e 

perdido naquele criminoso, enfatizando que em regra, os delitos cometidos e as 

características antissociais tiveram origem não na sua falta de caráter ou na sua 

agressividade, todavia na pusilanimidade levada pela carência de religião e de Deus, 
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sendo a moral o viés da crença, ou seja, a religião cumpre o papel de abastecer o 

sujeito delinquente de possibilidades de reaprender ou até mesmo de conhecer as 

virtudes. 

A prática pedagógica da APAC tem por objetivo moldar uma ressignificação 

dos princípios, valores e normas que governam o comportamento humano em 

sociedade, fazendo com que o homem mediante a transformação moral e atuando 

em co-responsabilidade na sua ressocialização social descubra em si própria, 

através do amor e ajuntamento de virtuosidades, o sentido de sua vida, concebendo 

a unidade e unicidade (enquanto ser humano), todos descendentes de um único 

criador, o ser supremo, Deus. 

Segundo Ottoboni: 

A APAC, como obra de Deus pede coerência a seus voluntários. Se 
eles não acreditam na recuperação de seu irmão que errou devem 
procurar outro apostolado. Saber comunicar é dom que se pede e 
graça que se recebe (2014, p. 142 - 145). 

Outro determinante a avalizar o sucesso do método elaborado por Ottoboni, 

reconhecido como método Ottoboniano, pelos recuperandos, é o trabalho 

voluntariado, assentado na gratuidade, no serviço ao próximo. Para este, o 

espontâneo carece estar bem preparado, sobretudo espiritualmente, já que sua 

devoção há de contemporizar irrestrita confiança que o recuperando nele deposita, 

enquanto no intelectual lhe é oferecido curso de formação de voluntariado, durante o 

qual irá aprender a metodologia e desenvolver suas aptidões para o desempenho 

deste trabalho com pujança e imbuído de um alentado anseio de gratidão e espírito 

comunitário. 

Outro ponto de grande relevância dentro dessa metodologia de cumprimento 

da sanção criminal, é a possibilidade do recuperando ter facilitado o implemento da 

medida junto ao seu núcleo familiar o que o reestrutura emocionalmente, facilitando 

assim o desenvolvimento do método. 

Deixando claro que a forma de abordagem apaqueana, não permite aos 

recuperandos de maneira facilitada o cumprimento das obrigações de cada um. 

Essa metodologia apaqueana fundamenta-se, sim, no emprego de disciplinas 

rígidas, austeras e às vezes até intransigentes, deixando clara a responsabilidade na 

execução do método. 
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4.1 As Leis que Regulamentam as APACs: 

Dentro das considerações iniciais, o regulamento disciplinar das APACs, visa 

humanizar a vida do condenado, buscando devolvê-lo a capacidade da 

ressocialização. 

Tem como princípios básicos: 

O Regulamento disciplinar das APACs é o resultado de mais de 40 
anos de experiência administrando Centros de Reintegração Social 
sem polícia e encontra-se de conformidade com o disposto na Lei de 
Execução Penal – Lei 7.210/84, na Constituição Federal, Regras 
Mínimas da ONU para tratamento do preso e demais Leis e 
Regulamentos afins e específicos (Regulamento Disciplinar das 
APACs, p.4). 

A assistência jurídica na fase da execução penal será prestada por 

voluntários estagiários e advogados constituídos, se assim desejar o recuperando, 

buscando a garantia de defesa ao direito em relação ao processo de execução das 

penas. No que diz respeito das faltas e das sanções disciplinares, o regulamento diz: 

Art. 14. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, classificam-se em: a) 
Leves; b) Médias; c) Graves 
§ 1º Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à da falta 
consumada, quando houver dolo.  
§ 2º O recuperando que concorrer para o cometimento da falta disciplinar 
incidirá nas mesmas sanções cominadas ao infrator.  
Art. 15. Os atos de indisciplina serão passíveis das seguintes penalidades: I. 
Advertência; II. Repreensão; III. Suspensão ou restrição de regalias; IV. 
Suspensão ou restrição de direitos; V. Isolamento na própria cela ou em 
local adequado; VI. Transferência para o sistema comum (Penitenciária).  
Art. 16. Às faltas graves caberão as sanções previstas nos incisos V e VI do 
artigo anterior.  
§ 1º A suspensão ou restrição de direitos e isolamento celular não poderão 
exceder a 30 (trinta) dias.  
§ 2º O isolamento celular superior a 10 (dez) dias será sempre comunicado 
ao Juiz das Execuções.  
Art. 17. Às faltas leves caberão as sanções previstas nos incisos I, II e III do 
artigo 15 deste Regulamento.  
Parágrafo único: As faltas leves serão controladas através de um quadro de 
avaliação disciplinar diário.  
Art. 21. As sanções dos incisos I, II, lll e IV do artigo 15, serão aplicados pelo 
Encarregado de Segurança da APAC; e as do inciso V e VI pelo Conselho 
Disciplinar.  
Parágrafo único. O isolamento de cela somente será apreciado pelo 
Conselho Disciplinar quando superior a 10 (dez) dias.  
Art. 22. O Conselho Disciplinar será constituído por: I. Encarregado de 
Segurança; II. Encarregado(a) Administrativo(a); III. Inspetor de Segurança 
(02); IV. Encarregado(a) de Execução Penal.  
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§ 1º Em situações excepcionais, o Conselho Disciplinar poderá ter outra 
composição, à critério do Presidente da entidade. 
Mediante o exposto, percebe-se a seriedade da relação apaqueana e 
recuperandos. (Regulamento disciplinar das APACs, 2014, p.11 e p.12). 

O método apaqueano parte do pressuposto de que todo ser humano é 

recuperável, desde que haja um tratamento adequado. Para tanto, trabalha-se com 

12 elementos fundamentais. Torna-se necessário ressaltar que, para o êxito no 

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

quais sejam: participação da comunidade, recuperando ajudando recuperando, 

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

família, o voluntário e sua formação, centro de reintegração social – CRS (O CRS 

possui três pavilhões destinados ao regime fechado, semiaberto e aberto), mérito do 

recuperando e a Jornada de Libertação com Cristo (Dados apresentados na Cartilha 

Novos Rumos na Execução Penal. Projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

lançado em dezembro de 2001). 

Torna-se imprescindível a afirmação de Ottoboni (2014) sobre o amor: “O 

amor por ser paciente, compreensivo e tolerante, é sempre exitoso; porque acredita, 

vai sempre à luta...” 

O que torna o método mais abrangente é a descoberta que atrás do criminoso 

existe um ser humano. 

 

4.2 Pesquisa de Campo 

Em visita à APAC da cidade de São João Del Rei percebe-se a extrema 

relevância para esta pesquisa. Foi à oportunidade de ver na prática a concepção de 

Ottoboni sobre o ser humano. 

Em uma entrevista, com o Presidente da APAC de São João Del Rei, Antônio 

Carlos de Jesus Fuzatto, percebe-se que trabalhar dentro da APAC é um trabalho 

fora do comum, que quando tomou a decisão de conhecer melhor este mundo de 

excluídos identificou profundamente com esse exército de homens que hoje estão 

privados. 

As principais atividades realizadas na APAC que visam auxiliar o detento na 

sua reintegração social são as mais edificantes possíveis. A APAC possui um 

regimento interno que salienta deveres e direitos juntamente com a metodologia, o 

que faz com que o tempo de todos os recuperandos seja preenchido em favor do 
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crescimento do indivíduo, tais como, palestras, escola dos anos iniciais até o ensino 

médio ou até mesmo ensino superior na modalidade EAD, trabalho, lazer etc. Tudo 

é organizado dentro da valorização humana que é à base do método. 

Segundo Fuzatto, em entrevista, fala que, dentro do regimento da APAC, as 

maiores dificuldades encontradas pelos recuperandos é em adaptar-se às regras 

que são muitas, mudar realmente de vida, compreender a função do Conselho de 

Sinceridade e Solidariedade, e aprender que a metodologia da APAC se baseia no 

fato de que um recuperando deve ajudar o outro. 

A APAC de São João Del Rei convive com uma reincidência de 20% que é 

composto por aqueles recuperando que não se adaptam ao modelo apaqueano e 

acabam retornando ao cumprimento da pena no presídio. O perfil dos recuperandos 

é traçado da seguinte forma: analfabetos, negros, pobres, sem qualificações 

profissionais e jovens em sua maioria envolvidos com drogas. Entretanto, em 

entrevista feita com três recuperandos, nota-se que a APAC trouxe mudanças 

significativas para a vida deles. 

A participação do Estado em relação à Instituição foi a contribuição na 

manutenção, através da Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, um dos pontos 

que carecem de mudanças são a necessidade do aumento do convênio de 

manutenção do Estado e a maior participação da comunidade no que diz respeito ao 

voluntariado.  

Na questão das mudanças que a APAC está trazendo para a vida carcerária, 

verificou-se que todos citam sentirem-se acolhidos por perceberem seus direitos 

respeitados, por terem apoio jurídico, por serem tratados com dignidade e por 

perceberem a importância de Deus em suas vidas. 

Em entrevista, segundo o recuperando Nírio Alexandre de Carvalho, “1º Deus 

estando no comando de minha vida me dando a oportunidade de ser um novo 

homem. Presença da minha família, mais unida, ou seja, hoje meus filhos me tratam 

com um amor incondicional, onde meus filhos dizem que eu sou o orgulho deles. 

Meu caráter, dignidade, honestidade, respeito, amor ao próximo, planos, metas e 

sonhos”. 

Em relação às atividades realizadas na APAC, que amenizaram a questão 

penal, percebe-se que a participação do recuperando dentro das atividades 
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administrativas como ser membro do Conselho de Sinceridade e Solidariedade; a 

participação deles em palestras a questão do cenário onde se encontram inseridos.  

Segundo Carlos Roberto de Melo, recuperando, “cenário bonito, limpo e tudo 

feito e mantido por nós recuperandos, então são as faxinas periódicas. Acabei meus 

estudos, fiz curso no SENAI, fiz curso de computação e sempre estou produzindo”. 

Segundo Daniel Magalhães dos Santos Trindade, recuperando, “faço 

atividades como membro do Conselho de Sinceridade e Solidariedade que ajuda a 

administração da APAC, ajudo também com palestras falando sobre os 12 

elementos da APAC e sua metodologia, faço faculdade a distância, me ocupo o dia 

inteiro”. 

Quando questionado sobre as situações vistas na APAC como um caminho 

para quando terminar o cumprimento da pena, voltar ao convívio social sem as 

dificuldades que um presídio pode trazer, percebe-se que o reencontro com os 

valores morais tão citados por Ottoboni (2014), fazem com que os recuperandos 

falem da dignidade, do respeito, do diálogo, da confiança, da necessidade de 

mostrar seu lado bom e ser útil aos outros. A experiência vivenciada por eles dentro 

da APAC não é uma questão de mágica. É uma construção diária da restauração do 

ser humano. 

Quando foi solicitado aos entrevistados um relato da experiência por eles 

vividas no presídio e as experiências dentro da APAC, nota-se que tudo que se 

refere à vida no presídio são recordações horríveis. Relatam que se sentiam como 

animais vegetando. Se fosse uma comparação, a APAC seria o céu e o presídio o 

inferno. No presídio o tratamento era desumano. 

Segundo Daniel Magalhães Dos Santos Trindade, “A experiência em um 

presídio é extremamente horrível, só quem já passou por lá pode dizer, jamais uma 

pessoa pode falar de cadeia sem ter vivido na pele, ninguém sabe o sofrimento que 

é você ficar trancado como um animal, praticamente vegetando dentro de uma cela. 

Um cheiro de pessoa apodrecendo, lá todos estão mal fisicamente, péssimos 

psicologicamente e morto espiritualmente, chegamos assim na APAC, mas ela em 

pouco tempo nos resgata tudo isto, aqui na APAC pude realizar meus sonhos. Já fiz 

um curso em Santa Luzia em Belo horizonte, duas semanas de curso, um curso 

para recuperandos, me aprofundei na metodologia apaqueana. Faço hoje minha 

faculdade, me casei, estou cheio de planos em minha vida e a cada dia que passa a 
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APAC me ajuda a estar realizando todos eles. Só tenho a agradecer tudo o que é 

feito por mim e por todos aqui, por acreditar e confiar na minha mudança”. 

Segundo Carlos Roberto de Melo, “Não gosto de comparar a APAC com o 

presídio, seria o mesmo que comparar o céu com o inferno, mas lá no presídio não 

tive oportunidade alguma, pelo contrário até mesmo o que eu possuía tentaram tirar 

de mim, então o que falar do sistema comum enquanto a APAC é totalmente o 

oposto, há 46 anos, quando iniciou até hoje tem dado dignidade e esperança a 

quem estava perdido e foi encontrado, estava morto e foi ressuscitado, é como 

Lázaro, eu me sinto assim, pois hoje tenho certeza que todo homem é maior do que 

seu erro”. 

Segundo Nírio Alexandre de Carvalho, “sobre o presídio ex.: humilhação, 

desprezo, tratamento desumano, onde eu prefiro esquecer e só agradecer a Deus 

por ter me dado à oportunidade de estar aqui na APAC, onde pra mim é o começo 

de uma nova vida, onde resgato minhas qualidades, meus objetivos, família, filhos e 

até minha amada que pelo crime que eu a humilhei. Hoje vê minha mudança e na 

qual vamos nos casar, pois hoje ela vê um homem novo”. 

 

5 Conclusão 

Mediante ao exposto, no que se refere o Regulamento Disciplinar dos Centros 

de Reintegração Social, busca-se oportunizar aos recuperandos as mais diversas 

possibilidades de sua reintegração na sociedade sem a sua reincidência na vida 

criminosa. 

Conclui-se, portanto, que as atividades desenvolvidas pelos recuperandos no 

caso da APAC visitada durante o período dessa pesquisa permitem perceber o 

quanto este tipo de trabalho mais humanizado ajuda o recuperando a perceber que 

a vida criminosa não vale à pena. 

No entanto, não se pode afirmar que não exista reincidência, por que existem 

recuperandos que desejam suas vidas de volta, mas há aqueles que vêm benefícios 

somente em suas vidas pregressas e consequentemente reincidirão na vida 

criminosa devido a seu caráter já corrompido, e não em grande escala, a 

reincidência é menor. 

O Brasil, de um modo geral, possui em seu sistema carcerário tradicional uma 

escolarização gratuita para a marginalidade, pois, nos presídios não importa qual foi 
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o crime cometido, o detento será jogado em qualquer cela, junto com os mais 

diversos tipos de contraventores, saindo de lá como um especialista na bandidagem. 

Enquanto na APAC, fica evidente que o que se valoriza é a pessoa humana, é o 

resgate da humanidade existente dentro de cada detento que ali se encontra. 

Em uma passagem bíblica fala-se do “bom” e do “mau” ladrão; nesse sentido 

pode-se perceber que aquele de boa índole que cometeu algum delito, terá sua 

reintegração social sem reincidência, e aquele cuja índole não for boa, reincidirá, 

pois verá mais facilidade na vida do crime, do que na vida honesta de um 

trabalhador. 

Este estudo é apenas o inicio de muitas pesquisas que deverão ser feitas, 

visando desenvolver na APAC muitas e cada vez melhores oportunidades aos 

detentos que desejam voltar a uma vida digna dentro da sociedade. 
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