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2 Introdução  

 

O artigo procura fomentar a discussão a respeito das condições e 

ineficácia do sistema carcerário atual, uma vez que um indivíduo é subtraído da 

sociedade para que possa ressignificar sua vida recebendo tratamento digno, 

retornando como um cidadão do bem praticando uma filosofia de vida diferente de 

quando entrou na prisão, o que de fato não ocorre. 

A administração penitenciária apresenta inúmeros problemas, como celas 

abarrotadas de delinquentes, fugas e rebeliões, cidadãos que ao invés de serem 

reeducados tornam-se cada vez mais dependentes do crime, não encontrando na 

maioria das vezes outra opção adequada para sua reinserção. 

Com uma metodologia que segue as regras estabelecidas pelas Leis de 

execuções penais, as Associações de proteção e assistência aos condenados vem 

trabalhando há mais de quarenta anos com forma de reinserção, baseada na 

disciplina que visa “matar o criminoso e salvar o homem”.  

 

3 Objetivos  

 

Demonstrar a ineficácia da pena cumprida em condições degradantes e 

precárias e a perda da finalidade principal que é a ressocialização. 

 

4  Metodologia  

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva documental quantitativa, 

por gráficos e tabelas. Com fontes bibliográficas em doutrina, legislação e internet, 

recolhendo dados do Conselho Nacional de Justiça e sede da instituição 

Fraternidade Brasileira de Assistência aos condenados Itauna Minas Gerais.  

 

5 Histórico e Evolução 

  

Em 1824, em decorrência da Necessidade de um sistema penitenciário no 

Brasil, a Constituição Federal adotou um novo sistema penal, abolindo as penas de 

açoite, a de tortura, a marca de ferro quente, dentre outras penas cruéis. Também 



foram determinadas que as cadeias fossem seguras, limpas, arejadas e 

conservadas. 

No ano de 1830, o Código Criminal regularizou a pena privativa de 

liberdade. Quatro anos mais tarde, em 1834, pelo Ato Adicional de 12 de Agosto 

permitiu-se a criação de casas de prisão, trabalho, correção e regimes. 

(ASSIS\2013)  

Cumpre ressaltar que as penas de morte e forca ainda eram permitidas, 

ficando restritas apenas para os crimes de homicídio, latrocínio e insurreição de 

escravos. 

Enfim, com o surgimento do 2º Código Penal em 1980, foi abolida a pena 

de morte, surgindo o regime penitenciário de caráter “correcional, objetivando a 

ressocialização e reeducação do condenado”. (FONTES\2010) 

 

6 Realidade atual do sistema prisional 

 

Com o decorrer dos anos a situação do sistema prisional brasileiro 

demonstra visivelmente o descrédito por parte do sistema governamental, onde a 

corrupção, um dos principais fatores de geração da má qualidade e assistência 

adequada aos presidiários torna os índices de reincidência um fator crescente na 

sociedade atual. 

A população carcerária brasileira se multiplicou, segundo os indicadores, 

cerca de 40%, sendo que tantas prisões não resultaram na diminuição eficaz de 

nenhum crime, o que constitui uma prova de que o modelo e estratégia de 

planejamento não estão resultando nós efeitos que deveriam ser alcançados. (CNJ, 

2016) 

Vários fatores contribuem para o aumento da população carcerária, 

brasileira, como a falta de investimentos, abandono humanitário, descaso dos 

governantes e poder público, e que fazem aumentar os índices de reincidência e 

retorno à criminalidade.  

Noventa por cento dos detentos voltam a praticar os delitos de forma até 

mais gravosa devida sua condição social e psicológica dentro dos presídios, por não 

serem adequadas para reabilitação, onde todo seu tempo foi desperdiçado com 

terapia ocupacional. O mercado de trabalho que o detento irá enfrentar, dificultara 



seu ingresso, pois os aprendizados realizados no sistema quase sempre é inútil para 

a realidade atual. 

A super lotação nos presídios afronta diretamente os direitos 

fundamentais, que asseguram aos presos o respeito à integridade física e moral. Há 

violação dos princípios constitucionais que estabelecem que o cumprimento da 

sentença deva ser em cela individual, com área distribuída de no mínimo de 6 

metros quadrados; na realidade atual temos 30.149 detentos, onde cabe apenas um 

percentual de 8.956 detentos, ou seja, fica quase o triplo de pessoas num mesmo 

compartimento. 

Dispõe o art. 88, da lei 7.210\84: 

O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 
aparelho sanitário e lavatório.  
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:  
a) Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de 
areação, insolação e condicionamento térmico adequado à existência 
humana; 
b) Área mínima de 6m² (seis metros quadrados). (MECUM, 2016)  

Assim, além dos danos na sanção imposta, surge uma forte tensão na 

convivência dos presídios, emergindo violências e constantes rebeliões, situação  

totalmente previsível onde o acúmulo de pessoas é totalmente desumano. 

Outro fator também corresponde aos meios de transmissão de doenças, 

segundo os indicadores de vigilância sanitária os presos convivem em meio as 

contaminações de doenças devido ao grande número de migrações e falta de 

atendimento médico qualificado levando as doenças como tuberculose e pneumonia. 

Também há altos índices de hepatite e de doenças venéreas em geral, a sífilis e 

AIDS. (BITENCOURT, 2011) 

Estudos revelam que 1\3 da população carcerária é portadora do vírus 

sendo que o uso de drogas e relações sexuais sem a devida prevenção acaba por 

aumentar a quantidade de contaminados. 

Os presos preventivamente somam 34%, portanto, poderão ser 

inocentados e o tempo que passou no que mais parece ser um depósito de 

delinquentes apenas será uma experiência traumática e contribuiu significativamente 

com a superlotação. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

estabelece regras mínimas para o tratamento dos presidiários que não são 

respeitadas levando em conta o número de detentos acima da capacidade real de 

nossas penitenciárias. 



 

6.1 Violações dos direitos fundamentais 

 

A principal função do sistema penitenciário é reestruturar os indivíduos 

infratores que infringiram o ordenamento jurídico, retirando-os do convívio social 

para readaptar as condições de normalidade; infelizmente não podemos constatar 

as devidas condições de nível estrutural, social, psicológica e assistência a saúde 

básica que garante toda segurança de uma punição adequada, sem retirar sua 

dignidade mínima. 

Casos chocantes como o da penitenciária mista de Parnaíba no Piauí, 

onde os detentos alimentavam-se em sacos plásticos reaproveitados e sem talheres. 

Através de investigações pode ser comprovada as condições de falta de higiene dos 

alimentos, chegando ser uma afronta as normas de vigilância sanitária. O cotidiano 

deste procedimento, segundo depoimentos, era constante e o desvio dos alimentos 

fornecidos pelo governo era subtraído pela coordenação. Relatos dos detentos 

informam que os sacos plásticos não eram recolhidos diariamente deixando um mau 

cheiro insuportável dentro da cela. (FBAC, 2016) 

De acordo com a lei de execução penal (LEP) a mesma traz em seu 

conteúdo uma série de obrigações do Estado, bem como assistência, respeito, 

trabalho, avaliação com relação ao presidiário, alimentação suficiente e vestuário, 

atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, proporcionalidade na 

distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, exercício das 

atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis 

com a execução da pena, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social 

e religiosa, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 

 De acordo com o artigo 1º da LEP:  

“O art. 1° da LEP a natureza da execução penal, referindo 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)  

Além de ir contra a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal, a 

superpopulação carcerária também desrespeita vários tratados internacionais dos 

quais o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica). Considerando um dever dos governantes e 

autoridades manter o respeito e preservação do preso mesmo estando com sua 



liberdade privada e assegurado o direito de não sofrer violência moral e física. 

(FONTES, 2010) 

Diversos seguimentos da má qualidade de preparo da estrutura afetam a 

revolta dos detentos, pois suas condições insalubres não mantêm o respeito com a 

superlotação, gerando rebeliões e destruição de material do estabelecimento.  

 

7 Modelo de gestão APAC 

 

Variadas teorias buscam soluções para diminuição da criminalidade 

sendo que a predominante é a construção de presídios como forma única de 

resolução de infrações. O desvios de verbas públicas é fator importante para o não 

investimento no sistema prisional, retirando o principal objetivo que é a 

ressocialização do preso.  

Tendo em vista a necessidade de novas práticas de humanização das 

prisões, o advogado e jornalista Mário Ottoboni e um grupo de amigos cristãos 

deram um pequeno início na formação de um novo modelo de gestão no ano de 

1986 na cidade de São José dos Campos, criando assim a Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados (APAC). (OTTOBONI, 2003) 

Considerada uma associação sem fins lucrativos que se dedica à 

recuperação e reintegração social dos condenados nas penas privativas de 

liberdade abrange os três regimes penais (fechado, semi-aberto e aberto) operando 

como entidade auxiliar do Poder Judiciário. Esta entidade adota uma filosofia 

humanitária, sendo que um dos principais lemas da casa é “Matar o Criminoso e 

Salvar o Homem” colocando uma disciplina rígida caracterizada por trabalho, ordem, 

respeito e o envolvimento familiar do sentenciado.   

Atualmente são cerca de 150 espalhadas pelo Brasil é várias em outros 

países; trabalham as APAC´S com os princípios fundamentais sem deixar de lado a 

finalidade punitiva e restritiva da pena, proporcionando condições para não 

reincidência do condenado e sua reintegração social. 

De acordo com Thompson: 

Propõe-se oficialmente como finalidade de pena de prisão, a 
obtenção não de um, mas de vários objetivos concomitantes, como: 
punição retributiva do mal causado pelo delinquente, prevenção da 
prática de novas infrações através da intimidação do condenado e de 
pessoas potencialmente criminosas e regeneração do preso, no 



sentido de transformá-lo de criminoso em não criminoso. 
(THOMPSON, 2007, p. 304) 

Como metodologia de escolha a entidade é recebida pela comunidade 

local, havendo um envolvimento entre os empresários, comerciantes e profissionais 

da área da saúde, educacional, social que apóiam a chegada da associação tendo 

em vista a retribuição que estes cidadãos iram oferecer com trabalhos em 

construções, plantações, indústrias e diversos seguimentos no mercado de trabalho. 

Sendo também considerada uma entidade de parceria pública privada as chamadas 

(PPP). 

Os condenados de alta periculosidade, líderes de facções criminosas 

dificilmente tem oportunidade de acesso ao projeto, passando por uma rigorosa 

seleção de perfi l psicológico, e mentalidade regressa.  

Não há nas APAC´S agentes penitenciários e armas de fogo, os 

responsáveis pela segurança são os próprios detentos, que tem a guarda das 

chaves e responsabilidade de segurança do local. 

 O método é desenvolvido há mais de quarenta anos e nunca houve um 

caso de grave violência no interior de suas unidades, ou homicídio e jamais ocorreu 

motim ou rebelião. “A reincidência chega a ser 10 vezes inferior à convencional, e a 

manutenção dos centros de reintegração social é, em média, três vezes inferior ao 

custo do sistema comum”, diz o depoimento do Juiz Luiz Carlos Rezende e Santos.  

(ITAUNA, 2016)  

Dentre as unidades distribuídas no país são qualificadas como pequeno, 

médio e grande porte, com restrições de que os números de detentos não passem 

de 200. A expansão dessa metodologia tem sido recomendada durante os mutirões 

carcerários que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza em todo o país.  

 

7.1 Critérios de seleção  

 

Primeiro, a condenação do candidato já precisa estar definida, manifestar 

interesse por escrito, depois é realizado um levantamento de pena e um atestado 

carcerário atualizado da unidade prisional na unidade em que o indivíduo está 

recluso. Além disso, é preciso providenciar a ficha de antecedentes criminais, bem 

como o comprovante de residência da família. Parentes precisam morar na mesma 

cidade onde se encontra à APAC.  



Ainda conforme o magistrado, após a análise dos critérios, o pedido é 

encaminhado para a entidade, que realiza um estudo com o interessado e seus 

familiares. “Há exigências que foram especificadas acima, devendo notar-se que o 

preso, para ir para uma APAC, deve ter o perfil próprio, já que o sistema é baseado 

na autodisciplina, coisa de que nem todos os detentos são capazes, porém 

independe do crime praticado apenas o desejo de mudança”, explica Filho. 

(EXECUÇÃO, 2009) 

 

7.2 Círculo Vicioso 

 

Prende e solta, cada vez Pior:  

 

 

 

Em matéria de execução da pena, estamos num círculo de ferro e fogo, 

em que as preocupações do Estado se exaurem nesta trilogia: Repressão\Prisão, 

Construção de Presídios, Novas leis que evitem prisões ou que concedam 

benefícios penitenciários. (OTTOBONI\2003) 

 

 

 



9 RESULTADOS 

 

Segundo levantamentos realizados pelo CNJ, através dos mutirões de 

pesquisa de campo onde praticam campanhas assistenciais, constataram a não 

separação de presos condenados e provisórios, o que dificulta o andamento 

adequado de separar o perfil de tratamento de cada preso e levantamento de dados.  

A tabela abaixo traz os índices de presos provisórios, déficit de vagas da 

população carcerária de alguns estados com maior número de detentos, conforme 

se pode verificar: 

 

Tabela 1 – Porcentagem da População Carcerária 

UF População 

Carcerária 

% Presos 

Provisórios  

Capacidade 

de (Vagas) 

Déficit de 

(Vagas) 

Minas Gerais 57.498 49% 36.098 21.400 

Pernambuco 30.149 50% 8.956 21.193 

Rio de Janeiro 35.611 38% 29.037 6.574 

Roraima 1.676 41% 1.218 458 

São Paulo 204.946 35% 114.498 90.448 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2016 

Das regiões do país o estado de Roraima é o único que contém um 

percentual de população carcerária um pouco abaixo com relação aos outros 

estados; porém mesmo assim a capacidade de vagas se sobrepõe ao déficit.  

Dados bem diferentes podem ser vistos adotando o sistema Apaqueano, 

como mostra os resultados: 

  Tabela 2 – Diferenciação do Sistema Apaqueano ao Comum 

Sistema 

Prisional 

Custo Quantidade por 

Departamento 

Reincidênc

ia 

APAC 650,00 Máximo de 200 8% 

COMUM 2.500, 00 Superior a 

capacidade em 

todos os Estados 

 

85% 

Fonte: Fraternidade Brasileira de assistência aos condenados, 2016 



 Adotando as medidas, o custo de cada detento fica muito inferior ao da 

média nacional, sendo que a reabilitação e nível de reincidência se tornam muito 

abaixo se comparado a estrutura comum.   

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do exposto, conclui-se que a realidade do sistema prisional brasileiro é 

incapaz de prestar de forma adequada as garantias estabelecidas pela lei de 

execuções penais, não possuindo mecanismos que assegurem o objetivo primordial 

de ressocialização do apenado. 

A simples declaração da existência dos direitos é insuficiente para que as 

regras tenham significação prática, é preciso que atitudes como a criação da 

Associação APAC tenha papel de destaque na construção de uma sociedade justa e 

solidária. Seus benefícios e possibilidades perante à sociedade poderá, de forma 

mais efetiva, lutar para que esse projeto se torne ainda mais real. Isso beneficiaria 

diversos estados com cortes nos gastos públicos, podendo investir os recursos na 

educação, saúde e por consequência diminuição dos delitos. 
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