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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa alguns problemas estruturais da sociedade brasileira que 

impedem a aplicação da pena em seu caráter preventivo e sua função de reintegrar o 

egresso à sociedade. Apresenta uma análise sobre as influências da economia, 

política, sociedade e religião na origem da pena privativa de liberdade e na sua 

consolidação. Analisa a relevância da globalização e do capitalismo na aplicação da 

pena em seu caráter retributivo e preventivo na atualidade; e estabelece o perfil dos 

crimes e criminosos no Brasil por meio da análise da pesquisa de campo qualitativa e 

quantitativa, respectivamente, realizada a fim de compreender os problemas 

estruturais que justificam o fenômeno do encarceramento no país. Diante do perfil 

observado no encarceramento brasileiro, propõe uma reflexão crítica sobre a atual 

estrutura socioeconômica e aponta propostas essenciais a serem realizadas pela 

política econômica e pela sociedade de modo a alterar a aplicação da pena e formas 

de superar o subdesenvolvimento reduzindo as desigualdades sociais. E, por fim, 

indica as APACs como um meio alternativo de execução penal capaz de conciliar o 

caráter retributivo e preventivo da pena de forma a executá-la nos termos da Lei de 

Execução Penal e em obediência a dignidade humana do condenado.  

 

Palavras-Chaves: Reintegração Social; Sociedade; Humanização; APAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes some structural problems of Brazilian society that prevent the 

application of the penalty in its preventive character and its function of reintegrating the 

egress into society. It presents an analysis of the influence of the economy, politics, 

society, and religion on the origin of the custodial sentence and its consolidation. It 

analyzes the relevance of globalization and capitalism in the application of punishment 

in its retributive and preventive character today; and establishes the profile of crimes 

and criminals in Brazil through the analysis of the qualitative and quantitative field 

research, respectively, carried out in order to understand the structural problems that 

justify the phenomenon of incarceration in the country. In view of the profile observed 

in Brazilian imprisonment, it proposes a critical reflection on the current socioeconomic 

structure and points out essential proposals to be made by economic policy and society 

in order to change the application of the pen and ways to overcome underdevelopment 

by reducing social inequalities. Finally, it indicates APACs as an alternative means of 

criminal execution capable of reconciling the retributive and preventive nature of the 

sentence in order to execute it under the terms of the Criminal Execution Law and in 

obedience to the human dignity of the convicted person. 

 

Keywords: Social Reintegration; Society; Humanization; APAC.  
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO  
 

Inicialmente o trabalho apresenta uma análise histórica e sociológica 

dentro do contexto europeu sobre a evolução das penas físicas (morte e 

castigos), bem como, a influência econômica e religiosa para a transição e 

consolidação da pena privativa de liberdade como nova forma de punir os 

criminosos.  

A revolução industrial corresponde ao marco histórico em que a pena 

privativa de liberdade passa a ser amplamente utilizada com o surgimento das 

casas de correção na Europa. Elas buscavam atender as demandas do sistema 

econômico vigente, assim como, o controle social dos grupos mais vulneráveis 

da sociedade que não cumpriam função alguma para o crescimento econômico, 

sendo os principais responsáveis pelos crimes patrimoniais e, portanto, as 

principais vítimas do sistema punitivo. Neste momento, verifica-se uma relação 

entre o sistema de produção e o sistema de punição. 

Pode-se dizer que a consolidação da pena privativa de liberdade ocorre 

durante o Iluminismo, por volta do século XVIII, uma vez que foi o momento 

histórico que a humanização da pena tomou força nas discussões sobre o 

sistema penitenciário e, nesse sentido, a pena privativa de liberdade propunha 

uma punição que restringia direitos, mas que não era violenta e cruel. Assim, 

nesse período, em que a razão se sobrepunha ao irracional, buscava aplicar a 

pena de forma que fosse possível punir e ao mesmo tempo prevenir novos 

crimes. Dessa forma, alguns filósofos da época foram fundamentais na 

elaboração da teoria da pena e o seu caráter retributivo e preventivo. 

 Tomando como base o contexto europeu, o advento da globalização, a 

intensificação do capitalismo e a consolidação da pena privativa de liberdade 

trouxe o aumento significativo na sensação de insegurança e medo coletivo com 

o crescimento da oferta de mão de obra e a constante relativização das fronteiras 

geográficas que acentuaram as relações sociais e mesclaram culturas diversas 

num mesmo local. Isso provocou uma imediata e inevitável reação econômica e 

punitiva no processo de globalização sociocultural.  
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No Brasil, foi realizado um estudo sobre a Reincidência Criminal que tinha 

por finalidade apurar as condições da vida carcerária, a forma com que tem sido 

desempenhada as assistências sociais dispostas em lei, bem como, para traçar 

o perfil dos apenados no país e os principais crimes cometidos. Dessa forma, 

conhecer o perfil dos presos e crimes cometidos no Brasil ajuda a compreender 

o contexto social que os apenados estavam inseridos antes de sua condenação 

a fim de estabelecer as razões que os levaram a cometer determinado crime e 

elaborar medidas preventivas de redução do encarceramento sistêmico dos mais 

pobres. E, quando o encarceramento for inevitável, formas de verdadeiramente 

reintegrar os egressos na sociedade. 

Assim, diante da relação que existe entre o sistema de produção e o 

sistema de punição verificado ao longo da história, bem como, na realidade 

brasileira, é fundamental que o Estado atue de forma que o modelo econômico 

seja uma ferramenta de transformação da realidade social de modo a superar as 

desigualdades sociais do país e a redução do encarceramento sistêmico dos 

mais pobres 

Enquanto o Estado não propõe formas de efetivar a reintegração social 

dos egressos por meio de políticas socioeconômicas capazes de transformar a 

triste realidade que cerca o sistema penitenciário brasileiro, a sociedade em 

parceria com a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) 

trabalham juntas na gestão de um meio alternativo de execução penal de forma 

que a pena seja menos violenta, mais humana e digna. Em consonância aos 

direitos e deveres dos cidadãos condenados para que no fim do cumprimento da 

pena, o egresso possa retornar ao convívio social como cidadãos melhores e 

mais capacitados do que quando ingressaram no sistema prisional (e não o 

contrário como tem sido a realidade). 
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Capítulo 2 CONSOLIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE E A ESTRUTURA SOCIOECONÔMICA 
 

A lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal (LEP), em 

seu artigo 10 determina que a pena possui como objetivo “efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado”, ou seja, busca de forma 

retributiva punir aqueles que desobedecerem ao pacto firmado pelas leis penais 

e prevenir que novos crimes sejam cometidos. 

 Dessa forma, entende-se que uma das finalidades da pena estabelecidas 

pelo Estado Democrático de Direito brasileiro são a retribuição, em primeiro 

plano, e a reintegração social do condenado para evitar sua reincidência criminal, 

em segundo plano. 

 A função de reintegrar o condenado pelo cumprimento da pena é algo 

recente na história e foi construída após diversas mudanças na ordem 

governamental, religiosa e econômica. Os conceitos de pena e criminoso são 

dinâmicos, conforme veremos, foram diversas vezes alterados de acordo com o 

momento histórico. 

 Assim, o contexto histórico da pena prisão e a função que esta tinha na 

sociedade é importante para compreender quando e onde surgiu a reintegração 

social como finalidade da pena, e também quais os passos que devemos tomar 

para alcançá-la.  

De antemão, a reintegração social assim como a humanização da pena 

são discussões da história recente e que não deve ser confundida com o 

surgimento da pena prisão. Esta, por sua vez, surgiu na Idade Moderna e atendia 

principalmente a interesses econômicos. A defesa pela humanização da pena 

se reforçou num período posterior, durante o Iluminismo na luta pelos ideais de 

liberdade individual, fraternidade, igualdade e racionalidade. Até lá, muita coisa 

aconteceu. 
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2.1 História da pena 
 

No início da Idade Média, durante a queda do Império Romano e as 

invasões bárbaras na Europa, houve um grande movimento migratório das 

cidades para o campo, num extenso processo de ruralização da sociedade. 

Neste momento ocorre o fim da centralização política de Roma e o surgimento 

do Feudalismo.1 

A descentralização do poder político, após as invasões barbaras e o 

surgimento dos feudos, impediu que a pena fosse aplicada pelo Estado como 

forma de controle social. Assim, para evitar conflitos e manter a paz nos feudos, 

as penas eram pecuniárias, ou seja, por meio de fiança, resgate ou 

compensação. O infrator poderia comprar o “direito” da vítima de se vingar pelo 

mal a ela causado.2 

Foucault ensina que 

O antigo direito germânico oferece sempre a possibilidade, ao longo 

dessa série de vinganças recíprocas e rituais, de se chegar a um 

acordo, a uma transação. Pode-se interromper a série de vinganças 

com um pacto. Nesse momento os dois adversários recorrem a um 

árbitro que, de acordo com ele e com seu consentimento mútuo, vai 

estabelecer uma soma em dinheiro que constitui o resgate. Não o 

resgate da falta, pois não há falta, mas unicamente dano e vingança. 

Nesse procedimento do Direito Germânico um dos dois adversários 

resgata o direito de ter paz, de escapar à possível vingança de seu 

adversário. Ele resgata sua própria vida e não o sangue que derramou, 

pondo assim fim à guerra. A interrupção da guerra ritual é o terceiro ato 

ou ato terminal do drama judiciário do velho Direito Germânico. 

(FOUCAUT, 2002, p. 57). 3 

 

Contudo, diante da instabilidade econômica do regime feudal, as penas 

pecuniárias logo foram substituídas pelas punições corporais ou de morte uma 

                                            
1 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 13. 
2 Ibid.,p. 29. 
3 FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas, 2002, p. 57. 
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vez que os condenados não possuíam condições financeiras para literalmente 

pagar pelos seus crimes. Assim, as penas físicas (o aprisionamento também era 

visto como pena física) se tornaram, praticamente, exclusivas às classes mais 

pobres.4 

A incapacidade dos malfeitores das classes subalternas de pagar 

fianças em moeda levou à substituição por castigos corporais. O 

sistema penal tornou-se, portanto, progressivamente restrito a uma 

minoria da população. Esse processo pode ser mapeado em todos os 

países europeus. Um estatuto de Sion, de 1338, previa uma fiança de 

vinte libras para os casos de assalto; se o assaltante não podia pagar, 

devia receber um castigo corporal, como ser jogado numa prisão e 

passar a pão e água até que algum cidadão intercedesse ou o bispo o 

perdoasse.(HUSH; KIRCHHEIMER, 2004, p. 25).5 

 

Dessa forma, a fim de retomar a influência política (perdido após as 

invasões barbaras e o surgimento dos feudos) o Estado assume o poder punitivo, 

aplicando as penas físicas com crueldade para retribuir o mal causado (pelos 

criminosos pobres) e, indiretamente, prevenir novos crimes através do medo 

coletivo instaurado pela violência da punição. Concomitante, havia ainda o 

interesse fiscal uma vez que o Estado pretendia recolher parte da fiança paga 

pelos criminosos ricos. 

No período, o cristianismo torna-se uma religião de grande alcance social 

e influencia na aplicação da pena. De modo que aquele que descumprisse as 

normas do Estado violaria também os mandamentos de Deus uma vez que o 

conceito de crime e pecado se confundia, bem como, o da pena e penitência. O 

criminoso era um pecador que deveria ser punido de forma a alcançar a salvação 

para a vida eterna. 6 

A prisão eclesiástica, dedicada aos sacerdotes, religiosos e hereges 

infratores das normas de Deus, visava a reflexão e o arrependimento do preso 

                                            
4 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 20. 
5 RUSCHE, George e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social (2ª ed.), 2004, p. 25. 
6 Ibid., p. 27. 
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através da penitência e meditação como forma de punição. A pena era vista 

como uma forma de compaixão e caridade sob o argumento de que o homem 

era imagem e semelhança de Deus e, portanto, deveria ser salvo.7 E, apesar de 

não haver violência e crueldade na aplicação da pena, ainda eram prisões 

desumanas, pois construídos em verdadeiras masmorras que para acessá-las 

era preciso descer por escadas ou poços onde eram dependurados por uma 

corda. Tal condição tornou conhecida a expressão “vade in pace” dita aos que 

entravam nessas prisões, pois jamais retornariam com vida8. (NEUMAN, 1965, 

p. 29).  

Para Santo Agostinho, a pena tinha a intensão de retribuir ao criminoso o 

mal causado e, em sua obra A Cidade de Deus, afirma que a punição terrena 

era fundamental para alcançar o arrependimento, impedir novos crimes e 

intimidaria outros fiéis. 9 

Dessa forma, verificada a ineficácia e crueldade das penas violentas, a 

prisão eclesiástica surge como uma possível forma de substituir o modelo ora 

aplicado. 10 Isso ocorre, principalmente, pela influência do pensamento cristão 

que se comove com o tratamento cedido aos presos e enxerga na nova pena 

uma forma de punição menos cruel e que possibilitaria o arrependimento, a 

correção dos erros e, de certa forma, o perdão de Deus através da penitência e 

meditação. 11 

O Direito Canônico contribuiu consideravelmente para o surgimento da 

prisão moderna, especialmente no que se refere às primeiras ideias 

sobre a reforma do delinquente. Precisamente do vocábulo 

‘penitência’, de estreita vinculação com o Direito Canônico, surgiram 

as palavras ‘penitenciário’ e ‘penitenciária’. Essa influência veio 

completar-se com o predomínio que os conceitos teológico-morais, 

tiveram até o século XVIII, no Direito Penal, já que se considerava que 

                                            
7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão – Causas e Alternativas (ed. 2012), 
p. 33. 
8 NEUMAN, Elías. Evolución de la pena, 1965, p.29. 
9 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 28. 
10 Ibid., p. 35. 
11 Ibid., p. 35 
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o crime era um pecado contra as leis humanas e divinas. 

(BITENCOURT, 2012, p. 35). 12 

 

Nesse período, o cristianismo se consagra no poder de punir. A pena 

privativa de liberdade se torna uma oportunidade dada por Deus ao criminoso 

para refletir sobre sua culpa, se arrepender e conseguir a salvação eterna. E, 

apesar das condições degradantes da prisão eclesiástica e das mazelas geradas 

pela Santa Inquisição, durante o século XIII, a Igreja Católica foi determinante 

para o nascimento dos ideias de humanização da execução penal.13 

O desenvolvimento das comunicações terrestres e marítimas possibilitou 

o aumento substancial das demandas comerciais e o enriquecimento dos 

mercadores durante a segunda metade da Idade Média na Europa. 14 Contudo, 

apesar dos mercadores terem sido considerados bons cristãos pela igreja 

durante muito tempo, dada sua importância no abastecimento dos feudos, 

passaram a ser condenados pela mesma uma vez que a prosperidade obtida por 

eles visava a satisfação da cobiça pelo lucro.15  

Quando a Igreja Católica passa a condenar certas práticas do comércio e 

se afasta da evolução econômica, ela dá início a movimentos que futuramente 

reivindicariam uma reforma religiosa na Europa. Movimento fundamental para o 

desenvolvimento da burguesia e da pena prisão na Idade Moderna.16 

Nesse sentido, com o crescimento do comércio muitos camponeses 

migraram dos feudos para as cidades.17 O êxodo rural se intensifica e a produção 

agrícola não consegue abastecer a demanda exigida pelos habitantes, gerando 

pobreza e fome, especialmente para os mais pobres. (RUSCHE; 

KIRCHHEIMER, 2004, p. 27-28).18 Muitos, sem ter para onde ir, são obrigados 

                                            
12 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, 35. 
13 Ibid., p. 32. 
14 Ibid., p. 33. 
15 Ibid., p. 34. 
16 Ibid., p. 36. 
17 Ibid., p. 37. 
18 RUSCHE, George e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social (2ª ed.), 2004, p. 27-28 

 



 

 

Página | 17  
 

a ficar nas estradas caminhando sem rumo, como mendigos e vagabundos, 

tentando sobreviver de esmolas, roubos e assassinatos.19 

Dessa forma, para evitar a expansão dos conflitos sociais foram criadas 

leis penais mais rígidas direcionadas às classes mais pobres. Os ricos pagavam 

a fiança e se livravam das penas físicas. Isto é, os crimes eram em sua maioria 

praticados por pessoas que desejavam aumentar o seu o patrimônio, então, a 

pena de morte e os castigos físicos passaram a ser usados com maior frequência 

para eliminar os mais pobres, bem como para o controle populacional. 

(RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 37).20 

 Desde aquela época o direito penal se mostrou um instrumento e método 

de transformação social para a eliminar a população marginalizada. A vida 

humana tendo como único valor o econômico, evidenciando a relação entre o 

sistema econômico de uma sociedade e a política criminal adotada.21 

Na Europa, o início da Idade Moderna é marcado pela transição entre a 

decadência do feudalismo e o desenvolvimento do capitalismo industrial. Nesse 

período, os interesses da religião, da nobreza e do clero são substituídos 

progressivamente pelos da burguesia que surge como protagonista do 

renascimento cultural, religioso e econômico. O conceito de antropocentrismo 

surge e coloca o homem no centro do universo. A razão se torna tão relevante 

quanto a fé e a preocupação com o coletivo é substituída pelo interesse 

individual.22 

Com isso, surge a Reforma Protestante, movimento religioso que ganha 

força com Lutero, na Alemanha, e com João Calvino, na Inglaterra. A finalidade 

era incentivar o desenvolvimento econômico e retirar a superioridade que a igreja 

católica possuía. Calvino defendia o princípio da predestinação, segundo o qual, 

Deus concederia a salvação eterna àqueles que tivessem uma vida próspera, 

ocupada pelo trabalho, pela moderação nos gastos e sem ostentações materiais. 

                                            
19 RUSCHE, George e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social (2ª ed.), 2004, p.32-35. 
20 Ibid., p.37. 
21 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 40. 
22 Ibid., p. 42. 
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Ou seja, nesse momento, a miséria se torna pecado, a mendicância crime e o 

acúmulo de capital exaltado.23 

Então, o trabalho se torna essencial na vida das pessoas não só pelo 

caráter de sobrevivência, mas também pela relevância social que adquiriu. Os 

mendigos que já eram excluídos da sociedade passam a ser vistos como não 

predestinados por Deus que só atrasavam o crescimento da nação. O novo 

objetivo é a prosperidade e não há mais razão para ajudar os pobres uma vez 

que a aprovação divina se daria mediante o trabalho e não pela caridade.24  

Quanto mais empobrecidas ficavam as massas, mais duros eram os 

castigos, para o fim de dissuadi-las do crime. O castigo físico começou 

a crescer consideravelmente por todo país, até que finalmente tornou-

se não apenas suplementar, mas a forma regular de punição. 

Execução, mutilação e açoites não foram introduzidos através de uma 

mudança revolucionária repentina, mas gradualmente se converteram 

em regra no interior de uma situação que se transformava [...]. A 

legislação era francamente contra as classes subalternas [...]. Até o 

século XV, a pena de morte e a mutilação grave eram usadas somente 

em casos extremos, para suplementar o complicado e cuidadosamente 

diferenciado sistema de fianças. Entretanto, agora essas penas 

tornavam-se a medida mais comum [...]. O crescimento extraordinário 

do número de sentenças para a pena de morte ao longo do século XVI 

é bastante conhecido. [...] A pena de morte adquiriu um novo 

significado: não era mais o instrumento externo destinado aos casos 

mais graves, mas um meio de tirar do caminho aqueles indivíduos 

alegadamente perigosos. (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 36-

38).25 

 

Nesse momento, o poder de punir se concentrava nas mãos da monarquia 

e, quando o criminoso cometia o crime violava não só os interesses da vítima, 

mas também a soberania das leis do Estado. Por isso, a resposta penal deixa de 

ser somente para a satisfação da vítima e se tona meio de fortalecer o poder 

                                            
23 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 50. 
24 Ibid., p. 55. 
25 RUSCHE, George e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social (2ª ed.), 2004, p.36-38 
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político do Estado que, supostamente, foi diminuído pela ofensa a lei.26 Para o 

psicólogo criminal alemão Von Hentig o sistema penal age como um terremoto 

artificial, destruindo aqueles que as classes altas consideravam inadequadas 

para a sociedade.27  

O crescimento da criminalidade fez com que a pena de morte e os 

castigos físicos entrassem em decadência, pois o contingente de pessoas que 

cometiam crimes patrimoniais para sobreviver era enorme e, dessa forma, não 

havia mais condições do Estado continuar com a velha política criminal, 

aplicando penas de morte contra todos. Assim, as penas físicas vão 

desaparecendo gradualmente do sistema punitivo.28  

Durante a Idade Moderna, por volta do século XVI, houve o declínio do 

absolutismo concomitante à ascensão da burguesia. Com as conquistas colônias 

houve o aumento da demanda de bens de consumo e da oferta de trabalho e, 

com isso, os burgueses passaram a exigir uma economia mais livre para o 

desenvolvimento do capitalismo, bem como, a redução dos privilégios da 

nobreza e do clero.29 

Dessa forma, nos locais onde capitalismo e a revolução industrial já 

estavam em desenvolvimento (Inglaterra e Holanda), havia muita oferta de 

trabalho para pouca mão de obra para atender a demanda das colônias.30 Nesse 

sentido, para evitar a valorização dos salários e sob o pretexto da segurança 

pública foram criadas as casas de correção que recolhia autores de crimes 

pequenos e os ociosos para transformá-los em mão de obra barata que estava 

sendo desperdiçada nas ruas. (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 69).31 

Por solicitação de alguns expoentes do clero inglês, alarmados com 

proporções alcançadas pela mendicância em Londres, o rei autorizou 

o uso do castelo de Bridewell para acolher os vagabundos, os ociosos, 

os ladrões e os autores de delitos de menor importância. O objetivo da 

instituição, que era dirigida com mão de ferro, era transformar os 

                                            
26 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 73. 
27 Ibid., p. 74. 
28 Ibid., p. 78. 
29 Ibid., p. 80. 
30 Ibid., p. 83. 
31 RUSCHE, George e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social (2ª ed.), 2004, p.69. 
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internos através do trabalho obrigatório e da disciplina. Além disso, ela 

deveria desencorajar outras pessoas a seguirem o caminho da 

vagabundagem e do ócio, e assegurar o próprio auto sustento através 

do trabalho, a sua principal meta. O trabalho que se fazia era, em 

grande parte, no ramo têxtil, como o exigia a época. A experiência deve 

ter sido coroada de sucesso, pois, em pouco tem, houses of correction, 

chamadas indistintamente de bridewells, surgiram em diversas partes 

da Ingraterra. (MELOSSI; PAVARINI , 2006, p. 36).32 

 

Dessa forma, sob a influência do Calvinismo as casas de correção 

surgiram com a finalidade de punir e reformar seus integrantes através do 

trabalho árduo e disciplina severa. Todavia, o objetivo principal sempre foi o 

abastecimento de mão de obra barata para o desenvolvimento do comércio e, 

eventualmente, a reintegração social do preso ao término da pena.33 Assim, as 

casas de correção foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo nos 

países que as aderiram, pois viabilizou a produção de bens com mão de obra 

barata, e ainda, obteve o controle do miseráveis.34 

Apesar de haver alguns interesses em transformar a pena prisão como 

forma de reabilitar o condenado perante a sociedade, a casa de correção foi 

criada unicamente com o propósito de utilizar uma mão de obra que estava 

sendo desperdiçada em força de trabalho útil. Portanto, a transição da prisão 

custódia (penas físicas) para a prisão pena ocorreu basicamente por 

necessidade do mercado. 

Nesse sentido, por volta do século XVII, com a progressão do capitalismo 

a pena prisão se tornou uma forma de controle de salários da classe 

trabalhadora. 35 Então, a fim de controlar os salários dos trabalhadores e o lucro 

dos donos do meio de produção, nos períodos de crise os presos não eram 

utilizados como mão de obra para evitar qualquer agitação social dos cidadãos 

                                            
32 MELOSSI, Dario e PAVARINI, Massimo. Cárcere e a Fábrica, As Origens do Sistema 
Penitenciário (ed. 2006), p. 36. 
33 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 86. 
34 Ibid., p. 89. 
35 Ibid., p. 43. 
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desempregados. Já nos períodos sem crise a função do encarceramento seria 

de baixar os salários dos demais cidadãos dando trabalho aos presos, tornando-

os pessoas úteis à prosperidade econômica.36 

Posteriormente, ao longo dos anos, houve o abastecimento dos empregos 

e as casas de correção deixaram de fornecer mão de obra para atender a 

demanda da revolução comercial e se tornaram efetivas prisões. Os condenados 

deixaram de exercer o trabalho forçado para desenvolver outras atividades 

irrelevantes para o crescimento econômico, ou seja, à pena restou novamente 

punir e intimidar. 37 

Nesse período, foi questionada a volta das penas físicas para os internos 

uma vez que a oferta de mão de obra havia sido controlada e não havia mais 

necessidade do condenado para tanto. Contudo, por influência das revoluções 

causadas pelo iluminismo no século XVIII, a humanização da pena se tornou um 

direito essencial e indisponível para os cidadãos presos, impedindo o retrocesso 

das penas corporais e a pena de morte. 38  

 

2.2 O Iluminismo e a humanização da pena 

  

 O iluminismo foi um movimento intelectual da burguesia que defendia o 

predomínio da razão sobre o teocentrismo. Segundo o pensamento, somente a 

racionalidade seria capaz de iluminar as trevas que pairavam sobre a sociedade 

desde a Idade Média. Defendiam ainda uma sociedade mais justa, igualitária, 

com mais liberdades individuais, econômicas e maior participação popular na 

política.39 

Nesse momento, o direito divino de governar é substituído pelo contrato 

social, um acordo entre os membros da sociedade, pelo qual reconhecem uma 

                                            
36 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão – Causas e Alternativas (ed. 2012), 
p. 44. 
37 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 90. 
38 Ibid., p. 95. 
39 Ibid., p. 92. 
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autoridade igual sobre todos para aplicar um conjunto de regras de um 

determinado regime político ou de um governante.40 O contrato social, sob a 

influência do Calvinismo, previu com prioridade a tutela do Estado na proteção à 

propriedade privada e as liberdades mercantis de contratar como direitos 

invioláveis. Beneficiando a proteção aos burgueses proprietários em detrimento 

das camadas mais pobres, sem propriedade.41 

 

2.3.1 Teoria preventiva da pena e a teoria retributiva da pena 

 

 Nesse sentido, a humanização da pena buscava pôr fim ao tratamento 

cruel concedido aos presos já que todos são iguais perante a lei e, por isso, são 

sujeitos de deveres e direitos. O descumprimento do pacto social não justifica a 

aplicação de uma punição desumana, sob qualquer hipótese. A partir disso, a 

pena privativa de liberdade traz uma punição que não violenta (fisicamente) o 

cidadão, mas que restringe temporariamente seu direito à liberdade (espaço-

tempo) como punição e para isolá-lo da sociedade como forma de garantir a 

segurança dos demais cidadãos. Assim, como se trata de uma punição 

temporária e o infrator um dia voltará para convívio social, seria melhor que 

quando voltasse não violasse mais o pacto social, dessa forma, era necessário 

pensar meios de prevenção ao crime.  

Para tanto, alguns filósofos do movimento Iluminismo foram essenciais 

para desenvolver um estudo sobre a teoria da pena e a sua função retributiva, 

bem como, a preventiva, como por exemplo, Cesare Beccaria, John Howard, 

Jeremy Bentham e Immanuel Kant.42 

 John Howard (1725-1790) observou que com a decadência do trabalho 

forçado dos presos, as prisões se encontravam em péssimas condições, e para 

humaniza-las tentou conscientizar os magistrados sobre sua importância na 

fiscalização da vida no cárcere. Na prisão, a fiscalização deveria ser no sentido 

                                            
40 Acesso ao site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social em 19/08/2018. 
41 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 93. 
42 Ibid., p. 94. 
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de ajuda-lo a sobreviver, assistir o preso nos cuidados básicos, como 

alimentação, saúde e higiene. 43 

 Immanuel Kant (1724-1804) e Jeremy Bentham (1748-1832) 

desenvolveram as duas principais teorias da pena a fim de justificar o direito de 

punir do Estado e legitimar o sistema punitivo. As teorias são a retributiva e a 

preventiva, respectivamente. 44  

 Jeremy Bentham nasceu em Londres, Inglaterra, num período onde o 

Parlamento já comandava o país e os ingleses desfrutavam de diversos direitos 

e liberdades individuais e, por isso, não havia muitas reivindicações da 

burguesia.45 Criticava os contratualistas e através da máxima “A melhor ação é 

a que proporciona a maior felicidade ao maior número de pessoas” desenvolveu 

a sua teoria hedionista e consequencialista.46 

 Segundo seu influenciador, o pensador francês Helvetius: 

[...] ligar o interesse geral com o pessoal. Essa união é o princípio 

fundamental que os moralistas devem propor a sim mesmos. Se os 

cidadãos não pudessem buscar sua própria felicidade individual sem 

promover a felicidade pública, não haveriam de existir indivíduos 

maldoso, mas sim tolos; portanto, toda arte do legislador consiste em 

forçar (os homens) por meio do amor próprio, a serem sempre justos 

uns com os outros. (HELVETIUS, 2012, p. 120-121).47 

 

A teoria se funda no princípio da utilidade, ou seja, ela funciona com base 

na maior felicidade para um maior número de pessoas. Seu pensamento também 

é hedonista pois busca o prazer e evita a dor; e consequencialista por que a 

reprovação ou não de um ato depende da sua consequência.48 

                                            
43 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 97. 
44 Ibid., p. 97. 
45 Ibid., p. 100. 
46 Ibid., p. 101. 
47 HELVETIUS, Claude-Adrien, Do Espírito. 2012, p. 120-121. 
48 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão – Causas e Alternativas (ed. 2012), 
p. 64. 
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Dessa forma, na visão de Bentham, o comportamento só será 

considerado errado ou certo de acordo com a consequência que ele gera nas 

demais pessoas. Se aumentar o prazer ou diminuir a tristeza, então o 

comportamento é bom. Já se aumentar a tristeza ou diminuir o prazer, o 

comportamento é ruim.49 

 Acredita que o princípio utilitarista deve ser aplicado pelos atos de 

governo uma vez que esse representa melhor o interesse da comunidade. Dessa 

forma, só será considerado crime aquilo que efetivamente gerar dano a bem 

jurídico indispensável para a manutenção da coletividade, caso contrário será 

abuso de poder e desrespeito às liberdades e garantias individuais.50 

E, dessa maneira, impõe uma limitação ao poder de punir do Estado. 

 Embora dê muita importância a prevenção especial (individual), acredita 

que esta situa-se em segundo plano, pois o fim principal da pena é a prevenção 

direcionada a toda a sociedade (prevenção geral). A prevenção geral busca 

impedir novos crimes, e a prevenção especial, por sua vez, visa o próprio 

criminoso, no intuito de que ele não mais cometa crimes.51 

O negócio passado não é mais problema, mas o futuro é infinito: o 

delito passado não afeta mais que a um indivíduo, mas os delitos 

futuros podem afetar a todos. Em muitos casos é impossível remediar 

o mal cometido, mas sempre se pode tirar a vontade de fazer mal, 

porque por maior que seja o proveito de um delito sempre pode ser 

maior o mal da pena. (BENTHAM, 1934, p. 288).52 

 

                                            
49 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 101. 
50 Ibid., p. 102-103. 
51 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral vol. 1 (ed. 7, 2002), p. 
79. 
52 BENTHAM, Jeremy. Principios de legislación y jurisprudência; extraídos da obra do filósofo 
inglês J, Bethanm, 1934, p. 288. 
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 Para Bentham, a função da pena não era a de vingança pelo crime 

praticado, como entende a tese retributiva da pena. A pena funciona como um 

meio de prevenir danos maiores a sociedade.53 

 Diferentemente de Bentham, Immanuel Kant não propôs uma limitação 

para a atuação punitiva do Estado com a tese retributiva. Em uma analogia, é 

como se fosse dado um cheque em branco para o legislador, configurando em 

evidente perigo prático. 54 

Ela utiliza como fundamento a ética do dever, onde o agir moral é agir de 

acordo com o dever e o contrato social (contratualista). Portanto, a conduta ética 

visa o cumprimento do dever pelo dever e aquele que não agir de acordo com o 

contrato social dever ser punido.55 

 A punição tem a finalidade de retribuir a culpabilidade do agente para que 

se restabeleça a justiça. Trata-se de um fim em si mesmo, a pena não tem outra 

função senão a retribuição pelo mal causado.  

 O objetivo da tese retributiva nada mais é do que a imposição da justiça. 

A justificativa da pena seria basicamente a vingança humana pelo mal causado, 

recorrendo ao antigo princípio do talião para explica-la. A finalidade da 

retribuição é, portanto, teórica e não prática.56 

 A crítica quanto a teoria retributiva fica na hipótese de que se o contrato 

social estabelecer uma regra injusta (como por exemplo, punir a união 

homoafetiva facilmente verificada como injusta pelo utilitarismo), o 

descumprimento dessa regra injusta será punido por uma pena com qual 

finalidade? Não há justiça a ser restaurada.57 

 Nesse sentido, a retribuição só aumenta o sentimento de vingança, não 

limita o poder punitivo do Estado e não ajuda a diminuir a crueldade no cárcere, 

                                            
53 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral vol. 1 (ed. 7, 2002), p. 
65. 
54 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 103. 
55 Ibid., p. 103. 
56 Ibid., p. 104 
57 Ibid., p. 102. 
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pelo contrário, esse entendimento acerca da função da pena é perigosa. 

Principalmente em regimes totalitários. Basta o comportamento estar previsto no 

contrato social para se punir, pouco importando se esse é justo ou não (vide a 

Alemanha no nazismo). 58 

 Cesare Beccaria (1738-1794) era contratualista e também tinha 

uma visão utilitarista da pena em que se procurava um exemplo para o futuro, 

evitando novos crimes, e não uma vingança pelo passado, como a tese 

retributiva. 59 Propunha a intimidação como forma de prevenção crime ao invés 

das penas severas, era contra a tortura e a pena de morte, defendeu a 

legalidade, a proporcionalidade da pena e sua humanização.60 

O fim, pois, não é outro que impedir o réu de causar novos danos a 

seus cidadãos e afastar os demais do cometimento de outros iguais. 

Consequentemente, devem ser escolhidas aquelas penas e aquele 

método de impô-las, que, respeitada a proporção, causam uma 

impressão mais eficaz e mais durável sobre o ânimo dos homens e que 

seja a menos dolorosa para o corpo do réu. (BECCARIA, 1999 p. 46). 

61 

 Para Beccaria, os objetivos da pena são a prevenção especial e a 

prevenção geral, reconhecido pela máxima “é melhor prevenir delitos que 

castigá-los”.  Embora considere a prevenção geral como fim primordial não 

admite a vingança como fundamento da punição, mas como forma de 

intimidação pela certeza e eficácia da punição. 62 

 Atualmente o que prevalece como fundamento para o Estado e o seu 

direito de punir são as teorias contratualistas e retributivas, baseadas na 

vingança coletiva e sofrimento diante do contrato social (sem a teoria da justiça 

utilitarista). Ou seja, as penas estabelecidas pelo contrato social visam uma 

                                            
58 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da Pena de Prisão, dissertação de Mestrado em Filosofia do 
Direito da PUC/SP, São Paulo, 2009, p. 104. 
59 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão – Causas e Alternativas (ed. 2012), 
p. 56. 
60 CHIAVERINI, op. cit., p. 111. 
61 BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Trad. Flório de Angelis. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 46. 
62 BITENCOURT, op. cit., p. 53. 
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retribuição de caráter vingativo pelo mal causado, sem se atentar a qualidade 

preventiva da pena.  

 Nesse sentido, citando Bernard Shaw, “Para punir um homem 

retributivamente é preciso injuriá-lo. Para reformá-lo, é preciso melhorá-lo. E os 

homens não são melhoráveis através de injúrias”. (THOMPSON, 2002, p. 5).63 

 Em consonância ao disposto no artigo 1º da Lei de Execução Penal com 

relação aos objetivos da pena, a aplicação das teorias do pensamento Jeremy 

Bentham parece mais condizentes para a execução penal. O Estado como 

possuidor do direito de punir deve sempre levar em consideração a utilidade na 

aplicação de uma pena sobre um determinado contexto social a fim de verificar 

se suas consequências trarão resultados mais positivo que negativos à maioria 

dos cidadãos. E, por isso, a prevenção do mal futuro é mais importante que a 

retribuição do mau passado. 

 Dessa forma, a teoria da pena preventiva de Bentham têm a função de 

limitar o poder de atuação do Estado em detrimento do melhor interesse coletivo 

e busca aplicar a pena de forma a prevenir crimes futuros através da intimidação 

pela certeza e eficácia da execução penal.  

A teoria retributiva, entretanto, na forma aplicada não se preocupa com 

justiça do contrato social, a pena não tem finalidade alguma senão a ideia de 

vingança ante o descumprimento do contrato social. A pena é um fim em si 

mesma, não se aflige com seus efeitos futuros e sua aplicação se dá pelo 

descumprimento do dever pelo dever. 

Se a pena já é um “mal necessário”, sua justificação deve encontrar uma 

finalidade político-criminal positiva, qual seja, a da prevenção ou profilaxia 

criminal.64 

Nesse sentido, como será efetivamente demonstrado no presente estudo, 

o caráter retributivo presente na Lei de Execução Penal visa a punição do 

criminoso e a condenação do ato praticado sem buscar suas causas e 

                                            
63 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5º ed., Forense, Rio de Janeiro, 2002, p.5. 
64 MASI, Carlo Velho. Análise crítica da teoria unificadora preventiva da pena, a partir de Roxin. 
Artigo publicado pela Revista Liberdades, edição nº janeiro/abril de 2016, p. 28. 
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justificativas, atingindo unicamente o crime e criminoso. Dessa forma, a 

prevenção dos crimes futuros fica comprometida, assim como, a finalidade de 

proporcionar condições harmônicas para a reintegração social do condenado 

uma vez que a teoria aplica a pena unicamente como forma de vingança e 

castigo pelo descumprimento do contrato social.  

A imposição da pena apenas em seu caráter retributivo é ineficaz no seu 

propósito de instaurar a paz social, pois a mera imposição de um mal não serve 

para reparar os danos na socialização, que normalmente são as causas da 

prática de delitos.65 

 

2.3 A influência da globalização e do capitalismo na pena privativa de 

liberdade 

 

Diante disso, com o início da Idade Contemporânea até os dias de hoje, 

a globalização e o capitalismo se tornam estruturas sociais presentes no mundo 

todo capazes de moldar uma nova ordem social, política e econômica a fim de 

atender os interesses mercadológicos. A busca por novos mercados intensificou 

não só as imigrações, mas também a explosão demográfica e o crescimento 

produtivo, com isso, a antiga ideia de mundo, tão restrita, foi gradativamente 

sendo rompida dando início a formação de uma nova sociedade globalizada. 

 A globalização aliada ao capitalismo intensificou a relativização das 

fronteiras geográficas e acentuou as relações sociais, a mescla de diferentes 

culturas, as diferenças e similaridades do mundo em um mesmo lugar. A 

diversidade na formação dessa nova sociedade fomentou o medo e a 

insegurança com relação ao controle social e, principalmente, diante do aumento 

da oferta de trabalhadores, gerando uma imediata e inevitável reação 

protecionista, comum ao processo de globalização cultural. 66 

                                            
65 MASI, Carlo Velho. Análise crítica da teoria unificadora preventiva da pena, a partir de Roxin. 
Artigo publicado pela Revista Liberdades, edição nº janeiro/abril de 2016, p. 27. 
66 FREIRE, Christiane Russomano. A Violência do Sistema Penitenciário Brasileiro 
Contemporâneo, São Paulo, IBCCRIM, 2005 (Monografia/IBCCRIM), p. 39. 



 

 

Página | 29  
 

 Assim, o desenvolvimento do capitalismo e do livre mercado, juntamente 

com o livre movimento de capitais, fez com que a soberania do Estado em 

matéria econômica fosse sendo, gradativamente, destituída em detrimento das 

leis do mercado. Com isso, as atribuições do poder político do Estado foram 

substituídas a mera função de garantidor da segurança no interior dos territórios.  

Consequentemente, no fim do século XX, o Estado tem sua atribuição 

reduzida a mero controle e vigilância da sociedade no sentido de neutralizar os 

receios da nova ordem mundial e proteger o povo do desemprego estrutural.67 

 No intuito de atender os interesses do mercado, o Estado de bem-estar 

deixa de atuar na mediação dos conflitos sociais ocasionadas pelo desemprego 

e empobrecimento da população mundial, para se tornar uma responsabilidade 

progressivamente privatizada e desregulamentada.68 

 Para Zygmunt Bauman:  

O Estado de bem-estar foi originalmente concebido como um 

instrumento manejado pelo Estado a fim de reabilitar os 

temporariamente inaptos, e estimular os que estavam aptos a se 

empenharem mais, protegendo-os do medo de perder a aptidão no 

meio do processo. Os dispositivos da previdência (por exemplo) eram, 

então, considerados como uma rede de segurança, estendida pela 

comunidade como um todo, sob cada um de seus membros – a todos 

fornecendo a coragem para enfrentar o desafio da vida, de modo que 

cada vez menos membros precisassem algum dia de utilizá-la e os que 

o fizessem a utilizassem com frequência cada vez menor. A 

comunidade assumia a responsabilidade de garantir que os 

desempregados tivessem saúde e habilidades suficientes para se 

reempregar e de resguardá-los dos temporários soluços e caprichos 

das vicissitudes da sorte. (1998, p. 51) 69.  

 

2.3.1 O medo e a insegurança social na pena privativa de liberdade 

 

                                            
67 FREIRE, Christiane Russomano. A Violência do Sistema Penitenciário Brasileiro 
Contemporâneo, São Paulo, IBCCRIM, 2005 (Monografia/IBCCRIM), p. 40. 
68 Ibid., p. 40. 
69 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p. 51. 
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 Nesse sentido, impulsionada por esses sentimentos de insegurança a 

sociedade passa a estabelecer uma forma de controle social através da 

descriminalização e do preconceito contra aqueles que não atendem as 

expectativas sociais padrão e ameaçam a segurança dos que atendem. São 

expectativas de um comportamento padrão, numa sociedade completamente 

despadronizada (desigual sócio e economicamente), que influencia os Estados 

a criarem normas sociais para proteger o comportamento padrão e normas que 

criminalizam os comportamentos desviantes. Estabelecendo assim um contrato 

social. 70 

 O contrato social visa tutelar os comportamentos que atendem os 

interesses do mercado, ou seja, as relações de consumo. Dessa forma, as 

normas passam a proteger um determinado grupo social que possui poder 

compra (consumidores) em detrimento daqueles sem essa condição (não 

consumidores), simplesmente abandonados pelo Estado. 

Assim, o grupo com a conduta desviada, os não consumidores, provocam 

diferentes reações na coletividade. Segundo Lola Aniyar de Castro, “depende 

dos sentimentos e reações que desperte nos demais. Esta resposta do grupo ou 

da audiência social é o que se chama de reação social”. Nesse cenário, levando 

em consideração que o sentimento da sociedade diante dos não consumidores 

é o medo e a insegurança, tem-se que a reação social será de desaprovação, 

seguida de fortes mecanismos de controle social.71 

Lola Aniyar de Castro define mecanismos de controle social como: 

Todos os instrumentos que servem para prevenir e reprimir o desvio, 

como, por exemplo, a lei, a justiça, a organização dos tribunais, os 

métodos de prevenção geral, a profilaxia, as compensações que se 

estabeleceram em favor da vítima e qualquer outra medida que tenda 

a evitar o desvio. Estas medidas podem ser formais ou informais. O 

controle social é formal quando toma características institucionais, por 

exemplo, a lei, os tribunais e a polícia. É informal, por exemplo, a 

simples reprovação, bem como as ofensas, os gestos condenatórios, 

                                            
70 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, São Paulo: Atlas, 2015, p. 62. 
71 Ibid., p. 62-63. 
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as medidas de ostracismo ou o exílio da pessoa do grupo. (1983, p. 

14). 72 

 

 Dessa forma, a reação social perante uma conduta desviada poderá ser 

de tolerância ou até mesmo de aprovação, mas uma vez desaprovada e 

submetida ao controle social se tornará uma conduta delitiva (norma penal), 

validada pelo padrão de juízo da população. 73 

Assim, as mudanças geradas pela intensa remodelação socioeconômica 

despertaram e disseminaram o medo coletivo que, por sua vez, justificaram a 

acentuada implementação de políticas de segurança supostamente eficientes 

que legitimam a difusão de medidas coercitivas com o propósito apenas de 

amenizar a sensação de medo e insegurança.74 Dessa forma, o poder de punir 

do Estado se volta exclusivamente ao indivíduo criminoso (conduta desviante) e 

na ideia de retribuir o mal por ele praticado, se omitindo na solução verdadeira 

do problema, a criminalização da pobreza e a desigualdade social. 

A política repressiva e violenta sobre o criminoso sempre trouxe a 

população o sentimento de segurança, como se algo estivesse sendo feito, 

quando na verdade apenas tratavam da parte visível do problema. Prevenir os 

crimes nunca foi vantajoso para o mercado, afinal, excluir os pobres (não 

consumidores), de certa forma, para eles era a solução do problema. 

Sobre a decadência do ideal preventivo da pena e a função desta em 

reabilitar o condenado, Laurindo Minhoto alerta: 

Hoje, o enfraquecimento da ideologia da reabilitação e a guinada rumo 

à valorização da função meramente incapacitadora do cárcere, para 

além do debate estritamente acadêmico, parece ter mais a ver com a 

transformação da prisão em fábrica de exclusão social, na medida em 

que o confinamento tende a se configurar como uma alternativa ao 

emprego, uma estratégia de neutralização dos setores da população 

que se tornaram descartáveis aos olhos do sistema produtivo, para os 

                                            
72 CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da reação social. Rio de Janeiro, ed. Forense, 1983, p. 
14. 
73 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, São Paulo: Atlas, 2015, p. 63 
74 Ibid., p. 47. 
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quais não há trabalho ao qual se reintegrar. Nas sofisticadas 

instalações dos novos presídios de segurança máxima erigidos 

recentemente nos Estados Unidos, como o Pelican Bay, situado na 

Califórnia, ‘nenhum trabalho produtivo é feito dentro dos muros de 

concreto [...] não se pretende nenhum treinamento para o trabalho [...] 

para os condenados, Pelican Bay não é escola de coisa alguma – 

sequer uma disciplina meramente formal. O que os internos fazem em 

suas celas solitárias não importa. O que importa que é que fiquem ali 

[...] a prisão de Pelican Bay é um laboratório da sociedade ‘globalizada’ 

no qual são testadas técnicas de confinamento espacial do lixo e do 

refugo da globalização e explorado seus limites. (BAUMAN, 1999, p. 

121)75 

 

 Esse cenário evidencia a constante privatização da segurança pública aos 

interesses do mercado, onde o Estado é incapaz de implementar políticas 

públicas contra as verdadeiras razões da insegurança e do medo: as 

desigualdades sociais e a criminalização da pobreza. 

Dessa forma, o Estado institucionaliza o preconceito e a discriminação 

através do direito penal fazendo com que as ameaças ao controle social sejam 

concretizadas em indivíduos ou grupos sociais considerados supérfluos ao 

mercado consumidor, como por exemplo, camelôs, flanelinhas, prostitutas, 

drogados, dentre outros grupos excluídos da sociedade.76 

A exemplo dessas políticas repressivas, o sociólogo Barry Glassner, na 

obra Cultura do Medo, indica o Estados Unidos como implementador dessa 

política.  

[...] O preço a pagar por conta do nosso pânico em relação a crimes 

em geral cresceu tanto que até mesmo fanáticos pela ordem têm 

dificuldade em defende-lo. O sistema de justiça criminal custa aos 

americanos quase US$ 100 bilhões por ano, indo principalmente para 

                                            
75 BAUMAN, Zygmunt, Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1999, p. 121. 
76 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, São Paulo: Atlas, 2015, p. 70. 
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o custeio da política e das penitenciárias. Na Califórnia, gasta-se mais 

em cadeias do que no ensino superior [...]. (2003, p. 26).77.   

 

 O mesmo ocorre no Brasil, conforme dados trazidos pelo jornal El País, 

em 2014, houve um aumento significativo, nas duas últimas décadas, quanto ao 

número de assassinatos para cada grupo de 100.000 habitantes. Ou seja, a taxa 

de pessoas assassinadas por dia passou de 83 para 154 assassinatos. Segundo 

o sociólogo José Luiz Ratton, professor da Universidade Federal de Pernambuco 

e um dos idealizadores do Pacto Pela Vida, projeto do governo pernambucano 

que reduziu os homicídios em quase 60% em sete anos, “Em muitos casos a 

participação do governo federal se resume em comprar viaturas e oferecer 

treinamento para os policiais. Isso não é uma política de segurança”.78 

Situações como a descrita só contribuem para o aumento da insegurança, 

pois não atingem as verdadeiras causas da criminalidade e despertam a 

sensação de descontrole que será combatida por medidas de aparente direção 

e eivadas de autoritarismo.  

Nesse sentido, Vera Malaguti afirma que as sensações de medo e 

incerteza fazem com que as reivindicações políticas por lei e ordem superem as 

reivindicações por estabilidade de emprego ou a manutenção das leis 

trabalhistas, por exemplo. O resultado dessa política desastrosa de combate ao 

medo e insegurança coletivo foi a transferência das questões públicas para o 

âmbito do direito penal, uma verdadeira criminalização das questões sociais.79 

 A privatização da responsabilidade em oferecer segurança pública gera 

também a privatização da condição humana, dos seus direitos e deveres.  

David Garland, jurista e sociólogo da área de criminologia, afirma que: 

Uma vez que a ‘segurança’ deixa de ser garantida para todos os 

cidadãos por um estado soberano, ela se torna um produto cuja 

distribuição está antes à mercê das forças do mercado do que em 

                                            
77 GLASSNER, Barry. Cultura do Medo, São Paulo, Francis, 2003, p. 26. 
78 Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/26/politica/1409006289_962975.html. 
Acesso em 27/09/2018. 
79 FREIRE, Christiane Russomano. A Violência do Sistema Penitenciário Brasileiro 
Contemporâneo, São Paulo, IBCCRIM, 2005 (Monografia/IBCCRIM), p. 49. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/26/politica/1409006289_962975.html
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função das necessidades. Os grupos que mais sofrem a criminalidade 

tendem a ser os membros mais pobres e menos poderosos da 

sociedade, que são desprovidos quer de recursos para comprar 

segurança, quer de flexibilidade para adaptar suas vidas cotidianas e 

se organizar de forma eficaz contra o crime. (GARLAND, 1999, p. 76).80 

 

 Nessa lógica, todos estão sujeitos aos interesses do mercado e do 

consumo, contudo, existe um abismo social entre dois grupos, os consumidores 

e os não-consumidores. O grupo de indivíduos não-consumidores são 

historicamente excluídos pelo próprio Estado. Seres defeituosos, obsoletos e 

sem qualquer valor que são reconduzidos às instituições prisionais para sua 

eliminação mediante a criminalização de sua sobrevivência.  

A criminalização do desejo de vivenciar as maravilhas do consumo padrão 

(um celular de última geração, tênis de marca, roupas da moda etc.) transforma 

o condenado num fenômeno que fortalece a exclusão sofrida pelas camadas 

sociais distantes do consumo padrão. Isto, é, a criminalização da pobreza 

estigmatiza todo um grupo social e não o indivíduo que praticou o delito. Sendo 

assim, quando o indivíduo já excluído e estigmatizado pela sociedade ingressa 

no sistema penitenciário sua condição de exclusão social se multiplica, 

diminuindo ainda mais suas chances de (re) integrar a sociedade consumidora.  

Nesse sentido, os reincidentes criminais são o retrato da pior das 

consequências que o abandono das políticas de superação das desigualdades 

sociais e de segurança pública podem gerar, pois evidenciam ainda mais o 

fracasso das políticas preventivas na reintegração social dos egressos. 

Dessa forma, não basta a mera atuação retributiva do Estado na punição 

dos criminosos é preciso estudar os sujeitos que integram o sistema 

penitenciário brasileiro, bem como, o contexto socioeconômico que estavam 

inseridos antes da condenação para estabelecer políticas públicas de prevenção 

                                            
80 GARLAND, David. As Contradições da Sociedade Punitiva: o caso britânico. Revista de 
Sociologia e Política, nº 13, Paraná, Dep. Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná 
e das Faculdades do Brasil, 1999, p. 76. 
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(dentro e fora do cárcere) capazes de atuar efetivamente nas causas da 

criminalidade e efetivar o disposto na LEP.  
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Capítulo 3 A MODERNIDADE E O BRASIL NA ERA DA 

PUNITIVIDADE 
 

3.1 O perfil do crime e do criminoso no Brasil 

 

O Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Ipea (Instituto de 

Pesquisa e Economia Aplicada) lançou no ano de 2015 uma pesquisa sobre a 

reincidência criminal no Brasil.81 A finalidade do estudo era apurar a vida 

carcerária, as condições com as quais têm sido desempenhadas as assistências 

previstas na Lei de Execução Penal, bem como, traçar uma investigação sobre 

o problema acerca da reincidência criminal.82 

Assim, conhecer as condições que o apenado vivia antes de ingressar no 

sistema nos dá uma base para compreender onde o Estado garantidor de direitos 

falhou com esses indivíduos. E, de que maneira, dentro do cárcere o mesmo 

Estado garantidor de direitos deve amenizar os danos causados para 

providenciar a (re) integração social do condenado (o cárcere se mostra o 

momento mais conveniente pois estarão reclusos e privados de seu espaço-

tempo sob a tutela do Estado). 

Diante desse quadro, é imperioso estabelecer o perfil do apenado 

(reincidentes ou não) no Brasil e da mesma forma o perfil dos crimes cometidos.  

 

3.2.1 Taxa de reincidência 

 

Dessa forma, a pesquisa do Ipea constatou que entre os casos analisados 

em 5 (cinco)83 estados da federação e 817 processos válidos para o cálculo da 

taxa de reincidência, havia 199 reincidências criminais, de forma que a taxa 

calculada pela média ponderada é de 24,4%. 84 

                                            
81 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 18. 
82 Ibid., p. 10. 
83 Ibid., p. 17. 
84 Ibid., p. 22-23. 
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Dentro dos casos foram analisados o perfil do condenado quanto sua faixa 

etária, sexo, raça e cor, escolaridade e ocupação.  

  

Importante destacar que o conceito de reincidência criminal é legalmente 

aplicado aos casos que ocorre a condenação de um sujeito em diferentes ações 

penais, ocasionadas por fatores diversos, desde que a diferença entre o 

cumprimento de pena e a determinação de uma nova sentença seja inferior a 5 

(cinco) anos. 86 

 

3.2.2 Faixa etária 

 

O estudo realizado constatou que a faixa etária predominante no 

momento do crime é entre 18 a 24 anos, cerca de 34,7% entre os reincidentes.87 

                                            
85 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 23. 
86 Ibid., p. 9. 
87 Entre todos os apenados (somando reincidentes e não reincidentes) 42,1% do total de 
apenados possuía a faixa etária entre 18 a 24 anos. 

Tabela 1 

85 

Tabela 2 
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Ou seja, mesmo que a idade mínima para a imputabilidade penal seja aos 

18 anos e que exija condenação nova dentro de 5 anos após o cumprimento de 

outra pena para haver reincidência criminal, não foram fatores impeditivos para 

que a população carcerária seja majoritariamente considerada jovem. Nesse 

sentido, a literatura internacional tem apontado que, quanto menor a idade do 

primeiro delito, maiores serão as chances da reincidência criminal. (MARTINEZ, 

1992; MARIÑO, 2012, p. 220-244).89 

 Esses dados refletem diversos problemas ocasionados pelas omissões 

do Estado em diversos setores correlacionados como a educação, lazer, 

esporte, cultura, enfim, setores importantíssimos no desenvolvimento do jovem 

e capazes de impulsionar suas oportunidades de ingresso na sociedade. 

No meio de tantas ausências, a da educação é a mais deprimente. O 

descaso com a educação das escolas públicas no Brasil gera entre vários 

fenômenos, o da evasão escolar. A evasão escolar não possui apenas uma 

                                            
88 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 23. 
89 MARTINEZ, Ramiro. Violent Crimes and Patter of Rearrest, American Sociological Association 
(paper), 1992; MARIÑO, Juan Mario Fandiño, Análise Comparativa dos Efeitos da Base 
Econômica, dos Tipo de Crime e das Condições de Prisão na Reincidência. Sociologia, Porto 
Alegre, ano 4, nº 8, p. 220-244, jul./dez. 2002. 
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causa e não se pode culpar apenas a escola, pois é motivada por inúmeros 

condicionantes sociais, políticos, econômicos e culturais.90 

Nesse sentido, está relacionada tanto a fatores internos à escola, como 

professores despreparados, má qualidade de ensino, falta de material didático, 

metodologias inadequadas, entre tantos outros motivos, quanto as externas ao 

espaço escolar, como a necessidade de o aluno trabalhar para garantir o seu 

sustento ou o sustento familiar, relação familiar abusiva, o desinteresse do 

próprio estudante, ou o ingresso do aluno na criminalidade, como demonstrado 

pela pesquisa.91 

A metodologia de ensino aplicada, por exemplo, está completamente 

ultrapassada diante das novidades trazidas pela internet e é incapaz de tornar a 

aprendizagem do jovem minimamente interessante.  

Aliado a isso, quando não ocorre a evasão escolar e os alunos concluem 

o ensino médio, ao tentarem ingressar no mercado de trabalho são 

surpreendidos pela exigência de experiência prévia. Ora, se o ensino não é 

capaz de oferecer condições para o ingresso no mercado de trabalho, não 

agrega nada ao currículo do jovem estudante e o trabalho dá melhores condições 

(experiência) para o futuro, por que permanecer na escola?  

A evasão escolar é um dos vários fenômenos determinantes na vida de 

um jovem, ainda mais quando eles possuem influências negativas dentro de um 

contexto social, aproximando-o da triste realidade dos indivíduos desacreditados 

que veem na delinquência a melhor forma de alcançar o consumo padrão e 

integrarem a sociedade. 

 

3.2.3 Escolaridade 

 

Nesse sentido, a pesquisa ainda mostra que com relação a escolaridade 

dos apenados, cerca de 75,1%, da amostra geral, não possui instrução ou têm 

                                            
90 DA SILVA, Marcos Jonatas Damasceno. As causas da evasão escolar: estudo de caso de uma 
escola pública de Ensino Fundamental no município de Acará – PA, InterEspaço, Revista de 
Geografia e Interdisciplinaridade, v. 2, n. 6, mai/ago. 2016, p. 369.  
91 Ibid., p. 369. 
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apenas o ensino fundamental, o que reafirma a importância da evasão escolar 

no perfil do condenado. Dentre os reincidentes criminais o contingente é ainda 

maior, cerca de 80,3% da amostra não possui instrução ou tem apenas o ensino 

fundamental. 92 

 

 

Os dados relativos ao grau de instrução mais elevado, os que possuem 

ensino fundamental completo ou o médio incompleto, entre todos os apenados 

é de 14,4% e entre os reincidentes é de 13,6%. Os que possuem ensino médio 

completo ou superior incompleto chega a ser 3 vezes inferior à média nacional, 

por volta de 8,5% dos apenados e entre os reincidentes a porcentagem é de 

5,4%. Por fim, aqueles que possuem ensino superior completo ou pós-

graduação é de 1,9% entre os apenados e 0,7% entre os reincidentes.94 

                                            
92 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 25 
93 Ibid., p. 26. 
94 Ibid., p. 25. 
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O que se conclui com os dados trazidos é que a escolaridade dos 

condenados é muito baixa e que existe uma relação inversamente proporcional 

entre o nível de escolaridade e as chances de uma pessoa ser condenada por 

um crime. Quanto maior for a escolaridade de um indivíduo menores serão as 

chances de ele cometer algum crime e sendo menor o nível de escolaridade 

maiores serão as chances de ele acabar se tornando um apenado e 

eventualmente um futuro reincidente.  

As oportunidades estão, portanto, condicionadas a um grau de 

escolaridade mais elevado. Os números mostram que conforme há a conclusão 

das etapas educacionais (ensino fundamental, médio, graduação...) maiores 

serão as chances dessa pessoa ingressar no mercado de trabalho com uma 

remuneração justa e condizente com o custo de vida, capaz de mantê-la longe 

das tentações do crime.  

Por isso, é imperioso que a análise destes dados oriente o planejamento, 

o desenvolvimento e a execução de políticas públicas concretas no sentido de 

aproveitar o tempo ocioso que o preso dispõe sob a tutela do Estado para 

aprimorar suas bases educacionais. O tratamento adequado ao condenado com 

foco na educação ganha mais força quando verificado que mais de 50% da 

população carcerária tem entre 18 e 29 anos, isto é, um perfil etário com amplas 

chances de integrar novamente o mercado de trabalho que levará em 

consideração suas habilidades e qualificações.95 

Nesse sentido, levando em conta que a maioria dos condenados 

(reincidentes ou não) são jovens, é possível concluir que é nesta fase da vida 

em há maior captação de novos integrantes para o crime organizado. Por isso, 

é fundamental que haja uma política pública que vise a manutenção dos jovens 

nas escolas e que esta concentre seus esforços na introdução do jovem no 

mercado de trabalho após sua graduação de forma a mantê-lo distante do crime. 

 

                                            
95 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, editora Atlas S.A, São Paulo, 2015, p. 15. 
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3.2.4 Sexo 

 

Ainda, a pesquisa mostra que a quantidade de homens é superior à de 

mulheres apenadas, 91,9% são homens enquanto as mulheres são 8,1%. A 

proporção elevada se mantém entre os reincidentes, 98,5% são homens e 1,5% 

são mulheres. 96 

 

3.2.5 Raça e cor 

 

Quando analisada a questão racial dos apenados e reincidentes observa-

se uma diferença no que diz respeito à proporção de pretos e pardos 

comparativamente à de brancos. No panorama geral de apenados a maioria 

consiste na população parda, cerca de 48,5%, mas com relação aos reincidentes 

a maioria é de brancos com 53,7%.98 

                                            
96 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 24. 
97 Ibid., p. 24. 
98 Ibid., p. 24. 
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O que se vê nesse quadro é que a quantidade de pretos e pardos 

somados chega a 60,3% da população carcerária, número superior a parcela de 

pretos e pardos da população brasileira, cerca de 55% segundo os dados do 

Censo Demográfico do IBGE de 2014. Ou seja, a população carcerária relativa 

a esta categoria é superior a encontrada na população brasileira.100 

Isso é reflexo da criminalização de forma seletiva e racista onde as 

abordagens e prisões efetuadas pela polícia brasileira colocam como alvos 

preferenciais os jovens, negros, de baixa escolaridade e moradores da periferia 

sob custódia. Fato que se comprova quando 67,5% do número de vítimas de 

morte por agressão no ano de 2011 eram pretas e pardas, cerca de 35.207 

pessoas mortas de forma violenta por ano.101 

O mesmo ocorre no cenário internacional, existe um filtro racial nas 

abordagens e prisões em todo o mundo. Esses atos discriminatórios são comuns 

por exemplo nas prisões de aborígenes na Austrália e de negros e minorias nos 

Estados Unidos.102    

 

                                            
99 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 25. 
100 Ibid., p. 24 
101 Ibid., p. 25. 
102 Ibid., p. 25. 
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3.2.6 Ocupação 

 

Além disso, outro aspecto importante a ser analisada para compreender 

o perfil do apenado e reincidente criminal no Brasil é a ocupação que este tinha 

antes da condenação. Dentre a totalidade de apenados, 88,9% garantiu possuir 

alguma ocupação no momento da prisão e 92,5% dos reincidentes afirmaram 

estar na mesma condição.103 

 

 Então, conclui-se que a maioria dos apenados (reincidentes e não 

reincidentes) possuía algum tipo de ocupação no momento da condenação. Não 

revela, no entanto, se essa condição era ofertada mediante carteira assinada ou 

se a ocupação era na informalidade como grande parte dos excluídos da 

população brasileira. Mas, mesmo assim, é possível afirmar que esta ocupação 

não conseguiu manter os apenados fora do cárcere. Independente da razão, não 

foi suficiente para conseguir uma renda capaz de suprir suas necessidades 

financeiras a ponto de afastá-lo do mundo do crime. 

 

                                            
103 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 26. 
104 Ibid., p. 26. 
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3.2.7 Tipo penal imputado ao apenado na sentença 

 

 Como complemento do perfil socioeconômico e demográfico dos presos, 

é interessante destacar a natureza das infrações praticadas pelos presos para 

estabelecer um padrão dos crimes cometidos, bem como, a natureza das 

sentenças condenatórias a fim de compreender a relação entre o preso, sua 

realidade socioeconômica e o crime praticado. 

 Nesse sentido, ainda com base na fonte dos dados ora apresentados, 

verifica-se que a grande parte dos tipos penais imputados aos apenados são os 

crimes contra o patrimônio. Representa cerca de 40,9% do total de processos e 

50,3% dos crimes cometidos pelos reincidentes. Cenário muito similar aos 

apresentados ao logo da história, o crime patrimonial foi o mais frequente dentre 

todas as categorias.105 

 

                                            
105 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 29. 
106 Ibid., p. 29. 
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Com relação aos demais crimes, o tráfico de drogas aparece com 11,9% 

dos casos entre os reincidentes e em 17,7% dos casos envolvendo todos os 

sujeitos pesquisados. Os crimes de homicídio e latrocínio representam 8,8% das 

ocorrências totais e têm maior proporção entre os não reincidentes (8,7%) que 

entre os reincidentes (5,7%). 107 

É sintomático, portanto, o fato de que mais da metade dos encarcerados 

seja formado por pessoas que desejavam ampliar seu patrimônio, revelando que 

uma melhor distribuição de renda também é fundamental tanto para o processo 

de integração como, consequentemente, para a reintegração social.108 

Não é possível afirmar com certeza o que leva uma pessoa a cometer um 

crime, mas certamente o contexto social em que ela está inserida favorece a 

prática de delitos. Normalmente, são regiões em que a intensa e desgovernada 

urbanização gerou grandes periferias sem infraestrutura e com profunda 

aglomeração de jovens de baixa renda, excluídos pela sociedade consumidora. 

Nesse sentido, hoje assim como o analisado ao longo da história, é 

possível observar que os crimes de natureza patrimonial são reflexos de uma 

sociedade profundamente desigual. As condições desiguais no mercado de 

trabalho e no acesso a renda, torna o consumo algo fora da realidade para 

grande parte da população. Pequena parcela da sociedade detém o acumulo 

patrimonial e, por isso, estabelece o consumo padrão. Os demais, a grande 

maioria, vende seu tempo e sua força de trabalho em troca de um salário 

insuficiente para alcançar o consumo padrão.  

Por essa razão, muitos cometem delitos de caráter patrimonial a fim de 

obter dinheiro para igualar seu poder de compra aos que fazem parte da camada 

mais favorecida da sociedade. Assim, já que os grandes centros não oferecem 

oportunidades de crescimento econômico e melhores condições de vida, os 

jovens buscam nas práticas criminosas uma maneira de auferir renda.  

O desemprego, a desigualdade social, o alto custo de vida, o fraco poder 

aquisitivo, o baixo índice de escolaridade são algumas das razões referidas que 

                                            
107 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 29. 
108 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, editora Atlas S.A, São Paulo, 2015, p.17 
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certamente influenciam direta e indiretamente no ingresso de determinados 

grupos da sociedade na criminalidade, em especial, nos crimes patrimoniais. 

Além disso, no caso da reincidência criminal, a realidade torna-se ainda 

mais cruel, pois após cumprimento da pena, o egresso não encontra mais 

espaço na sociedade. A sua experiência no sistema penitenciário o estigmatiza 

e lhe impõe um rótulo como se sua pena permanecesse, marginalizando-o ainda 

fora da prisão. Dessa forma, sem oportunidades de ingressar no mercado de 

trabalho o egresso não vê outra alternativa senão permanecer na criminalidade. 

Portanto, é imprescindível que o Estado atue na tarefa de diminuir os 

índices de criminalidade levando em consideração todos os fatores endógenos 

e exógenos que cercam o crime e o criminoso.  

Para tanto, o desenvolvimento econômico é fundamental, não só para o 

desenvolvimento urbano social, mas, principalmente, para a superação das 

desigualdades sociais, a miséria e o desemprego. Assim, é essencial que o 

governo repense as políticas de criminalização das questões sociais e auxilie os 

excluídos com mais empregos e oportunidades a fim de (re) absorver esses 

cidadãos à sociedade.  

 

3.2.8 Conteúdo da decisão definitiva 

 

 No que diz respeito ao conteúdo da condenação definitiva (multa, pena 

alternativa, sursis ou pena privativa de liberdade), a demonstração dos dados 

comparativos entre os reincidentes e a população carcerária geral, a 

condenação à pena privativa de liberdade ultrapassa três quartos do total em 

ambas.109 

Entre os reincidentes 89,3% foram condenados a pena privativa de 

liberdade enquanto 6,6% foram condenados a penas alternativas. Entre a 

população carcerária total, mais de 75% dos presos foram condenados a penas 

privativas de liberdade e 8,9% de condenação a penas alternativas. A proporção 

                                            
109 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 30. 
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maior entre os reincidentes já era esperada uma vez que uma das condições 

para a aplicação da pena alternativa é justamente a não reincidência.110 

 

Nesse sentido, a análise feita acerca da história da prisão pena ao longo 

da história nos permite afirmar a absoluta falência das medidas retributiva e 

preventivas das penas privativas de liberdade, conforma adverte Claux Roxin em 

“não ser exagero dizer que a pena privativa de liberdade de curta duração em 

vez de prevenir delitos, promove-os”. A prisão é tida modernamente como um 

mal necessário. Por isso, a aplicação das penas privativas de liberdade deveria 

limitar-se aos casos em que os condenados sejam efetivamente perigosos e de 

difícil reparação.  

Assim, tendo em vista que a pena é um mal necessário e para minimizar 

seus efeitos, os substitutos penais a prisão são formas mais ou menos eficazes 

que certamente produzem consequências menos devastadoras a sociedade. 

Diante do efeito extremamente prejudicial que a prisão pode gerar, limitar a 

                                            
110 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 30. 
111 Ibid., p. 30. 
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prisão às ocasiões efetivamente necessárias como forma de controle social da 

ação criminal torna-se muito importante.  

Os dados apresentados revelam que o crescente enclausuramento da 

nossa população (terceira maior do mundo), proporcionada principalmente pelo 

legislativo e judiciário, sem cumprir com os objetivos estabelecido pela Lei de 

Execução Penal tendo em vista o crescimento constante nos índices de 

criminalidade, bem como, o da reincidência criminal.112 

Gianpaolo Poggio Smanio considera que: 

A prática e o tempo têm mostrado que a prisionização reproduz a 

criminalidade, gera reincidência, reforça o estereótipo do criminoso que 

acaba servido de modelo, muitas vezes por parte da população 

marginalizada, sobretudo os jovens ainda em formação. Além do mais, 

a racionalidade do sistema não pode permitir que o Direito Penal seja 

veículo de vingança ou de discriminação social. Portanto, devemos 

reservar a prisionização para os crimes graves, para os criminosos que 

não têm condições de permanecer em liberdade, ou seja, como 

exceção no sistema punitivo. A adoção de penas alternativas vem ao 

encontro do sistema penal de proteção da cidadania, pois permite 

reduzir os danos sociais causados aos indivíduos envolvidos no fato 

criminoso, inclusive a vítima, que pode obter mais rápida e segura 

reparação, passando a ser também um sujeito de direitos para o 

sistema penal. (2009, p. 29).113 

 

Sendo assim, estabelecer o perfil do apenado, o crime cometido e 

natureza da decisão condenatória é essencial para o estudo e aprimoramento 

das medidas necessárias à redução da criminalidade.  

 

 

                                            
112 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, editora Atlas S.A, São Paulo, 2015, p.11. 
113 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal e proteção da cidadania, revista MPD Dialógico, 
ano VIII, n.36, 2009, p. 29. 
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Capítulo 4 A REINTEGRAÇÃO SOCIAL  

 

4.1 Estado na reintegração social 

 

Realizada a análise histórica e a pesquisa sobre a reincidência criminal 

no Brasil é possível verificar um perfil comum no contingente carcerário. Esse 

perfil contém de modo geral pessoas com baixa qualificação educacional e 

profissional, provenientes das classes mais pobres que normalmente são 

excluídas do consumo padrão da sociedade. É possível identificar também a 

preponderância dos crimes patrimoniais dentre os demais tipos penais.114 

A maioria dos encarcerados vieram de um mesmo contexto social e 

econômico que evidencia a omissão do Estado perante as necessidades dos 

mais vulneráveis. Grupos sociais que convivem com o desemprego, a evasão 

escolar, a violência familiar, falta de oportunidades, lares disfuncionais, entre 

outros fenômenos sociais que influenciaram o ingresso e permanência destes 

indivíduos no sistema carcerário.115  

Nesse sentido, para Myriam Castro a criminalidade é um fenômeno 

complexo e conectado as relações sociais. 

Desde o início da década passada, diagnóstico feito pelos cientistas 

sociais indicava que o padrão de desenvolvimento capitalista imposto 

à sociedade brasileira, revelava-se exacerbador dos conflitos sociais, 

que se manifestavam, sobretudo, nas condições materiais de 

existência a que se encontraram submetidos, àquela época, 

contingentes expressivos de trabalhadores de baixa renda, urbanos e 

rurais, vivendo no limite da sobrevivência. De igual modo, já nos anos 

setenta, havia quem, timidamente, se aventurasse a proclamar a 

questão da insegurança e da delinquência, características da atual vida 

agrário-industrial, em que a violência aparece como lado reverso, 

estava inexoravelmente situada no bojo deste padrão de 

desenvolvimento capitalista. Não importando a tônica com que 

diferentes cientistas sociais interpretavam a gênese desta situação 

                                            
114 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, editora Atlas S.A, São Paulo, 2015, p. 105. 
115 Ibid., p. 105. 
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social problemática – desigualdade social, repressão política ou 

ausência de um Estado de Direito – o certo é que todos fizeram coro 

em torno do mesmo motivo: o modelo econômico-social de 

desenvolvimento capitalista e o estilo vigente de exercício do poder de 

Estado promovem o recrudescimento da violência. (1984, p.104).116  

 

Dessa forma, a ascensão global das políticas neoliberais, a supremacia 

do mercado, a desvalorização do trabalho e a redução do papel desempenhado 

pelo Estado nas questões sociais tiveram grande impacto no encarceramento 

das massas não consumidoras no Brasil. Parte dessa política econômica ocorre 

através do controle da criminalidade das classes mais pobres e da terceirização 

e desregulamentação das responsabilidades estatais na segurança pública.  

[...] as políticas neoliberais inviabilizaram, nos países periféricos, nos 

quais o Estado social foi um simulacro, a possibilidade de atingirem 

relativo grau de justiça social com a implementação de políticas 

públicas imprescindíveis à organização da vida cotidiana (distribuição 

equânime de riquezas, reforma agrária, erradicação da miséria, 

otimização e acesso das populações carentes aos serviços de saúde 

e educação, melhoria nos sistemas de previdência social e, 

principalmente, ações contra as exorbitantes taxas de desemprego e 

exclusão social). (CARVALHO, 2003. p. 217) 117 

 

No Brasil, durante a década de 1990, durante o processo de 

implementação do neoliberalismo e desregulação econômica (regulação em 

favor de empresas multinacionais) na América Latina, foi implementada a política 

de segurança pública chamada “Tolerância Zero”. O modelo estadunidense, pós-

fordista e pós-keynesiano propôs um populismo penal para tratar a insegurança 

social e a violência urbana geradas pela profunda desigualdade social. 

(WACQUANT, 2012. p. 10).118 

                                            
116 CASTRO, Myriam Mesquita Pugliese de et al. Preso por um dia, preso por toda a vida: a 
condição de estigmatização do egresso penitenciário. Tema IMESC: Sociedade, Direito, Saúde, 
São Paulo, v. 1, n. 2, 1984, p.104. 
117 CARVALHO, Salo. Pena e garantias. 2ª ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2003. p. 217 
118 WACQUANT, Loïc. A tempestade global da lei e ordem: sobre punição e neoliberalismo. 
Revista de Sociologia e Política, vol.20, nº 41, Curitiba, fev., 2012. p. 10. 
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Esse modelo econômico fez com que parte dos países da América Latina, 

inclusive o Brasil, elaborasse um novo Estado com novas prioridades. Dentre 

elas, a redução do Estado de bem-estar social, a desregulamentação 

econômica, a primazia do interesse econômico internacional e, no âmbito da 

segurança pública, a contenção da insegurança social por meio da expansão 

penal. (WACQUANT, 2012, p. 14).119  

Assim, a política neoliberal implementada no Brasil por volta dos anos 90 

tem a ver não apenas com uma nova forma de organização social, política e 

econômica que prioriza os princípios mercantis, mas também com um modo de 

governar a vida dos sujeitos. Esse modelo econômico parte da ilusão que todos 

possuem as mesmas oportunidades e são igualmente livres para atender suas 

necessidades através do melhor custo/benefício (como se a soberania do 

mercado substituísse o Estado social e criasse sujeitos gestores de si próprios e 

independentes do assistencialismo estatal).120 

Dessa forma, a lógica neoliberal exige técnicas de privatização e 

terceirização das responsabilidades estatais para produzir consumidores 

corresponsáveis no combate dos problemas estruturais, como, por exemplo, a 

pobreza, o desemprego e a criminalidade. 

Nesse sentido, a segurança pública deixa de ser um dever do Estado e 

se transforma num bem de consumo. Os cidadãos se tornam corresponsáveis 

pela sua própria segurança ao consumirem produtos como travas de direção dos 

automóveis, circuitos internos de televisão, ou serviços como rondas de 

quarteirão e vigias nos estacionamentos (mesmo sendo produtos irrelevantes na 

redução dos índices de criminalidade e encarceramento do país). 

Nessa perspectiva, a disseminação da responsabilidade em garantir 

segurança pública através do consumo faz com que, mais uma vez, os não 

consumidores sejam excluídos de seus direitos, pelo simples fato de não terem 

condições de adquirir produtos de vigilância.  

                                            
119 WACQUANT, Loïc. A tempestade global da lei e ordem: sobre punição e neoliberalismo. 
Revista de Sociologia e Política, vol.20, nº 41, Curitiba, fev., 2012, p. 14. 
120 FERREIRO, Borxa Colmenero. As faces da penalidade no governo neoliberal. Tese de 
Doutoramento, Universidade da Coruña, 2006, p. 201. 
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Além disso, os setores sociais mais vulneráveis da sociedade 

(amplamente estigmatizados por possuir o mesmo perfil dos criminosos) 

passaram a sofrer um rígido controle não só pelos órgãos do Estado, mas por 

todos os setores da comunidade que passaram a consumir produtos de 

prevenção ao crime. 

Assim, a desregulamentação econômica e a terceirização do Estado de 

bem-estar social foram pensadas de forma a distribuir o controle da criminalidade 

para que a “mão invisível” do mercado resolvesse a sensação de insegurança 

entre a população por meio do consumo de determinados bens e serviços. 

Enquanto o Estado penal se ocupa em aplicar o “punho de ferro” aos 

descumpridores da lei e da ordem como forma de resolver a sensação de 

impunidade com severa punição contra os criminosos sem se preocupar com o 

caráter preventivo da pena.121  

Nesse sentido, para Vera Malaguti Batista, 

[...] no Brasil, a difusão do medo, do caos e da desordem tem sempre 

servido para denotar estratégias de neutralização e disciplinamento 

planejado do povo brasileiro. Sociedades rigidamente hierarquizadas 

precisam do cerimonial da morte como espetáculo de lei e ordem. O 

medo é a porta de entrada para políticas genocidas de controle 

social.(2003, p. 52-53).122 

 

Para a lógica do mercado tudo tem seu valor, a política criminal e o 

sistema penal, não são exceções. A gestão do Estado transforma os criminosos 

em simples dados a serem digeridos pelo sistema penal de forma a medir o 

custo/benefício das práticas penais implementadas, bem como, identificar ou 

perfilar aqueles grupos de risco considerados futuros criminosos para delimitar 

estratégias que lhes confira lucro.  

 Dessa forma, quando o controle estatal dirige a fiscalização (controle 

social) contra determinados grupos que aparecem como um perigo potencial 

                                            
121 WACQUANT, Loïc. A tempestade global da lei e ordem: sobre punição e neoliberalismo. 
Revista de Sociologia e Política, vol.20, nº 41, Curitiba, fev., 2012. p. 8.  
122 BATISTA, Vera Malaguti. O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de um história. 
Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 52-53. 
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para a ordem social, surge um “Estado de polícia” que muitas vezes permite a 

aplicação de um direito penal de exceção (a normalização da prisão preventiva) 

para justificar a estabilidade da lei e da ordem. 

[...] O que conta no México, como em Marselha ou em Milão, é menos 

a adoção de estratégias realistas para a redução do crime e mais a 

encenação da decisão das autoridades de combatê-lo frontalmente, de 

modo a reafirmar, de maneira ritual, o poder dos governantes. 

(WACQUANT, 2012. p. 13).123 

 

Nesse sentido, a fim de atender os interesses do mercado e reduzir o 

medo e a insegurança da população, o Estado atua somente nas políticas penais 

de forma retributiva como, por exemplo, o aumento de condutas criminosas, a 

ampliação dos poderes e prerrogativas da polícia (centrados em infrações de rua 

e infrações associadas às drogas), a aceleração e o endurecimento do processo 

judicial, o recrudescimento dos meios de execução da pena, a expansão da 

prisão como depósito de não consumidores e a normalização da prisão 

preventiva (penalidade de emergência aplicada de formas diferentes a depender 

dos aspectos econômicos e sociais do indivíduo).124 

A própria punição assume uma multiplicidade de formas, não se 

limitando ao encarceramento: ela infiltra-se por meio dos diferentes 

setores da polícia, da Justiça e dos aparatos carcerários, com efeitos 

variáveis; estendesse por domínios da política, intrometendo-se na 

provisão de outros bens públicos como serviços médicos, assistência 

à infância e habitação; em geral desperta reticências, muitas vezes 

encontra resistências e por vezes provoca vigorosos contra-ataques. 

(WACQUANT, 2012. p. 17).125 

 

Isso gera um ciclo vicioso do medo, pois enquanto o Estado atua 

exclusivamente de forma retributiva (punição) contra o criminoso, deixa de cuidar 

preventivamente das verdadeiras razões do aumento da criminalidade (redução 

                                            
123 WACQUANT, Loïc. A tempestade global da lei e ordem: sobre punição e neoliberalismo. 
Revista de Sociologia e Política, vol.20, nº 41, Curitiba, fev., 2012. p. 13. 
124 Ibid., p. 10. 
125 Ibid., p. 17. 
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da desigualdade social, por exemplo), e, consequentemente, não resolve o 

problema da insegurança da população. A partir disso, a constante sensação de 

insegurança fornece uma justificativa para o consumo de produtos de segurança, 

bem como, para a punição violenta do Estado como forma de suprir a sensação 

de impunidade. 

Dessa forma, o encarceramento progressivo da população pobre do país 

ocorre no intuito de eliminar não só os não consumidores, inúteis ao crescimento 

econômico, mas também como forma de perpetuar uma cultura do medo a ser 

constantemente ajustada pelo consumo de produtos e serviços de segurança.126 

Por outras palavras, o alargamento do sistema penal, com as políticas 

sociais e jurídico-policiais a fundirem-se e a disponibilizarem-se como 

instrumentos para a contenção social, virou num modelo em que se 

pune, principalmente através do direito, a uma cada vez mais 

numerosa população em risco de exclusão social. (FERREIRO, 2006, 

p. 209).127 

 

 Os efeitos desse sistema político econômico gera o recrudescimento da 

penalidade, o aumento de condutas consideradas criminosas, o endurecimento 

da obtenção de benefícios penitenciários, a ampliação dos poderes e 

prerrogativas da polícia e, principalmente, o aumento das taxas de 

encarceramento sem qualquer contrapartida na diminuição dos índices de 

criminalidade.128 

Não foi por acaso que o Chile, o primeiro na América Latina a abraçar 

as políticas ditadas pelos “doutores do dinheiro” da Universidade de 

Chicago (VALDÉS, 1984), logo se tornou o campeão continental do 

encarceramento e viu sua taxa de aprisionamento saltar de 155 por 

100 mil em 1992 para 240 em 100 mil em 2004, enquanto a taxa do 

Brasil saltou de 74 para 183 e a da Argentina de 63 para 140 (com a 

do Uruguai, preso entre eles, subindo de 97 para 220). (cf. 

                                            
126 WACQUANT, Loïc. A tempestade global da lei e ordem: sobre punição e neoliberalismo. 
Revista de Sociologia e Política, vol.20, nº 41, Curitiba, fev., 2012. p. 7. 
127 FERREIRO, Borxa Colmenero. As faces da penalidade no governo neoliberal. Tese de 
Doutoramento, Universidade da Coruña, 2006, p. 209. 
128 Ibid., p. 218. 
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INTERNATIONAL CENTER FOR PRISON STUDIES, 2007; SALLA & 

RODRIGUEZ BALLESTEROS, 2008).129 

 

Nesse sentido, o fracasso da atual forma de controle social adotada pelo 

Estado, sem qualquer preocupação com o caráter preventivo da pena é 

consequência, principalmente, do modelo econômico neoliberal numa sociedade 

tão desigual como o Brasil. É essencial que o Estado intervenha nas questões 

sociais e econômicas a fim de priorizar a soberania popular e o desenvolvimento 

humano através da educação pública de qualidade, melhor distribuição de renda, 

mais empregos e outras estratégias que promovam o desenvolvimento 

econômico e a superação das desigualdades sociais, bem como, possibilitar a 

efetiva reintegração social do egresso ao término da pena. 130 

As questões sociais decorrentes, desde o início do século passado, do 

processo de industrialização e da prioridade econômica, foram se 

acumulando e tratadas, na maior parte das vezes, como ‘caso de 

polícia’. As ditaduras produziram uma vertente ideológica de 

‘segurança pública’ caracterizada pelo combate aos ‘subversivos’ à 

ordem instituída, transformando-se, ao longo das últimas décadas, em 

‘combate aos pobres’. (LEMGRUBER, 2003, p. 21).131 

 

Assim, o Brasil deve priorizar um plano de governo com metas e diretrizes 

capazes de implementar um grande projeto nacional de desenvolvimento a fim 

de superar o subdesenvolvimento e a condição de dependência econômica 

existente entre os países periféricos e os países centrais a fim de reduzir a grave 

desigualdade socioeconômica do país. Deve, ainda, tomar medidas legais no 

sentido de propor formas alternativas a pena privativa de liberdade para conter 

o crescimento da população carcerária e, quando a pena for necessária, que sua 

                                            
129 WACQUANT, Loïc. A tempestade global da lei e ordem: sobre punição e neoliberalismo. 
Revista de Sociologia e Política, vol.20, nº 41, Curitiba, fev., 2012. p. 11. 
130 FERREIRO, Borxa Colmenero. As faces da penalidade no governo neoliberal. Tese de 
Doutoramento, Universidade da Coruña, 2006, p. 76. 
131 LEMGRUBER, Julita. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
Secretaria Nacional de Justiça, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Projeto: arquitetura institucional do sistema único 
de segurança pública. Grupo de Trabalho, Sistema penitenciário, 2003, p. 21. 
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aplicação seja feita de forma a reduzir as deficiências sociais do condenado para 

que este possa ser reintegrado à sociedade após o cumprimento da pena. 

 

4.1.1 Superação das desigualdades sociais e a reintegração social  

 

O Brasil vive, portanto, duas relações de submissão: a interna, gerada 

pela desigualdade social entre as classes e os setores sociais; e a externa, 

gerada pelo alinhamento econômico operado pelos países centrais 

(desenvolvidos) em oposição aos países periféricos (subdesenvolvidos). A 

dependência dos países periféricos ocorre em virtude de sua incapacidade de 

autogestão econômica (dependência tecnológica, de crédito e a perda material 

do controle de seus próprios recursos naturais) que impossibilita a administração 

do país de acordo com seus próprios interesses e, pelo lucro que determinadas 

classe auferem com a desigualdade social (os detentores dos meios de produção 

dos produtos e serviços de segurança pública, por exemplo).132 

Dessa forma, a dependência econômica gerada pelo capitalismo e pelas 

políticas neoliberais fortalecem a relação de dominação que o Brasil sofre dos 

países industrializados. O país está subordinado às exigências externas uma vez 

que sua capacidade de exportação se limita apenas as commodities (produtos 

agrícolas e recursos minerais) e depende da importação das tecnologias 

produzidas nos países desenvolvidos. Internamente, esse modelo político 

econômico agrava a concentração de renda e a desigualdade social. 133 

Nesse sentido, Celso Frutado aponta quatro situações típicas na história 

que ocorreram nos países periféricos e no Brasil como forma de conservar o 

status de país subdesenvolvido: 

A apropriação do excedente exclusivamente em benefício do centro 

(países centrais), como no caso do pacto colonial; a apropriação de 

uma parte do excedente por um segmento da classe local, geralmente 

                                            
132 OCTAVIANI, Alessandro. A bênção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-social e 
os juros da dívida pública. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p. 1186. 
133 MEDEIROS. Lea Vidigal. Direito econômico e superação do subdesenvolvimento: BNDES e 
planejamento. Dissertação de mestrado perante a Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 
p. 195.  
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vinculado ao setor primário-exportador, como os proprietários de 

terras; a apropriação  do excedente por grupos locais que o utilizam 

para ampliar a própria esfera de ação, como no caso da ascensão das 

burguesias periféricas, ligadas à industrialização, mas que não se 

transforma em instrumento de reconstrução das estruturas de 

dominação social da periferia; e a apropriação de parte do excedente 

pelo Estado, que varia historicamente de acordo com as estruturas 

sociais existentes, podendo desempenhar um papel de transformação 

social ou não.134 

 

Superar a condição de subdesenvolvimento e fortalecer a soberania 

popular e econômica tornam-se imprescindíveis na prevenção de novos crimes 

patrimoniais e na reintegração dos egressos à comunidade, pois somente assim 

será possível construir uma sociedade com menos desigualdade social e melhor 

distribuição de renda.135 

[...] Afinal, a face desse problema não é exatamente a expressão do 

crime a que o Estado deve buscar resposta efetiva e séria, mas o 

componente humano que, espera-se, possa receber sua reprimenda e, 

então, retornar ao convívio social hábil a igualmente promover ‘uma 

sociedade livre, justa e solidária’ (inc. I do art. 3º da Constituição da 

República). (Dermeval Farias Gomes Filho, Presidente da Comissão 

do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança Pública) 136 

 

Nesse sentido a Constituição Federal de 1988 estabelece em seus artigos 

1º, 3º, 4º, 6º, 170, 193 e 219, objetivos a serem adotados pelo Estado na ordem 

econômico-social (economia nacional) a fim de romper com as relações de 

                                            
134 FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento. cit., p. 78-80. 
Id., Prefácio a nova economia política. cit., p. 52-55 e 95-99. 
135 MEDEIROS. Lea Vidigal. Direito econômico e superação do subdesenvolvimento: BNDES e 
planejamento. Dissertação de mestrado perante a Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 
p. 196. 
136 Guia de desafios para implementação da APAC / Conselho Nacional do Ministério Público. 
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dependência interna e externa do país.137 Gilberto Bercovici se refere a influência 

do pensamento econômico formulado por Celso Furtado no art. 219 da CF/88.138 

[...] o disposto no artigo 219 da constituição de 1988 tem sua inspiração 

teórica na concepção de ‘desenvolvimento endógeno’ elaborada por 

Celso Furtado. [...] Segundo Furtado, os fins do desenvolvimento 

devem ser fixados pela própria sociedade nacional, como faz o texto 

constitucional de 1988. [...] Um dos objetivos desse processo é a 

homogeneização social com a garantia da apropriação do excedente 

econômico pela maior parte da população. O desenvolvimento 

endógeno exige também a internalização dos centros de decisão 

econômica, a dinamização e a integração do mercado interno, com 

grande ênfase para o desenvolvimento tecnológico, como dispõe o art. 

219. (BERCOVICI, 2011, p. 220) 139 

 

Assim, para enfrentar as verdadeiras causas estruturais que justificam o 

aumento dos crimes patrimoniais e a constante criminalização da pobreza, o 

Estado deve retomar o controle e planejamento das políticas sociais e 

econômicas para superar o subdesenvolvimento, reduzir as desigualdades 

socioeconômicas e, assim, prevenir de forma eficaz os delitos de caráter 

patrimonial e, subsidiariamente, quando houver sanção penal efetivar a 

reintegração social do egresso após o cumprimento da pena.140 

 Isso deve ocorrer por meio de políticas econômicas (métodos) capazes 

de transformar a realidade econômica (geração de empregos, melhoria na 

distribuição de renda, tributação proporcional as riquezas dos cidadãos, 

                                            
137 Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia 
tecnológica do País, nos termos de lei federal.  
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, 
bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e 
polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores 
independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. 
138 MEDEIROS. Lea Vidigal. Direito econômico e superação do subdesenvolvimento: BNDES e 
planejamento. Dissertação de mestrado perante a Universidade  de São Paulo, São Paulo, 2016, 
p. 196. 
139 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais, Editora Quartier 
Latin do Brasil, 2011, p. 220. 
140 OCTAVIANI, Alessandro. A bênção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-social e 
os juros da dívida pública. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p. 1184. 
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investimento em educação, entre outras políticas indispensáveis à aplicação do 

direito econômico). 141 

Nesse sentido, o desenvolvimento econômico (crescimento econômico 

somado a redução da desigualdade social) de um país está diretamente 

condicionado a sua capacidade industrial (produzir tecnologias), sobretudo na 

exportação destes produtos para o mercado externo. 142 

O Brasil precisa, portanto, incentivar as políticas de direito econômico no 

sentido de reindustrializar o país, não só para superar a condição de 

dependência com os países industrializados, mas também para maior geração 

de empregos uma vez que o trabalho dignifica o indivíduo perante a sociedade 

e possibilita a (re) integração social do egresso. Dessa forma além da 

industrialização contribuir vigorosamente para a absorção das classes excluídas, 

em especial, dos egressos no mercado de trabalho, também incentiva inovação 

tecnológica, estimula a produção de outros setores e, ainda, proporciona maior 

independência econômica dos países subdesenvolvidos.143 

Nesse sentido, para a prevenção dos crimes patrimoniais e reintegração 

dos egressos na sociedade é fundamental a redução das desigualdades 

socioeconômicas, para tanto, o Estado deve adotar políticas econômicas de 

incentivo ao desenvolvimento nacional de superação do subdesenvolvimento e 

da condição de dependência dos países industrializados.  

Fundamental, portanto, que as instituições políticas, econômicas e sociais 

cumpram as políticas de redistribuição da renda e de superação do 

subdesenvolvimento no Brasil, conforme determinado pela Constituição Federal 

em seus artigos 1º, 3º, 4º, 6º, 170, 193 e 219, para estabelecer justiça social, 

garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, bem como, o 

                                            
141 BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. Estudos, pareceres e votos de direito 
econômico. Imprenta: São Paulo, Singular, 2014, p. 67. 
142 TRABALHISTA, Partido Democrata. Diretrizes para uma estratégia nacional de 
desenvolvimento para o Brasil. Propostas de Governo, Coligação Brasil Soberano, 2018, p. 5-6. 
143 Ibid., p. 5. 
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preconceito e a discriminação sofrida pelos não consumidores (pobres, 

egressos, negros encarcerados, com baixa escolaridade). 144 

Assim, o que se pretende com a redução das desigualdades é, 

primordialmente, integrar as camadas excluídas da sociedade no consumo para 

a prevenção dos delitos patrimoniais e, secundariamente, ocorrendo a conduta 

criminosa, possibilitar a efetiva reintegração social do egresso à comunidade. 

Nesse sentido, as políticas públicas devem ser uma via da mão dupla, estando 

dentro e fora do cárcere.  

Portanto, é possível constatar que a intensificação das desigualdades no 

Brasil, provocada pela primazia dos interesses do mercado internacional, 

institucionalizou a criminalização da pobreza (classe não consumidora da 

sociedade) e permitiu o aumento dos crimes patrimoniais. E, para corrigir essa 

injustiça, o Estado deve romper com o atual modelo econômico e aplicar um 

novo projeto nacional de desenvolvimento capaz de reduzir as desigualdades 

sociais a fim de integrar os grupos excluídos da sociedade nas relações de 

consumo e (re) integrar os egressos no meio social após o cumprimento da 

pena.145 

 

4.1.2 Sociedade na reintegração social 

 

Dessa forma, a ordem econômica neoliberal aliada ao capitalismo 

institucionalizou um modo de ser, pensar e agir em função do consumo, não só 

como um ato de compra e venda de bens e serviços, mas como regulador do 

comportamento social e político dos indivíduos. O Estado, por sua vez, como 

parte da sociedade do consumo, aparece como mero executor e facilitador das 

leis do mercado, menosprezando as questões sociais inerentes as camadas 

mais pobres da sociedade.146 

                                            
144 OCTAVIANI, Alessandro. A bênção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-social e 
os juros da dívida pública. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p. 1186. 
145 Ibid., p. 1187. 
146 FERREIRO, Borxa Colmenero. As faces da penalidade no governo neoliberal. Tese de 
Doutoramento, Universidade da Coruña, 2006, p. 117. 
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Mas, o modelo econômico adotado pelo Estado não pode ser considerado 

o único culpado pela criminalização da pobreza. Diante da atual exaltação ao 

consumo, a sociedade como parte do contexto político, econômico e social, tem 

sua responsabilidade, pois também trata os mais pobres como criminosos em 

potencial. O preconceito, a discriminação e as ameaças partem não só das 

instituições estatais, mas também pela comunidade a qual está inserido (apta a 

exercer o controle social por meio do consumo de bens e serviços de segurança 

pública).  

Para Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues a criminalidade é 

inevitavelmente: 

[...] um produto da sociedade e não do indivíduo, cada tipo de 

sociedade produzirá a sua “espécie” de delinquência (e isto quer se 

trate de ‘nova’ criminalidade dos países socialistas, quer da 

criminalidade do ócio proveniente de uma sociedade de consumo que 

ofereça uma extraordinária melhoria das condições de vida). (1982, p. 

26).147 

 

Dessa forma a sociedade, as instituições policiais e o judiciário atuam em 

conjunto na fiscalização e punição de indivíduos que correspondem ao mesmo 

padrão dos criminosos encarcerados. O alvo comum do controle social são os 

indivíduos identificados pela etnia, cor da pele, nacionalidade, e outros sinais 

coletivos marcantes das condições de vida que normalmente estão ligadas as 

camadas mais vulneráveis da sociedade, estigmatizando esse grupo social,.148  

Isto é, a discriminação atua sobre grupos populacionais considerados 

potencialmente perigosos, independente do seu caráter individual (mendigos, 

drogados, bolivianos, negros, prostitutas, por exemplo). Associar exclusão social 

com periculosidade e violência produz uma estigmatização extremamente 

relevante nas políticas punitivas lançadas pelo Estado no combate à 

                                            
147 RODRIGUES, Anabela Maria Pinto de Miranda. Reinserção social: para uma definição do 
conceito. Revista Direito Penal, Rio de Janeiro, n. 34, jul./dez., 1982, p. 26. 
148 IIbid., p. 157. 
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criminalidade, bem como, na forma como a sociedade atua na reintegração 

social dos egressos. 

Para o sociólogo Edwin Lemert, a reincidência criminal é resultado da 

intensa estigmatização sofrida pelo egresso após o cumprimento da pena do 

primeiro delito. 149 Trata-se de um ciclo vicioso no qual o comportamento delitivo 

gera uma reação social negativa que intensifica a exclusão social e econômica, 

estimulando um novo delito.150 

Sobre a emblemática relação entre exclusão social e prisão, Vitor 

Gonçalves Machado analisa: 

De fato, quem comete mais delito é quem justamente se encontra em 

situação de exclusão, como se pode observar no perfil da população 

carcerária do país, embora o contrário não é verdadeiro, isto é, de que 

toda pessoa em situação miserável e de exclusão é sempre um 

delinquente em potencial. Ou seja, paralela ou antecipadamente à 

preocupação em torno da reinserção social do preso, os esforços 

devem ser também direcionados para se enfrentar os problemas 

sociais mais graves de que o país apresenta, como a crescente 

criminalidade, a desigualdade social e a má distribuição de renda, que 

culmina de forma crucial nesse elevado aprisionamento. (MACHADO, 

2010, p. 4)151 

 

Nesse sentido, quando o indivíduo nasce num contexto de exclusão social 

e é inserido no cárcere pela primeira vez, suas chances de integrar a sociedade 

que já eram baixas, são drasticamente reduzidas. Neste caso, não há que se 

falar em reintegração social uma vez que determinadas camadas da sociedade 

jamais foram efetivamente integradas. Diante da responsabilidade que a 

sociedade também tem na reintegração social do egresso, se utiliza o termo 

                                            
149 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, editora Atlas S.A, São Paulo, 2015, p. 69. 
150 Ibid., p. 69. 
151 MACHADO, Vitor Gonçalves. A reintegração social do preso: uma análise sobre os principais 
discursos contrários e favoráveis à finalidade ressocializadora da pena. p. 4. Disponível em 
www.ibccrim.org.br/site/artigo. Acesso em: 13 abr. 2010.  
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“reintegração” ao invés de “ressocialização”. Para o filósofo, sociólogo e jurista 

italiano Alessandro Baratta, o termo “ressocialização” e “tratamento” denotam  

Uma postura passiva do detento e ativa das instituições: são heranças 

anacrônicas da velha criminologia positivista que tinha o condenado 

como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser (re) adaptado 

à sociedade, considerando acriticamente esta como ‘boa’ e aquele 

como ‘mal’”. Ao contrário, o termo reintegração social pressupõe a 

igualdade entre as partes envolvidas no processo, pois requer a 

“abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e 

a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na 

sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão.152 

 

Ainda, Alvino Augusto de Sá entende que “pela reintegração social, a 

sociedade (re) inclui aqueles que ela exclui, através de estratégias nas quais 

esses excluídos tenham uma participação ativa, isto é, não como meros ‘objetos 

de assistência’, mas como sujeitos”.153 

Dessa forma, de acordo com artigo 10 da Lei de Execução Penal, “a 

assistência ao preso e ao internado como dever do Estado objetiva prevenir o 

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, estendendo-se esta ao 

egresso”. Portanto, o objetivo de reintegrar socialmente o egresso deve ser 

sempre buscado de forma a desenvolver suas deficiências sociais, resultado das 

omissões do Estado de bem-estar social (diante do modelo econômico adotado) 

e das estigmatizações sociais sofridas.154 

Dessa forma, é fundamental provocar a reflexão do imaginário social 

sobre o condenado e a realidade que o cerca para esclarecer que grande parte 

dos crimes cometidos ocorre em decorrência da extrema marginalização social 

e econômica que determinados grupos estão sujeitos e, ainda, fomentar a ideia 

                                            
152 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 14. 
153 Ibid., p. 14. 
154 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, editora Atlas S.A, São Paulo, 2015, p. 108. 
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de que não são culpados pela condição social de pobreza, de miséria ou de 

indigência que nasceram.155 

Além disso, a sociedade deve estar ciente que assim que o condenado 

terminar de cumprir a pena privativa de liberdade retornará ao convívio social e 

que, portanto, o mesmo deve ser capacitado para que possa reintegrar à 

sociedade de forma a compor (meios lícitos) a classe de consumidores. Assim, 

o isolamento num ambiente carcerário violento e desumano não fomenta o 

caráter ressocializador da pena e, ainda, instiga a possibilidade do indivíduo que 

for rechaçado na prisão queira retribuir na sociedade a estigmatização por ele 

sofrida.156 

Criar um canal de comunicação constante entre Estado e demais setores 

da sociedade é essencial para desenvolver ações capazes de cumprir com o 

objetivo comum, estabelecido em lei, de obter maior eficiência em relação às 

execuções penais, maximizando a reintegração dos condenados. 

Nesse sentido, o artigo 4º da LEP157 determina que “o Estado deverá 

recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da 

medida de segurança” de forma a auxiliar a recuperação do condenado e sua 

reinserção no meio social. Assim, pretende obter um resultado positivo não 

apenas para o condenado, mas também, e, principalmente, para toda a 

sociedade. 158 

Não adianta repetir e perpetuar o modelo de execução penal que aplica a 

pena apenas de forma punitiva, pois tão somente reproduz a violência. É preciso 

que o condenado seja responsabilizado por suas ações, mas que esta ocorra 

com respeito à dignidade da pessoa humana e valorização do indivíduo. 

Enquanto a pena for uma forma de vingança e o tratamento ofertado ao preso 

                                            
155 ALMEIDA, Milton Vasques Thibau De; MOREIRA, Tiago Lenoir. Os Sistemas Penitenciários 
e a função social da pena de prisão. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 603. 
156 Ibid., p. 606. 
157 Lei de Execução Penal, Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas 
atividades de execução da pena e da medida de segurança. 
158 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 34. 
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derivar dessa concepção, o mito da redução da criminalidade através da 

reintegração do egresso permanecerá.159   

Dessa forma, é impossível desvincular a relação entre o tratamento 

ofertado aos condenados (nos estabelecimentos prisionais) e aos egressos (na 

sociedade) na reintegração social. Por isso, o Estado deve atender as 

disposições da LEP no sentido de efetivar o caráter retributivo da pena para punir 

o indivíduo pelo descumprimento da lei (sempre em consonância aos princípios 

e garantias constitucionais), mas também, e, essencialmente, aplicar a pena em 

seu caráter preventivo de forma a suprir as carências socioeconômicas que 

foram determinantes para sua exclusão social e a posterior prática delituosa. 

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 lhes 

possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da vida. 

(BECCARIA, 1999, p. 125).160 

 

Nesse sentido, para Alessandro Baratta, a melhor prisão é, sem dúvida, 

aquela que não existe. Contudo, apesar de não haver nenhuma prisão boa o 

suficiente para reintegrar o condenado, existem umas melhores que outras e, 

assim, toda oportunidade de reintegração do egresso à sociedade deve ser 

tratada com seriedade.161 Dessa forma, é necessário buscar alternativas ao 

modelo atual de execução penal de forma que a pena não seja apenas uma 

vingança do Estado e da sociedade aos condenados, mas uma forma de 

oferecer verdadeiras condições para que ele seja reintegrado à sociedade e não 

cometa novos crimes. 

Não se pode conseguir a reintegração social do sentenciado através 

do cumprimento da pena, entretanto se deve busca-la apesar dela; ou 

                                            
159 FELBERG, Rodrigo. A reintegração social dos cidadãos-egressos: uma nova dimensão de 
aplicabilidade às ações afirmativas, editora Atlas S.A, São Paulo, 2015, p. 24. 
160 BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Trad. Flório de Angelis. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 125. 
161 IPEA, Relatório de Pesquisa. Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 14. 
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seja, tornando menos precárias as condições de vida no cárcere, 

condições essas que dificultam o alcance dessa reintegração.162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
162 IPEA, Relatório de Pesquisa. Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 14. 
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Capítulo 5 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO 

CONDENADO – APAC  
 

Nesse contexto, surge em 1972 na cidade de São José dos Campos – 

São Paulo, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) 

criada pelo advogado e jornalista Dr. Mário Ottoboni163. Trata-se de uma 

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com patrimônio e 

personalidade jurídica próprios que propõe um meio alternativo de execução 

penal em parceria com o Estado e a sociedade civil com a finalidade de 

sensibilizar a comunidade sobre a humanização da pena através de uma 

unidade prisional que priorize o caráter preventivo da pena, à custos menores e 

com maior participação da sociedade no processo de reintegração social.164 

O Estado gasta em média na manutenção de cada preso do sistema 

comum cerca de R$ 1.400,00, já no modelo APAC o custo médio por 

recuperando é de R$ 450,00.165  

As razões para esta diferença absurda são, basicamente, quatro: a 

primeira, é que não há agentes estatais na unidade apaquiana, o que 

faz com que seus custos caiam vertiginosamente, já que a maioria dos 

recursos destinados ao sistema prisional pelo Estado não são para os 

presos, assim para o aparato administrativo. Em segundo lugar, não 

são necessárias grandes obras de recuperação da unidade, já que os 

próprios presos zelam por sua conservação. Ademais, o terceiro ponto 

é que a APAC de Itaúna é mantida por recursos oriundos de várias 

fontes financeiras, inclusive doações feitas pela iniciativa privada. Por 

fim, boa parte das atividades ali desenvolvidas não são remuneradas, 

pois desempenhadas por voluntários, ao contrário do sistema 

tradicional.166 

 

                                            
163 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 28. 
164 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 20. 
165 Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13481/13481_6.PDF. Acesso em: 
30/10/2018, p. 101. 
166 Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13481/13481_6.PDF. Acesso em: 
30/10/2018, p. 101. 
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As APACs são filiadas, coordenadas e fiscalizadas pela Fraternidade 

Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC, órgão responsável em 

orientar, assistir e manter os ideais da associação no sentido de implementar 

nos presídios uma metodologia alternativa a execução penal comum, pautada 

na valorização da condição humana e estrita obediência a Constituição Federal, 

o Código Civil e a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). 167 

Nesse sentido, a APAC firma convênios entre entidades colaboradoras, 

governamentais ou não, para a manutenção dos custos das atividades da 

associação e demais despesas inerentes a sua metodologia. As parcerias com 

o Poder Público obedecem às normas previstas em legislação específica e ao 

manual disponibilizado pela FBAC e/ou gestor do convênio, onde ficam 

estabelecidas as responsabilidades pela prestação de contas como construção 

do Centro de Reintegração Social, alimentação, luz, água, telefonia, dentre 

outras.168 

Em 2001, foi laçado pelo estado de Minas Gerais junto ao Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (TJMG) o Projeto Novos Rumos na Execução Penal que 

gerencia as ações previstas no Projeto Começar de Novo, criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 96/2009, e, tem como 

objetivo a aplicação da metodologia APAC nos municípios do estado mineiro 

para a promoção da reintegração social dos condenados, egressos, e 

cumpridores de medidas e penas alternativas.169 

O projeto tem três eixos de atuação: inclusão produtiva, qualificação 

profissional e proteção social. Entre as ações, destacam-se as 

parcerias com instituições públicas e privadas com o objetivo de 

disponibilizar oportunidades de trabalho e propiciar qualificação 

profissional aos sentenciados e egressos do sistema prisional mineiro. 

                                            
167 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 20. 
168 Ibid., p. 50-51. 
169 Disponível em 
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/relatorio_gestao/gestao_administrativa/ga_8_2_2.html. 
Acesso em 30/10/2018. 
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E, ainda, ações de proteção social mediante o conhecimento da 

realidade familiar dessas pessoas.170 

 

Desde então, foram criados 22 Centros de Reintegração Social (CRS) no 

estado mineiro onde são implementados a metodologia apaquiana para 

administrar a execução penal em prédio da municipalidade ou do estado (próprio, 

alugado ou anexado à cadeia pública), sem a presença de polícias e agentes 

penitenciários. Para tanto, exige-se a aplicação total ou parcial dos 12 elementos 

pilares da associação, quais sejam: participação da comunidade, recuperando 

ajudando recuperando, trabalho, religião, assistência jurídica, assistência à 

saúde, valorização humana, família, voluntariado, Centro de Reintegração 

Social, mérito, e Jornada de Libertação com Cristo.171 

 A APAC não visa solucionar os graves problemas que envolvem a questão 

prisional no Brasil, mas, diferente do que ocorre hoje no sistema comum de 

execução penal, pretende guardar estrita conformidade com o estabelecido pela 

Constituição Federal/88 e a Lei de Execução Penal. Exige dos recuperandos (a 

forma como o método APAC chama os condenados) o cumprimento rigoroso dos 

deveres impostos pela lei (artigo 39 da LEP172) e, ao mesmo tempo, oferece 

condições para o cumprimento da pena de forma digna para que o preso volte 

para o convívio social como um ser humano melhor e mais capacitado do que 

quando ingressou no sistema.173 

                                            
170 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 14. 
171 Disponível em 
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/relatorio_gestao/gestao_administrativa/ga_8_2_2.html. 
Acesso em 30/10/2018. 
172 Lei de Execução Penal, Art. 39, Constituem deveres do condenado: comportamento 
disciplinado e cumprimento fiel da sentença; obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa 
com quem deva relacionar-se; urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 
conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à 
disciplina; execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; submissão à sanção 
disciplinar imposta; indenização à vítima ou aos seus sucessores; indenização ao Estado, 
quando possível, das despesas realizadas com sua manutenção, mediante desconto 
proporcional da remuneração do trabalho; higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 
conservação dos objetos de uso pessoal. 
173 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Guia de desafios para implementação da 
APAC / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2018, p. 7. 
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Eu fui condenado a 25 anos em dois processos. Cumpri 14 anos de 

prisão, sendo que sete foram no sistema penitenciário comum, e o 

restante na APAC de Itaúna. No sistema comum, infelizmente, a gente 

aprende mais coisas negativas e só ouvimos da administração do 

presídio que não temos recuperação. Quando cheguei à APAC, 

trazendo toda essa carga negativa, já acreditava que eu não prestava 

mais. Aos poucos, através dos voluntários, da direção e dos próprios 

recuperandos, eu fui descobrindo um outro sentido para a minha vida. 

Descobri, através de muita luta, renúncia, determinação e fé em Deus, 

que eu podia ser feliz e fazer alguém feliz, ser luz para a sociedade, 

construindo uma família e conseguindo um emprego. Hoje trabalho 

como gerente administrativo da FBAC, supervisionando a correta 

aplicação do método nas APACs em funcionamento, e atuo também 

como educador social, ministrando cursos sobre a metodologia para 

recuperandos e seminários de formação de voluntários nas 

comunidades interessadas em implantar APACs. (Roberto Donizette 

de Carvalho, ex-recuperando da Apac de Itaúna-MG).174 

 

 Nesse sentido, o sucesso da implementação da metodologia apaquiana 

ocorre devido a confiança do sistema de justiça criminal na participação da 

comunidade e dos próprios reeducandos que gerenciam o estabelecimento 

prisional. A participação da comunidade (trabalho voluntário) no processo de 

recuperação é essencial, pois possibilita a reintegração social do condenado de 

forma mais natural uma vez que traz a sociedade para dentro da unidade 

prisional.175 

 Os funcionários contratados atuam exclusivamente na administração do 

Centro de Reintegração Social, já os voluntários, além de participarem da 

administração exercem também outras funções como a assistência espiritual, 

médica, psicológica, educacional e jurídica. Os reeducandos, por sua vez, 

participam na gestão da unidade e nos serviços segurança interna do 

                                            
174 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 51-52. 
175 BRASIL. op. cir., p. 7. 
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estabelecimento, ocupando a posição dos policiais e/ou agentes penitenciários. 

176 

 Em consonância ao disposto na LEP, os recuperandos são separados em 

diferentes pavilhões de acordo com o regime determinando na sentença 

condenatória (fechado, semi-aberto ou aberto) e encaminhados para a fase 

inicial de adaptação na APAC 177. As celas são coletivas e não há discriminação 

pelo crime cometido, os recuperandos mais antigos, presumidamente 

comprometidos com a metodologia, ficam com os recém-chegados da etapa de 

adaptação.178 

Em caso de não adaptação, o recuperando deverá retornar ao sistema 

prisional comum por meio de solicitação ao Poder Judiciário, onde 

poderá aguardar uma nova oportunidade de inclusão no Método APAC. 

Observa-se que o requerimento de transferência para o retorno do 

recuperando ao sistema comum deverá ser fundamentado, incluindo a 

informação em seu prontuário, que será mantido nos arquivos da 

APAC.179 

 

 Ao Poder Judiciário cumpre a função de fiscalizar o andamento das 

atividades nas unidades penitenciárias e a regular aplicação da legislação 

vigente por meio dos juízes locais ou do Tribunal de Justiça. Deverá, ainda, 

selecionar e encaminhar os presos do sistema comum para a APAC, 

obedecendo quatro requisitos básicos (o juiz pode estabelecer outros critérios) 

para conceder a transferência do condenado, quais sejam: o preso deve ter 

situação jurídica definida (condenados pela Justiça independente do trânsito em 

julgado ou não); a família do recuperando ser residente e domiciliada na comarca 

onde está a APAC ou no caso de o crime ter sido cometido na comarca; 

manifestação do condenado por escrito concordando com as normas da 

entidade e o seu desejo de cumprir a pena na APAC; e, por último, o critério de 

                                            
176 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 75. 
177 Ibid., p. 75. 
178 Ibid., p. 37. 
179 Ibid., p. 37. 
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antiguidade no qual os condenados há mais tempo têm preferência sobre os 

demais.180 

 O êxito em realizar práticas para humanização do sistema prisional é 

reconhecido através do depoimento dos voluntários e recuperandos envolvidos 

no projeto, bem como por meio do reconhecimento feito por diversas instituições 

como por exemplo pela Prison Fellowship International (PFI), entidade 

consultora das Nações Unidas para assuntos penitenciários, pelo Conselho 

Nacional de Justiça e também pelo prêmio Innovare (em reiteradas edições, em 

diversas categorias, a partir do ano de 2010), entre outros.181 

Inclusive, segundo a declaração proferida durante o 6º Congresso 

Nacional das APACs, realizado em Itaúna/MG, em julho de 2008 por Ron 

Nickkel, diretor executivo da Prison Fellowship International (PFI) – órgão 

consultivo da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos 

penitenciários, a APAC brasileira é o fenômeno mais importante que está 

acontecendo hoje no mundo, em matéria prisional.182 

 Dessa forma, conhecer e estudar o método APAC é uma tarefa essencial 

aos sujeitos envolvidos no processo uma vez que condiciona todo o sucesso da 

metodologia desenvolvida. Portanto, é fundamental que a família do 

recuperando se comprometa com o projeto desenvolvido e participe das 

palestras e cursos sobre as normas da instituição. O processo de seleção dos 

voluntários e demais funcionários também exige a participação no curso de 

capacitação sobre a metodologia apaquiana (promovido pela FBAC).183 

A propósito, um trabalho sério, como é o trabalho das APACs, não 

admite amadorismo ou improvisações, e às filiadas compete dar o bom 

exemplo, jamais conspirando contra as normas legais, o que as levaria 

a sucumbirem ou serem desacreditadas pelo fracasso imposto pelos 

                                            
180 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 33-34. 
181 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Guia de desafios para implementação da 
APAC / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2018, p. 11. 
182 TJMG. Op. cit., p. 15. 
183 TJMG. Op. cit., p. 31-32. 
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seus responsáveis; afinal, o vento e a chuva fortes derrubam somente 

as árvores de raízes fracas.184 

 

Os recuperandos, por sua vez, iniciarão o estudo aos 12 métodos da 

APAC assim que ingressarem na associação, no período de adaptação, onde 

também haverá um diagnóstico geral (condição física, psicológica e emocional, 

o nível de escolaridade, suas aptidões individuais, dependência química, etc); a 

desintoxicação através de tratamento psicológico ou medicamentoso; e a 

motivação com o auxílio de profissionais da psicologia e de serviços sociais.185 

 

5.1 Método APAC 

 

Diante de 40 anos de experiência do método APAC e seus resultados 

positivos, a associação tornou-se referência nacional e internacional na 

humanização dos estabelecimentos penais, sem perder a finalidade punitiva da 

pena (nos termos da legislação vigente), e, ao mesmo tempo, aplicando-a de 

forma humana e digna, capaz de reduzir as carências sociais dos recuperandos 

e possibilitando sua concreta reintegração social. 186 

 Dessa forma, para cumprir as finalidades da associação é necessário 

focar na aplicação dos doze elementos de forma sincronizada. 

 

5.1.1 Participação da comunidade 

 

A participação da comunidade se inicia desde logo, antes da 

implementação de uma APAC no município. Uma audiência pública é convocada 

e toda a sociedade (comunidade, empresas, poder público, lideranças civis e de 

políticas religiosas) é convidada para dialogar e conhecer a metodologia 

                                            
184 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 17. 
185 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Guia de desafios para implementação da 
APAC / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2018, p. 14. 
186 OTTOBONI, op. cit., p. 19. 
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apaquiana por meio dos testemunhos e apresentações culturais dos 

recuperandos a fim de romper os preconceitos que cercam o preso. Superar o 

estigma de que o condenado merece sofrer é fundamental para o 

prosseguimento das demais etapas da metodologia.187 

Nesse sentido, o método não será implementado na comarca de 

determinado município por decreto ou pela vontade desta ou daquela autoridade, 

será o resultado do despertar de toda sociedade civil organizada por meio das 

suas mais diferentes instituições (públicas e privadas) para o problema prisional. 

São realizadas diversas audiências públicas, seminários e cursos para a 

formação de voluntários no decorrer da existência de uma APAC para manter 

constantes atualizações sobre os recuperandos e a participação comunitária 

exigida pelo método. 188 

Quanto à família, é criada uma relação produtiva entre ela e a APAC, 

como forma de aumentar a coesão familiar e a eficácia na aplicação da 

metodologia APAC. É passada a relação de documentos necessários 

para que os familiares possam fazer as visitas periódicas. Fundamental 

é que a família se envolva no processo desde o princípio e que seja 

submetida às palestras e aos cursos para que conheça as normas da 

instituição e participe da proposta.189 

 

E, pelo fato de ser uma ajuda totalmente voluntária, o recuperando recebe 

da comunidade um tratamento mais piedoso. Para Mario Ottoboni o olhar mais 

caridoso permite ao recuperando sentir mais confiança nos voluntários uma vez 

que prestam o serviço em nome do amor ao próximo. 190  

Há, entre os presos, um código de honra e raramente a polícia, por 

intermédio deles, toma conhecimento de seus planos e ações. A 

polícia, por sua vez, não crê – no sentido literal da palavra – no 

sentenciado e é despreparada para a função que exerce. É preciso 

romper esse obstáculo secular e somente uma terceira força, no caso 

                                            
187 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 23-24. 
188 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 71. 
189 TJMG, op. cit., p. 36. 
190 OTTOBONI, op. cit., p. 75. 
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a comunidade, poderá debilitar os grandes vícios do sistema; 

exaurindo paulatinamente essa separação forte, odienta, entre 

segurança e os condenados, para evitar os degradantes 

acontecimentos nos estabelecimentos penais, executando-se 

eficazmente a finalidade da pena, que se resume em preparar o preso 

para voltar ao convívio social. (OTTOBONI, Comunidade e a Execução 

da Pena. 2004).191 

 

5.1.2 Recuperando ajudando recuperando 

 

Assim que os recuperandos forem transferidos para a associação deverão 

iniciar uma rotina de atividades diárias que são minuciosamente detalhadas no 

curso de conhecimento sobre o Método APAC. O objetivo do curso é apresentar 

o método ao recuperando e despertar o comprometimento e a participação no 

seu processo de reintegração social.192 

Dessa forma, a metodologia apaquiana permite que o recuperando seja 

protagonista da sua própria recuperação com a ajuda dos voluntários por meio 

de trabalhos internos e atividades desempenhadas que despertam o sentimento 

de responsabilidade, solidariedade, fraternidade e a importância da 

coletividade.193  

Mário Ottoboni afirma que “se alguém deve ser inteirado da metodologia 

APAC, com prioridade, depois dos voluntários, são os recuperandos, pois são 

deles que surgem os melhores subsídios para o êxito do Método”.194 

Nesse sentido, o Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS) é um 

órgão formado exclusivamente por recuperandos e tem a finalidade de auxiliar a 

administração da APAC. Cada regime de cumprimento de pena constituirá seu 

                                            
191 Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13481/13481_6.PDF. Acesso em: 
30/10/2018, p. 91. 
192 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 27.  
193 Ibid., p. 72. 
194 Ibid., p. 32. 
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próprio CSS para determinar os responsáveis pelas tarefas de limpeza, 

organização, segurança e disciplina do Centro de Reintegração Social.195 

Os encarregados da segurança nomearão os respectivos presidentes 

(passível de substituição a qualquer momento) e este, por sua vez, deverá 

escolher seus pares a fim de orientar os recuperandos sobre a organização, 

distribuição das tarefas, disciplina, segurança, fiscalização, e outras funções da 

gestão da unidade prisional.196 

Haverá também em cada cela um representante responsável em manter 

a disciplina, o respeito e a harmonia do alojamento, bem como, o ambiente 

organizado e higiênico para maior qualidade de vida e bem-estar dos 

recuperandos. (OTTOBONI, 2004, p. 68).197 

 

5.1.3 Trabalho   

 

Cumprido o período inicial de adaptação na APAC, o recuperando inicia a 

etapa de integração, onde será conduzido para o regime de pena determinado 

pela sua sentença (fechado, semi-aberto e aberto). Os recuperandos 

permanecerão separados para evitar qualquer interferência na aplicação da 

metodologia de modo a trabalhar em cada regime uma forma única de superar 

as carências do cidadão. 198 

Nesse sentido, o regime fechado enfatizará a recuperação dos valores do 

indivíduo para alavancar sua autoestima, potencialidades, o senso de estética e 

a criatividade por meio da laborterapia (trabalhos artesanais e música, por 

exemplo). Os recuperandos do regime semiaberto serão submetidos ao estudo 

(material próprio oferecido pela FBAC), bem como, a profissionalização de 

acordo com suas aptidões pessoais (priorizando uma profissão que ainda não 

                                            
195 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 31. 
196 Ibid., p. 31. 
197 Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13481/13481_6.PDF. Acesso em: 
30/10/2018, p. 92. 
198 OTTOBONI, op. cit., p. 33. 
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possua) por meio de parcerias com cursos profissionalizantes e empresas. Por 

fim, no regime aberto ocorrerá o processo de reintegração social, momento em 

que os recuperandos recebem autorização para o trabalho externo e retomam o 

convívio familiar e com a comunidade, devendo retornar ao Centro de 

Reintegração Social apenas para passar a noite. 199 

 

5.1.4 A espiritualidade e a importância de se fazer a experiência de Deus 

 

A APAC é uma associação fundada por um grupo de cristãos liderados 

pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni e, por isso, sua metodologia tem 

preceitos religiosos. O objetivo sempre foi atenuar o sofrimento e as violações 

intrínsecas à execução penal por meio da valorização e dignificação do ser 

humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais, a fim de eliminar o 

estigma criado sobre o preso e, assim, reintegrá-lo a sociedade após o término 

da pena.200 

A APAC respeita a liberdade religiosa e os desdobramentos do princípio 

constitucional da laicidade uma vez que não condiciona determinada religião 

para o exercício das propostas de integração e fomenta todas as demais práticas 

religiosas dos internos sem qualquer imposição. Nesse sentido, as atividades de 

cunho religioso realizadas serão facultadas aos recuperandos, contudo, quando 

se tratar de atividades socializadoras serão obrigatórias.201 

O preso, segundo a ótica de Frankl (2003), tem outras necessidades 

que antecedem a necessidade de Deus. Não há como falar de um 

Deus que é amor para quem está juridicamente abandonado atrás das 

grades, ou que Deus é bom e misericordioso para quem está doente. 

A equipe precisa revelar que Deus é amor por meio de gestos 

concretos de misericórdia.202 

 

                                            
199 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 72. 
200 Ibid., p. 71-72. 
201 Ibid., p. 37. 
202 Ibid., p. 73.  
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Dessa forma, a APAC pretende que o recuperando trabalhe sua 

autoestima através da espiritualidade para que se sinta mais valorizado, 

confiante e possa retribuir esse sentimento perante a sociedade ao término da 

pena. 

 

5.1.5 Assistência jurídica 

 

A assistência jurídica está disposta nos arts. 15 e 16 da LEP203, portanto, 

é um direito do condenado e dever do Estado e das APACs. Consiste em garantir 

os direitos do preso como a progressão de pena, o livramento condicional e o 

indulto, por exemplo, mas deverá também tomar providências no sentido relatar 

as faltas cometidas no estabelecimento prisional.    

A APAC oferecerá assistência jurídica gratuita na fase de execução da 

penal exclusivamente aos condenados comprovadamente sem condições 

financeiras, aos que manifestarem adesão às propostas oferecidas pela APAC 

e que tenham mérito (um dos doze elementos do método APAC). É considerada 

um dos elementos mais importantes do método uma vez que proporciona 

verdadeiramente o fim da privação da liberdade.204 

Dessa forma, a assistência jurídica não se resume apenas na realização 

dos mutirões carcerários que providenciam a liberdade dos presos, consiste 

também na atualização do processo durante todo o cumprimento da pena para 

que o recuperando se motive com o progresso da pena. 

 

5.1.6 Assistência à saúde 

 

                                            
203 Lei de Execução Penal, Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados 
sem recursos financeiros para constituir advogado. 
Art. 16.  As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e 
gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. 
204 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 73-
74. 
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O art. 14 da LEP205 determina que a assistência à saúde deverá ser 

realizada de forma preventiva e curativa a fim de garantir ao condenado o devido 

atendimento médico, hospitalar odontológico e farmacêutico, inclusive, a 

contratação de serviços privados quando a unidade penal não contemplar as 

condições básicas de atendimento e, emergencialmente, a saída temporária do 

preso.206 

Nas APACS a assistência à saúde é realizada pelos próprios voluntários 

no atendimento médico, no dentista e no psicólogo, de forma que o recuperando 

saiba que as pessoas se preocupam e que ele não está abandonado. O 

cumprimento desse elemento é essencial na aplicação do método uma vez que 

além de garantir um direito básico e inerente à condição humana, impede a 

formação de rebeliões, motins, fugas e inclusive mortes.207 

Segundo o artigo: “O condenado é um doente? ”, de autoria de Mário 

Ottoboni, o qual discorre sobre as condições insalubres de 

cumprimento de pena, ou seja, da falta de sol, da péssima alimentação, 

da coação psicológica, dos maus tratos, etc., “o condenado, 

geralmente quando não entra doente na prisão, fatalmente irá sair 

doente dela” (OTTOBONI, 2001, p. 65) 208 

 

 Nesse sentido, a dependência química além de ser um problema social é 

uma doença física, psíquica e espiritual, conforme definido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Razão pela qual as APACs oferecem desde logo o 

tratamento médico e psicológico aos dependentes pelo encaminhamento ao 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e às terapias complementares como NA 

(narcóticos anônimos), AA (alcóolicos anônimos), grupos de ajuda, entre outros 

auxílios.209 

  

                                            
205 Lei de Execução Penal, Art. 14: Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de 
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
206 IPEA, Relatório de Pesquisa: Reincidência Criminal no Brasil, 2015, p. 31. 
207 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 74. 
208 Ibid., p. 74. 
209 Ibid., p. 74. 
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5.1.7 Valorização Humana 

 

A valorização humana é a base do método APAC uma vez que o sistema 

prisional representa por si só o ápice da exclusão social de um indivíduo e gera 

um massivo processo de desvalorização humana incapaz de tornar efetivo o 

objetivo da reintegração social que muitas vezes transforma o preso num 

verdadeiro criminoso apto a seguir carreira.210 

Assim, por mais que a espiritualidade e participação religiosa sejam 

elementos dentro da metodologia, têm como objetivo comum e essencial a 

valorização humana. De nada adianta evangelizar a palavra de Deus quando se 

vive cercado de más influências, num ambiente superlotado, insalubre, sem 

higiene, sem atendimento médico, odontológico, psicológico, sem estudo, sem 

trabalho, com péssima alimentação e maus tratos.211 

Neste sentido, constatou-se que o preso, segundo a sua ótica, tem 

outras necessidades que antecedem à necessidade de Deus, ou seja, 

é praticamente impossível convencer os presidiários de que Deus é 

amor se ele se encontra abandonado juridicamente atrás das grades. 

Da mesma forma, é irreal afirmar que Deus é bom para aqueles presos 

que se encontram doentes, vítimas de tuberculose, HIV, hanseníase e 

outras enfermidades.212 

 

Dessa forma, a metodologia APAC aplica atividades com técnicas e 

métodos psicopedagógicos de caráter religioso e socializador a fim de obter uma 

mudança efetiva ne mentalidade do recuperando, convencendo-o de que pode 

ser feliz e que não é pior do que ninguém. Assim, a mera espiritualidade não é 

capaz de transformar por si só o comportamento do interno diante das tantas 

injustiças sociais sofridas. 213 

                                            
210 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 77. 
211 Ibid., p. 77. 
212 Ibid., p. 77. 
213 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 35. 



 

 

Página | 82  
 

Portanto, a APAC objetiva auxiliar o indivíduo a reformular sua autoestima 

por meio de atividades e ações capazes de valorizar o indivíduo que certamente 

foi estigmatizado durante toda a vida pela sua condição financeira, cor da pele e 

baixa escolaridade. Dessa forma, o tratamento conferido ao recuperando é mais 

solidário que no sistema comum, pois adota medidas simples, mas que fazem 

toda a diferença, como, por exemplo, chama o recuperando pelo nome, 

demonstra interesse em conhecer sua história, visita a família do recuperando, 

permite o uso de objetos básicos (talheres, artigos de higiene pessoal etc), não 

exige uniforme, confere alimentação balanceada, realiza eventos e atividades 

físicas na unidade. 214 

 

5.1.8 A família 

 

Os familiares dos recuperandos necessitam receber tanta atenção quanto 

o próprio interno, pois, como estudado, grande parte dos presos representam um 

grupo da sociedade completamente marginalizado que também está sujeito, por 

total falta de oportunidades, a ingressar no mundo do crime. Podendo inclusive 

contribuir para a permanência do recuperando no crime e na violência.215 

Como se não bastasse a condição de exclusão, as famílias, muitas vezes, 

sofrem mais que os próprios internos uma vez que são submetidas à “revistas” 

humilhantes e vexatórias, percorrem trajetos muito distantes até às unidades 

prisionais, sendo estas muitas vezes em locais inacessíveis ao transporte 

público, aguardam durante horas as visitas, e, quando conseguem encontrar 

seus familiares estão completamente desestimulados. 216 

Dessa forma, a APAC acredita ser fundamental o trabalho com a família 

para a recuperação do condenado, inclusive, um dos requisitos da transferência 

                                            
214 FALCÃO, Ana Luísa Silva; CRUZ, Marcus Vinícius Gonçalves da. O método APAC – 
associação de proteção e assistência aos condenados: análise sob a perspectiva de alternativa 
penal. 8º Congresso CONSAD de gestão pública, Painel 43/130, Brasília, DF, 2015, p. 12. 
215 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 75. 
216 Ibid., p. 74. 
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do sistema comum para a APAC é que a família seja residente e domiciliada na 

comarca.  

Nesse sentido, é criado um departamento com o objetivo de auxiliar as 

famílias por meio de visitas, encaminhamento escolar e médico, doação de 

cestas básicas, enfim, maneiras de manter o vínculo do recuperando com a 

família. Importante ressaltar também que a associação se mantém atenta em 

relação às vítimas e/ou seus familiares vez que prestam todo o suporte através 

de programas de assistência que visam minimizar o sofrimento e prejuízos 

gerados pelo condenado.217 

 

5.1.9 O voluntário e o curso para a sua formação 

 

Os voluntários cumprem função ímpar não só na aplicação dos demais 

elementos da metodologia, mas também no objetivo fim de reintegrar o 

recuperando na sociedade. Segundo Mário Ottoboni, nada substitui o trabalho 

dos voluntários, pois, trata-se de um gesto de verdadeira caridade uma vez que 

o que se doa não é dinheiro, mas sim tempo e disposição em nome do amor 

gratuito, constante e incondicional. 218 

Dessa forma, a APAC é constituída basicamente pelo trabalho voluntário 

da comunidade, restringindo os funcionários contratados apenas para os 

serviços administrativos. O trabalho exercido pelos voluntários exige profundo 

conhecimento acerca da metodologia apaquiana, pois existem tarefas de difícil 

execução que não dever se realizadas de forma amadora ou improvisada; assim 

como, o conhecimento sobre a estrutura psicológica dos internos e a 

espiritualidade necessária para propiciar a reintegração do condenado ao final 

da pena.219 

                                            
217 FALCÃO, Ana Luísa Silva; CRUZ, Marcus Vinícius Gonçalves da. O método APAC – 
associação de proteção e assistência aos condenados: análise sob a perspectiva de alternativa 
penal. 8º Congresso CONSAD de gestão pública, Painel 43/130, Brasília, DF, 2015, p. 12. 
218 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 75. 
219 Ibid., p. 75. 
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A FBAC abomina toda e qualquer forma de nepotismo, é sempre de 

bom alvitre que os funcionários a serem contratados já tenham um 

conhecimento prévio do método e, sempre que possível, já tenham 

uma atuação na condição de voluntários. Fácil deduzir que a tarefa do 

voluntário é aplicar gratuitamente o método e não substituir 

funcionários. Acrescente-se ainda que o número de funcionários e suas 

respectivas funções poderão variar conforme o número de 

recuperandos, o tamanho do espaço físico do CRS e o tempo de 

funcionamento.220 

 

Ainda, como grande parte dos condenados não possui uma imagem 

positiva do pai, da mãe ou de ambos (ou terceiros que substituíram essa função), 

a APAC designa um conjunto de voluntários destinados a restaurar a imagem 

distorcida que eles têm, em nível psicológico, em relação à figura paterna ou 

materna e o seu papel de amor. Esse grupo de voluntários são denominados de 

“casais padrinhos” e adotam os recuperandos como afilhados.221 

Esses casais padrinhos voluntário colaboram para a reinserção social 

dos recuperando. Portanto, devem ter conduta ilibada, sendo, de 

preferência casados, mas nada impede que sejam solteiros ou viúvos. 

Cada casal acolherá um ou mais afilhados, não tendo opção de 

escolha, a escolha será feita através de sorteio, não privilegiando 

ninguém. (OTTOBONI, 2004).222 

 

5.1.10 CRS – Centro de Reintegração Social 

 

Os Centros de Reintegração Social (CRS) são um modelo de unidade 

prisional criado pela APAC nos quais existe um projeto arquitetônico a ser 

seguido para melhorar a administração da entidade e a implementação da 

                                            
220 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 59. 
221 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 75. 
222 Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13481/13481_6.PDF Acesso em: 
30/10/2018, p. 95. 
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metodologia apaquiana no cumprimento da pena. O CRS poderá ser 

desenvolvido em próprio prédio da municipalidade ou do estado, alugado ou 

anexado à cadeia pública, ou ainda, poderá ser adaptado em um 

estabelecimento penal já existente. 223 

A comunidade poderá construir prisões denominadas Centro de 

Reintegração Social – Apac, cuja capacidade nunca seja superior a 

200 vagas (compreendidos os três regimes), o que não modifica a 

obrigação constitucional do Estado de construir, equipar e manter as 

prisões[...].224 

 

O projeto visa orientar quanto à disposição dos ambientes essenciais à 

aplicação do método e a separação dos regimes de pena, impedindo o contato 

entre os condenados de pavilhões diferentes. Antes de iniciar a gestão do CRS 

sem a presença de polícias, a FBAC será consultada a fim de atestar o 

cumprimento das exigências de modo a proporcionar a execução segura e eficaz 

da metodologia.225 

 

5.1.11 Mérito 

 

O mérito equipara-se ao bom comportamento exigido no sistema comum 

para a progressão de pena, mas como bom comportamento é algo muito relativo, 

a APC estabelece que a valoração do mérito se dará de forma a medir o 

comprometimento que o recuperando tem com a metodologia APAC. 

Diariamente será submetido a avaliações sobre sua participação nos trabalhos 

internos, o convívio com os demais presos funcionários e voluntários, ser 

membro do Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS), da secretaria, 

dentre outras ações intrínsecas à metodologia, a fim de obter benefícios para a 

progressão de pena. O pedido de perdão à vítima também será determinante 

                                            
223 TJMG. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Projeto Novos Rumos. Belo Horizonte: 
TJMG, 2011, p. 24 
224 Ibid., p. 58. 
225 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 75. 
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para alcançar mérito uma vez que demonstra a mudança de valores do 

condenado.226 

Quando o recuperando já cumpriu um período previsto em lei para a 

progressão ao regime aberto, tendo mérito e sendo autorizado 

judicialmente, poderá deixar o Centro de Reintegração Social - CRS 

uma vez por semana, durante quatro semanas, pelo prazo de 4 horas, 

para procurar emprego. Os empresários visitados atestarão em 

formulário próprio, levado pelo recuperando, que de fato ele esteve 

presente na empresa.227 

 

 Nesse sentido, a Comissão Técnica de Classificação (CTC) é essencial 

para auxiliar os recuperandos a alcançar mérito uma vez que realiza a função de 

classificar o preso e a eventual necessidade de receber tratamento 

individualizado. A comissão é composta de profissionais ligados à metodologia 

e será responsável pelos exames obrigatórios para a progressão dos regimes, a 

cessação da periculosidade e determinar a dependência toxicológica e a 

insanidade mental. 228 

 

5.1.12 Jornada de libertação com Cristo 

 

Por fim, o último elemento da metodologia APAC é a Jornada de libertação 

com Cristo, uma celebração que ocorre eventualmente nas unidades prisionais 

ao longo de quatro dias com palestras de cunho espiritual e testemunhos para a 

reflexão e valorização dos recuperando num encontro com Deus.229 

De acordo com Mário Ottoboni, “A Jornada de Libertação com Cristo é, 

incontestavelmente, o ponto alto, o ápice do Método APAC. Aliás, não se deve 

                                            
226 FALCÃO, Ana Luísa Silva; CRUZ, Marcus Vinícius Gonçalves da. O método APAC – 
associação de proteção e assistência aos condenados: análise sob a perspectiva de alternativa 
penal. 8º Congresso CONSAD de gestão pública, Painel 43/130, Brasília, DF, 2015, p. 13. 
227 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 44. 
228 Ibid., p. 76. 
229 Ibid., p. 76. 
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falar em Método APAC sem a aplicação deste complemento fundamental, 

porque ele estabelece o marco divisor, o antes e o depois, na vida do 

jornadeiro”.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
230 OTTOBONI, Mário; FERREIRA, Valdeci. Método APAC: sistematização de processos. Belo 
Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. p. 76. 
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Capítulo 6 CONCLUSÃO 
 

Dessa forma, a importância do estudo realizado ocorre em virtude do 

abandono das políticas carcerárias de reintegração do egresso à sociedade.  A 

pena e o seu modo de execução não têm cumprido com os preceitos legais da 

LEP uma vez que o Estado não propõe políticas preventivas ao crime (redução 

da desigualdade social) e, muito menos, políticas voltadas à reintegração social 

do condenado. Assim como também não têm cumprido também as expectativas 

sociais, com o aumento das desigualdades socioeconômicas, a falta de 

oportunidades para as camadas mais vulneráveis, bem como a concentração de 

renda para um grupo privilegiado de brasileiros; a sensação de insegurança e 

medo da sociedade será maior ao andar nas ruas, uma vez que este fator é 

proporcional ao número não consumidores que buscam aumentar sua renda 

através de pequenos crimes patrimoniais a fim de atender o padrão de uma 

sociedade consumidora. 

A humanização e a reintegração social do condenado nunca foram os 

verdadeiros objetivos do Estado na aplicação da pena. O interesse econômico e 

o controle social das camadas mais pobres conduziram a transição das penas 

físicas para as penas privativas de liberdade no passado. Da mesma forma, a 

pesquisa realizada em âmbito nacional pelo Ipea em 2015 acerca da 

Reincidência Criminal no Brasil corrobora o fato de que a atual estrutura 

socioeconômica do país transforma a pena privativa de liberdade num depósito 

de indivíduos inúteis ao capitalismo, sem se preocupar com o caráter preventivo 

da pena em total desacordo com o estabelecido pelo artigo 10 da Lei de 

Execução Penal e suas diretrizes, no sentido de efetivar a reintegração do 

egresso a sociedade. 

É um cenário extremamente preconceituoso e injusto com as classes mais 

pobres da sociedade, mas é a realidade do sistema penal brasileiro que 

infelizmente é voltada para atender uma estrutura econômica do consumo que 

se alimenta da criminalização da pobreza e da desigualdade social. Dessa forma, 

diante da realidade devastadora que cerca as prisões brasileiras e os obstáculos 

na resolução dos inúmeros problemas estruturais socioeconômicos do país, não 

basta apontar as injustiças do direito penal. É essencial e urgente propor meios 
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alternativos de execução penal uma vez que milhares de condenados vivem hoje 

em condições subumanas nos estabelecimentos prisionais, incapazes de 

prepará-los para o reencontro com a sociedade ao término da pena.   

Para mudar esse sistema é fundamental que os cidadãos exercitem a 

democracia de forma lúcida para eleger representantes do sistema executivo e 

legislativo que estejam dispostos, caso seja o desejo da maioria, romper com a 

atual estrutura socioeconômica de modo a buscar uma distribuição de renda 

mais justa, a superação das desigualdades sociais para se alcançar o tão 

almejado desenvolvimento econômico e, assim, para que os pequenos crimes 

patrimoniais nãos sejam mais necessários para que alguns alcancem o padrão 

de consumo.      

Contudo, enquanto as deficiências fora do sistema penitenciário, em 

especial a responsabilidade do Estado em estabelecer um políticas 

socioeconômicas que priorizem o interesse da soberania nacional, bem como, 

os da Nação não são sanadas, é fundamental se ocupar com as deficiências do 

atual sistema de execução penal e da pena privativa de liberdade para que 

ofereçam condições de cumprir com as diretrizes estabelecidas pela Lei de 

Execução Penal, seja como forma de punir, reintegrar o condenado a sociedade 

ou trazer segurança à população. 

Dessa forma, tomando como base o Projeto Novos Rumos na Execução 

Penal, adotada pelo estado de Minas Gerais em parceria com o Tribunal de 

Justiça do estado, o trabalho apresenta a Associação de Proteção e Assistência 

ao Condenado (APAC) como forma alternativa e efetiva para a execução da 

pena privativa de liberdade. Tendo em vista que a pena é um mal necessário e 

com o objetivo de minimizar seus efeitos, a metodologia APAC surge como uma 

forma capaz de sensibilizar a sociedade e o Estado sobre a participação 

fundamental no processo de reintegração social do preso, bem como, sobre 

importância da humanização da pena com uma gestão diferenciada do 

estabelecimento prisional que prioriza o caráter preventivo da pena de forma a 

torná-la menos violenta, mais humana e digna. Sempre obedecendo os direitos 

e deveres dos cidadãos condenados para que um dia o egresso possa retornar 

ao convívio social como cidadãos melhores e mais capacitados do que quando 

ingressaram no sistema prisional. 
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