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Com a missão de recuperar o 
preso, proteger a sociedade, so-
correr as vítimas e promover a 
justiça restaurativa, as APACs 
surgem no cenário nacional co-
mo alternativa viável para o caos 
do sistema prisional. 

Certamente, uma tarefa de 
tamanha envergadura, qual seja a 
de romper as barreiras do precon-
ceito e resgatar vidas, somente se 
torna possível, mediante o apoio e 
a colaboração dos amigos, parcei-
ros e colaboradores. 

Amigo fwl e companheiro de 
longa data, Durval Ângelo é um 
dos que sempre estiveram ao lado 
das APACs e da FBAC, e cuja de-
fesa irredutível dos direitos das 
minorias e entusiasmo conta-
giante têm contribuido sobrema-
neira para a consolidação e mul-
tiplicação das APACs no Brasil e 
no mundo. 

ValdeciAntônio Ferreira 
Presidente da Fraternidade Bra-
sileira de Assistência aos Conde-
nados (FBAC). 
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Para o homem ser humano 
deve deixar manifestar sua 
essência, pelo que por meio 

da razão deve causar-se a 
si mesmo, se autoproduzir, 

alcançar a liberdade e construir 
um mundo melhor. 

Maria Inês Chaves ele Andrade 
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Apresentação 
Sempre que o nosso pensamento se volta para o 

sistema prisional, é certo que nos vem à lembrança o ser 
humano cruel, sem amor, sem escrúpulos, enraivecido e 
perigoso, que deve ser encarcerado, receber castigos e 
padecimentos pelo mal que, seguramente, terá provo-
cado a alguém. 

Nos tempos de hoje, de vitrines midiáticas, o 
homem público, seja ele de qualquer esfera de poder, 
tropeça, diariamente, na cobrança de ações rigorosas 
contra os atos de violência criminosa, com acenos de 
esperança vã de que o castigo e as prisões sejam medidas 
suficientes para conter o mal. Vem, em seguida, uma 
avalanche de argumentos pueris a favor do aumento das 
penas corporais, da reduçáo da maioridade penal e no 
sentido de que a condenaçáo à morte seria desejável 
como punição máxima para os malfeitores. 

Esta visáo imediatista do sistema prisional, 
ganhando espaço na mídia e nos meios acadêmicos, 
retira a possibilidade de conhecimento pessoal de quem 
está atrás das grades, à sombra dos altos muros, amarrado 
a ferros, e que náo será capaz, sequer, de viver o sonho de 
se tornar alguém útil. 

As pessoas que, despidas de sentimentos de 
rancor c ódio, têm a coragem de conhecer os prisioneiros, 
descobrem que, na sua imensa maioria, sfw de origcrn 
humilde, que tiveram pouca ou quase nenhuma 
formação escolar, que vêm de J;unílias dcscstruturadas, 
ou destruídas pelas drogas, pelo desamor, pela miséria c 
que, em razüo da falta de limites domésticos, nüo 
acalentaram qualquer prqjcto de vida. 

Há pessoas que descobriram isso c fizeram com 
que, há mais de 40 anos, diversas comunidades do Brasil 
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trabalhassem com dedicaçào na reconstruçào de pessoas 
presas, muitas vezes esquecidas, ou invisíveis ao 
cotidiano, através de uma metodologia consagrada com o 
nome de APAC, a qual está fixada em doze elementos 
dogmáticos que sào o alicerce de seu sucesso. 

As APACs, de fato, têm se mostrado como urna 
alternativa ao sistema prisional convencional, nào só do 
Brasil como de todo o mundo, em razào da minimizaçào 
da reincidência e da ausência de violência em seus 
Centros de Reintegraçào Social. 

Na condiçào de Juiz de Execuçào Penal, por 
quase duas décadas, deparamo-nos com o Deputado 
Durval Ângelo, principalmente na empreitada de 
consolídaçào e propagaçào das APACs em Minas Gerais, 
Estado que se tornou o celeiro da metodologia, graças ao 
apoio institucional de seu Executivo, Legislativo e 
Judiciário e à caridosa vocaçào de bondade e solidarie-
dade do povo mineiro. 

Por aqui, a exitosa experiência das APACs, 
apartidária e verdadeiramente republicana, encontrou 
eco em todas as Casas de Poder, e os debates para 
esclarecimento do que ela propõe e de seus resultados sào 
constantes, a fim de que s~ja sempre testada e colocada 
de forma transparente para todos que a estudam. 

O Deputado Durval Ângelo é daqueles homens 
públicos que têm a coragem de trazer à reflexão a 
necessidade de se conhecer o ser humano apenado, 
saber de suas origens, compreender suas falhas e tentar a 
reconstruçüo de sua vida. 

No presente manual, Durval nos brinda com 
noçôcs básicas de Direitos Humanos, sua interpretaçüo 
sobre o tema, mas, sobretudo, a defesa da dignidade nas 
prisf>cs 110 mundo. Hclata sua experiência com as APACs, 
desde a CPI Carcerária Mineira c demonstra fé e 
esperança de que o Ser Humano, por mais perverso que 
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pareça, seja capaz de se tornar uma pessoa digna e útil. 
A recuperação, como bem sabe o autor, não é 

fruto, nem aflora simplesmente da puniçáo, mas resulta, 
isto sim, da introspecçáo de valores de civilidade, 
docilidade, cristandade, e bondade, ingredientes que 
podem ser absorvidos por todo ser humano, desde que 
ministrados na dose e maneira certas. 

Assim, com muita honra e a pedido de Durval 
Ângelo, tenho a felicidade de apresentar, em nome dele, a 
presente obra, que é um misto da metodologia proposta 
pelas APACs e o perfil do nobre Deputado, homem 
comprometido com a causa. 

Trata-se de ótima contribuiçáo para aqueles que 
se iniciam na busca de um mundo menos perverso, desde 
as prisões, e esperamos que sirva de inspiraçáo para 
muitas pessoas que acreditam que "todo homem é maior 
que seu próprio erro". 

Boa leitura. 

Luiz Carlos Rezende e Santos 
Juiz da Vara de ExecuçDes Penais de Belo Horizonte/lviG 
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Prefácio 

Todo homem é . mator que seu erro 
Sobremaneira honrado com a incumbência de 

prefaciar este excelente livro de Durval Ângelo Andrade, 
amigo e companheiro de ideal cristão, conceituado 
Deputado Estadual em Minas Gerais e, sobretudo, 
defensor do método APAC. 

O conteúdo literário de APAC: a face humana da 
prislio revela a cultura e a sensibilidade do autor, que traz 
a lume facetas históricas, desde o surgimento até os dias 
atuais, do modelo punitivo para a manutençáo da ordem 
social. A mensagem de Durval Ângelo revela-se própria 
aos estudantes de Direito, especialmente da área penal e 
no que tange à execução da reprimenda imposta aos 
agentes antissociais. 

A mensagem inserida neste livro merece especial 
atcnçáo dos representantes da administraçáo pública 
para despertá-los da urgente necessidade de dispensar 
maior atcnçáo ao sistema prisional que, no momento, 
apenas exige aplicar a puniçáo pela segregaçáo do infra-
tor, c nada mais. 

Náo basta prender, é preciso recuperar. Este é o 
ol~jctivo central que deve imperar. Ninguém é irrecupe-
rável. Nascemos puros c com o alvará de soltura. A liber-
dade sucede ao nascimento, portanto, é a segunda mais 
valiosa conquista do ser humano. Segundo Jean Jacqucs 
Rousscau, "nascemos puros, o meio ambiente é que cor-
rompe." 

Fácil deduzir que todos somos responsáveis por 
essa situaçáo deplorável, com destaque para os que rcs-
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pondero pela administração pública, que teimam em não 
dar condições do cumprimento correto da Lei de Exe-
cução Penal (LEP), que é moderna, uma das melhores 
existentes em nível mundial. A progressão de regimes no 
cumprimento da reprimenda, a avaliação do mérito, da 
cessação da periculosidade e da dependência toxicoló-
gica, malbaratada insensatamente na gestão do Ministro 
Márcio Thomas Bastos, ainda é prevalecente na APAC. 
Aliás, é bom contemplar que várias medidas inseridas na 
LEP foram inspiradas no método Apaqueano, como a 
participação da comunidade, com voluntários no 
processo de reinserção na sociedade do presidiário. 

A APAC foi fundada em 1972 e a Lei de Execução 
surgiu em 1984, 12 anos depois, quando já se praticavam, 
com sucesso, o cumprimento progressivo da pena, as 
saídas autorizadas em datas festivas, o trabalho sociali-
zador amplo, bem como a assistência jurídica, à saúde, 
amparo na formação espiritual e de mão de obra especia-
lizada. O surgimento, em Minas Gerais, do projeto, hoje, 
Programa Novos Rumos na Execução Penal, foi um dos 
mais importantes passos dados para a disseminação das 
APACs, imputando-lhes forte dose de credibilidade. 

Reiteramos, neste momento, as mccliclas preco-
nizadas em livros que cuidam do método APAC, valendo 
ressaltar a imperiosa necessidade de descentralizar o 
modelo penitenciário atual, formatado por modelos in-
convenientes, dotados de toda sorte de exauridas, por-
tanto, sem conteúdo. 

Cada cidade precisa cuidar ele seus problemas so-
ciais: condenados da justiça, adolescentes infratores, 
drogados, alcoólatras, idosos, entre outros, com o apoio 
da União, Estado, Município e da comunidade. Basta ele 
penitenciárias enormes, dominadas por grupos ele 
criminosos que afrontam a segurança c causam inquie-
tude social. 

10 



A APAC veio para modificar as páginas escritas do 
sistema prisional brasileiro. 

Precisamos agir enquanto é tempo, e assumir, 
hoje, a missão de Jesus misericordioso. 

A APAC é uma Entidade Civil de Direito Privado, 
com a finalidade precípua de proteger a sociedade, socia-
lizando os infratores condenados pela Justiça, tornando-
os cidadãos úteis, cumpridores de seus deveres e obri-
gações. É órgão auxiliar da Justiça e do Poder Executivo, e 
está sempre de braços abertos para receber novos volun-
tários que acreditam na recuperação do ser humano para 
tranquilizar a sociedade. 

Ressaltamos, ainda, a importância fundamental 
do Deputado Durval Ângelo, autor da modificação da Lei 
de Execução Penal do Estado de Minas Gerais, dispondo 
sobre a autorização de se firmar convênio com as APACs, 
garantindo, deste modo, a manutenção e a expansão da 
entidade em Minas. 

Parabenizo, por fim, o comandante exemplar da 
FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Con-
denados), Dr. Valdeci Antônio Ferreira, pela sua eficiente 
administração. O resultado do trabalho realizado pela 
APAC encarregar-se-á de bzer a defesa da eficiência de 
seu método. 

Mário Ottoboni 
(Criador da APAC c inspirador de seu método) 
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Introdução 

E faz-se o dLa 
Mestre, como sabemos quando 

acaba a noLte e começa o dLa? 
Ele contlnuou pensatlvo ... 

Os dLscípulos logo se apressaram: 
- É quando dLstlnguLmos o 

cachorro da raposa? 
- Ou quando dLstinguimos o pato 
do marreco? -}1.lou um segundo. 

- Ou, quem sabe, percebemos quando acaba a 
noLte e começa o dLa, quando vemos a diferença 
entre a árvore e o espLnheLro?- Lndagou outro. 

O mestre salu do sllêndo: 
- Percebemos quando acaba a noLte e começa o 

cÜa, quando vemos no homem o nosso Lrmão. 

Esta "parábola" traduz bem a noite que atraves-
samos, quando realizamos, em 1997, na Assernblcia Le-
gislativa de Minas, a Cornissüo Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Sistema Carcerário do Estado, da qual fui vice-
presidente. Visitamos :32 estabelecimentos penais, em 15 
cidades, ouvimos 50 depoimentos de autoridades c 
representantes de comunidades, bem como mais de 500 
internos dos presídios. 
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O que encontramos por onde passamos foi a ma!s 
profunda escuridão, daquelas de noite sem lua, no me~c! 
do mato. Escuridão que, hoje, apesar dos avanços J<l 
conquistados, ainda se Ülz em mazelas como a super~ 
lotação, as torturas, o desrespeito aos direitos humanos 
dos presos e de suas bmílias, a corrupção que permeia 0 

sistema, com a "indústria do preso" como modelo oficíal.e 
o desânimo de muitos que trabalham nas cadeias e pent~ 
tenciárias. Ou a noite de muitos servidores e internos, 
que ainda não enxergam perspectivas de mudanças, .de 
melhores condições de trabalho, de recuperação efeuva 
dos condenados e reinserção na sociedade, de uma no~a 
vida para novos homens e mulheres, resgatados apos 
pagarem por seus crimes. 

E passados mais de 20 anos, ainda percebemos 
pouca luz no que se refere a uma política do governo d~ 
Minas para uma nova proposta carcerária, voltada~ a 
humanização do cumprimento da pena e à recuperaçao 
do criminoso. O que se vê é uma política de construçáo de 
mais e mais cadeiões, aos moldes do sistema tradicional, 
no qual os presos são depositados, corno lixo, com a 
finalidade única de scgregaçáo e castigo. E, agora, corr; 
uma novidade criada pelo Governo do PSDB que trara 
grandes problemas em um futuro próximo: as PPPs, 
Parcerias Público-Privadas - como a de Ribeiráo das 
Neves, na Regiáo Metropolitana de Belo Horizonte, nas 
quais o preso se torna, de f~lto, uma mercadoria. 

Mas em nossas andanças por cadeias c peniten-
ciárias do Estado, vimos também f'eixos de luz, emanados 
de experiências marcadas por cidadania, espírito 
fraternal c boa vontade de policiais e agentes, f~uniliares, 
comunidades, pastorais carcerárias, Judiciário, Minis-
tério Público c outras instituições e organizações. Dentre 
elas, a que mais nos alentou, no sentido de que havia, 
sim, uma luz a brilhar no fim do túnel, f'oi a AJ>AC -
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Associaçào de Proteçào e Assistência aos Condenados, 
tema central desta publícaçào. 

Na contramào de tudo que havíamos presenciado 
até entào, na unidade de Itaúna (MG), que visitamos em 
1997, náo havia polícia, agente penitenciário, armas, 
solitárias ou qualquer outro tipo de castigo. Poucos 
funcionários, motivados pelos ensinamentos de 
fraternidade e solidariedade legados por Jesus Cristo -
"Estive nu e me vestistes, doente e me visítastes, preso e 
viestes ver-me" (Mt 25,36), dedicavam seus esforços, na 
esperança de recuperaçào dos internos. E todos os presos 
trabalhavam, sendo que muitos deles tinham responsa-
bilidades na gestáo da cadeia, integrando um Conselho 
partícipativo que tomava as decisões. 

Havia também todo um projeto voltado ao resgate 
da autoestíma dos recuperandos, inclusive por meio da 
aquisiçào de valores e princípios da fé cristá, que liberta 
de todas as prisões. Os resultados na APAC de Itaúna, 
visitada por nós, eram os mais surpreendentes, quase 
como uma utopia a se concretizar: 97% de recuperaçào 
dos internos, ou 3% de reincidência, contra 85% de 
reincidência no sistema tradicional. 

No relatório final da CPI, apontamos a experiên-
cia de Itaúna como a única realmente relevante no 
Estado. Priorizamos, defendemos e divulgamos as 
APACs, insistindo para que o governo adotasse o método. 
Uma Lei de nossa autoria, aprovada em 2004, possi-
bilitou a mudança na Lei de Execução Penal, para que 
fossem firmados pelo Estado convênios com as APACs. 
'llnnbém o Judiciário Mineiro abraçou a ideia e criou o 
Programa Novos llumos na Execução Penal. 

Sáo iniciativas salutares que contribuíram para a 
instalaçfto de dezenas de APACs em Minas Gerais c para 
sua disseminação também em funbito nacional. Segundo 
levantamentos da Fraternidade Brasileira de Assistência 
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aos Condenados (FBAC), atualmente, existem 141 
APACs organizadas juridicamente em 14 Estados da 
Federação. Destas, 50 administram Centros de 
Reintegração Social, em prédio próprio, sem a presença 
de policiais ou agentes prisionais, como no IUo Grande do 
Norte, Maranhão, Paraná e Espírito Santo. 

Ao todo, estima-se que existam hoje no país cerca 
de 3,5 mil recuperandos acolhidos em unidades da APAC 
administradas sem o concurso da polícia e de agentes 
penitenciários e a expansão da metodologia tem sido 
recomendada pelo Conselho Nacional de justiça (CNJ). 

Somente em Minas Gerais, são 96 APACs 
organizadas juridicamente, sendo 40 delas Centros de 
Reintegração Social, funcionando em prédios próprios, 
sem policiais ou agentes penitenciários. Inúmeras outras 
se encontram em diferentes fases de implantação, 
estudo, ou construção do Centro de Reintegração Social. 

Internacionalmente, as APACs já se encontram, 
em diferentes Ü1scs de implantação, em 28 países do 
mundo, dentre os quais, Noruega, Áustria, Chile, 
Colômbia, Estados Unidos, Costa Hica c Alemanha. O 
Método constitui, ainda, um dos programas da Prison 
Fellowship Intcrnational (PFI), ôrgüo consultivo da ONU 
para assuntos pcnitcncüirios, presente em 122 países. 

Hqjc, sempre que posso, visito as APACs. E assim 
o Ü1ço, não apenas corno membro da Comissüo de 
Direitos Humanos da Assemblcia, mas como cidadüo, co-
rno cristüo, entusiasta da proposta c membro do Ccm-
selho Fiscal da FBAC. Ali vou para aquecer meu espírito, 
na constatação de que, enfim, "a noite tcnnina c o dia 
começa". 
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O que são Direitos 
Humanos? 

Para analisarmos a relação entre os Direitos 
Humanos e as APACs, faz-se necessário, antes de tudo, 
delimitar a que nos referimos, quando tratamos de Di-
reitos Humanos. Iniciemos pela definição literal. "Direi-
tos" são coisas às quais se tem direito, que são permitidas, 
ou ainda, liberdades garantidas. "Humano" refere-se a 
um membro da espécie Homo sapiens; homem, mulher 
ou criança; pessoa. "Direitos Humanos", portanto, são 
direitos que as pessoas têm pelo fato de serem humanas. 

Calcados no princípio de respeito ao indivíduo, os 
Direitos Humanos carregam o pressuposto fundamental 
de que cada pessoa é um ser moral e racional, que deve 
ser tratado com dignidade. Sáo, portanto, direitos uni-
versais, ou seja, aos quais todos, sem exceção, têm direito, 
independentemente de raça, co1~ gênero, credo, naciona-
lidade ou classe social, bastando, para tanto, estar vivo. 

Breve histórico 
Os Direitos Humanos são de amplo alcance, es-

tando relacionados a aspectos como liberdade, oportu-
nidade e opção. Mas eles nem sempre existiram, recon-
hecidos como tal. Para melhor entender sua evolução, 
vale um passeio pela história. 

Cilindro de Ciro 

Até o Século VI antes de Cristo, nfto se tem 
notícias da existência de direitos garantidos. A primeira 
referência é encontrada após a conquista da Babilônia, 
no ano 539 a.C., pelos exércitos ele Ciro, O Grande, o 
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primeiro rei da antiga Pérsia. Ele libertou os escravos, 
concedeu a todas as pessoas o direito de escolher a sua 
própria religião e estabeleceu a igualdade racial. Esses e 
outros decretos foram registrados num cilindro de argila, 
conhecido como o Cilindro de Ciro, hoje reconhecido 
como a primeira carta dos direitos humanos do mundo. 
Seu conteúdo, análogo ao dos quatro primeiros artigos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi tradu-
zido para as seis línguas oficiais das Nações Unidas. 

Após o Cilindro de Ciro, a ideia de Direitos Huma-
nos difundiu-se para outras nações, como Índia e Grécia, 
até chegar a Roma, onde surgiu o conceito de "lei natu-
ral", fundamento do Direito Romano, baseado em ideias 
racionais tiradas da natureza das coisas. 

Grande Carta 

Posteriormente, outros documentos afirmaram os 
direitos individuais. A Carta Magna, ou Grande Carta, 
surgiu em 1215, depois que o Rei]oão violou leis e costu-
mes antigos pelos quais a Inglaterra tinha sido governada 
até então. Seus súditos o forçaram a assinar a Carta, que 
enumerava direitos corno a liberdade da Igreja em relação 
à interferência do governo, o direito de todos os cidadãos 
livres possuírem e herdarem propriedades, proteção con-
tra impostos excessivos. Tl:atou-se de um dos documen-
tos legais mais importantes no desenvolvimento da 
democracia moderna. 

Petição 

Em 1 G28, em reaçüo a medidas arbitrárias, como 
empréstimos forçados, aquartelamento de tropas nas 
casas dos súditos e aprisionamentos, o Parlamento Inglês 
enviou ao Hei Carlos I a Petiçüo de Direito, com uma de-
claraçüo de liberdades civis. Foi mais um marco no de-
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senvolvimento dos Direitos Humanos. A Petiçáo afirmou 
quatro princípios: nenhum tributo poderia ser imposto 
sem o consentimento do Parlamento; nenhum súdito po-
deria ser encarcerado sem motivo demonstrado; ne-
nhum soldado poderia ser aquartelado nas casas dos 
cidadãos; e a Lei Marcial náo poderia ser usada em tempo 
de paz. 

Declaração de Independência 

Em 4 dejulho de 1776, após a Guerra Revolucio-
nária, o Congresso dos Estados Unidos aprovou sua De-
claração de Independência da Grá Bretanha. Largamen-
te distribuída e lida pelo público, a Declaraçáo acentuava 
os direitos individuais e o direito de revoluçáo. As ideias 
também tiveram ampla repercussáo internacional, 
influenciando, em particular, a Revoluçüo Francesa. 

Primeira Constituição 

Elaborada em 1787, a Constituiçáo dos Estados 
Unidos da América, a mais antiga constituiçáo nacional e 
que ainda está em vigência, é a lei fundamental elo siste-
ma federal do governo americano e tornou-se referência 
no mundo ocidental. Ela define os órgáos principais de 
governo, suas jurisdições e os direitos búsicos dos cicla-
dáos. Suas dez primeiras emendas consistem na Decla-
raçáo dos Direitos c limitam os poderes do governo, prote-
gendo os direitos de todos os cicladüos, residentes c visi-
tantes, em território americano. 

Liberté, egalité,fraternité 
Com a Hcvoluçfw Francesa, en1 1789, quando o 

povo se insurgiu contra a monarquia absoluta, f'oi esta-
belecida a primeira Hepública Francesa. A I )cclaraçfw 
elos Direitos do Hornern c do Cidadüo (/)à:laralion dcs 
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Droits de l'Homme et du Citoyen) foi, então, adotada pela 
Assembleia Constituinte Nacional como o primeiro passo 
para uma constituição. Ela proclama a garantia dos direi-
tos de "liberdade, propriedade, segurança e resistência à 
opressão", sendo a lei "uma expressão da vontade geral", 
a fim de promover a igualdade de direitos e proibir ações 
prejudiciais para a sociedade. 

Convenção de Genebra 

Em 1864, o Conselho Suíço Federal realizou em 
Genebra uma conferência diplomática, com a partici-
pação de 16 países europeus e vários estados americanos, 
destinada à adoçfto de uma convençào para o tratamento 
de soldados feridos em combate. 

Os princípios fundamentais estabelecidos especi-
ficavam a obrigaçào de ampliar o cuidado, sem discrimi-
naçüo, para com o pessoal militar ferido ou doente. 

Nações Unidas 

Em 1945, com um saldo de milhões de mortos na 
Segunda Guerra Mundial, delegados de cinquenta países 
reuniram-se em Sem Francisco (EUA), na Conferência 
das Nações Unidas sobre Organizaçüo Internacional. O 
objetivo era formar um corpo internacional para 
promover a paz c prevenir futuras guerras. Os ideais ela 
organizaçfw foram declarados no preâmbulo da sua carta 
de proposta. 
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Declaração Universal 

Em 1948, a nova Comissfto de Direitos Humanos 
das Nações Unidas, sob a presidência de Elcanor 
Rooscvelt, viúva do presidente americano Franklin 
Roosevelt e defensora dos Direitos Humanos, elaborou o 
rascunho do documento que viria a ser a Declaraçfto 
Universal dos Direitos Humanos. Roosevclt referiu-se à 
Declaração como a Carta Magna Internacional para toda 
a Humanidade. 

Em seu preâmbulo e no Artigo 1 o, a Declaração 
proclama inequivocamente os direitos inerentes a todos 
os seres humanos: "O desconhecimento c o desprezo dos 
direitos humanos conduziram a atos de barbúric que 
revoltam a consciência da Humanidade, c o advento de 
um mundo em que os seres humanos s~jam livres de falar 
c de crer, libertos do terror c da miséria, foi proclamado 
corno a mais alta inspiração do Homem ... 'Ihdos os seres 
humanos nascem livres c iguais em digniclaclc c em 
direitos." 

Os Estados-Membros elas Nações Unidas 
comprometeram-se a trabalhar uns com os outros para 
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promover os 30 artigos de Direitos Humanos que, pela 
primeira vez na história, tinham sido reunidos e 
codificados em um único documento. 

Lei Internacional 

A Declaraçào Universal dos Direitos do Homem é 
um padrào ideal sustentado em comum por nações no 
mundo inteiro, mas nào possui força de lei. Assim, a 
Comissào de Direitos Humanos das Nações Unidas ela-
borou um corpo de leis de Direitos Humanos interna-
cional, baseado na Declaração, para Ülzer cumprir a sua 
implementaçáo. Foram elaborados dois documentos 
principais: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, transformados em lei inter-
nacional em 1976. Juntamente com a Declaraçáo Uni-
versal dos Direitos Humanos, estes dois Pactos cons-
tituem o que é conhecido corno a "Lei Internacional de 
Direitos I-I uma nos". 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos aborda questões como o direito à vida, à liber-
dade de expressüo, à religiüo e à votaçáo. O Pacto Inter-
nacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
trata de direitos como à alirnentação, à cducaçüo, à saúde 
e ao refúgio. Ambos os pactos proclamam esses direitos 
para todas as pessoas c proíbem a discriminaçáo. 

O artigo 2G0 elo Pacto Internacional elos Direitos 
Civis c Políticos estabeleceu uma Comissüo das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos, que acompanha o seu 
cumprimento pelos países. 

Tratados 

Em adiçüo aos pactos contidos na Carla Interna-
cional dos Direitos I Iurnanos, as Nações Unidas ado-
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taram mais de 20 tratados principais, detalhando os 
Direitos Humanos. Eles incluem tratados para prevenir e 
proibir abusos específicos, como tortura e genocídio e pa-
ra proteger populações vulneráveis específicas, tais como 
refugiados (Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugia-
dos, de 1951), mulheres (Convençáo sobre a Eliminaçáo 
de Todas as Formas de Discriminaçáo Contra as Mulhe-
res, de 1979) e crianças (Convençáo sobre os Direitos da 
Criança, de 1989). Outros tratados cobrem a discrimina-
çáo racial, a prevençáo de genocídio, os direitos políticos 
das mulheres, proibiçáo de escravidáo e tortura. 

Cada um desses tratados estabeleceu uma comis-
são de peritos para regular a implementaçáo das disposi-
ções por eles estabelecidas, pelos seus Estados consti-
tuintes. 

Cabe ressaltar que o Brasil é signatário de vários 
desses tratados internacionais, os quais têm força de lei, 
conforme estabelece a Constituiçáo Federal em seu ar-
tigo 2°, parágrafo 2°: "Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição náo excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte." 

Convenção Europeia 

A Dcclaraçáo Universal serviu con1o inspiraçáo 
para a Convcnçáo Europcia dos Direitos I lumanos, ado-
tada em 1953. 

América, África e Ásia 
As Américas do Norte c do Sul, a Áf'rica c a Ásia 

possuem documentos regionais para a proteção c promo-
ção de Direitos Humanos: 
- Convcnçáo Americana sobre Direitos Ilumanos, 
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pertencente às Américas (1978); 
- Carta dos Direitos Humanos e dos Povos I Estados 
Africanos (1981); 
- Declaraçfw dos Direitos Humanos do Cairo no Islào I 
Estados Muçulmanos (1990); 
- Carta Asiática dos Direitos Humanos (1986). 

Violações de Direitos 

Décadas depois de sua ermssao, a Declaraçào 
Universal dos Direitos do Homem ainda é violada em 
todas as regiões do planeta. Relatórios de organizações 
internacionais apontam em dezenas de países a exis-
tência de pessoas torturadas e maltratadas, julgamentos 
injustos, restriçüo à liberdade de expressüo. Mulheres e 
crianças, em especial, süo marginalizadas de muitas 
formas, a imprensa nüo é livre em muitos países e os 
dissidentes süo silenciados, com frequência, de forma 
permanente. 

Artigos mais violados: 

Artigo 3° -Direito à vida 
"'Ibdos têm direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal." 

Artigo 4°- Não à escravidão 
"Ninguém deverá ser mantido em escravidüo ou trabalho 
forçado; a escravidüo e o comércio de escravos foram 
proibidos em todas as suas formas." 

Artigo 5°- Não à tortura 
"Ninguém deverá ser submetido à tortura ou a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante." 

Artigo 13°- Liberdade de movimento 
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"1. 'Ibda pessoa tem o direito de livremente circular e 
escolher a sua residência no interior de um Estado. 
2. Todos têm o direito a abandonar qualquer país, in-
cluindo o seu próprio, e de voltar a seu país." 

Artigo 18°- Liberdade de pensamento 
"Todos têm liberdade de pensamento, consciência e reli-
gião; este direito inclui a liberdade de mudar a sua re-
ligião ou crença e a liberdade de manifestar a sua religião 
ou crença no ensino, na prática, no culto e no cumpri-
mento, quer seja só ou, em comunidade, com outros e em 
público ou em privado." 

Artigo 19° - Liberdade de expressão 
"Todos têm o direito à liberdade de opiniáo e de expres-
sáo. Este direito inclui a liberdade para ter opiniões sem 
interferência c para procurar, receber c dar infonnaçáo e 
ideias através de qualquer meio de cornunicaçüo e sem 
importar as fronteiras." 

Artigo 21° - Direito à democracia 
"1. Toda pessoa tem o direito de tornar parte na direçáo 
dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, 
quer por intermédio ele representantes livremente 
escolhidos. 
2. 'Ibda pessoa tem direito de acesso, em concliçóes de 
igualdade, às funçôes públicas elo seu país. 
:3. A vontade das pessoas serú a base da autoridade do 
governo; esta vontade será expressada em cleiçôes 
periódicas c genuínas que scrüo universais c de sufrágio 
igualitário c que scrüo realizadas mediante voto secreto 
ou procedimentos ele voto livre equivalentes." 
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Princípios dos 
Direitos Humanos 

Os Direitos H urnanos podem ser compreendidos 
como "todos os direitos e direitos ele todos". Fonte 
primária de inspiração para a decretação dos demais 
direitos, eles têm o papel de consagrar e garantir a 
existência digna da humanidade. Como apontou com 
maestria o professor Joaquim Carlos Salgado, os Direitos 
Humanos sáo a matriz de todos os outros, dando a eles 
fundamento. Acrescento, ainda, que sua observância é a 
salvaguarda dos valores democráticos, configurando o 
impeditivo da suqjugaçáo da sociedade por domínios 
déspotas. Do que se conclui que as violações e os 
cerceamentos ao exercício desses direitos nos afastam da 
possibilidade de construçfto de uma sociedade mais justa 
e igualitária. 

Em uma concepçáo contemporànea, podemos 
destacar quatro princípios básicos dos Direitos Huma-
nos. O primeiro é o da universalidade, calcado no reco-
nhecimento da dignidade da pessoa humana, traduzida 
na máxima de que "todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos". Ou seja, cada pessoa, 
com sua individualidade e diversidade, constitui um 
sujeito de direitos. Neste sentido, os Direitos Humanos 
sáo os direitos de todos os povos e de todos os indivíduos, 
independentemente de cor, raça, gênero, religiüo ou 
nacionalidade. 

Sáo, portanto, os direitos fundamentais, reconhe-
cidos como direitos individuais, sociais, econômicos, po-
líticos, culturais, de autonomia dos povos, os quais for-
mam um todo único, indivisível. Ti·ata-se elo segundo 
princípio, o da indivisibilidade, signiíicando que nüo 
pode haver a dissociação de uma classe desses direitos 
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em relação a outra, cabendo ao Estado e à sociedade 
garantir a efetivação de todos eles. 

Como consequência natural dos princípios ante-
riores, os direitos fundamentais têm entre si uma 
intrínseca interdependência. São, portanto, interliga-
dos c a efetivação de um é pressuposto para o exercício 
dos demais. De f~tto, não se garante, por exemplo, o direi-
to à igualdade, sem a viabilização do direito ao pleno 
emprego ou dos direitos do consumidor. O direito à edu-
cação está atrelado ao direito à saúde e, assim, sucessi-
vamente. 

Existem, é claro, procedimentos e instrumentos 
específicos para a garantia de diferentes direitos, mas 
todos, sem exceçáo, devem ser efetivados, de forma pro-
gressiva, sem retrocesso, sendo esta uma condiçfto orien-
tadora para que se estabeleça urna democracia de direi-
tos, de fato. A arnpliaçáo e evolução desses direitos ao 
longo dos tempos, como foi demonstrado no breve his-
tórico anterior, configura outro princípio básico: o da 
historicidade. 

Obviamente, a concretizaçüo de todos os Direitos 
Humanos já reconhecidos internacionalmente ainda 
configura urna utopia, em um mundo onde persistem 
massacres, torturas, discrirninaçfto, abismos sociais, 
ditaduras, scgrcgaçüo, opressüo ele povos inteiros c tantas 
outras mazelas. Mas é preciso lutar. 1:: preciso acreditar. 
Afinal, corno, sabiamente, afirmou I lanna Arcndt, "a 
igualdade nüo é um dado, mas um construído." 

Em colóquios, clchatcs, palestras, seminários c 
encontros dos quais participo, tenho sempre feito qucs-
tüo ele ressaltar que a dignidade ela pessoa humana c a 
cidadania silo os dois fundamentos principais do Estado 
Dcmocr:ítico. Na mesma linha, reflete a professora Maria 
Inês Chaves de Andraclc, ao resgatar o sentido do artigo I 0 

da Constituiçfto Federal, que funda todo o princípio repu-
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blicano do "Estado Democrático ele Direitos" nos Direitos 
Humanos. Assim se expressa a educadora: 

"Outro traço saliente da Declaração Universal de 
1948 é a afirmação da democracia corno único regime 
político compatível com o pleno respeito aos direitos 
humanos (arts. XXI e XXIX, alínea 2). O regime político 
democrático já não é, pois, uma opçáo entre muitas 
outras, mas a única solução legítima para a organizaçáo 
do Estado. Assim, a democracia se põe como inseparável 
elo conceito ele direitos do homem, em que naquele 
regime político todos os indivíduos detêm uma parte da 
soberania, de modo que a liberdade se vê precedendo o 
poder." 
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Direitos dos presos 

Mesmo com a consagração por meio de uma série 
de documentos, não ülltam relatórios e estudos a de-
monstrarem que a população carcerária é uma das mais 
atingidas no que tange à violação dos Direitos Humanos, 
dentre eles, os mais básicos, como a proteção contra a 
tortura, os maus tratos e o tratamento humilhante. 

É que somente bem mais tarde os direitos dos 
sentenciados passaram a ser considerados no arcabouço 
jurídico, com o surgimento do Direito Penitenciário e, 
ainda assim, com linhas de pensamento controversas. Na 
história mais recente, por exemplo, uma tendência no 
Direito denominada "Movimento da Lei e da Ordem" 
tem buscado punições cada vez mais rigorosas, em uma 
reação ao aumento da crirninalidade que !'oca nüo a recu-
peraçüo, mas a ampliaçüo das sanções. 

O modelo APAC surge como uma proposta alter-
nativa, tendo como principal fundamento a valorizaçüo 
do ser humano para o resgate do indivíduo sentenciado e 
sua consequente recuperaçüo e reinserçüo social. Ele 
parte do pressuposto de que somente recuperado o indi-
víduo deixa de representar um risco para a comunidade, 
o que contribui para a reduçüo da insegurança. 

Com a cornpreensfto de que para traçar o futuro, é 
necessário um retrovisor que nos desvele o passado his-
tórico, buscamos compreender a cultura do sistenJa pri-
sional tradicional, contrapondo-o ils inovaçües trazidas 
pelaAPAC. 
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As muitas faces da pena 
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Originalmente, o sistema penitenciário nào 
surgiu para cumprimento de pena. Foi concebido para o 
aprisionamento cautelar, com o objetivo de reter o conde-
nado até a sua punição, normalmente, na forma de cas-
tigo corporal, infame ou pena de morte. 

Antes disso, não havia sequer a pena. Na antigui-
dade, o que existia era a vingança privada, com guerras 
sangrentas entre famílias ou grupos, que chegavam a ser 
dizimados. Depois, surgiu uma certa delimitação do cas-
tigo, com a Lei do Talião, o "olho por olho e dente por 
dente", encontrada, por exemplo, no Código de Hammu-
rabi (1700 a.C.) e na Torah (a partir de Moisés, após 1200 
a.C.). 

A vingança passa, desta forma, a adquirir um ca-
ráter divino, impondo, socialmente, normas c condutas 
para o castigo e sendo, de certa forma, também pública, 
utilizada por juízes e tribunais até o Século XVIII, com o 
propósito de conter a criminalidade. Posteriormente, 
adquiriu, ainda, a finalidade ele garantir a segurança do 
soberano, buscando intimidar, por meio de penas severas 
e cruéis, que consistiam, em geral, em castigos, multas, 
feridas, mutilações, morte (cuja forma dependia elo delito 
cometido) e exílio. 

Em Roma, com a scparaçfto entre rcligifto c lei, as 
penas tornaram-se, em regra, públicas. No Direito Roma-
no, a custódia dos acusados se l~tzia pelo acorrcntamcnto 
ou pela segregaçfto, que poderia ocorrer em estabeleci-
mentos estatais ou em casas particulares c visava assegu-
rar a presença elo réu no processo. 

já o Direito Medieval, fortemente influenciado 
pelo Direito Canônico, adotou a pena de morte por méto-
dos cruéis, corno fogueira, alc>gamcnto, sotcrranwnto, 
enforcamento, c tinha a finalidade de intimidar. As san-
ções penais eram desiguais, variando conlcJI"Ine a ccm-
diçfto social c política do dclinqucntc, sendo prática 

34 



comum o confisco, a mutilação, os açoites, a tortura e as 
penas inütmantes. 

Do suplício à "salvação" 

Foi o Direito Canônico que deu à pena uma finali-
dade, que não a vingança ou intimidaçáo; um caráter mo-
ral. Tinha por objetivo a regeneração do criminoso pelo 
arrependimento ou purgação da culpa. Por isso, a Igreja 
instituiu punições severas com o fim superior da salvação 
da alma do condenado. 

A prisão como pena, ou castigo, surgiu, portanto, 
na sociedade cristã, como uma criaçáo do Direito 
Canônico. Dos séculos XIII a XIX, para punir quem não 
confessasse a fé católica, a Igreja praticou a Inquisição, 
criando prisões onde eram praticados suplícios cruéis 
que podiam culminar com a morte na fogueira. As pri-
sões, denominadas "penitenciárias", eram em geral, sub-
terrâneas, escuras e imundas, a fim de propiciar a peni-
tência, a expiaçüo e a purgaçüo. 

Segundo estudiosos, as primeiras prisões legais 
para a punição de "criminosos" sur6riram na Europa, com 
o propósito de recolher mendigos, vagabundos, prostitu-
tas e jovens delinquentes. Em 1552, foi construída em 
Bridewell, na Inglaterra, a House oj'CorrccLion (Casa de 
Correção). Já em 1596, foi criada em Arnsterdü, na Ho-
landa, a Hasphuis, em que o trabalho era obrigatório e a 
cela individual, com o propósito de promover o arrepen-
dimento do criminoso, através de leituras espirituais. 
Conf<mne Michel Foucault, que na obra Vigiar e Punir 
desenvolveu uma f~nnosa teoria sobre as prisôes, l'oi este 
modelo holandês que inspirou as demais prisôes-pena a 
serem criadas no mundo moderno. 

Em essência, tais presídios destinavam-se mais ao 
trabalho que à regcncraçüo, tendo em vista tratar-se do 



período da industrialização, com grande demanda de 
mão de obra. Ainda segundo Foucault, somente no 
Século XVII começou a se desenvolver a teoria de 
humanização das penas, com seu deslocamento da 
punição ou da vingança do soberano, para a defesa da 
sociedade. 

Institucionalização da prisão 
A tirania do poder soberano já havia, no entanto, 

levado a tamanho descontentamento na França que, em 
1789, eclodiu a Revoluçào Francesa, com suas canse-
quentes reformas institucionais. Merece destaque neste 
cenário a "Tomada da Bastilha". Fortaleza medieval, 
transformada em prisüo para presos políticos - intelec-
tuais e nobres que se opunham à ordem estabelecida, a 
Bastilha era um dos expoentes do absolutismo e foi inva-
dida pelo povo de Paris, que se apossou das armas lá guar-
dadas e libertou os prisioneiros. 

Considerada o evento central da Rcvoluçüo Fran-
cesa, a "Tomada da Bastilha" marca o início da Idade 
Contemporânea, que teve corno uma de suas caracterís-
ticas a abolição das atrocidades, dos suplícios c da vingan-
ça pública, deixando como legado a institucionalização 
da pena de prisão. 

Só então, com a ampliação dos debates sobre os 
Direitos Humanos, começou a se cogitar sobre os direitos 
dos presos. A pena privativa de liberdade instituciona-
lizava-se, assim, como principal sançfto penal, c a prisüo, 
como o local da cxccuçüo das penas. Iniciaram-se as 
primeiras reflexões sobre a organizaçüo das casas de 
detençüo e as condiçôcs de vida dos detentos. 

Cabe, nesta evoluçüo, destacar o pensamento do 
italiano Ccsarc Bonesana, conhecido como Marquês de 
Bcccaria, expresso na obra Dos delitos e das penas, 
publicada em 17G4, com importante contribuiçüo para o 
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Direito Penal e que merece destaque, sobretudo, pelo viés 
mais humanitário. Este autor iluminista- considerado o 
"pai" do sistema penal moderno - examina os problemas 
no sistema criminal então vigente e preconiza o uso das 
leis para impedir o abuso contra minorias. Ele defende 
ideais democráticos, ao tratar da aplicação das leis em 
prol da justiça social. Denunciando a adoção das penas 
desumanas e üllhas do processo penal, Beccaria destaca: 

"Não houve um que se erguesse, senão fraca-
mente, contra a barbárie das penas que estão em uso em 
nossos tribunais. Não houve quem se ocupasse em 
reformar a irregularidade elos processos criminais, essa 
parte da legislação tão importante quanto descurada em 
toda a Europa." 

Em uma discussão ainda atual, Beccaria lança 
mão da teoria do Contrato Social, de Rousseau, para 
enbUzar a necessidade de delimitação do direito de 
punir. Para ele, a finalidade da pena deve se restringir à 
garantia do bom cumprimento da lei, punindo-se aquele 
que desrespeitou as normas, desviando-se do Contrato 
Social. Qualquer puniçüo que a isso se exceda configu-
rará um abuso, conforme Beccaria. Desta forma, estabe-
lece três princípios que devem nortear o sistema proces-
sual penal: respeito à legalidade; existência de leis gerais; 
inexistência de penas cruéis, odiosas, inúteis, que ccm-
traricm os fins do Contrato Social. 

No Século XX, o Direito Penitenciário, reconhe-
cendo os direitos dos condenados, contribuiu para o ccm-
ceito ético~juríclico da pena. A execuçfto penal passou a 
adquirir destaque nos estudos da penalogia, dando rele-
vtmcia à cxecuçáo da pena privativa de liberdade, nüo 
com finalidade meramente rctributiva c preventiva, mas 
também, c principahnente, como um meio de reinte-
graçüo do condenado à comunidade. 

Foi urna evoluçüo, obviamente, 1nas o surgimento 
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de um Direito Penitenciário e a consagração de Direitos 
Humanos dos presidiários não representaram a huma-
nização do sistema prisional. Ainda hc~je, ao redor do 
mundo, e o Brasil não foge à regra, inúmeras cadeias e 
presídios mais parecem as masmorras subterràneas do 
tempo da Inquisição e dos tiranos. 

Um modelo em crise 
É inegável que o instituto da privação de liberda-

de, no modelo de prisão, está hoje em crise, sobretudo 
quando considerada sua finalidade de ressocializaçáo do 
criminoso. Diversos estudos apontam para seu insucesso, 
em maior ou menor grau, quando se trata de exercer 
algum efeito positivo sobre o apenado. 

Paradoxalmente, como resultado ela insegurança 
da populaçfw frente ao aumento da crirninalidade, per-
cebe-se uma tendência do Direito Penal brasileiro a 
aplicar mais e mais sanções, independentemente da in-
fraçáo. No Brasil, segundo a autora Luzia Gomes ela Silva, 
"cristalizou-se a icleia de que o direito penal pode resolver 
todos os males que afligem os homens bons, exigindo-se a 
definiçfw de novos delitos e o agravamento das penas." 

A autora demonstra que "a pena privativa de 
liberdade, como sançáo principal c de aplicaçüo genérica 
está falida, porque além de nüo rcadaptar o dclinqucntc, 
perverte, corrompe, dcf(mna, avilta, ernbrutecc, é uma 
fábrica de reincidência, é uma universidade ús avessas, 
onde se diploma o profissional do crime." E, desta feita, 
obviamente, nüo reduz a criminalidade, além de 
apresentar como efeito colateral a superlotaçüo carce-
rária, com suas conscqucntes reheli<ics c o aumento da 
insegurança na sociedade. 
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Consagração de direitos 
Obviamente, no contexto atual da sociedade, não 

se pode abrir mão do instituto da privação de liberdade. 
Mas há que se buscar um novo modelo prisional, que 
reconheça e garanta os Direitos Humanos dos presos, 
possibilitando sua recuperação e futura reinserção na 
sociedade. 

Documentos internacionais já estabeleceram 
uma série de direitos e garantias dos sentenciados, além 
de todos os Direitos Humanos consagrados. Dentre eles, 
destacamos: 

1 -ninguém será preso, mantido no cárcere ou conduzido a 
outra terra arbitrariamente; 

: - quem sofrer lesão a direitos e liberdades tem direito a 
um processo eficaz perante um juiz determinado pela lei; 

• ·1 -a independência dos juízes e a atuação não partidária do 
Poder Judiciário devem ser eficazes; 

i -a liberdade de uma pessoa somente pode ser suprimida, 
por meio das formas estabelecidas na lei, de acordo com o 
Direito e pelo juiz competente; 

'· . J - toda pessoa tem direito ao respeito e à integridade física, 
psíquica e moral; 

; - as penalidades privativas de liberdade têm o objetivo de 
reinserçáo social do preso. 

E nunca é demais frisar: os direitos dos senten-
ciados nüo se atêrn somente ao processo de condenaçüo, 
mas devem ser garantidos pelo Estado principalmente no 
período em que este é retirado da sociedade. 

Na busca de altemativas para minimizar a falên-
cia do atual sistema prisional brasileiro, surgiu entre as 
propostas altemativas, a ele privatização das prisões. A 
gestüo plena ele presídios por empresas privadas chegou a 
ser cogitada na década de l 990, mas ((>i rechaçada por 
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juristas, após minucioso estudo e comparaçáo com ou-
tros países, onde o modelo fracassou. 

Outro modelo, na mesma linha, é o das Parcerias 
Público-Privadas, que foram implantadas em alguns 
Estados, inclusive em Minas, no governo do PSDB, mas 
com pouco sucesso no que se refere à reduçáo da inci-
dência, à recuperação dos sentenciados e à sua rcinser-
çáo na sociedade, além de ser um modelo caro. 

Também há que se destacar, no Brasil, a Lei de 
Execuçáo Penal (Lei 7.210/1984), que absorve a garantia 
de vários direitos ao apenado, dentro de uma visáo hu-
manista e garantidora de Direitos Humanos, que tem 
como princípios basilares: 

L. .l - a garantia do devido processo legal IJara se aprisionar 
alguém; 

r.·. J -a existência de um juízo competente para acompanhar a 
execução; 

L .i - a garantia a todo condenado da individualizaçfto da 
pena, com seu objetivo ressocializador; 

L ... J - a legalidade e a irretroatividade da lei, estabelecendo 
uma segurançajurídica; 

t. .J - o contraditório e a ampla defesa, princípios de urna 
sociedade democrática; 

L . . 1 - a vcdaçfto a qualquer distinção de natureza racial, 
social, política c religiosa aos internados no sistema 
prisional; 

r - e o principio educativo da cxecuçfto penal, com a 
previsão no artigo 41 de um amplo rol de direitos dos 
presos, como alimentação, trabalho, cducaçáo, lazer; 
saúde, assistência religiosa c jurídica, privacidade, visita 
(inclusive, íntima), direito de pctiçüo dentro do presídio, 
etc. 

40 



A Lei de Execução Penal prevê, ainda: a fisca-
lização pelo Ministério Público, com visitas periódicas aos 
estabelecimentos; a existência da Defensoria Pública 
para ampla defesa dos hipossuficientes e das vítimas; o 
ressarcimento e assistência às vítimas dos crimes; pro-
gressão de regimes, de forma educativa, para a recupe-
ração dos internados; c a participação efetiva da comu-
nidade na execução penal. 

Percebe-se com clareza o conhecido abismo entre 
o Brasil legal e o Brasil real. Há sempre, como na própria 
Constituição Federal, leis que não são cumpridas, ou o 
são somente para uma pequena e privilegiada parcela da 
população. Se queremos ser, de fato, um país para todos 
os brasileiros, precisamos construir pontes para transpor 
o abismo. 
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Quadro atual 
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Vivemos, hoje, uma crise da pós-modernidade, 
que se caracteriza por urna nova desordem no mundo, 
com desregulamcntação constante, um processo de inse-
gurança crescente e uma perda de identidade do ser hu-
mano. O "estranho" é visto como uma ameaça, um ini-
migo a ser combatido e até destruído. 

Com as políticas ncoliberais que pontificaram nas 
últimas três décadas, vivemos um quadro de criminaliza-
ção da pobreza, com o abandono do Estado de Bem-Estar 
Social, substituído por um Estado Penal/Criminal. A pa-
lavra de ordem é a contençfto e a repressão aos mais po-
bres. 

Neste quadro, cresce o número de presos no mun-
do. Na Inglaterra, por exemplo, o aumento anual de de-
tentos é de 5%, enquanto no Brasil é mais do que o dobro: 
12%. Já os Estados Unidos, que possuem 5% da popu-
lação mundial, têm 25(Yc) da população carcerária global. 
Isso, sem contar os percentuais de condenados com me-
didas penais restritivas. Obviamente, 80% dos presos são 
pobres, negros c hispânicos. 

Em Minas Gerais, em 1997, quando participamos 
da CPI Carccrúria, havia cerca de 1~3 mil presos. Passados 
apenas cerca de 20 anos, o número de detentos chegou a 
mais de 70 mil, havendo um dcficít de aproximadamente 
29.500 vagas, segundo levantamento ela Secretaria ele 
Estado de Def'esa Social rei crente a abril de 201 G. Reali-
dade não muito clil'erentc ela nacional. Segundo o Levan-
tamento Nacional ele Inl'onnaçües Penitenciárias 
(lnfópcn), divulgado em abril de 201 G pelo Ministério da 
.Justiça, o númem de pessoas privadas de liberdade no 
Brasil chegou a G22.202 em dezembro de 2014. Em 
dezembro de 2013, somavam 581.507, o que demonstra 
um aumento ele 7% em um ano (40.G95 detentos a mais). 

Com mais de G20 mil detentos, o Brasil tem a 
quarta maior populaçüo carcerúria do mundo, !icanclo 
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atrás somente dos Estados Unidos (2,2 milhões em 
2013), China (1,65 milhão em 2014) e Rússia (644.237 
em 2015). O Infopen mostrou, ainda, que cerca de 40% 
dos presos brasileiros são provisórios, ou seja, ainda não 
foramjulgados em primeira instância. Mais da metade da 
população carcerária é formada por negros e o tráfico de 
drogas foi o crime que mais levou os detentos à prisão. 

Outro reflexo do chamado Estado Penal/Criminal 
pode ser verificado na Europa, onde, nas últimas três 
décadas, a especialidade que mais cresceu no Direito foi a 
advocacia criminal, com percentual de 30% de aumento. 

Na lógica deste crescente geométrico, no ano de 
2080, toda a população do mundo estará encarcerada. 
Um dado assustador. 

O perfil do preso 
O perfil da população carcerária em Minas Gerais 

traz dados reveladores. Ela é predominantemente jovem, 
constituída por 55% de presos com menos de 29 anos -
enquanto esta ülixa etária representa somente 27cYo da 
populaçáo do Estado, sendo que 8(Y,Yr, dos detentos não 
têm ensino fundamental completo, c até sáo analf~tbctos. 

Mas o que leva urna pessoa para a cadeia em nosso 
Estado? O tráfico de drogas c a associação para o trúfico 
respondem por 55% das prisões. E segundo in((mnaçócs 
prestadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social 
(SEDS), em 2/4/2009, à Cornissüo Especial da Exccuçfw 
das Penas da Asscmblcia Legislativa, da qual fui relator, 
8G% dos detentos ern Minas têm como causa direta ou 
indireta das prisões a QUESTÃO DAS DHOCAS. 

Já a pesquisa da Fundaçáo Getúlio Vargas "O Esta-
elo c a juventude: Drogas, Prisôes c Acidentes", divulgada 
no segundo semestre de 2007 c que trabalhou com dados 
do IBGE, concluiu sobre os usuários de drogas que: 
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- 86% tinham entre 1 O e 29 anos, faixa etária que 
representava 39% da população geral; 
- 62% eram oriundos da Classe A, que respondia por 5,8% 
da população geral; 

, ~· . _r - 30% frequentavam universidades; 
~- _ -J -54% tinham concluído o Ensino Médio; 

- 85% eram brancos. 

Outra estatística interessante pode ser encontra-
da no "1 ° Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, 
Tabaco e Outras Drogas entre os Universitários Brasilei-
ros". O estudo foi realizado em 2009, pela Secretaria Na-
cional Antidrogas (SENAD), em parceria com a Faculda-
de de Medicina da USP, com 18 mil estudantes de 100 
instituições de ensino, nas 27 capitais do país. Seus prin-
cipais apontamentos foram: 

· J - quase metade dos entrevistados ( 48,7%) já havia usado 
drogas ilícitas; 

··1 - 86,2% usavam álcool (80% já usavam antes dos 18 
anos); 

[ ~:J - 18% já haviam dirigido sob efeito de álcool e 27% já 
haviam pegado carona com motoristas alcoolizados. 

A questüo é: "Por que os dados das pesquisas nüo 
refletem no perfil ela populaçüo carcerúria, no que tange à 
classe social, à escolaridade e à cor da pele?" Evidente. 
Porque para a cadeia, em Minas c no Brasil, só vüo os 3 Ps: 
pobre, preto c prostituta. 

O cenário revela também a criminalizaçüo da po-
breza em l'unçáo ela nüo garantia elo direito à defesa, con-
sagrado pela Constituiçüo. Isto porque a ausência ele um 
bom advogado impede que a maioria dos pobres conde-
nados obtenha os benefícios previstos por lei. No entanto, 
a Defensoria Pública, que tem a l'unçüo de atender aos 
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hipossuficientes, é muito frágil. Para se ter uma ideia, 
95% das pessoas que estào presas dependem deste aten-
dimento, mas mais da metade das comarcas de Minas 
Gerais náo têm defensores públicos. 

Enfim, a grande maioria dos pobres, os que sáo 
"aviõezinhos" do tráfico, ou usuários de drogas, náo se 
beneficia das leis, nem tem acesso aos atalhos jurídicos. 
Por outro lado, muitos dos oriundos das classes A e B, 
quando condenados pelos mesmos motivos, acabam sen-
do encaminhados para tratamento e náo para a prisáo. 
Sem contar as muitas brechas existentes na lei para evi-
tar a condenaçáo por crimes cometidos pelas elites. Co-
mo aponta Bauman, no livro Globalizaçlio: as consequêrz-
cias humanas, somente em casos extremos os chamados 
"crimes do colarinho branco" süo levados aos tribunais, 
havendo nestas situações oportunidade muito maior de 
acordo fora dos tribunais do que para batedores de cartei-
ra ou, corno ressaltamos, para os "aviôcs" do trúflco. 

O componente "classe social" é preponderante, 
também, quando avaliamos as abordagens policiais, que 
nüo sfto feitas em bairros de elites c condomínios fecha-
elos. E, sim, nas Ütvclas, nas ruas dos bairros populares. 
Nüo é novidade para ninguém, por exemplo, que nüo süo 
parados ern blitz veículos luxuosos, nacionais c importa-
dos. Os principais alvos, comumente, süo os carros popu-
lares c mais velhos. 

Sem contar que os mais aJ(>rtunados, para com-
prar a droga, nüo precisam se sujeitar a dívidas com trafi-
cantes e nem se expor, indo até ü "boca" do trúfico. Basta 
uma simples ligaçfto para o "disquc-trúlico" c, cn1 pouco 
tempo, a droga chega ~ts suas mftos, onde estiver. O fato de 
as prisôes nfto rciletirem o que ocorre na sociedade reve-
la, assim, urna grande hipocrisia. Ainda é senso comum 
identificar a crirninalídade com a pobreza. Mas isso nüo 
traduz, absolutamente, a realidade. 
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Durante 12 anos, representei a Assembleia Legis-
lativa de Minas no Colegiado das Corregedorias e tive, 
periodicamente, acesso aos índices da criminalidade no 
Estado. As estatísticas demonstram que as regiões com 
menor criminalidade süo o Jequitinhonha e o Norte do 
Estado, justamente as mais pobres. Ou seja, náo há re-
laçüo direta do crime com a condiçào econômica. O que 
existe, sim, é uma predisposiçáo do Estado Penal em cri-
minalizar e segregar os mais pobres. Esta é a reflexào que, 
a meu ver, deve direcionar urna nova lógica da execuçáo 
penal. 

Gestão compartilhada: uma luz no fim do túnel 
Na esteira dos modelos prisionais alternativos, 

encontram-se as gestôes compartilhadas dos presídios. 
Nesse sistema, mais do que o aspecto físico da prisfto, o 
foco é a forma de execuçüo da pena. Busca-se a humani-
zaçáo da pena e da prisüo, com uma proposta de Justiça 
Hestaurativa. Ou seja, o Estado deve proporcionar ao 
condenado durante o cumprimento da pena o que deixou 
de propiciar ao cidadüo na época oportuna. 

'Hll modelo considera que ao Estado foi dado nào 
apenas o poder de punir, mas, sobretudo, o dever de 
recuperar o condenado, preparando-o para retornar ao 
convívio social. Desta feita, a f'unçào da pena é dupla: 
punitiva c rccupcrativa. 

Este modelo de gestão compartilhada c a lógica da 
Justiça Hestaurativa sfto os pilares do método de recu-
peraçào desenvolvido pioneiramente no Brasil pelo advo-
gado Mário Ottohoni, denominado Associação de Pro-
tcçáo e Assistência aos Condenados- J\PJ\C. 

47 



APAC como melhor 
alternativa 

A expressiva frase registrada em artesanato produzido por rocuperondos d: 
APAC ele Santa Luzia(MG) rcsurnc muito ela filosofia Apaqucan 



A primeira APAC foi criada em 1972, em São José 
dos Campos (SP), como fruto do esforço de um grupo de 
cristãos, liderados pelo advogado Mário Ottoboni. Tra-
balhando, inicialmente, no Presídio Humaitá, eles ti-
nham o propósito de desenvolver um projeto voltado à 
recuperação do preso, suprindo uma deficiência do Es-
tado. 

Ganhando personalidade jurídica em 1974, a 
APAC passou a atuar como órgão parceiro da Justiça na 
execução da pena. Constitui uma organização não gover-
namental, sem fins lucrativos e seu estatuto-padrão é 
adotado em todas as unidades. Cada uma delas tem ges-
tão própria e todas são filiadas à Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Condenados, a FBAC. Entidade de 
utilidade pública sem fins lucrativos, a FBAC mantém a 
unidade de propósitos do método APAC, orientando, mi-
nistrando cursos, assistindo juridicamen-te e promo-
vendo congressos para discutir dificuldades e partilhar 
experiências, bem como zelando e fiscalizando a correta 
aplicação da metodologia. 

As APACs têrn índice de recuperação de, no mínimo, 85%, 
enquanto no sistema tradicional não passa de 15%. 

Acima, atividades na unidade de Nova L1rna (MG) 
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Porque adotar o método APAC 

Uma série de Ültoresjustificarn a adoção desse sis-
tema prisional, mas somente os que vamos citar já seriam 
razões suficientes: 

C:J - descentralização dos presídios, a fim de que cada 
comunidade assuma sua população prisional; 

L~-J- municipalização do cumprimento da pena, com presí-
dios de pequeno porte situados nas comarcas, próximos 
do núcleo familiar e afetivo; 
- menor número de condenados juntos, dificultando a 
formação de quadrilhas e grupos que subjugam os mais 
fracos; 

[~~J- melhores instalações, com salas para laborterapia, bi-
blioteca, departamento médico-odontológico, refeitório, 
reuniões, aulas, encontros festivos c atos religiosos; 

m~~- manutenção da ordem, com participaçüo dos 
recuperandos designados para representar os interesses 
da cela; 
-cumprimento de todos os direitos e deveres consignados 
na Lei de Execução Penal, na Constituiçáo Federal e nas 
Regras Mínimas da ONU para Tratamento do Preso; 
-ausência de ociosidade e possibilidades de escolarizaçüo 
e capacitação profissional, dentre outros. 

As APACs investem no trabalho e ern atividades terapêutica c. 
~Ja foto, aunídac!c dr~ ltillmaa,lG) 
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Experiência mineira 
Em Minas Gerais, a primeira cidade a adotar a 

APAC foi ltaúna, em 1986. Desde o início, o que mais 
chamou a atenção foi a ausência de policiais e guardas 
penitenciários, com a administraçáo do presídio pelos 
próprios recuperandos, que têm, inclusive, as chaves. 
Também merece destaque a significativa presença da co-
munidade, com o trabalho de voluntários. 

Mas muitas outras sáo as inovações, a começar 
pela valorizaçüo da individualidade. Os presos são "recu-
perandos" e todos sáo chamados pelo nome. O estabe-
lecimento penal oferece, ainda, os três regimes: fechado, 
semiaberto e aberto. E a progressáo de regime depende 
do mérito do recuperando e do envolvimento dos ünni-
liares com sua recuperaçáo, através da participaçáo nas 
atividades da APAC. 

Em linhas gerais, o método caracteriza-se por: 

: ·. _ ; - criaçüo das unidades, a partir de uma escolha da comu-
nidade local; 

.1 - participaçüo da comunidade, por meio de trabalho 
voluntário; 

} - ambiente de ajuda recíproca, respeito e solidariedade, 
com os próprios recuperandos cuidando das chaves, da 
segurança, da cantina, da ümnácia, etc; 

J -trabalho obrigatório com diferentes objetivos: resgate de 
valores c da autocstima, no regime fechado; 
profissionalizaçüo, no semiaberto; inserçüo social, no 
regime aberto; 

r .. i -a cspiritualidade, sem imposiçáo de credos, como forma 
de provocar a adoçüo de uma nova filosofia de vida, por 
meio da intcriorização de valores; 

! · · 1 - assistênciajurídica; 
1 -assistência à saúde; 
: - alfabetizaçüo obrigatória; 
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· J -assistência à família do recuperando e aos familiares das 
vítimas; 

C .. J - valorização humana, por meio de estrutura física 
adequada, ausência de superlotação, alimentação de 
qualidade, escolaridade, entre outros; 

l_ .:J -integração da família do recuperando com o método; 
c.·1- Centro de Reintegração Social, com três pavimentos, 

um para cada regime, de forma que o recuperando possa 
cumprir a pena próximo de sua família; 

C:] - baixo índice de reincidência, variando de 5% a 10% nas 
APACs em geral, enquanto nos presídios comuns é 
estimado em torno de 85%. 

Encontramos na tese de Maria Inês Chaves de 
Andrade, A Fraternidade como Direito Fundamental 
entre o Ser e o Dever Ser na Dialéctica dos Opostos de 
Hegel, a síntese do trabalho daAPAC: 

"O homem é fraterno na mesma proporção que é 
livre. Ora, tornemos que a solidariedade é um primeiro 
momento da fraternidade como o livre arbítrio o é da 
liberdade. Um segundo momento que se enumera é o da 
reciprocidade, corno que um critério para uma política 
ernancipatória, que exige a ação de ser humano." 

O trabalho obrigatório e a formação profissional compôem a base elo Método APAC. 
Nas fotos, atividade~ de horticultura, em lta(ma (MG), c culinúria em Paracatu (MG) 
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Reconhecimento legal 

Após conhecer a APAC de Itaúna, em 1997, du-
rante os trabalhos da CPI do Sistema Carcerário do Es-
tado, tomei-me um contundente defensor da adoção do 
método no Estado e cheguei a ser apontado por meus pa-
res na Assembleia como "o deputado das APACs". Fiz jus 
ao apelido. Intermediei junto ao governo de Minas o 
apoio à iniciativa e fui mais longe: apresentei em 2003, 
um Substitutivo ao Projeto 191/03, que estabelecia dire-
trizes de cooperação entre o Estado e as Associações de 
Proteção e Assistência aos Condenados. 

O projeto foi aprovado, transformado na Lei Es-
tadual 15.299/2004, que alterou a Lei de Execução Pe-
nal, dispondo sobre a realização de convênios entre o Es-
tado e as APACs. Desta forma, contribuímos para que as 
APACs saíssem da "marginalidade legal" e ampliamos o 
acesso a recursos públicos, uma vez que, até então, a ins-
tituição sobrevivia de doações. 

É bom que se diga que eu simplesmente fui porta-
voz de um desejo geral. Para elaborar e aprovar a lei, rea-
lizamos diversos debates e reuniões na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais, sendo muitos os protagonistas 
desta conquista. Destaco, aqui, o juiz Paulo Antônio de 
Carvalho, ela 1 a Vara Criminal e de Execuções Penais ele 
Itaúna (MG), os desembargadores Hcrbert José Almeida 
Carneiro c Joaquim Alves 'lhndade e o juiz Luiz Carlos 
Rezende e Santos, da Vara de Execuções Penais de Belo 
Horizonte. 'Ihmbém teve papel central na elaboraçüo da 
lei o presidente da Fraternidade Brasileira de Assistência 
aos Condenados (FBAC), \l;ddcci Antônio Ferreira. 

. Merece mcnçüo especial c, mais elo que isso, um 
tnbuto de graticlüo, a contribuiçüo fundamental do advo-
gado c professor Fábio Alves dos Santos, da Pontifícia 
Universiclaclc Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). 
Falecido em outubro de 2013, "Professor Etbião", como 
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era conhecido, dedicou sua vida às causas das minorias e 
dos mais pobres da sociedade, corno índios, sem-casa, 
sem-terra. Por isso, um dos capítulos mais bonitos de sua 
vida foi a luta por mais dignidade para os encarcerados. 

Também lutamos junto à Assembleia Legislativa, 
a Câmaras de Vereadores e Poderes Executivos diversos 
para a aprovação de doações de terrenos públicos, des-
tinados à construção de Centros de Reintegraçáo Social 
da APAC, a exemplo do que aconteceu em Nova Lima, 
Santa Luzia, Governador Valadares e outras cidades. E 
temos, ainda, buscado incessantemente a aprovação de 
maiores destinações orçamentárias para estas institui-
ções. 

Sabemos que há um longo caminho a ser percor-
rido, mas felizmente, em parceria corn a FBAC, Pastorais 
Sociais, Ministério Público, Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e outras instituiçôes, muito temos avançado. 
Destacamos, aqui, o Programa Novos Rumos, do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que encampa o 
método APAC como alternativa de execuçüo da pena. 

Sobre a Lei Estadual15.299/2004 
A lei que conseguimos aprovar e1n Minas Gerais, 

após urna longa caminhada, fi>i pioneira no Brasil, ao mo-
dificar a Lei de Execução Penal estadual, criando uma 
figura nova para atuar como órgüo auxiliar de execuçüo 
da pena: as entidades civis de direito privado sem fins lu-
crativos. Mudança de extrema importüncia, especial-
mente considerando-se que hú Ullla dif'erença gritante 
em relação :ls Parcerias Público-Privadas (J>J>Ps), que 
têm como ol~jetivo o lucro. No caminho inverso, as APACs 
trabalham com a ação voluntúria da sociedade, dentro da 
máxima de que "quem pariu Ma teus que o embale". Ou 
sqja, a sociedade tem que assumir sua responsabilidade. 
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Em uma abordagem na perspectiva da doutrina 
social da Igr~ja Católica, podemos dizer que a lei atende 
ao princípio da subsidiariedade, segundo o qual, "todas as 
sociedades de ordem superior devem por-se em atitude 
de ajuda (subsidium)- e portanto de apoio, promoção e 
incremento - em relação às menores. Desse modo os 
corpos sociais intermédios podem cumprir adequada-
mente as funções que lhes competem, sem ter que cedê-
las injustamente a outros entes sociais ele nível superior, 
pelas quais acabariam por ser absorvidos e substituídos, e 
por ver-se negar, ao fim e ao cabo, dignidade própria e es-
paço vital". Em suma: o que um organismo social básico 
pode executar outro (no caso, o Estado) não precisa fazer. 

A Lei Estaduall5.299/2004 foi fundamental não 
somente para diferenciar tais entidades das PPPs, mas 
também por prever a autorizaçáo do Estado para que as 
APACs possam gerir o sistema prisional, através de con-
vênios, conforme estabelece em seu Artigo 3°. É neste 
sentido que a lei define as competências de tais 
entidades, ao acrescentar ao Capítulo IX da Lei de 
Execuções Penais (Lei 11.404/1994) o Artigo 174 A. De 
acordo com o dispositivo, compete às entidades civis sem 
fins lucrativos que firmem convênio corno Estado para a 
adrninistraçfto de unidades prisionais: 

[ __ . l - gerenciar os regimes de cumprimento de pena nos ter-
mos definidos no convênio; 

r -cuidar do controle, vigilância e conservação da unidade; 
_ ; - solicitar apoio policial para a segurança externa da 

unidade, quando necessúrio; 
L. . .1 -apresentar ao Executivo c Judiciúrio relatórios mensais 

sobre o movimento ele condenados; 
L i- prestar contas mensalmente dos recursos recebidos; 
L J -acatar a supervisão do Poder Executivo. 
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Merece destaque o Artigo 4° da Lei 15.299/2004, 
que trata das condições a serem atendidas pelas APACs 
para firmarem convênios com o Poder Executivo, as 
quais, em síntese, são: 

-ser entidade civil de direito privado sem fins lucrativos; 
: -adotar as normas do estatuto da APAC de ltaúna; 
] -ter as ações coordenadas pelo Juiz de Execução Crimi-
nal da comarca, com colaboraçào do Ministério Público e 
do Conselho da Comunidade; 

. . 1 - ser filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos 
Condenados (FBAC). 

A última condição consiste em importante ga-
rantia para que a APAC alcance os resultados esperados, 
uma vez a FBAC atua na Iiscalizaçüo do Método APAC, 
sendo responsável também pela f'orrnaçüo ele monitores e 
acompanhamento de novas unidades. 

Já no Artigo 7o süo estabelecidas as responsabi-
lidades do Poder Executivo na execuçüo dos convênios, 
as quais incluem: repasse de recursos para a admini-
straçüo da unidade; articulaçüo com dernais órgãos 
governamentais para apoio à APAC; fiscalização e 
acompanhamento da administração das APACs. 

Os gastos pelas APACs dos recursos destinados 
pelo Executivo são discriminados no Artigo 8°, sendo exi-
gida rigorosa prestação ele contas. As despesas previstas 
süo: assistência ao condenado; reforma e ampliação da 
unidade; veículos para atendimento às demandas previs-
tas em lei; outras despesas definidas em convênio. 

A lei estabelece, ainda, que podem celebrar con-
vênios com o Estado as APACs destinadas aos seguintes 
apenados: em regime fechado, semiaberto ou aberto; 
com sentença transitada em julgado na comarca da uni-
dade; cqjas l;nnílias residam na comarca; que tenham 
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praticado crime no ámbito da comarca. O recebimento de 
condenados que não atendam a tais condições somente 
pode ocorrer com concordáncia do diretor da unidade e 
do Juízo da Execução Criminal. 

É importante ressaltar que a lei adotada em Minas 
teve sua releváncia reconhecida em âmbito nacional, 
tendo sido editada, com poucas alterações, nos Estados 
do Rio Grande do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte. Já 
na Bahia, Rondônia e Ceará, estão em tramitação Proje-
tos de Lei com conteúdo similar. 
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Novos Rumos 

Nossa parceria com o Poder Judiciário em defesa 
ele um novo modelo prisional contribuiu para que o 
TJMG lançasse, cn1 dezembro de 200 l, o Prqjeto Novos 
Hurnos na Exccuçüo Penal, hqjc, denominado Programa 
Novos Humos. Por meio dele, o1~jctivou-se a dissemi-
nação da metodologia Apaqucana c a conscqucntc con-
soliclaçüo c cxpansüo elas APACs, como alternativa de hu-
manização do sistema prisional no Estado, levando em 
conta o alto índice ele rccupcraçüo elos detentos c o custo 
três vezes inferior ao elo sistema tradicional 

Coordenado por três magistrados, ela ativa ou 
aposentados, designados pelo Prcsiclcntc do Tribunal de 
Justiça, o Programa é regulamentado pela ncsoluçüo 
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633/201 O do Tribunal. Destina -se à disseminação da 
metodologia APAC, conforme regulamentado pela Reso-
lução n° 433, de 2004, e compreende ações para o su-
porte das atividades desenvolvidas pelas APACs atual-
mente em funcionamento e à sua instalaçáo nas demais 
comarcas do Estado de Minas Gerais. 

O programa tem como objetivos: 
-manter e aprimorar a propagaçáo da metodologia APAC, 
buscando a sensibilizar a comunidade para as práticas de 
humanização da pena; 
-estabelecer parcerias com órgáos públicos e instituições 
públicas e privadas, visando a implementaçáo de práticas 
de valorizaçáo e resgate humano do preso, buscando sua 
aproximação com a ünnília e inclusão no mercado de 
trabalho; 
-oferecer suporte às APACs, sobretudo no que se refere às 
rotinas financeiras, jurídicas e de divulgaçáo dos 
trabalhos realizados; 
- acompanhar os indicadores e as metas de rcinserção 
social do egresso do sistema prisional; 
-atuar para a instalação do Conselho da Comunidade de 
cada comarca. 

As iniciativas que integram o Programa Novos 
Humossão: 
-Grupo de Cooperação .Judicial; 
- Grupo de Monitoramento c Fiscalizaçüo do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execuçüo de Medidas 
Socioeducativas; 
- implantaçüo c Consolidaçfto do Método APAC; 
- cxtcnsüo do Programa de Atcnçüo Integral ao Paciente 
.Judiciúrio portador de sofrimento mental a todo Estado 
de Minas Gerais; 
- implantaçüo do Pn~jeto Começar de Novo no Estado de 
Minas Gerais. 

Dentre tantas personalidades que contribuíram 
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para o êxito da metodologia, faz-se necessário destacar os 
desembargadores Joaquim Alves de Andrade, Herbert 
José Almeida Carneiro e Nelson Missias de Morais e o juiz 
Paulo Antônio de Carvalho, da Comarca de Itaúna, pelo 
dinamismo, espírito missionário e crença resoluta na re-
cuperação do ser humano e na mudança do sistema pri-
sional. 

A meta do Novos Rumos é atender a 100% das de-
mandas do Estado por ampliação e criação das APACs, de 
acordo com um cronograma estabelecido junto com a 
FBAC e conforme a dotação orçamentária existente. 

Parceiros da FBAC: 
L. : - Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais 

- Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
-Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

[ .··.1 - Pn>t,rrama Novos Rumos do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 

J -Instituto Minas Pela Paz 
r . 1 -Governo do Maranhão 
L· 1 - Governo do Paraná 

] - Fiat 
C .1 - União Europcia 
L ·1-Avsi 
L· J - Avsi Brasil 

· ·J- Scsi 
[ · · - Senac 
t. l - Mclt Comunicaçüo 
L J -Tio Flávio Cultural 
l. . ! -Agência de Desenvolvimento Econômico 

e Social de Itabirito/ Adcsita 
[ . l - Prison Fellowship International 
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O método APAC 
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Visita à unidade de ltaCma (MG), crn 2005 
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O sentido etimológico da palavra "método" 
remete a dois radicais da língua grega que carregam 
muitas implicações para o cotidiano da vida, da trilha 
árdua das pesquisas científicas e da história do 
desvelamento do pensamento filosófico em diferentes 
sociedades. Meta, no sentido de "através de", "por meio", 
de objetivos a serem alcançados pelo pensamento e pelas 
ações dos seres humanos em seu fazer histórico c crítico, 
na busca de transformaçào da natureza e das relações 
sociais. Hodós, no sentido de "via", estrada a ser percor-
rida ou "caminho" e trajeto para Ütcilitar, agilizar e garan-
tir, de forma mais segura, a conquista dos objetivos proje-
tados e perseguidos. Do que se depreende o papel do mé-
todo de regular e balizar o pensamento e as ações huma-
nas. 

Nas páginas anteriores, abordamos vários passos 
do método APAC, definidos como 12, a saber: 

1. a participação da comunidade; 
r:. 2. recuperando ajudando recuperando; 
L . ' 3. o valor do trabalho dentro e fora da unidade, depen-

dendo do regime do interno; 
L _, 4. a espiritualidade como ferramenta de recuperaçào de 

valores morais; 
L ··' 5. a assistênciajurídica dentro das unidades; 

G. a assistência à saúde integral do recuperando; 
r. i 7. a valorizaçáo da dignidade humana; 
t ·· 8. a referência üuniliar; 

9. o trabalho voluntário c a formaçáo permanente destes 
agentes; 

L 10. a existência do Centro de Reintegração Social- CRS 
(a estrutura física); 
11. uma política interna de mérito, na qual se avalia a 
progressão de regime do apenado; 

L · 12. a jornada de Libcrtaçáo com Cristo. 
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Vamos nos ater, aqui, ao 12° passo, a Jornada de 
Ubertação com Cristo, que tem gerado debates e polê-
micas entre alguns estudiosos. 

Inicialmente, deve-se ter claro que a APAC náo é 
uma entidade religiosa e não se presta a proselitismo reli-
gioso às custas do Estado. Mesmo porque, defende o 
princípio da laicidade e está aberta a todos os apenados 
nas comarcas que tenham um Centro de Reintegração 
Social, independentemente de religiões e acessível, 
inclusive, a quem não professe qualquer crença. 

O método APAC, no entanto, acolhe em sua gê-
nese fundante ensinamentos religiosos cristãos. Norteia-
se pelos princípios históricos Daquele que pregou em seu 
tempo o amor como a lei fundamental e lutou contra os 
preconceitos por opção religiosa. Coerente com esta 
visão, Jesus acolhe e dialoga com os samaritanos, mesmo 
sendo de uma religiáo diferente dajudaica, c escandaliza 
os "religiosos" da sua época, ao dar o exemplo de um 
samaritano como o homem solidário (a parábola do Bom 
Samaritano). 

Jesus também recebe um ccnturiüo romano que o 
procura para curar seu servo, mesmo sendo de uma 
matriz religiosa oposta ao judaísmo. Heconhece ter visto 
nele a fé que náo encontrou nem entre os discípulos ou 
mesmo entre os da sua religião que se diziam piedosos. 
Trata-se de algo extraordinário para aquela época c, digo 
mais, até para os d!as de hqjc, em era de tanta into-
lcrúncia religiosa ... E significativo que as palavras deste 
oficial do exército romano tornaram-se antífona na cele-
bração eucarística ("Senhor, nfto sou digno que entreis 
em minha casa ... "). 

'Ihmhém Jesus retira das doenças o carútcr de 
dominação teológica c religiosa, ao curar as pessoas c nüo 
considerar as moléstias como conscquência de pecado 
cometido pelo doente ou por seus pais. Da mesma forma, 
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Ele se contrapõe ao sexismo e à dominaçáo das mulheres, 
arraigados na cultura semita, até com justificativa reli-
giosa, ao acolher, dialogar; ter discípulas entre seus segui-
dores e tratar o protagonismo feminino na missáo evan-
gélica. Como se vê, estes exemplos sáo universais e po-
dem se incorporar a qualquer método, sem conotaçáo 
ideológica ou que violente princípios de laicidade. 

É bom destacar que a Lei Federal de Execuçáo 
Penal (Lei 7.210/1984) estabelece em seu Artigo 4° um 
amplo espectro de direitos dos presos, dentre os quais o 
direito à assistência religiosa. Portanto, o princípio do 
Estado laico náo nega ao preso este direito. 

Acima de tudo, o método de Cristo sempre foi 
pautado pelo olhar aos esquecidos e marginalizados da 
sociedade, que Ele denomina "pequeninos" (os f~lmin
tos, sedentos, estrangeiros, maltrapilhos, doentes e pre-
sos). E os designa, ainda, como "benditos de meu Pai" 
que receberão "por herança o Reino." (Mt 25,31 ss). 

A Jornada de Libertação representa o centro do 
método APAC. Desenvolvida em duas etapas, é consti-
tuída de um conjunto de palestras e reflexões e, durante 
três dias, o recuperando é provocado para a adoção de 
uma nova filosofia de viela, refletindo sobre suas ações, 
Ü1zendo uma autocrítica e repensando seu rumo dali para 
fi·ente. Há uma motivaçáo, com testemunhos e músicas, 
e um clima psicológico que envolve o participante. 

Na primeira etapa, tendo a parábola do "Filho 
Pródigo" como referência, o "jornadeiro" é levado a refle-
tir sobre .Jesus Cristo, culminando no retorno ao seio da 
I;unília, em um encontro com seus parentes. A segunda 
etapa consiste na busca do autoconhecimento. Nela, o 
recuperando é motivado a rever o filme de sua vida, pro-
curando encontrar-se consigo, com o outro e com Deus -
ou outro nome que se queira dar a este absoluto na viela. 
De qualquer forma, o método Apac, além do princípio ela 



liberdade, busca nesta baliza construir valores maiores 
para referenciais éticos/morais que ÜtÇéUn o cidadão ape-
nado mudar sua vida de crime e construir o grande ideal 
do "homem novo". 

O método APAC, no entanto, não Ütz apologia a 
denominações ou religiões, havendo, inclusive, testemu-
nhos de vários recuperandos ateus e judeus que passa-
ram por um Centro de Recuperaçào Social e enxergaram 
neste princípio urna norma mais histórico/ética do que 
dogmática de fé. 

Canúnho do "encontro" 

A elaboração metodológica da Jornada foi cons-
truída no decorrer de 15 anos de estudos, resultando em 
uma sequência lógica, do ponto ele vista psicológico c das 
palestras, testemunhos, músicas, mensagens, entre ou-
tras atividades, todas com o propósito ele provocar a refle-
xão e a adoçüo de urna nova postura diante da vida. 

Como afirmou o próprio criador da APAC, Mário 
Ottoboni, na obra Ninguém é irrecuperável: 1\PAC e a 
revoluçüo do sistema penitenciário, a religiosidade é 
essencial, por estimular a prútica do conhecimento, do 
estudo c da virtude. Por levar a pessoa a transpor a "porta 
estreita", que exige disciplina, combate ao egoísmo, ao 
desamor, à gantmcia c à cobiça. 

Na outra ponta, os envolvidos- padrinhos/ volun-
túrios, conselheiros, diretores, f:uníliarcs, rccupcrandos-
süo convidados a deixar o conwdismo c a omissüo !i·cntc 
ao abandono do preso à própria sorte. Para tanto, é de-
monstrada a importüncia da contribuição de todos para 
que cada recuperando tenha a possibilidade c a oportu-
nidade de retomar à bmília c à sociedade, reintegrando-
se, sem medo da r~jcição, que pode pt>r tudo a perder. 
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Assim como os outros 11 passos, a participação na 
Jornada de Libertação é obrigatórianaAPAC. No entanto, 
a vivência do encontro com Cristo consiste em uma expe-
riência pessoal, dependendo da vontade de cada indi-
víduo. Voltando à polêmica sobre um suposto "prose-
litismo religioso", cabe reafirmar que náo é exigido do 
recuperando que professe qualquer crença. 

Da mesma forma, há que se esclarecer que o 
apenado não é obrigado a cumprir sua pena em uma 
unidade da APAC. Caso exista um Centro de Reintegra-
ção social na comarca e o juiz determine o cumprimento 
neste estabelecimento, o recuperando pode optar pelo 
sistema prisional tradicional, bastando, para isso, soli-
citarjudicialmente. 

Vale destacar, no entanto, que grande parte dos 
internos das APACs pediram para nelas cumprirem suas 
penas, havendo, ainda, uma grande demanda reprimida 
neste sentido. Por isso, há um forte movimento pela 
ampliaçáo do número de APACs em Minas Gerais, no 
Brasil c no mundo, luta esta que assumi há anos. Os 
resultados, como já demonstrarnos, têm sido mais do que 
positivos, inaugurando um novo capítulo na história do 
sistema prisional brasileiro. 

Na impossibilidade de ütlar sobre todas as APACs, 
apresentaremos nos capítulos que seguem, a experiência 
de três unidades mineiras: as de Itaúna, Santa Luzia c 
SüoJoão Del Hei. 
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APAC ltaúna: um novo 
modelo prisional é possível 

A APAC da cidade de Itaúna foi a pioneira em Mi-
nas Gerais c sua experiência bem-sucedida inspirou a 
criação de todas as outras unidades que se seguiram no 
Estado. Criada, oficialmente, em l98G, ela nasceu da in-
dignaçào c do sonho do bacharel em direito e teólogo Val-
dcci Antônio Ferreira, hqjc, diretor executivo da Fraterni-
dade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). 

Valdeci, recém-chegado de Belo Horizonte, traba-
lhava em urna siderúrgica de Itaúna, quando foi convida-
do por um grupo de jovens da Igr~ja católica para visitar a 
cadeia pública da cidade. A superlotaçüo, o abandono e as 
condições desumanas ern que viviam os presos o tocaram 
tão profundamente que decidiu buscar uma proposta al-
ternativa de cumprimento da pena, na qual os intemos 
pagassem sua dívida com a sociedade, mas I(Jssem trata-
dos com dignidade, de l(mlla a ter urna chance real de 
recu peraçüo. 

Passou a estudar o assunto, até que, meses mais 
tarde, chegou às suas rnüos o livro "Meu Cristo Chorou no 
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Cárcere", que o apresentou ao método APAC. Ficou im-
pressionado e teve a grata surpresa de encontra1~ ao final 
da publicação, o telefone do autor da obra e idealizador do 
método: o advogado Mário Ottoboni. Entrou em contato 
com ele e agendou uma visita a Sáo José dos Campos, 
cidade paulista onde foi instalada a primeira APAC. 
Esteve lá acompanhado da advogada Deise Melo. Ambos 
retornaram a Itaúna impressionados e com um firme 
propósito: fundariam uma APAC na cidade. 

Trajetória 

A história da Associação de Proteção e Assistência 
ao Condenado de Itaúna começou bem antes de sua cria-
ção oficial. Após as primeiras visitas à cadeia, Valdeci 
constatou que outras pessoas Ülziam trabalho semelhan-
te. Decidiu reuni-las em uma atuação coordenada. Jun-
tos, criaram, no início em 1983, a Pastoral Penitenciária 
de Itaúna, ligada à Igr~ja Católica. 

A Pastoral levava aos presos da Comarca assis-
tência religiosa c material. Havia carência de tudo: ma-
terial de higiene, roupa, colchão e, sobretudo, de atençáo. 
Mas, mesmo bem-intencionado, o grupo de voluntários 
enfrentava grande resistência, tanto dos policiais que Ül-
ziam a guarda do presídio c viam o trabalho com clescon-
Iiança, quanto da própria sociedade. A resistência maior, 
no entanto, vinha elos próprios presos, que praticamente 
desconheciam qualquer atençüo e apoio que nüo fossem 
no campo material. 

Àquela altura, os livms sobre o método APAC já 
eram urna espécie ele guia para os membros da Pastoral e 
a etapa seguinte l'ói um estágio ele um mês no Presídio 
Humaitú, ern Sáo .José dos Campos, onde o método havia 
sido implantado pela primeira vez. 

O passo seguinte f(Ji dado ern 1985, quando, com 
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o intuito de motivar e conscientizar a comunidade, a 
Pastoral promoveu em Itaúna um seminário sobre a 
proposta, com a participação do próprio Mário Ottoboni. 
Em 1986, espelhada naAPAC de São José dos Campos, a 
APAC ltaúna ganhou existência jurídica, como entidade 
civil, sem fins lucrativos, com as finalidades de 
"recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer a 
vítima e promover ajustiça." 

O trabalho ainda era desenvolvido dentro da ca-
deia pública, através de melhorias nas condições físicas 
do presídio, cultos religiosos e palestras de valorização 
humana, que tinham por objetivo demonstrar aos presos 
que uma nova realidade carcerária era possível. Os vo-
luntários perceberam, no entanto, que a implantação ple-
na do Método APAC seria inviável em uma cadeia tra-
dicional, com celas superlotadas, divididas por presos 
provisórios e condenados, em diferentes regimes de pe-
na. Era necessária urna sede própria. Após gestões junto 
ao poder público, a APAC recebeu um imóvel doado pela 
prefeitura de Itaúna. Os membros da Associaçüo 
cuidaram de providenciar o pn~jeto ele engenharia, dando 
início à obra. 

A construção do Centro ele Heintegraçüo Social da 
APAC Itaúna foi realizada com doaçóes da própria 
comunidade, transcorrendo com muitas dificuldades. 
Somente em W91, a primeira etapa da obra fói concluí-
ela. Destinava-se ao acolhimento dos presos em regime 
aberto. 

A dedicaçüo elos voluntários acabou angariando a 
simpatia dos juízes de Execuçüo Penal da Comarca, 
Paulo Antônio de Carvalho e Ivo Nogueira. Convencidos 
de que o ol~jetivo ela instituiçüo era auxiliar na execuçüo 
da pena, "ajudando a matar o criminoso e salvar o ho-
mem", os magistrados editaram portaria, atribuindo à 
APAC as tarefas de execucüo relativas a: regime aberto, ou 
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prisão-albergue; penas restritivas de direitos, especial-
mente prestação de serviços comunitários e limitação de 
final de semana; fiscalização dos condenados em gozo de 
suspensão condicional da pena; livramento condicional. 
Para que tais funções fossem desempenhadas, os presos 
em regime aberto foram transferidos para o inacabado 
Centro de Reintegração. 

Uma rebelião na cadeia pública da cidade, em 
1995, faria com que, forçadamente, a APAC tivesse suas 
atribuições ampliadas. Parcialmente destruído, o presí-
dio não tinha mais condições de abrigar os detentos, que 
foram recebidos, temporariamente, por comarcas vizi-
nhas. Vencido o prazo em que deveriam retornar a ltaú-
na, a cadeia ainda não havia sido reconstruída. O Judi-
ciário e o Ministério Público decidiram, então, alojá-los, 
emergencialmente, no Centro de Reintegração Social, 
cuja guarda externa ficaria a cargo da Polícia Militar. 

Paralelamente, foi convocada uma reunião com 
todos os segmentos da sociedade, na qual se deu ciência à 
população da crise carcerária no município, que poderia 
resultar na soltura de todos os condenados. A comuni-
dade aceitou o desafio c constituiu uma comissüo, deno-
minada Movimento SOS Cidadania, que se dedicou à 
construçüo de um novo Centro de Rcintegraçüo Social. O 
terreno foi doado pela prefeitura, com a condiçüo de que 
o centro abrigasse somente presos daquela Comarca. 

Em um ano, o prédio ficou pronto. A obra contou 
com recursos doados pela própria comunidade (igrejas, 
associações de classe c comunitárias, clubes de serviço) c 
destinados pela Prcf'citma, Governo do Estado c Asscm-
hlcia Legislativa, por meio da hqjc extinta verba de sub-
vcnçüo social. A construçüo f(>i executada, em sua maior 
parte, com trabalho dos próprios presos. As instalações 
destinavam-se aos detentos elos regimes fechado, semi-
aberto c aberto c incluíam oficinas, cozinha, capela, 
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auditório e setor administrativo. 
Apesar do grande desafio, a experiência na gestão 

dos três regimes prisionais foi um sucesso. Tanto que, 
pouco mais de um ano depois, em 1997, o Judiciário da 
Comarca, com o aval do Ministério Público, atribuiu à 
entidade a administração dos três regimes, sem vigilância 
policial, no novo Centro de Reintegração, que fi.cou sob 
exclusiva responsabilidade da APAC. 

Diferentes parcerias garantem o funcionamento 
e custeio da instituição. A comunidade contribui com 
trabalho voluntário e doações em dinheiro. O Município 
arca com despesas de água e energia elétrica. O Estado 
custeia, além da alimentação, telefone, material de 
escritório, combustível, entre outros. 

Diante dos significativos resultados do trabalho, 
sobretudo com a recuperaçüo c reinserçüo social da maio-
ria dos apenados, outros parceiros se engajaram na causa 
da APAC Itaúna no decorrer dos anos, a exemplo do Ins-
tituto Minas Pela Paz (IMPP), Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG), Programa Novos Hum os do 'Ihbunal 
de Justiça de Minas Gerais ('l]MG). 

Com urn índice de reincidência inferior a 20(3{,, 
enquanto no restante do país, é de aproximadamente 
8CYYcJ, a APAC Itaúna tornou-se rcl"crência nacional c 
internacional na recuperação de condenados. 

Rotina 

A vida dos internos da APAC ltaúna é digna, mas 
nunca ociosa. Para o regime fechado, o toque de des-
pertar é às seis horas c às sete, já acontece o primeiro ato 
socializador do dia, que inclui oração, chamada c avisos, 
seguido de banho de sol. Durante o dia, os rccupcrandos 
têm diferentes atividades, como aulas de valorização, 
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culto cristão (evangélico ou missa), encontros de Narcó-
ticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos. 

Os recém-chegados devem frequentar a 
"escolínha" do método APAC por três meses e participam 
também de trabalhos de terapia ocupacional. Os internos 
realizam, ainda, trabalhos para a "casa" e em diversas 
oficinas. Têm também acesso à prática de esportes. À 
noite, todos estudam, seja escola regular, universidade ou 
curso profissionalizante. 

Já no regime semiaberto - trabalho externo - o 
toque de despertar é às cinco horas da rnanhü. Às seis, os 
recuperandos saem para trabalho externo, devendo 
retornar às 19 horas. Depois, participam de aulas de 
valorizaçüo, culto cristüo ou encontros de Narcóticos 
Anônimos, ou Alcoólicos Anônimos. 

Coral da APAC ltaúna/Divulgação 

Estudo 

A APAC ltaúna tem no estudo um importante 
aliado para a rccupcraçflo c rcssocializaçüo. Em junho de 
20 I(), de seus 1()4 internos na unidade masculina, 140 
estudavam: 7:~ matriculados na Educaçflo Para Jovens c 
Adultos/ FundanlCntal (E.JA), 28 na EJA Ensino Médio, 
nove no Ensino Superior, em cursos ele Administração, 
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Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e 30 em 
cursos de qualificação profissional. A possibilidade de 
frequentar a universidade foi disponibilizada aos recu-
perandos a partir de fevereiro de 2016, na modalidade 
Ensino à Distáncia (EAD). 

Os cursos de qualificação profissional variam, 
podendo ser de panificação, decoupagem em caixas, 
auxiliar de marcenaria, entre outros. Emjunho de 2016, 
acontecia o Curso de Mecánica em Automóveis. A maio-
ria é oferecida através de programas governamentais e 
parcerias com organizações náo governamentais . 

........ ~ 
Estudar é urna cxigéncia na i\Pi\C/Divulgação 

Trabalho 
Os recuperanclos devem, obrigatoriamente, tra-

balhar, sendo diversas as f'unçôes para o regime fechado: 
obras, cabeleireiro, bbricaçüo e montagem de peças para 
empresas, jardinagem, cozinha, horta, aclrninistraçüo, 
portaria, padaria, cantina, marcenaria, alrnoxarifiulo, 
portarias, artesanato, refeitório, reciclagem ele lixo, entre 
outras. 
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Aqueles que têm direito ao trabalho externo e 
conseguem emprego são liberados, de segunda a sábado, 
das seis às 19 horas, devendo permanecer na APAC aos 
domingos e feriados. Mensalmente, devem apresentar 
declarações de comprovaçáo de presença emitidas pelos 
empregadores. Em junho de 2016, os recuperandos em 
regime semiaberto da APAC Itaúna trabalhavam em 
atividades como: construçáo civil, carpintaria, jardina-
gem, motorista, siderúrgica, pintor, lava àjato, fundiçáo, 
oficina mecànica, gesseiro, marcenaria, etc. 

Família e comunidade: 
agentes de ressocialização 

Coerente com sua proposta de promover a recu-
peraçáo e a reinserçáo social do preso, a APAC Itaúna de-
dica especial atençáo aos familiares dos internos, pos-
suindo um Serviço de Orientaçáo Familiar. Assim que Ütz 
seu cadastro na instituição, o familiar passa por uma tria-
gem e, se necessário, é encaminhado para atendimento 
de assistência social. Após sindicància, se constatada a 
necessidade, a APAC fórnece cesta básica a üunilias 
carentes. 

Além elos recuperanclos, também seus ütmiliares 
frequentam palestras na APAC. Elas são ministradas aos 
domingos, no horário de visitas, c visam esclarecer sobre 
o Método, suas regras e propostas. A entidade também 
atua para a reconciliação do interno com a üunília, quan-
do há situaçüo ele rompimento. 

Com a compreensüo de que a recuperaçáo do in-
f'r·ator é responsabilidade de toda a comunidade, a APAC 
Itaúna promove, anualmente, cursos de f(>rrnaçüo devo-
luntários, voltados a cidadás c cicladüos ela sociedade ci-
vil. A pôs se f(mnarem, os voluntários c voluntárias podem 
atuar em diferentes f'unçôes, corno: revista dos visitantes; 
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atividades de espiritualidade e valorização humana; 
compras; sindicâncias; transporte de hnniliares; escoltas; 
cursos de artesanato; auxiliar de cozinha, etc. 

O trabalho de diferentes instituições concorre 
para os bons resultados alcançados pela APAC Itaúna. O 
Judiciário e o Ministério Público atuam na fiscalização, 
com visitas frequentes, mediação de conflitos e apuraçáo 
e puniçáo de possíveis ülltas. A Defensoria Pública, por 
sua vez, presta atendimento jurídico aos presos, quando 
necessário, ainda que a maior parte do acompanhamento 
da execução penal fique a cargo do setor jurídico próprio 
daAPAC. 

A prefeitura de Itaúna, por meio de um convênio, 
arca com os custos de energia elétrica e água e destina à 
APAC uma auxiliar de enfermagem e uma assistente so-
cial. Já a Câmara Municipal, presta apoio quando algum 
projeto de interesse da Entidade precisa ser submetido ao 
Legislativo. 

.., 

Ern urna ele nossas visitas à APAC ltaúna/Di·Julgação 

Aprimorar sempre 

Que a experiência da APAC Itaúna é um exemplo 
para todos os estabelecimentos prisionais é inegúvel. Mas 
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nada é tão bom que não possa melhorar. Hoje, a direção 
da instituição tem como desafio manter, sem retrocessos, 
o padrão de funcionamento e avançar nas melhorias, 
principalmente no sentido de reduzir ainda mais o índice 
de reincidências. 

O ingresso do recuperando no mercado de 
trabalho é o principal foco das metas atuais. Para tanto, o 
esforço é voltado à criação de novas oficinas, cursos 
profissionalizantes e de aprimoramento. Outra linha de 
ação é a busca de parcerias com empresas da regiáo, a fim 
de que sejam disponibilizadas vagas de emprego aos 
recuperandos ou egressos. 

Todo o esforço da APAC Itaúna vai ao encontro da 
máxima que dá sentido ao método: "ninguém é 
irrecuperável". Os resultados alcançados confirmam esta 
convicçáo. 

Atividade no auditória da APAC lta(ma/Divulgação 
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Unidade feminina 

Emjulho de 2012, aAPAC Itaúna iniciou uma ex-
periência inovadora, ao inaugurar a primeira APAC femi-
nina do mundo. A unidade funciona separada do presídio 
masculino, em sede própria, e sua equipe conta com ge-
rente, tesoureira, secretário, inspetoras de segurança, 
motorista e auxiliares administrativos. As despesas com 
funcionários, alimentaçáo, telefone, insumos de escri-
tório e informática, correio e combustível sáo arcadas por 
meio de um convênio de custeio com a Secretaria de 
Defesa Social de Minas Gerais. 

A entidade é reconhecida nacionalmente e inter-
nacionalmente, sendo visitada por delegaçôes do Brasil e 
de diversos países. Sua rotina náo difere muito da APAC 
masculina. Voluntários da comunidade auxiliam em dife-
rentes atividades no Centro de Hcintegraçáo Social, co-
rno aulas de valorizaçáo humana, espiritualidadc, aulas 
de artesanatos etc. 

Em junho de 20 I G, a APAC feminina de Itaúna 
acolhia 40 recuperandas, sendo 21 em regime fechado, 
cinco no regime semiaberto c 12 no regime aberto. Vinte 
delas frequentavam a escola, em anos iniciais (ali:lbcti-
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zação), Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino 
Superior à longa distância (FEAD e UNIP). Cinco que 
estavam em regime semiaberto trabalhavam externa-
mente. 

As internas em regime fechado trabalham no pró-
prio Centro de Reintegração Social, em atividades como 
laborterapia, cozinha, artesanato, portaria, cantina, en-
tre outras. Também são oferecidos cursos profissionali-
zantes. Em 2016, em parceria com o Senac, foi realizado 
o curso de maquiadora. 

Os familiares participam ativamente da vida ins-
tituição, seja como voluntários, seja assistindo a palestras 
sobre "amor exigente", em encontros de casais, ou por 
meio de atendimentos, contatos, visitas assistidas e domi-
ciliares. 

Judiciário, Ministério Público e Defensoria Públi-
ca dão suporte no acompanhamento da execução penal. 
Já a Càmara Municipal e a prefeitura de Itaúna são par-
ceiras em atividades sociais. Assim como na unidade 
masculina, os maiores desafios atuais da APAC feminina 
são a redução da reincidência e a busca de novas parce-
rias, especialmente para oficinas e cursos profissiona-
lizantes, a fim de se propiciar a inclusão das recupe-
randas no mercado de trabalho. 
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APAC São João Del Rei: 
inclusão pela educação 

/ Reconhecida pelo pioneirismo no desenvolvi-
mento do método humanista c civilizatório de recupe-
ração de detentos, a APAC de Itaúna, no Centro-oeste 
mineiro, foi a fonte maior de inspiração para a fundação 
da Associação de Protcçfto c Assistência aos Condenados 
de São João Del Hei, no Campo das Vertentes, em 27 de 
junho de 2007. E os resultados na recuperação dos 
detentos f(mun tão surpreendentes que em 2013, apenas 
seis anos após a sua criaçüo, a AJ>AC de São João Del Hei 
já contava com um prédio próprio de quatro mil metros 
quadrados. Edificado em área doada pela Prefeitura, o 
primeiro prédio do complexo foi construído com a força 
do trabalho dos próprios rccupcrandos c recebeu o apoio 
de diversas instituições, públicas c privadas, bem como 
da sociedade local. 

'1\tuo em movimentos sociais há mais de 30 anos 
c a preocupação com o sistema prisional, especialmente 
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no que se refere à socialização dos detentos, sempre me 
acompanhou. Integrei, inclusive, a Pastoral Carcerária e 
quando visitei a APAC de Itaúna em 2005, me encantei", 
conta Antônio Carlos de Jesus Fuzatto, fundador e 
presidente da associação de São João Del Rei. Professor 
da rede pública, com mestrado em Educação e Sociedade 
pela Unipac de Barbacena, com a dissertação "Sociali-
zação no Sistema Prisional Convencional e Alternativo 
em Minas Gerais: Estudo com Encarcerados", Fuzatto 
pôde então vislumbrar na exitosa experiência pioneira de 
Itaúna, o potencial que uma proposta adequada de edu-
cação, em sintonia com os 12 passos que norteiam o Mé-
todo APAC, tem para a inclusáo social dos ex-presidiários 
na sociedade. 

E foi sob essa inspiraçáo e exemplo que a APAC de 
Sáo Joüo Del Rei iniciou as suas atividades, em 2007, 
recebendo inicialmente 57 recuperandos no antigo pré-
dio da cadeia pública da cidade, que fora adaptada para 
recebê-los. H~je, a primeira unidade da APAC projetada e 
construída à medida certa para garantir o bem-estar dos 
recupcrandos e a segurança, abriga nada menos do que 
180 detentos. 

Biblioteca da APAC São João Del Rei/Divulgação 
~ . . ., 
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"Para chegar, uma leve subida, numa das saídas 
da cidade. O cuidado com o prédio é evidente e tudo 
parece muito novo, recém-construído", reportou em um 
artigo o cientista político Rudá Hicci, após visitar a APAC 
de São João Del Rei em março de 2016. Visivelmente im-
pressionado com o projeto, ele acrescentaria ainda: "mas 
não existe somente a estampa de todo prédio recém-
construído. É evidente o cuidado. E a ordem". 

De fato, quem visita a unidade da APAC de Sào 
João Del Rei sai mesmo impressionado. Ao lado da recep-
ção, um show room apresenta os móveis e artesanatos 
produzidos pelos recuperandos. Já dentro da unidade, 
vislumbram-se, impecáveis, o complexo com a ala mas-
culina, dividida, por sua vez, em três alas- regime fecha-
do, regime semiaberto interno e regime semiaberto exter-
no -, os refeitórios, cozinhas, lavanderias, salão de even-
tos e de reuniões, biblioteca e sala de informática, com 
computadores conectados aos programas, federal e esta-
dual, de ensino à distância. E em um grande espaço aber-
to, sem portões e trancas, vislumbram-se, ainda, a horta e 
o pomar em forrnaçáo; a marcenaria; a serralheria; a área 
de produçáo de artesanato; a pocilga; c o espaço de cria-
çáo de galinhas e patos e de codornas confinadas. 

Durante o dia, as celas pcnnancccm fechadas. E 
os rccupcrandos em regime fechado c scrniahcrto interno 
seguem uma rotina de trabalhos e de labortcrapia, ele 
formação profissionalizante c de estudos no ensino 
fundamental, médio ou univcrsitúrio, enquanto que os 
de regime semiabcrto saem para trabalhar em cstabclc-
cirnentos da cidade às seis horas da rnanhii, retornando 
até as 18 horas para estudar c dormir. Ao todo, a APAC de 
Süo Joüo Del Hei oferece dez oficinas aos rccupcrandos, 
entre as quais a de padaria, de cozinha/culinária, suino-
cultura, avicultura, horta/pomar, marcenaria, serralhe-
ria, artesanato c de produçüo de bloquctcs dc concreto c 
de vassouras. 
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Atividade no auditório da unidade/Divulgação 

Educar para ressocializar 

A educaçüo é um dos principais diferenciais na 
APAC de Süo Joào Del Rei. Todos os recuperandos estu-
dam e a unidade é a que tem o maior número de presos 
cursando a universidade. Nada menos que 34 de seus 
180 internos fazem curso superior, o que representa em 
torno de 19(1() do total. Süo disponibilizados, na moda-
lidade Ensino à Distáncia, os cursos de Administraçüo, 
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. E nào sào 
raros os casos em que o detento entra na APAC Süo Joào 
Del Hei somente alfabetizado e quando termina de cum-
prir sua pena, já se formou na faculdade. Situaçüo que, 
sem dúvida, contribui para a reinserçüo social do egresso 
além ele garantir-lhe melhores condições de disputar 
uma vaga no mercado ele trabalho. 

Ala feminina 

Como aconteceu durante a construçào ela primei-
ra unidade do complexo da APAC ele Sào Joüo Delllci, os 
próprios rccupcrandos cstüo agora envolvidos na cons-
truçüo ela ala ['crninina, que hoje já 6 a maior de Minas 
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Gerais e abriga 45 detentas em um prédio alugado. "Co-
mo a mão de obra representa 45% de uma construção, 
contamos com força de trabalho suficiente e, inclusive, 
qualificada, pois muitos recuperandos que começaram 
aqui como serventes hoje são pedreiros e mestres de 
obra", explica o presidente, que já foi deputado estadual 
pelo PT. 

Já a parte de materiais de construção vem, por sua 
vez, de convênios e de apoios de instituições, de todas as 
esferas. "Todos ajudam. As parcerias éljudam a viabilizar 
tudo. Outro dia, por exemplo, estava na porta do banco e 
encontrei com o prefeito de uma cidade vizinha que 
prontamente cedeu caminhões de areia c cascalho para a 
construção do prédio da ala feminina", conta Antônio 
Carlos Fuzatto. Além disso, ele ressalta também o apoio 
da comunidade, como revela a concorrida participação 
de voluntários nos cursos de formação para o trabalho na 
APAC. 

Além das unidades, masculina e feminina, a 
APAC de São João Del Rei mantém ainda uma Casa do 
Albergado na cidade, que conta atualmente com 120 
condenados em regime aberto. Corno os condenados ao 
regime semiabcrto, os albergados saem para trabalhar às 
seis horas da manhã e retornam às 18 horas, quando 
então se dedicam aos estudos até a hora de dormir. 

Resultado disso, o índice de recuperação e de 
ressocialização dos detentos nas unidades da APAC de 
São João Del Rei é altíssimo, atingindo entre 70 e 80(YcJ, 
informa o presidente. "Hecuperar sete em dez detentos é 
muito gratificante. Afinal, chegam aqui bandidos c 
bandidas c têm todas as condíçôcs para sair com a cabeça 
erguida, dignamente, como homens e mulheres do bem", 
ele comemora. 
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Drogas 

Entre os maiores desafios para a recuperação dos 
detentos, a dependência química, tanto do álcool quanto 
de drogas ilícitas, figura cada vez mais em destaque, 
afirma Antônio Carlos Fuzatto. No Brasil, a dependência 
química atingiu, em 2015, 3% da população - cerca de 
seis milhões de pessoas -, conforme dados do relatório 
anual do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crimes (UNODOC). Contudo, entre a população 
carcerária do País - de mais de 600 mil presos -, este 
índice, somando-se dependentes químicos e envolvidos 
com o tráfico de drogas, salta para a casa dos 80%, estima 
o presidente daAPAC de Sàojoào Del Rei. 

"E a líbertaçào das drogas é um dos trabalhos mais 
difíceis", ele constata, ressaltando que a APAC de Sào 
Joào Del Hei está enfrentando o problema em três frentes 
combinadas: o apoio psicológico, sobretudo aos depen-
dentes químicos; a realízaçào de cursos e ações de cons-
cientizaçào, em parceria com universidades; e o envolvi-
mento das ünnílias dos rccuperandos. 

Aliás, o presidente ressalta que a referência ünni-
liar, um dos 12 passos do Método APAC, é decisiva para a 
recupcraçüo dos detentos em todas as Ü1scs do processo, 
acentuando-se, porém, no caso da dependência química. 
Assim, além das atividades de formação para as famílias e 
em datas comemorativas, corno o Dia das Mücs e o Natal, 
a questào das drogas torna crucial o envolvimento 
Ülmiliar no processo de tratamento do dependente, por 
meio da rcalizaçüo de cursos, palestras c seminários, 
assinalou Antônio Carlos Fuzatto. 
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APAC Santa Luzia: ambiente 
rural para cumprimento da pena 

Acordar com o raiar do dia, ao som inconfundível 
do mugido de gado c com montanhas diante da janela. À 
primeira vista, essa poderia ser a descriçüo do amanhecer 
de um trabalhador rural. Mas ütz parte da rotina dos 
detentos que cumprem pena na APAC de Santa Luzia, a 
segunda a funcionar na Hcgiüo Metropolitana de Belo 
Horizonte c a maior do Estado em termos de espaço 
geográfico c área construída. 

Trata-se da primeira do Estado a ser erguida com 
base em um pn~jcto arquitetônico desenvolvido para 
atender à metodologia, um diferencial que deu destaque 
ü unidade, como ressalta o diretor executivo da 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados 
(FBAC), Valdeci Antônio Ferreira. Até cntüo, as APACs 
haviam sido instaladas em prédios adaptados, ou com 
pn~jeto padrüo, construídos para serem prisôes comuns, 
administradas pela polícia. Em Itaúna, por exemplo, 
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depois que o juiz entregou as chaves para a APAC, foram 
feitas várias adaptações. 

O arquiteto responsável, Flávio Agostini, conta 
que já havia se dedicado a estudar o projeto de uma peni-
tenciária, durante sua pós-graduação e resolveu desen-
volver algo na área como trabalho de mestrado. Após a 
decisão, o arquiteto participou de um seminário no qual 
conheceu integrantes das APACs. "Foi uma coincidên-
cia", comenta. A partir daí, frequentou debates e reuniões 
com o grupo que tentava erguer uma unidade para a Re-
gião Metropolitana da capital. Já existia a APAC de Nova 
Lima, mas recebia somente infratores do município e a 
ideia era criar uma unidade que abrangesse um público 
maior. 

Agostini conheceu mais a fundo os detalhes sobre 
o projeto em encontros com militantes da causa, como o 
saudoso e aguerrido amigo professor Fábio Alves dos 
Santos, coordenador do Serviço de Assistência Jurídica 
(SAJ) da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-Minas) - falecido precocemente aos 59 
anos, em 2013. "Os critérios de segurança, rígidos, foram 
todos mantidos. Outros foram alterados", conta o 

Vista aérea ela unidade/Divulgação 
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arquiteto. Ele cita, por exemplo, a paisagem das mon-
tanhas que se vislumbra das janelas dos dormitórios, bem 
diferentes das celas dos estabelecimentos tradicionais, 
das quais normalmente só se vê concreto e grades. 

Com o conhecimento técnico que, até então, não 
era usado neste tipo de construção, o terreno em declive 
foi propositalmente escolhido para possibilitar a vista. 
Também há um galpão para que os familiares possam 
ficar, enquanto aguardam identificação e revista, sendo 
também garantida privacidade em banheiros. Outro 
detalhe do projeto posto em prática foi a redução dos 
espaços restritos apenas ao pessoal administrativo. O 
refeitório, por exemplo, é coletivo. Funcionários adminis-
trativos fazem as refeições junto com os presos, não ha-
vendo separação por grades. Prioriza-se o contato. 

O projeto arquitetônico logo nos conquistou, pois 
as inovações interpretavam na construção do complexo a 
filosofia do modelo APAC. Tudo sem que se comprome-
tesse a segurança. "Não é aquele modelo com celas em 
volta e o pátio de sol no meio. Só concreto e grades. Lá tem 
jardim, espaços para a convivência com as ünnílias. Nas 
primeiras APACs, náo havia espaço para a acolhida das 
ünnílias, corno acontece nas prisões comuns. Elas chega-
vam e ficavam do lado de fora, no sol, na chuva, no frio", 
salienta Valcleci, referindo-se ao sofrimento imposto a 
mulheres, crianças, idosos c todos mais que buscam um 
esperançoso, sofrido e às vezes, muito breve encontro 
com os entes amados que cumprem pena. 

Preconceito 

A realizaçáo do prqjcto arquitetônico foi apenas 
um passo na longa jornada necessária para a concrc-
tizaçáo da unidade de Santa Luzia. Integrei a comissáo 
responsável pelo pn~jcto, junto com o diretor da FBAC, 
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Valdeci Ferreira, o professor Fábio Alves dos Santos e o 
Cardeal Dom Serafim rernandes de Araújo, que na oca-
sião, estava à f1:ente da Arquidiocese de Belo Horizonte, 
além de outros entusiastas do Método APAC. 

Entre os maiores obstáculos, estava a resistência 
da comunidade. Aqui, abro um parêntese para ressaltar a 
importância do Cardeal Dom Serafim e da Congregação 
dos Irmáos Maristas para a execuçáo do projeto, inclusive 
nos diálogos com a comunidade sobre a importância da 
construçáo desta APAC. O entáo arcebispo metropolitano 
se engajou pessoalmente, se encarregando de esclarecer 
os padres da cidade para que apoiassem o projeto. 

A dificuldade inicial para a construção da unidade 
chegou ao ponto de o primeiro terreno estudado para sua 
implantaçáo ser descartado. Lembro-me bem dessa 
batalha inicial. Não me saem da memória as reuniões na 
igreja de Santa Luzia para discutir a construção. Partici-
pavam comigo, entre outros, o professor Fábio Alves e o 
Cardeal Dom Serafim e nestes encontros, fomos até vaia-
dos. É que vereadores ela cidade, inclusive de partido de 
esquerda, se posicionaram contrários ao projeto e 
organizaram a população para que o rqjeitasse. 

O procurador de Justiça e ex-corregedor do 
Ministério Público mineiro, Antônio de Pádua Marchi 
(Padu), que também apoiava a nova APAC, foi um dos que 
ficaram assustados com o medo c resistência da popula-
ção. Ainda em uma reunião na igreja, ele me confessou 
acreditar que perderíamos aquela "parada". 

A realidade é que ainda ocorrem, em toda a parte, 
a rqjeiçüo c o preconceito ao preso. A sociedade cobra que 
se prenda os bandidos c se construam presídios, mas a 
grande maioria quer que estejam na cidade vizinha ou o 
mais longe possível. Por isso, a primeira tentativa ele se 
construir a APAC Santa Luzia em um terreno doado no 
bairro Citroltmdia nüo deu certo. A reaçáo foi táo negativa 
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que precisamos escolher outro espaço, na zona rural. 
Obviamente, seria impossível concretizarmos o 

projeto, sem o apoio da comunidade, cuja participação é 
imprescindível ao Método APAC. Sem ela, a APAC não 
existe. Iniciou-se, então, um lento e consciente trabalho 
de esclarecimento da populaçáo, no qual tiveram papel 
fundamental a Igreja católica, a Pastoral Carcerária e a 
PUC-Minas. Ao final, a comunidade se conscientizou da 
importância do projeto c deu sua concordância. 

Mas ainda haveria outros obstáculos, mesmo após 
a implantaçáo da unidade. Um deles, como aponta o 
diretor da FBAC, Valdeci Ferreira, é que o próprio perfil 
das metrópoles se reproduz no entorno da unidade, o que 
dificultou a conquista de voluntários. Enquanto nas 
APACs do interior, há maior manutenção dos vínculos 
ünniliares c dos valores tradicionais, inclusive uma maior 
religiosidade, na Região Metropolitana, as famílias estão 
mais dispersas c há menos laços. "Isso dificulta um pouco 
a participaçào da comunidade. Tudo isso foi um grande 
desafio no início", lembra Valdcci. 

Essas c muitas outras dificuldades, aos poucos, 
foram sendo superadas. Depois de instalada, a APAC 
Santa Luzia tornou-se um projeto de grande êxito, com 
aceitaçào praticamente total no município. Agora, 
felizmente, ninguém mais pensa em tirú-la de lú. 

Rotina 

Quem consegue ser enviado para cumprir pena 
no local também aprova o pn~jeto, pois nüo houve registro 
de rebeliões, motins ou quaisquer outros tipos de 
problema mais graves de disciplina com os sentenciados, 
desde a criaçfw, que completa uma década em 20 l G, 
quando escrevo este relato. Trata-se da maior APAC de 
Minas, com capacidade para 200 internos, o múximo 
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Oficina de música/Divulgação 

permitido. Em meados deste ano, a unidade tinha 158 
recuperandos e, de acordo com dados da Secretaria de 
Estado de Defesa Social de Minas (Seds), registrava rein-
cidência de 28%. O índice é apenas uma fração da média 
do sistema penitenciário brasileiro, que atualmente está 
acima dos 70%. Isto, mesmo com internos considerados 
de alta periculosidade, condenados a penas que superam 
os 30 anos de prisão, período máximo permitido pela 
legislaçfto brasileira para um condenado permanecer na 
cadeia. 

Para os novatos, os primeiros 30 dias são ele 
adaptação, sem saídas elos dormitórios, a nüo ser para as 
orações diárias no início da manhã, atendimento médico 
ou receber visitas aos domingos. Após este período, os 
rccupcrandos entram na rotina diária do local, que come-
ça cedo, com os primeiros raios ele sol. 'Iodos têm que se 
levantar às Gh. Uma hora depois, elevem estar prontos 
para a oraçüo coletiva das 711 c, 15 minutos após, seguem 
para o cal"é da manhü. 

Em seguida, os rccuperandos nnnam para mais 
um dia ele trabalho, que se estende elas 8h às 17h, parando 
apenas para o almoço das 12h às 13h. Em Santa Luzia, há 
diversas atividades disponíveis, como carpintaria, 
funilaria c outras. IIá, inclusive, oficinas de artes e grupo 
musical. Após essa jornada, os recuperandos fazem uma 
pausa para o jantar c, aqueles que quiserem podem estu-
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dar das 18h às 21h, com possibilidade de aulas dos 
ensinos médio ou fundamental ou mesmo curso superior. 

A procura pelo estudo é grande. Dos 158 internos 
que estavam no na instituição no momento em que eu 
redigia este texto, todos trabalhavam e 100 estudavam, o 
que representa quase dois terços de todos os condenados 
da unidade. E as possibilidades são quase infinitas, já que 
na biblioteca há computadores disponíveis para que os 
recuperandos possam obter um diploma de cursos 
superiores à distância. 

Quem já concluiu os estudos pode ter algum tem-
po de lazer na sala de convivência. Para isso, no entanto, é 
preciso seguir regras rígidas, pregadas nas paredes e 
fiscalizadas pelos próprios internos que se encarregam da 
administração da unidade. 

Ao arrumarem as camas, por exemplo, é preciso 
deixar lençóis e cobertores juntos, com o travesseiro por 
cima. Já as roupas pessoais devem ser dobradas e 
organizadas de acordo com o tipo de peça, sendo que as 
roupas de baixo elevem ser mantidas sempre fora ela vista. 
Os produtos de higiene pessoal têm que ficar juntos, 
sempre na prateleira destinada aos mesmos. 

Quem já viu pessoalmente ou mesmo pela televi-
são as cenas tão corriqueiras nas celas ele cadeias ou peni-
tenciúrias comuns, que têm as paredes repletas de escri-
tos ou forradas por lótos ele t;uniliares ou pôstcres de mu-
lheres nuas, ficaria impressionado na APAC. Lá não é per-
mitido nenhum tipo de escrita ou colagem nas parceles 
além elas próprias regras. E quern infringir qualquer mna 
delas recebe punição. Deixar a cama desarrumada, por 
exemplo, é uma infraçüo disciplinar leve, mas que pode 
render ao bagunceiro a suspensüo da hora ele lazer. As 
punições, no entanto, silo raras. 

A APAC de Santa I ,uzia contribuiu, ainda, para 
que f(Jsse desfeito um mito sobre o perfil dos detentos. 
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Acreditava -se que por ser uma unidade da Região Metro-
politana que abriga condenados por crimes de maior 
potencial ofensivo, haveria mais resistência ao Método e 
maiores problemas de comportamento. No entanto, o 
fato de serem condenações longas acabou facilitando a 
aplicação da metodologia. Os presos com tempo maior a 
cumprir geralmente ficam agradecidos por estarem na 
APAC e se eng<\iam com mais afinco. Já com a expectativa 
de liberdade "batendo à porta", o detento acaba náo 
assimilando táo bem a proposta. 

A APAC Santa Luzia está instalada na Zona Rural do município/Divulgação 
)\~, > > -»><· .. -···- .. - J 
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Tipologia de crimes na APAC 
Não é incomum a crença de que o Método APAC é 

eficiente somente para réus primários ou para aqueles que 
tenham praticado pequenos delitos. Trata-se de um mito 
que se instalou inclusive entre operadores do Direito, 
muitos dos quais nào enxergam perspectivas para o preso 
condenado por crimes violentos ou que tenha urna longa 
folha de reincidência. Neste sentido, é bom ressaltar que 
todo crime configura violência, nfw importando sua 
forma, extensüo ou impacto na opiniüo pública. 

O Método APAC percorre o caminho inverso de 
algumas máximas que circulam com naturalidade em 
urna parcela expressiva da sociedade brasileira, como 
"bandido horn é bandido morto" ou "direitos humanos 
para humanos direitos". Nesta lôgica, o apenado tem 
sempre a imagem do ser humano sem escrúpulos, 
perigoso c irrecuperável. jú na perspectiva das APACs, é 
possível recuperar qualquer pessoa, desde que receba um 
tratamento adequado. 

Dentro do Método, nunca se pergunta sobre o deli-
to do recuperando ou sua cxtcnsüo de pena, pois o que im-
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porta é que "todo ser humano é maior que seu erro". Náo 
existe, portanto, um perfil de preso adequado à APAC. É 
preciso apenas que o apenado manifeste o desejo de cum-
prir a pena neste tipo de instituiçáo e que tenha cometido 
o crime ou possua Ülmiliares na Comarca da APAC. 

Lembro-me das minhas primeiras visitas à APAC 
Itaúna, quando a curiosidade era maior e, nào raro, 
perguntava para alguns internos, caso quisessem 
responder, sobre seus delitos. Fiquei surpreso ao ver ruir 
o mito de que o método só dá resultado para os chamados 
crimes de baixo potencial ofensivo. Encontrei detentos 
que tinham penas de até 106 anos, com reincidências 
extensas e constantes e um rol de crimes igual aos dos 
presos de qualquer cadeia ou penitenciária que eu costu-
mava visitar corno presidente da Comissáo de Direitos 
Humanos da Assemblcia. Constatei que o apenado é 
quem escolhe a APAC, c nüo o contrário. 

Também realizei outra pesquisa, de maneira in-
formal, nas APACs que visitávamos e encontrei pessoas 
com penas extensas e autoras de crimes violentos, mas 
que mesmo assim se recuperaram. Naquele momento, 
minha convicçüo aumentou e se tornou definitiva: a 
APAC é um método comprovado, eficiente, eficaz c pre-
cisa ser ampliado c divulgado. Ela nüo escolhe para tra-
balhar os presos dos chamados "pequenos delitos" ou 
primários. ll urna instituiçüo aberta para qualquer tipo de 
pena, chamada grave ou nüo. 

Como afirma o advogado Mário Otobonni: "o 
método cuida em primeiro lugar da valorização humana 
da pessoa que errou e que, segregada ou não, cumpre 
pena privativa ele liberdade. Normalmente, os infi'atores 
condenados são discriminados no mais amplo sentido da 
palavra. A maioria é vista apenas corno criminosos 
irrccupcnÍvcis, lixo ela sociedade [ ... ].Aqui vale lembrar a 
rmÍxirna: "'lhda pessoa é maior que seu próprio erro". 
(OTTOBONI, 2001, p. 30). 
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Jardms da APAC Simta Luzia corn iluminação natalina/Divulgação 

A paz perfeita 
Certa vez, em um reino muito distante, 

reconhecido por seus grandes artistas, o rei 
decidiu j{tzer um concurso entre os pintores. 
Venceria a competiçiio aquele que melhor 
conseguisse retratar em um quadro a ide ia da 
paz. Duas obras chamaram a atençâo do rei: 
uma delas, belíssima, retratava uma família 
reunida à sombra de umaji·orulosa árvore em 
um dia ensolarado. !lo .fzuulo, uma paisagem 
bucólica, com gramado bem verde, .flores colo-
ridas, lindas nwntanlws, lago de âgzws lim-
pidas c um céu azul anil. O quadro lransmil ia 
uma scrzsaçiio de total harmonia c foi o eleito 
pelos conselheiros do rei. 

!l outra obra que aqradara ao soberano 
apresentava um cenário sombrio. Do du escu-
ro, cortado por raios, despencava uma tempes-
tade. !lo .fltndo, montanhas inóspitas e wna 
cachoeira comjórte queda d'âqzw, ainda mais 
aqilada pela tonncnla. 1~ Jói este o quadro 
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escolhido pelo rei. Atônitos, os conselheiros o 
questionaram: 

- Sua Mczjestade, ncio entendemos. 
Como pode preferir este quadro tão tenebroso à 
outra pintura, que é retrato fiel da paz 
perfeita? 

- Senhores, olhem com atenção para o 
que está no alto da cascata- pediu o rei. 

Os conselheiros, então, perceberam 
que na fenda de uma rocha, crescera um 
arbusto. Nele, estava pousado um pássaro e ao 
lado, havia um ninho com dois filhotes de 
biquinhos abertos. No céu, identificaram a 
femea, que se aproximava, trazendo no bico o 
alimento para seus filhos. 

- Meus caros - disse o rei - a paz não 
significa estar em um lugar sem ruídos, 
problemas, tensões e conflitos; sem suor e sem 
dor: fl verdadeira paz é conquistada quando 
alcançamos o equilíbrio em meio a todas estas 
dificuldades. 

Com esta singela história, abri meu pronuncia-
mento, em 2G ele abril de 20 lG, no lançamento oficial elo 
projeto Superando Fronteiras, financiado pela Uniào 
Europcia c que destinou recursos para o fortalecimento 
das APACs em Minas Gerais e para promover a cxpansüo 
elo método para os estados elo Ccarú, Espírito Santo, 
Maranhüo, Paraná c Honclônia. Durante a solenidade, no 
auditório da Associaçfw dos Magistrados Mineiros 
(Amagis), cn1 Belo Horizonte, ressaltei que, a exemplo do 
rei, a APAC também fez a escolha de criar urna cultura de 
paz sem negar a existência elo con(]ito, sem buscar a "paz 
de cemitério", sem fugir para um lugar bucólico c isolado. 
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Sem dúvida, nosso desafio é construir a paz onde 
vivemos; no mundo real, com suas injustiças, desigual-
dades, conflitos e desequilíbrios, que tanto afetam o 
homem, a natureza e a comunidade. Nesta realidade, 
muitas vezes, a harmonia do indivíduo na sociedade é 
quebrada. Nela, vivem pessoas e famílias concretas - e 
náo de "comerciais de margarina". Gente que lida com 
dificuldades econômicas, desemprego, preconceito, falta 
de oportunidades, segregaçáo e os conflitos inerentes ao 
relacionamento humano. 

De fato, muitos sáo os elementos que podem levar 
ao acirramento desta convivência social, fazendo com 
que chegue aos extremos. Neste "corpo" social, desigual 
e maltratado, pode surgir a "ferida", o "tumor", o crime, 
que "adoece" a sociedade. Assim, o cidadüo que, usando 
seu livre arbítrio, poderia ter escolhido o caminho do 
bem, da paz c da harmonia com seus semelhantes se 
desvia c pega o atalho da subvcrsüo e da violência, acre-
ditando que poderá tornar à força aquilo que lhe foi 
negado. 

Consciente deste mundo real, a APAC escolheu 
trabalhar com a cultura de paz, atacando também a raíz 
do conflito social. Ou seja, atua para a corrciçüo do preso, 

.Jtrclin~ ele~ APM~ Si\llta Luzi<t/Divu!ga~i\o 
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mas também para a correção do desequilíbrio que gerou o 
crime. Por isso, os benefícios que gera váo além de seus 
muros e ultrapassam as fronteiras dos municípios. É fato 
que nos locais onde sáo instaladas, constroem-se novas 
relações de harmonia, levando à redução da crirnina-
lidade c violência, bem como a mais paz na sociedade. 
Mas seus efeitos atingem também as cadeias tradicionais, 
urna vez que acaba irradiando seu método para outros 
estabelecimentos penitenciários. Como resultado, há 
uma melhoria em todo o sistema prisional, a exemplo do 
que ocorreu em Minas Gerais. 

Responsabilidade coletiva 

llá que se compreender que a sociedade, por mais 
que queira se omitir, tem a responsabilidade de recuperar 
seus infratores. Como sempre repito, aquele que alguns 
chamam de criminoso é fruto deste modelo de sociedade. 
Se é ela que produz os cidadüos e cidadás de bem, gera 
tambén1 os indivíduos desajustados. O grande filósofo 
francês do iluminismo - mas anti-iluminista - Jean-
Jacques Rousseaujá alertava para isso, em 17G2, na obra 
Emílio, quando cunhou o princípio da "bondade natural" 
do homem. 
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Em uma crítica ao determinismo da sociedade da 
época, Rousseau afirma que a civilização e a sociedade 
corrompem o homem, sendo necessário recorrer ao 
sentimento, voltar à natureza, originalmente boa. "O 
homem é naturalmente bom, o mal é consequência da 
sociedade", disse. Ao tratar da história da perversão da 
natureza humana, que teria ido do estado puro de natu-
reza ao estado de sociedade, o filósofo busca demonstrar 
que as desigualdades sociais, morais e políticas não têm 
origem na natureza e sim, são obras dos homens. 

Cabe, portanto, à sociedade "cuidar," tanto para 
prevenir o crime, quanto para recuperar o infrator. Utili-
zo o conceito "cuidado" na perspectiva tratada pelo filó-
sofo alemáo Martin Heidegger ( 1887 -1977) na obra Ser e 
'Tempo (1929), abordada também pelo teólogo e escritor 
brasileiro Leonardo Boll' em dois de seus livros: Saber 
Cuidar (1999) e O Cuidado Necessário (2012). 

Para Bolf, nós náo somente temos "cuidado", mas 
somos "cuidado". Trata-se de um modo-de-ser singular 
do ser humano. Já Heidcgger (1889-1977), considerado 

"f' I' f' d 'd l " f' " " " l o 1 oso o o cu1 ac o , a 1rrnou que o querer c o c csc-
jar" estão enraizados no cuidado essencial c so-mente a 
partir da estrutura do cuidado, podem ser exercidos 
como dimensão do humano. "O cuidado subrninistra 
preliminarmente o solo em toda interpretação do ser hu-
mano que se move", afirmou o filósofo alemfto. A premis-
sa, na leitura de Bon: significa que o cuidado "funda um 
novo cthos, no sentido originário da palavra cthos na 
filosofia grega: a forma corno organizamos nossa casa, o 
mundo que habitamos com os seres humanos c com a 
natureza". 

Enquanto fundamento ele organização de nossa 
existência, o cuidado adquire importtmcia primordial na 
prcvençfto c na correção do delito. Assim, quanto mais 
cuidarmos de nossas crianças c jovens para que tenham 
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vida digna e sigam um caminho reto, menos violência e 
criminalidade teremos. Da mesma forma, ao cuidarmos 
dos infratores para que não reincidam no crime, mais se-
gurança garantimos. Somente a partir do cuidado pode-
remos construir uma sociedade com mais paz, harmonia, 
respeito e tolerância com as diferenças. 

Enfim, vale aquela máxima popular: "Quem pa-
riu Mateus que o embale". Se quer alcançar a "paz per-
feita", uma sociedade precisa ter como imperativo a recu-
peração de seus presos. E vou além: é pela forma como 
trata tais situações limites que podemos medir o grau de 
desenvolvimento de um povo. , 

Que ninguém se iluda. Não moramos no Eden. 
Estamos longe dele. Vivemos na cachoeira, na tormenta, 
no conflito, e a APAC desperta a sociedade para lidar com 
esta dimensão, na perspectiva de que um infrator recu-
perado representa mais harmonia para a coletividade. 
Portanto, fortalecer as APACs é contribuir para se instale 
no "mundo real" a verdadeira cultura de paz. 
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Superando Fronteiras 

O projeto Superando Fronteiras, lançado oficial-
mente em abril de 2016, visa o fortalecimento das APACs 
em Minas Gerais e a expansão do Método para os Estados 
do Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraná e Hondônia. 
Financiado pela União Europeia, ele tem como parceiros 
no desenvolvimento da iniciativa, além da Fraternidade 
Brasileira das Associações de Proteção c Assistência aos 
Condenados (FBAC), a Ong italiana AVSI Brasil 
(Associação Voluntários para o Serviço Interna-cional -
Brasil) e o Instituto Minas Pela Paz (IMPP). 

Como informou, na ocasião, o vice-presidente da 
AVSI Brasil, .Jacopo Sahaticllo, o propôsito maior é possi-
bilitar que, cada vez mais, as APACs tenham o poder de 
transformar vidas, não somente daqueles que nelas cum-
prem pena, mas de todo o seu círculo de convivência. "É 
muito gratificante trabalhar para fortalecer a metodolo-
gia APAC, promover os direitos humanos no Brasil c ver 
as vidas de bmílias sendo mudadas pela atuação das 
APACs", afirmou. 

100 



O projeto tem como objetivo central contribuir 
para promover os direitos humanos da população car-
cerária, fortalecendo a participação política e o diálogo 
com os defensores dos direitos humanos, envolvendo a 
sociedade civil, bem como atores nacionais e interna-
cionais, públicos e privados. Já o objetivo específlco diz 
respeito a reforçar a atuaçào das APACs na defesa dos 
direitos humanos dos condenados, promovendo um salto 
de escala da experiência e da sua metodologia como 
política pública no Brasil. 

Com vigência de dezembro de 2015 a junho de 
2018, o projeto Superando Fronteiras prevê diversas 
ações e investimentos, dentre os quais: a implantaçáo de 
10 novas APACs em seis Estados; sistematizaçào da me-
todologia e da experiência APAC; realizaçào de seminá-
rios regionais para divulgaçào do Método, envolvendo 
sociedade civil, empresariado e poder público local; 
participaçáo de administradores e gestores das APACs em 
cursos à distância sobre a metodologia e gestáo; 800 con-
denados formados na metodologia APAC; formaçáo e 
certificação de detentos em cursos de qualificaçào profis-
sional. 

Entre os apoiadores, estào: Departamento Peni-
tenciário Nacional do Ministério da Justiça (DEPEN), 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJM G), Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR), Secretaria de Estado de Defesa 
Social de Minas Gerais (SEDS-MG), Secretaria de 
Justiça do Cearú (SEJUS- CE), Secretaria de Justiça de 
llondônia (SEJUS-MG), Secretaria de Justiça do Ceará 
(SE.JUS-CE), Secretaria de .Justiça de Rondônia 
(SE.JUS-HO), Secretaria de .Justiça e Administraçáo Pri-
sional do Maranhão (SE.JAP-MA), Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), Ministério Público de 
Hondônia (MP-RO) e o Instituto Latino Americano (Illa). 
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Franz de Castro Hotzwarth: 
o mártir da APAC 
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Há mais de 33 anos, no dia 14 de fevereiro de 
1981, uma grande rede de TV noticiava em horário 
nobre, com a falta de ética táo peculiar à mídia em nosso 
país: "rebelião de presos na cadeia de Jacareí (SP) e dois 
jovens advogados da APAC de Süo José dos Campos 
tomam o lugar dos reféns para ajudar nas negociações." 

Eram o Dr. Mário Ottoboni e o Dr. Franz de 
Castro. Convidados para ajudar a pôr fim ao impasse, eles 
se ofereceram, espontaneamente, para f\.car no lugar das 
vítimas, conduzindo a negociação das revindicações dos 
rebelados e a libertaçüo dos reféns, um carcereiro, um 
agente penitenciário e um soldado da Polícia Militar. Do 
lado de fora do presídio, o prefeito da cidade, juiz de 
direito e promotor, entre outras autoridades. 

O acordo era de que os detentos sairiam com os 
dois advogados em veículos da prefeitura. A saída do 
primeiro carro, com Mário Ottoboni, ocorreu sem 
problemas. Mas quando o carro em que o Dr. Franz estava 
surgiu, um, dois, dezenas, centenas de disparos foram 
feitos. O carro, uma Belina, foi crivado de balas. Depois, 
no chão, os corpos de cinco presos e do jovem Franz de 
Castro 1-lolzwarth. 

Assisti àquelas imagens fortes e, talvez, tenha 
desabrochado ali, I G anos antes da CPI Carcerária de 
Minas Gerais, minha paixão pela APAC; diante da 
abnegaçüo daqueles dois dcl'ensores da causa. Ainda 
hoje, me emociono quando revejo as cenas que, a meu 
ver, süo uma comprovaçfto das palavras de Jesus: "Não 
tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus 
amigos." (Jo 15, 13) 

Uma vida a serviço do próximo 
Nascido em 18 de maio de 1942, em Barra do 

Piraí OU), Dr. Franz tinha um dom muito especial, de 
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doação e carinho para com as pessoas, o qual foi, muito 
cedo, notado por sua família. Esse perfil fez com que se 
destacasse na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, 
em São José dos Campos, onde se graduou, e no Curso de 
Diaconato Permanente, em Taubaté (SP). Não poderia 
ser diferente, quando, em 1975, aos 33 anos, ele iniciou 
seu trabalho na APAC de São José dos Campos. Como 
afirrmou Mário Ottoboni, idealizador do método, Franz 
de Castro "transmitia paz, confiança, e sabia, como 
ninguém, reativar almas tíbias, frutos de uma sociedade 
entorpecida pelo ódio, ambição, tóxico, inveja e, acima de 
tudo, pela ausência do amor." 

O dom de se doar ao próximo transparece no 
relato, feito pelo próprio Franz, de seu primeiro contato 
com presos, ao ministrar um curso para o sacramento do 
Crisma: 

"Num sábado à tarde, fui com um amigo e me 
apresentei a um delegado ele polícia. Ele mandou que eu 
descesse ao parlatório. Quando ali cheguei, era aquele 
vozerio, aquele cheiro ele gente depositada. Meu 
estômago começou a sentir urna certa náusea. Fui me 
controlando, mas as pernas começaram a bambear. Veio, 
entáo, o carcereiro, com uma relação de I H nomes de 
presos para serem crismados, os quais deveriam receber 
aulas e, a seguir, perguntou se eu daria as aulas dentro elo 
xadrez ou pela grade, com guarda perto de mim. Não 
tinha, naquela hora, muita condiçüo ele responder. Eu só 
tinha uma ideia: como é que cu vou J;dar do amor de 
Deus ao irmáo pela grade'? Aí foi que pensei comigo: vou 
tentar acolher, receber cada um deles em mim. E assim 
dei, apavorado, aulas no sábado c, nas aulas de domingo, 
confesso que já senti alguma coisa no ar ... " 

( Quando foi assassinado, Franz se preparava para 
encerrar o curso de 'Icologia, a fim de se ordenar padre, 
em mais urna prova de doaçüo. Alguns testemunhos 
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significativos que destacamos aqui sinalizam bem quem 
foi este grande homem, padroeiro das APACs no Brasil e 
no mundo. 

Franz não pertencia a este reino de matéria, 
miséria e prisâo. Por isso deu sua vida para libertar todos 
os presos, os de dentro e os de fora das cadeias, morrendo 
de braços abertos, entre dois ladrões, pelas mãos da 
polícia e sem julgamento válido. 
Dr. Sílvio Marques Neto - Juiz de Direito da 2a Vara Cível 
da Comarca de São José dos Campos 

Tiraram-lhe a vida, mas nâo lhe tiraram a sereni-
dade. Exatamente como dizia Seio Paulo, 'a vida ncio lhe 
fora tiradaJora transformada.' 

Há uma diferença enorme entre quem morre dan-
do a vida pelos outros e quem morre desesperadamente 
tentando salvar a própria vida, ou tentando curnprir a 
lei. 

Quando me lembro daqueles dias e do rosto 
daquele jovem advogado, entendo melhor o que significa 
ser crisUio. 

Padre Zezinho- Missionário dehoniano e cantor 

O Franz já pressentia que sua despedida era 
dejiniUva e já estava hem próxima. ( ... ) Nós da APAC 
Uvemos o privilé,qio de nma extensa convivência, por 
mais de seis anos, com um verdadeiro santo, e lamenl.o 
nâo Ler aproveitado integralmente todos os momentos. 

Nilson Hermínio Consiglio- São José dos Campos 
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Do idealismo à santidade 
Por seu sensível e radical testemunho (que é o 

significado da palavra martírio), no dia 6 de março de 
2009, a Diocese de São José dos Campos realizou a 
abertura do Processo de Causa de Canonização de Dr. 
Franz, instalando o Tribunal Diocesano do Processo e a 
Comissão Histórica que investigaram o martírio e a vida 
do advogado. Em 2010, os documentos foram 
encaminhados para a Congregação da Causa dos Santos, 
no Vaticano. 

Em 2011, a referida Congregação declarou Franz 
de Castro "Servo de Deus". Foi a primeira etapa para seu 
reconhecimento oficial como santo, mártir dos Direitos 
Humanos, protetor dos encarcerados c padroeiro de 
todas as APACs. Por se tratar de santidade por martírio/ 
testemunho evangélico, já que ele passou por sofrimento 
extremo, tendo o corpo crivado por mais de 30 balas, c 
perdeu a vida por ser fiel ao Evangelho de Cristo c no 
serviço do Reino de Deus, não é exigida a comprovação 
de milagres. Somente no cstúgio final de santificação será 
exigido um milagre, acontecido após a "beatificação". 

A experiência da APAC no Brasil c no mundo não 
é somente um milagre. São centenas, milhares deles, 
comprovados não apenas na transf'onnação das vidas dos 
encarcerados, mas também no trabalho de dirigentes c 
voluntários que atuam nos Centros de Hccducaçüo. 
Todos nós somos milagres vivos desse "Servo de Deus". 
Agora, é chegada a hora de tcstcrnunhannos estes 
milagres daquele que serú Beato c depois Santo Dr. Franz 
de Castro. 
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Entre s jXincípios el as APACs, esté:í a valorizaçE"to el o ser humano. 
Na foto , CYprcss iva frase c -crita no muro ela APAC ltaúna (MGJ 
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Conclusão 
O sistema prisional, na lógica da "indústria do 

preso", não recupera ninguém. Pelo contrário, agrava o 
problema da segurança pública, atingindo toda a socie-
dade. Nesta indústria, a cadeia é considerada a escola do 
crime e a penitenciária, a pós-graduaçáo. Em linha total-
mente diversa, o método APAC trabalha o Üttor funda-
mental para o retorno do preso ao convívio da sociedade: 
acredita e investe na sua recuperaçáo. Ele parte da 
compreensáo de que o condenado pela justiça precisa ser 
devolvido à sociedade de uma nova forma, mais útil, 
transformando o círculo vicioso da violência em um 
círculo virtuoso da recuperaçáo. 

A metodologia APAC está fundamentada no papel 
social do trabalho, rompendo com a ociosidade do 
sistema prisional, raiz de inúmeras crises. Ela trabalha 
com valores religiosos e qucstôes lúdicas, priorizando a 
educaçáo como f'orrna de promoção humana. Neste 
modelo, o preso tem possibilidades reais de rccupcraçüo, 
porque rcclcscobre valores morais, éticos c espirituais, 
passando a encarar a vida, a sociedade c até a sua 
transgressáo com um outro olhar. 

Hqje, o método encontra-se disseminado no 
mundo inteiro. 1~ uma experiência que nasceu em Süo 
Paulo, especificamente na cidade de Süo .José dos 
Campos, mas cresceu, fortificou-se e amadureceu em 
Minas Gerais. E isso só fói possível graças às equipes 
abnegadas c apaixonadas pela proposta, pela causa de 
irmãos sofi·idos, cumprindo o preceito evangélico "Estive 
nu c me vestistes, doente c me visitastcs, preso c vicstes 
ver-me" (Mt 25,3G), que Jesus estabelece como obra de 
misericórdia c atcnçüo aos "pequeninos". 
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Possuindo como essência a mtssao de recupe-
ração do preso, as APACs têm seu êxito comprovado por 
vários fatores. Entre eles, estào os índices de recupc-
raçào, ou náo reincidência, sem parâmetros de compa-
ração com o sistema tradicional. Em geral, são percen-
tuais superiores a 90%, quando a média nacional não 
chega a 15%. Em contrapartida, a expansào em nível 
nacional demonstra tratar-se de um método muito mais 
barato do que a "indústria do preso". 

Importante ressaltar, no entanto, que a APAC não 
é criada por decreto; nào é, simplesmente, uma insti-
tuição. Consiste em um conjunto de forças vivas da socie-
dade, que, neste sentido, precisa ser mobilizada. Ou seja, 
a comuf!idade local tem que querer recuperar o preso. 

E como diz o ditado popular: "Quem pariu o 
Matheus que o embale." Entfw, se a comunidade não qui-
ser realmente investir, nào há como transformar o mode-
lo prisional atual em APAC. Porque nào se trata de uma 
vontade do Estado, ou de um dirigente. Ela é resultado da 
sensibilidade da comunidade. 

Acredito que, hoje, poderíamos ter, somente no 
Estado de Minas Gerais, de 15 mil a 20 mil recuperandos 
em APACs, pois sensibilidade social para isso há. E 
ampliando as unidades, acabamos por irradiar suas 
energias positivas para o método tradicional, de forma a 
melhorar os estabelecimentos prisionais, inclusive com 
normas de respeito aos Direitos Humanos. Desta forma, a 
APAC será sempre "sal ela terra" e "fermento na massa"; 
um movimento irradiador, a partir elas minorias, como 
afirmava Dom I Iélder Cftmara sobre as minorias abraft-
rnicas. É neste sentido que a APAC vai ajudar a "fermen-
tar" o Sistema Carcerário. 

Adernais, equivoca-se quem imagina que o méto-
do traga benefícios apenas para o preso. Ele é benéfico 
para toda a sociedade, ao reduzir a reincidência no crime, 
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refletindo positivamente nos índices de criminalidade e 
contribuindo para a segurança. 

Na mesma linha, há que se refletir sobre o que 
leva uma pessoa ao crime. A questão é complexa, mas a 
prática de um delito não deixa de ser, de alguma maneira, 
a quebra de uma tríplice cadeia, na qual estão interli-
gados o indivíduo, o outro e a comunidade. 

O filósofo Platão ( 4 28 - 348 a. C) relata um célebre 
diálogo de Sócrates, denominado Górgia, no qual ele 
afirma ser melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. 
Ou seja, que aquele que comete uma transgressão, pri-
meiro, prejudica a si mesmo, porque quebra sua própria 
harmonia interior. E segundo, quebra a harmonia com o 
outro. Transcrevemos um trecho deste diálogo entre Só-
crates c Polo: 

"Sócrates: ... Considerando-se dois doentes, seja do corpo 
ou da alma, qual o mais infeliz: o que se trata e obtém a 
cura, ou aquele que nüo se trata e permanece doente? 
Pala: Evidentemente, aquele que nâo se trata. 
Sócrates: E ruio é verdade que paqar pelos próprios crimes 
seria a libertaçâo de um mal maior? 
Polo: É claro que sim. 
Sócrates: Isso porque a justiça é uma cura moral que nos 
disciplina e nos torna maisjustos? 
Polo: Sim. 
Sócrates: O mais feliz, porém, é aquele que nâo tem 
maldade na alma, pois ficou provado que esse é o maior 
dos males. 
Polo: É claro. 
Sócrates: Em segundo luqar vem aquele que dessa 
maldade foi libertado. 
Polo: Naturalmente. 
Sócrates: Conclui-se enlâo que o maior mal consiste em 
praticar uma ir~jusliça. 
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Pulo: Sim, ao que parece. 
Sócrates: No entanto, ficou claro que pagar por seus 
crimes leva à libertaçâo do mal. 
Pulo: É possível que sim. 
Sócrates: E nâo pagar por eles é permanecer no Mal. 
Pulo: Sim. 
Sócrates: Cometer uma injustiça é entâo o segundo dos 
males, sendo o primeiro, e maim; ncio pagar pelos crimes 
cometidos ... " 

No mesmo diálogo, o célebre filósofo arremata, 
argumentando: "Será sempre mais infeliz o autor da in-
justiça elo que a vítima, e mais ainda aquele que perma-
nece impune e não paga por seus crimes." 

Com base na conclusáo do filósofo, podemos afir-
mar que, ao roubar; agredir ou tirar a vida de alguém, o 
criminoso faz mal ao outro, mas também a si mesmo. E 
Ü1z, antes de tudo, um mal para a comunidade, ao romper 
o elo de uma cadeia c, dessa forma, contaminar toda a 
polis. A proposta da APAC é no sentido de recompor este 
"microcosmo", que é a sociedade na qual o preso come-
teu o crime. Ao recuperar o próprio sujeito que praticou o 
delito, o método recupera também o outro, que nfw vai 
ser prqjudicado. 

A APAC eleve ter; entfto, estes três olhares propos-
tos pelo antigo Iilósol(> que, hú 2.500 anos, üllou da neces-
sidade ele se reatar os três elos desta cadeia rompidos pelo 
criminoso: cicie consigo mesmo, dele com o outro (a víti-
ma) c dele com a sociedade. A grande questão é como 
recompor esses três elos. 

No ano de 1997, motivado pela Campanha da Fra-
ternidade da Igrqja Católica, que tinha corno terna o siste-
ma prisional, f(>i realizado um abaixo-assinado em paró-
quias de Belo Horizonte para a criaçiio de uma Comissáo 
Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a Ü1zer uma 
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radiografia elo sistema carcerário do Estado. Fui vice-
presidente ela CPI e, junto com outros deputados, visitei 
muitas prisões. Na grande maioria delas, só encontrá-
vamos trevas, tortura, corrupção, superlotaçào. 

Durante a CPI, observamos até a existência de 
rebeliões programadas em presídios, cruas obras de recu-
peraçào já estavam previamente acertadas com empre-
sas, por meio de "contratos de gaveta". Havia, ainda, cor-
rupçào no fornecimento da alimentaçào por empresas, 
cujos proprietários eram servidores do próprio Estado. 
Era inegável: havia uma "indústria do preso" estruturada 
para que tudo desse errado. 

Foi quando ouvimos f~llar da APAC, urna expe-
riência diferente que funcionava na cidade de Itaúna, e 
fomos conhecê-la. O impacto f'oi grande. Tratava-se do 
oposto do que tínhamos visto até aquele momento; uma 
proposta que tinha a recuperaçüo como essência e cqjos 
índices de êxito atingiam patamares que imaginávamos 
serem impossíveis. 

A partir de entfw, elegemos as APACs como priori-
dade, defendendo c divulgando a metodologia e insis-
tindo para que o governo celebrasse convênios com elas. 
'lhdo esse movimento culminou, alguns anos depois, na 
aprovaçüo de um pn~jeto- do qual a Comissüo ele Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa, por mim presidida, 
assumiu a relatoria, e que alterou a Lei Estadual de Exe-
cuçüo Penal para que pudessem ser celebrados convê-
nios entre as APACs e o Estado. Com esta lei, tiramos as 
APACs da ilegalidade. Também promovemos a 
regulamentação no sentido de que, para ser contemplada 
com benefícios do Estado, a APAC deveria estar filiada à 
FI3AC. 

Desta feita, mais elo que ajudar as i\Pi\Cs a saírem 
do anonimato, colaboramos, ele alguma maneira, para 
retirá-las da marginaliclacle. I l<~je, o Govcmo do Estado e 
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os Municípios podem celebrar quaisquer convênios com 
as APACs, ou com a FBAC, revestidos de legalidade. 

Agora, a demanda que se impõe é garantir a conti-
nuidade e a ampliação das APACs. Faz-se necessária a 
criaçáo de uma política de Estado, e não de governo, vol-
tada à sua boa administração e que garanta a construção 
de novos Centros ele Reintcgraçáo Social em toda Minas 
Gerais. 

Boas perspectivas 

Ao concluirmos esta ediçáo revisada e ampliada, 
em meados de 20 1 G, são promissoras as perspectivas de 
abertura de novas APACs em Minas Gerais. A dissemi-
naçüo do modelo é prioridade na proposta prisional do 
Governo Fernando Pimentel. Ela inclui a ampliaçáo dos 
convênios com as APACs, conclusão de unidades em 
construçüo, rcl'orma c ampliaçáo de outras e a ativaçáo 
das poucas vagas ociosas que nelas ainda existem. Outra 
açüo prevista é a clcsignaçüo de um gestor para APACs 
com o propósito ele disseminar o Método c fiscalizar o 
cumprimento ele convênios 

'Eunbém (;lz parte elas diretrizes do Governo do 
Estado a implantaçfw, em curto prazo, do Comitê 
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Intergestor do Sistema Prisional. A iniciativa é de grande 
importância, pois significa que as unidades prisionais 
deixarfto de ser "ilhas", adotando, cada uma, seus méto-
dos e práticas próprios, muitas vezes, até antagônicos. O 
Comitê deverá ser composto por representantes do gover-
no, da sociedade e das unidades prisionais c vai levantar e 
discutir, periodicamente, os principais problemas do sis-
tema prisional do Estado. Possibilitará, assim, de forma 
democrática e partícipativa, o planejamento e a coorde-
nação das ações, bem como a troca de experiências. 

O Governo Pimentel tem atuado, também, no 
sentido de derrubar as interdições judiciais de unidades 
prisionais do Estado, principalmente as da l{cgião Metro-
politana de Belo Horizonte, que têm levado ao estrangu-
lamento do sistema, com redução significativa das vagas. 
Para tanto, tem realizado reformas c adotado outras 
medidas a fim de corrigir as más condiçôcs que levaram 
ao impedimento de cadeias c presídios. 

Na outra ponta, tem sido feita, progressivamente, 
a transferência da adrninistraçfto elas cadeias públicas 
para a subsecretaria ele Administraçüo Prisional, reti-
rando-se da Polícia Civil a responsabilidade da guarda de 
presos c liberando a corporaçfto para sua funçfto linalís-
tica, que 6 a ele polícia invcstigativa. Em 2tl de junho de 
201G, o Executivo estadual apresentou o plano para a 
transferência, em até nove meses, dos 4.300 presos que 
ainda estavam sob a custódia da Polícia Civil. Aliam-se a 
todas estas açôcs prqjctos ele ainda maior monta, com 
exccuçôes de médio c curto prazo c que scrfto anun-
ciados no decorrer ela gcstüo. 

Passados mais de 20 anos do primeiro contato, 
tornei-me um entusiasta das APACs c da FBAC, que 
coordena todo esse trabalho c prova que 6 possível pensar 
diferente os problemas ele segurança c defesa da socie-
dade. (: bem verdade que ainda persiste o sistema ela 
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"indústria do preso": oneroso, ineficiente, incentivador 
da violência, que trata o detento como mera mercadoria e 
confere elevados lucros a pessoas inescrupulosas, em 
desfavor da sociedade. No entanto, existe uma alterna-
tiva; um modelo que acredita no ser humano. 

A APAC é uma luz, um sinal de que podemos ter 
uma sociedade em que a dignidade da pessoa humana 
estabelecida na Constituição Federal não seja uma 
palavra vã. Como grande defensor deste modelo, acredito 
na recuperação do preso. Primeiramente, por motivação 
religiosa, pois se quisermos caminhar para descobrir a 
identidade de Deus, encontraremos duas palavras-
chaves: perclfto c misericórdia. E creio também por uma 
necessidade humana, entendendo que a raiz ela violência 
atual cstú no sistema prisional vigente, que brutaliza c 
animaliza as pessoas, ao invés ele recuperá-las. 

Encerro esta rcllcxüo, partilhando uma história 
da tradiçfto judaica, da qual faço um recanto c que bem 
traduz o espírito da APAC. 

Certa vez, um m~jo cometeu unwjálta gravíssima 
no céu e seria pmúdo. Ele apelou ao Altíssimo, que lhe 
deu, cnUio, mtta missâo. Que viesse à Terra, encontrasse e 
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lhe apresentasse o ato mais sublime da natureza hu-
mana. 

Conta-se que o anjo aqui chegou quando era tra-
vada uma guerra atroz. Ele pôde observar como as pes-
soas se matavam e como a vida humana era banalizada. 
Em um dado momento, viu que um soldado seria 
assassinado pelo inimigo. Mas seu colega de trincheira 
tomou-lhe a frente e recebeu os tiros no peito. Mais do que 
depressa, o anjo pegou uma gota do sangue daquele 
soldado e levou até o céu. Deus, no entanto, disse a ele que 
apesar de ser aquele um ato muito sublime, mio era ainda 
o que gostaria de ve1: 

O anjo voltou à Terra, indo para a regilio da selva 
amazônica. Lâ, em um hospital de tratamento para 
hanscníase, onde estavam pacientes em estado muito 
adiantado ela doença, encontrou uma enjenncira que 
agonizava, depois ele .'30 anos ele clcdicaçao aos enfermos. 
Ao redor dela, de nuios dadas, os doentes jázimn orações e 
entoavam cânticos. Mais do que depressa, o m~jo pegou o 
último suspiro dado pela cn.fermcira c levou ao céu. Deus 
também viu naquilo algo de muito lwnz c signi.ficativo, 
mas disse: "Nao é, ainda, o que de mais sublime pode-se 
encontrar na Terra." 

Conta-se que o anjo voltou para a Terra 
desanimado. Andava pela .floresta, invisível - porque 
ainda mantinha sczu; poderes angelicais - c jâ estava 
quase desistindo, quando viu passar nm lwmem armado. 
Usando seus poderes, passou a ler os pcllSlWientos dele. 
Aquele homem carregava nwilo ódio c dirigia-se a uma 
casa distante para matar alguém que o Linha lwmilluulo 
c lhe causado muito .w~fl-imcnLo. Iria se vingar daquela 
pessoa. 

Quando chegou à casa, o ho11wm cncontmu o 
inimigo .fázcrulo sua re.fóçflo. lvli.rou sua espingarda c 
constatou que seria .fácil matâ-lo. Antes, porém, queria 
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verificar se conseguiria fugir com segurança. Começou a 
rodear o local, com o ódio e a raiva dominando seu cora-
çüo. 

Foi quando, por uma janela, viu uma nwlher com 
uma criança adormecida no colo, cantando uma cantiga 
de ninar. Aquela música o fez voltar à sua inj(1ncia e se 
lembrar de sua müe. Quando a nwlher colocou a criança 
no berço, dando-lhe um beijo na Lesta, as lâgrilnas 
rolaram pelas faces do homem. 

Naquele momento, ele se arrependeu do que ia 
fazer e decidiu perdoar o desafeto. Mais do que depressa, o 
anjo pegou uma lágrima daquele homem - que brotara 
nüo somente de seus olhos, mas de seu coraçc"io- e levou-a 
a Deus. O Senhm; enLeio, disse a ele: "Você me trouxe o que 
hâ de mais sublime no ser hznnano: o arrependimento e o 
perdiio." 

Padrinho (à esq) abraça recuperando na Apac de 
ltalina (Foto: TV Integração/Reprodução) 
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Artesanato produzido pelos recuperandos da 1\P/\C Paracatu (MG) 

A Jratenúdade dcifine o ser humano 
porque nela temos a nós mesmos s<ja o 

que nos chega por meio do pensamento e 
da linguagem. Ser humano é o triunfo do 
homem pelo que nos apoderamos do uso 
da expressão para dizer que é nela que o 
homem afirma seu caráter humano, stta 

opção pelo humanizar-se. 
Maria Inês Chaves ele Andrade 

118 



Referências 
ANDRADE, Durval Ângelo. A CP! do Cárcere em Minas 
Gerais. Belo Horizonte: O Lutador, 1997. 

ANDRADE, Durval Ângelo. Palavras e Atos. Belo 
Horizonte: Gráfica Del Rey, 2006. 

ANDRADE, Maria Inês Chaves de. A Fraternidade como 
Direito Fundamental entre o Ser e o Dever Ser na Dialéctica 
dos Opostos de Hegel. Coimbra: Edições Almedina, 201 O. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. Comissâo Especial da Execuçâo das Penas no 
Estado: Relatório Final. Belo Horizonte, 2009. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalizaçâo: as conseqüências 
humanas. Hio de janeiro: Jorge Zhar, 1999. 

BECCAIUA, Ccsarc. Dos delitos c das penas. São Paulo: 
Martín Claret, 2009. 

BÍBLIA. Português. i\ Bíblia de jerusalém. Edição rev. c 
arnpl. São Paulo: Paulinas, 1981. 

BOFI<; Leonardo. O cuidado necessário: na vida, na saúde, 
na edncaçtw, na ética e na espirit.u alidade. Petrópolis, HJ: 
Vozes. 2012. p. 1-287 

BOFf~ Leonardo. Saber cuidar: ética do humano-
conlpaix'{io pela terra. Petrópolis, HJ: Vozes, 1999. 

BI~ASIL. Constituiçrto ( W88). ConstUuição da Repúhlica 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Càrnara dos Deputados, 
201:3. 

CAHBONAIU, Paulo César. ViDcr uma democracia: wna 
/neve análise sobre direitos humanos, cidadani.a e 
deuwcracia. 

119 



Disponível em: 
http://www.dhnct.org.br/dircitos/militantes/carbonari/carbonari 

_dimcnsocs_dh.pdf. Acesso em: 20 dejunho de 2014. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GEHAIS. Manual de Direitos Humanos. Belo Horizonte, 
2008. 

FOUCAUL'f, Michel. Vigiar e Punir. São Paulo: Saraiva, 
2000. 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GEHAIS. Cartilha 
APAC. Elaborada por Gabinete elo Vice-Governador. Belo 
Horizonte, 2004. 

HEIDEGGEH, Martin. Ser e tempo. Trad. de Fausto 
Castilho. Editora da Unicarnp; Vozes, 2012. 

MINAS GEHAIS. Lei N° 15.299, de 9 de agosto de 2004. 
Acrescenta dispositivos ;t Lei n° I l.tl04, de 25 de janeiro de 
1994, que contém normas de execuçüo penal, c dispüc 
sobre a realizaçüo de convênio entre o Estado c as 
Associaçôcs de Protcçüo c Assistência aos Condenados 
APACs. Disponível em: 
Jrttp://www.alrng.gov.l>r/consulte/lcgislacao/corliJ>Icta/corir 
plcta.html ?tipo= LEI&rnmr = 152DD&comp=&ano =2004 
Acesso em: 30jun. 20 I G. 

MINAS GEHAIS. Ministério Público. Coordenadoria de 
Planqjamento Institucional (COPLI). PGA: Plano Geral de 
Atuaçüo Finalístico: 2012-20 I :3. Belo I Iorizontc: Centro de 
Estudos c Aperfeiçoamento Funcional, 20 I 2. ()()p. 

MINAS GEHAIS. Superintendência de Articulaç;io 
Institucional c Gcst;io de Vagas. Secretaria de Estado de 

120 



Defesa Social. Subsecretaria de Administração Prisional. 
Helatório. Mai. 2016. 

MINAS GEHAIS. Tribunal de Justiça. Resolução N° 633, de 
2010. Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do 
Programa Novos Rumos, no âmbito do Tribunal de Justiça, 
e sua implementaçáo em todas as comarcas do Estado de 
Minas Gerais. Disponível em: 
http://www8. tjmg.jus. br/institucional/at/pdf/re063320 1 O. pdf 
Acesso em: 30jun. 2016. 

MARCONDES Danilo. Textos Básicos de Ética: De Platâo a 
Foucault. 4acd.Rio de Janeiro: Jorge Zahar~ 2007. 

OTTOBONI, Mário. Ninguém é irrecuperável: APAC a 
revoluçüo do sistema penitenciário. 1° cd. São Paulo: 
Paulinas, 2001. 

OTTOBONI, Mário. Vamos Matar o Criminoso? Sáo Paulo: 
Editora Paulinas; 200 I. 

HOUSSEAU, .Jean-.Jacqucs. Emílio ou da Educaçâo. Trad. 
Sérgio Millict. 3. ed. Hio de .Janeiro: Bcrtrand Brasi 

SALGADO, Joaquim Carlos. Os Direitos Fundamentais. 
São Paulo: Itcvista Brasileira de Estudos Políticos, n.<> 82, 
janeiro/ I99G. 

SILVA, Luzia Gomes da. Análise histórica do sistema 
penitenciário: suhsidios para a busca de alternativas à 
humanizaçâo do sistema prisional. Conteúdo Jurídico, 
Brasilia-DF: 24nov. 20 I2. Disponível em: 
llttp://www.cmlteudojuridico.corn.br/?artigos&vcr=2.407 
Gl &sco= I>. Acesso em: 2G mai. 20 I4. 

121 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. Programa Novos Rumos. Disponível em: 
Acesso em: 30jun. 2016. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. Projeto Novos Rumos na Execuçüo Penal. Belo 
Horizonte, 2009. 

UNIDOS PELOS DIREITOS HUMANOS. Um breve 
histórico dos Direitos Humanos. Disponível em: 
http :/ /www.humanrigh ts. com/pt/w hat -are-h uman-righ ts/bri c f-
history/cyrus-cylinder.html. Acesso em: 12jun. de 2014. 

122 



Anexos 

Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos 

Condenados - FBAC 
Visão: 

Humanizar o cumprimento elas penas privativas de liberdade, 
oferecendo ao condenado condições ele recuperar-se e, ainda, 
proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a Justiça 
Restaurativa. 

Missão: 

Congregar as APACs elo Brasil e assessorar as APACs do exte-
rior, mantendo a unidade de propósitos das Associações, e 
orientar, assistir, liscalizar c zelar pelo fiel cumprimento da 
metodologiaAPAC. 

Meta: 

Consolidar as APAcs existentes c desenvolver estratégias para 
irnplantaçüo do método APAC em todas as comarcas do Brasil. 

Objetivos Estatutários 

I -congregar as Associaçücs de Protcçüo c Assistência aos Con-
denados - APACs, promovendo intercàmbio técnico, cultural e 
social entre as entidades li lia das; 

li- representar em âmbito nacional c internacional, as APACs, 
perante órgüos públicos, entidades c organismos públicos e 
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privados; 

III- promover a defesa e o desenvolvimento do Método APAC, 
zelando pela sua unidade e uniformidade; 

IV- promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e 
a democracia; 

V- promover estudos e pesquisas aplicadas nas áreas de crirni-
nalidade e sistema penitenciário, bem como sobre políticas pú-
blicas correlatas; 

VI- promover a produção c divulgação de informações, experi-
ências c conhecimentos tcôricos c práticos gerados nas enti-
dades filiadas; 

VII - f(mnar pessoal qualificado tanto para as áreas do ensino c 
da pesquisa quanto para a operacional; 

VIII - coordenar c executar os ol~jctivos, programas c a política 
unificada das entidades filiadas; 

IX - promover cursos que visem assegurar a intcgraçüo social 
das pessoas condenadas <'t privaçüo da liberdade; 

X - servir de ôrgüo de coonlcnaçüo direta ou indireta das 
entidades filiadas; 

XI - encarregar-se da documcntaçüo c da divulgaçüo das nor-
mas legais c regulamentares Federais, Estaduais c Municipais 
relativas às atividades das entidades filiadas; 

XII- promover c estimular a rcalizaçüo de estatísticas, estudos 
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e pesquisas sobre os resultados da aplicação do Método APAC 
no País ou fora dele; 

XIII - estimular, apoiar e defender o desenvolvimento 
permanente das entidades filiadas, exigindo-lhes a observância 
dos mais rígidos padrões de ética c de eficiência; 

XIV- motivar as comunidades a melhor compreender a Causa 
c o MétodoAPAQUEANO; 

XV - manter publicaçfto de boletins, jornais e outros, sobre 
trabalhos e assuntos de interesse das APACs; 

XVI- realizar campanhas financeiras e colaborar na oranizaçfto 
de campanhas nacionais c locais, com o objetivo de levanta-
mento de fundos destinados a auxiliar as obras APAQUEANAS, 
bem como a auxiliar a rcalizaçfto das suas finalidades; 

XVII - liscalizar o uso dos nomes c das marcas APAC c FBAC, 
bem assim dos seus símbolos c logomarcas; 

XVI I I -desempenhar atribuiçôcs que lhe forem delegadas pelos 
poderes públicos; 

XIX- colaborar com os poderes públicos, na qualidade de órgfw 
técnico-consultivo, em assuntos de sua competência c 
cspcciahncntc com as autoridadcs.iudiciúrias c religiosas, para 
atingir os Iins das penas com a emenda c rcintcgraçüo social 
dos condenados; 

XX - emitir certificado de liliaçfto, classificar e fiscalizar as 
entidades filiadas; 
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XXI - realizar, em colaboração com as entidades filiadas, a pro-
moção de congressos, seminários de estudos e pesquisas relati-
vas ao Sistema Penitenciário Brasileiro; 

XXII- atuar administrativa e judicialmente junto a autoridades 
e órgãos públicos em defesa e apoio das APACs filiadas, seus 
assistidos e voluntários. 
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Lei 15.299, de 9/8/2004 
Acrescenta dispositivos à Lei no 
11.404, de 25 de janeiro de 
1994, que contém normas de 
execução penal, e dispõe sobre a 
realização de convênio entre o 
Estado e as Associações de Pro-
teção e Assistência aos Conde-
nados APACs. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus repre-
sentantes, decretou, c cu, em seu nome, promulgo a se-
guinte Lei: 

Art. 1 o- Fica acrescido ao art. 157 da Lei n° 11.404, de 
25 de janeiro de 1994, o seguinte inciso VIII: 

"Art. \57-(. .. ) 

VIII - as entidades civis de direito privado sem fins 
lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para 
a administração de unidades prisionais destinadas ao 
cumprimento de pena privativa de liberdade." 

Art. 2° - Fica acrescido ao Título VI - Dos Órgãos da 
Execução Penal- da I .ci no 11.404, de 25 de janeiro de 1994, 
o Capítulo IX- Das Entidades Civis de Direito Privado sem 
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/ 

Fins Lucrativos-, composto dos seguintes arts. 176-A e 17G-
B: 

CAPÍTULO IX 

DAS ENTIDADES CIVIS DE DIREITO PRIVADO 
SEM FINS LUCRATIVOS 

Art. 176-A - Compete às entidades civis de direito 
privado sem fins lucrativos que tenham firmado convênio 
com o Estado para a administraçfw de unidades prisionais 
destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, 
nos termos do inciso VIII do art. 157: 

I - gerenciar os regimes de cumprimento de pena das 
unidades que administrarem, nos termos definidos em 
convênio; 

11 - responsabilizar-se pelo controle, pela vigiltlncia c 
pela conservaçfto do imóvel, dos cquipanwntos c do 
rnohiliúrio da unidade; 

III - solicilar apoio policial para a segurança extcma da 
unidade, quando nccessúrio; 

IV - apresentar aos Poderes Executivo c Judiciúrio 
relatórios mensais sobre o movimento de condenados c 
inf(mnar-lhcs, de imediato, a chegada de novos internos c a 
ocorrência ele lihcraçcies; 

V- prestar contas mensalmente dos recursos recebidos; 

VI - acatar a supcrvisiio elo Poder Executivo, propor-
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cionando-lhe todos os meios para o acompanhamento e a 
avaliação da execução do convênio. 

Art. 17G-B - Incumbem à diretoria da unidade de 
cumprimento de pena privativa de liberdade administrada 
por entidade civil de direito privado sem fins lucrativos 
conveniada com o Estado as atribuições previstas no art. 
172 desta Lei.". 

Art. 3°- O Poder Executivo poderá firmar convênio com 
Associaçóes de Protcçüo c Assistência aos Condenados -
APACs- para a administração de unidades de cumprimento 
de pena privativa de liberdade no Estado, nos termos do art. 
157 da Lei n° 11.404, de 1994. 

Art. 4 o - Para firmar convênio com o Poder Executivo, a 
APAC deverú atender às sq.,ruintcs condiçôes: 

I - ser entidade civil de direito privado sem fins ( 
lucrativos; 

li - adotar o trabalho voluntário nas atividades 
desenvolvidas com os rccupcrandos, utilizando o trabalho 
remunerado apenas em atividades administrativas, se 
Ilcccssúrio; 

lll - adotar como rcl'crência para seu funcionamento as 
normas elo estatuto ela APAC ele Itaúna; 

IV - ler suas açôcs coordenadas pelo Juiz de Exccuçflo 
Criminal ela comarca, com a colaboraçüo do Ministério 
Público c do Conselho da Comunidade previsto na Lei de 
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Execução Penal; 

V - ser filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência 
aos Condenados- FBAC. 

Art. 5° - Serão definidos no convênio a que se refere o 
art. 3°: 

I- os termos de contrataçáo de pessoal; 

II - as condições para a administração das unidades de 
cumprimento de pena privativa de liberdade no Estado, 
observadas as peculiaridades de cada uma e a legislação 
vigente. 

Art. 6° - As APACs conveniadas com o Estado deverão 
cumprir o determinado nos arts. 17G-A e 17G-B da Lei n° 
11.404, de 1994, acrescidos por esta Lei. 

Art. T'- São responsabilidades do Poder Executivo na 
execução dos convênios com entidades civis de direito 
privado sem fins lucrativos para a administração de 
unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade no Estado: 

I - o repasse de recursos para a adrninistraç<io da 
unidade, nos termos do convênio; 

li - a articulaçfto e a integraçüo com os demais ôrgüos 
governamentais para uma atuaçáo complementar e 
solidária de apoio ao desenvolvimento do atendimento 
pactuado; 
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III - a fiscalização e o acompanhamento da admi-
nistração das APACs. 

Art. 8°- Os recursos a que se refere o inciso I do art. 7° 
poderáo ser destinados a despesas com: 

I - assistência ao condenado, prevista na Lei de 
Execuçáo Penal; 

li- reforma e ampliação do imóvel da unidade; 

III - veículos para atendimento às demandas dos 
condenados previstas na legislação; 

IV- itens diversos, definidos em convênio. 

Art. 9° - Serão objeto de convênio entre o Estado e as 
APACs as unidades de cumprimento de pena privativa de 
liberdade que se destinem: 

I - a condenados em regime fechado, semiaberto e 
aberto, com sentença transitada em julgado na comarca; 

11 -a condenados cujas f;unílias residam na comarca; 

III - a condenados que tenham praticado crime no 
árnbito da comarca. 

Parágral'o único - Não será admitido, nas unidades de 
cumprimento de pena privativa de liberdade de que trata 
este artigo, o recebimento ele outros condenados do Estado, 
salvo com a expressa conconlúncia do diretor da unidade c 
elo .l uízo da Exccuçflo Criminal, ouvido o Ministério Público. 
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Art. 1 O - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos 9 de 
agosto de 2004. 

Aécio Neves 

Danilo de Castro 

Antônio Augusto Junho Anastasia 

Lúcio Urbano da Silva Martins 
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RESOLUÇÃO N° 633/2010 
(Consolidada com alterações introduzidas 

pela Resolução n° 659/2011) 

(Alterada pela Resolução n° 784/2015) 

Dispõe sobre a estrutura e o funciona-
mento do Programa Novos Rumos, no 
âmbito do Tribunal de Justiça, e sua 
implementação em todas as comarcas 
do Estado de Minas Gerais. 

A COitTE SUPEIUOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE MINAS GEitAIS, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 19, incisos VI c IX, da Resolução n° 420, de 1° 
ele agosto de 2003, que contém o Regimento Interno do 
Tribunal, 

CONSIDERANDO ser missüo do Tribunal de Justiça 
elo Estado ele Minas Gerais garantir, no âmbito de sua com-
petência, a prcstaçüo jurisdicional com qualidade, eficiência e 
presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade c 
constituir-se em instrumento cl'ctivo de justiça, cquidadc e de 
promoçüo da paz social; 

CONSIDERANDO o princípio constitucional ela dig-
nidade da pessoa lnunana c a necessidade de promover a lm-
manizaçâo no cumprimento das penas privativas de liberdade, 
em geral, bem como o acompanhamento elo paciente judiciá-
rio, em especial; 
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CONSIDERANDO a experiência vitoriosa do Projeto 
Novos Rumos na Execuçáo Penal, implementado pelo Tribunal 
de Justiça mediante a Hesoluçáo n° 433, de 28 de abril de 2004, 
em razáo dos bons resultados obtidos com a implantação, a 
partir do ano de 2001, da metodologia APAC em diversas co-
marcas do Estado; 

CONSIDERANDO o êxito do Programa de Atençáo 
Integral ao Paciente Judiciário, PAI-PJ, criado por meio da 
Portaria-Conjunta n° 25, de 7 de dezembro de 200 I; 

CONSIDERANDO o que contém a Lei federal n" 
10.216, de G de abril de 2001, que dispiíc sobre a protcçáo c os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais c rcdi-
reciona o modelo assistencial em saúde mental; 

CONSIDERANDO os termos da llcsoluçáo n° 9G, ele 
27 ele outubro de 2009, elo Conselho Nacional ele Justiça, CNJ, 
que dispiíc sobre o Pnücto Começar ele Novo no úmbito no 
Poder .Judiciário; 

CONSIDEHANDO os ol~jctivos c as atribuiçücs do 
Grupo de Monitoramento c Fiscali;.açüo elo Sistema Carce-
rário, instituído no tunbito elo 'Ihlnmal de Justiça por meio da 
Portaria-Conjunta n° 170, ele 21 de janeiro ele 20 I O, em 
atendimento ao que determina o art. 5" da Hesoluçáo n" DG,clc 

2009, elo CNJ; 

CONSIDEitANDO, em decorrência, a necessidaele de 
conferir adequada regulamentaçáo ;ls atividades atualmente 
regidas pela Hesoluçüo n" 11:n, de 20011, üs açües desenvolvidas 
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pelo PAI-PJ, ambas anteriores ao Projeto Começar de Novo, 
instituído pelo CNJ por meio da citada Resolução n° 9G, de 
2009, e à atuaçào do Grupo de monitoramento e Fiscalizaçào do 
Sistema Carcerário, com o objetivo de uni-los em programa 

único e coeso; 

CONSIDERANDO o teor das sugestões nesse sentido, 

apresentadas pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de 
Justiça, pelos Coordenadores do Projeto Novos Rumos na Exe-
cuçào Penal e do PAI-PJ, bem como os estudos desenvolvidos 

pela Secretaria-Executiva de Planejamento e Qualidade na 

Gestào Institucional, SEPLAG; 

CONSIDEHANDO, finalmente, o que constou do 

Processo n° 749 da Comissào Administrativa, bem corno o que 

foi decidido pela própria Corte Superior em sessào realizada no 

dia 28 ele abril de 201 O, 

HESOLVE: 

Art. I 0 - O Pnücto Novos Rumos na Execuçüo Penal, 

instituído pela Hesoluçüo n° t\33, de 28 de abril de 2004, passa a 
denominar-se Programa Novos !turnos, dispondo esta 

ltesoluçüo sobre as ativiclaeles que o integram, sua estrutura e 
f'uncionamento, no úmbito do 1l'ibunal de Justiça, visando à 
implementaçüo ele açües a serem desenvolvidas em todas as 

comarcas elo l•:stado ele Minas Gerais. 

Art. 2"- O Programa Novos Itumos é o gerenciador, no 

tunbito do Estado de Minas Gerais, das açôes previstas no Pro-

jeto Começar ele Novo, estabelecido pela Resoluçüo n" 9G, ele 27 

de outubro de 200D, do Conselho Nacional ele Justiça, CNJ. 
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Art. 3° - O Programa Novos !turnos, vinculado à 
Presidência do Tribunal de Justiça, é integrado: 

I - por programa destinado a disseminar a metodologia 
APAC, visando a sua implantaçáo em todas as comarcas do 
Estado; 

II -pelo Programa de Atençáo ao Paciente Judiciário, 
PAI-PJ; 

III - pelas atividades do Grupo de Monitoramento c 
Fiscalizaçáo do Sistema Carcerário, previsto 110 art. 5° da 
Ilcsoluçào n" 96, de 2009, do CNJ, instituído no àmbito do 
Tribunal de Justiça por meio da Portaria-Conjunta n" 170, de 
21 dcjaneirodc2010. 

Art. 4° O Programa Novos !hunos será coordenado por 
três magistrados, da ativa ou aposentados, designados pelo 
Presidente do Tribunal de .Justiça. 

Parágraf(J único. Dos magistrados a que se rcf'crc o 
caput: 

I- dois cxcrccrüo a f'unçüo de Coordenador-Geral; c 

li- u111 cxcrccr;í a f'unçCto de Coordenador-Executivo. 
(Nova rcdaçüo dada pela Hcsoluçüo n" 7H,I/20 I G) 

Art. 5° - Constituem ol~jctivos do Programa Novos 

!tu mos: 

I - manter c aprimorar a propagaçüo da metodologia 
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APAC, buscando a sensibilizaçüo da comunidade para as 
práticas de humanizaçüo da pena, e do Juízo da Execuçào, para 
a devida aplicaçüo da Lei de Execuções Penais; 

II - estabelecer parcerias com órgàos públicos e insti-
tuições públicas e privadas, inclusive Patronatos, Conselhos da 
Comunidade, universidades e institutos de ensino fundamen-
tal, médio e técnico-profissionalizante, visando a implemen-
taçào de práticas de valorizaçào e resgate humano do preso, 
enquanto interno do sistema penal, buscando sua aproximaçüo 
com a família c oportuna e bem sucedida inclusüo no mercado 
de trabalho; 

III - oferecer suporte para a consolidação das ativi-
dades das APACs em funcionamento, em especial no tocante às 
rotinas financeiras, jurídicas c de clivulgaçüo dos trabalhos 
realizados; 

IV - acompanhar os indicadores c as metas de rcin-

scrçüo social do egresso do sistema prisional; 

V- diligenciar para a instalaçüo do Conselho da Comu-
nidade de cada comarca, para os llns previstos no art. G0 da 

llcsoluçfto ll0 DG, de 2009, do CNJ. 

Art. G0 
- O programa destinado a disseminar a metod-

ologia AJ>AC, regulamentado pela Rcsoluçüo n° 4:33, de 2004, 
compreende açôes visando ao suporte das atividades desenvol-
vidas pelas APACs atualmente em funcionamento c à sua 
instalaçfto nas demais comarcas do Estado de Minas Gerais. 
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Art. 7<> - O Programa de Atenção Integral ao Paciente 
Judiciário, PAI-PJ, tem por objetivo assessorar a Justiça de 
Primeira Instância na individualização da aplicaçào e da 
execução das medidas socioeducativas, penas e medidas de 
segurança aos pacientes judiciários, conforme o disposto nesta 
Resoluçfto. 

Parágrafo único - Considera-se paciente judiciário, 
para os fins desta Itesolução, o indivíduo em situaçào de 
sofrimento psíquico que sqja: 

I- indiciado, réu ou sentenciado em processo criminal; 

II- adolescente autor ele ato infracional. 

Art. 8°- O PAI-PJ será composto por: 

I- um Nücleo Supervisor; 

II - Núcleos ltcgionais, vinculados administrativa c 
disciplinarmente aos diretores de fim> das comarcas onde fi>-
rcrn instalados. 

Art. 9°- O Núcleo Supervisor do PAI-P.I tem sede na 
Comarca de Belo llorizontc c atuaç;io em todo o território do 
Estado, prestando oricntaçrto metodológica c monitorando as 
atividades dos Núcleos Itcgionais. 

Art. I O - Os Núcleos ltcgionais do PA 1- P.J scrüo 
compostos por equipe interdisciplinar de assistência jurídica, 
psicológica c social. 
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§ 1° - A ínstalaçfto dos Núcleos Regionais do PAI-PJ 
será efetivada mediante Portaria-Conjunta do Presidente do 
Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, por pro-
posta do Núcleo Supervism~ após a verificação da viabilidade 
técnica e orçamentária da medida, pelos setores próprios da 
Secretaria do Tribunal. 

§ 2° - Os Núcleos Regionais do PAI-PJ serào prefe-
rencialmente estruturados mediante parceria com outros ór-
gàos públicos e entidades públicas e privadas, que fn·mem ter-
mo de cooperaçào técnica com o Tribunal de Justiça, podendo 
contar com o apoio de prestadores de serviço voluntário, devi-
damente cadastrados e cujas atribuições serfto estabelecidas 
mediante Portaria-Conjunta do Presidente do Tribunal ele 
Justiça c do Corregedor-Geral de Justiça. 

Art. li - Süo atribuiçôes dos Núcleos Regionais do PAI-

J>.J: 

I - promover o estudo c o acompanhamento dos 
processos criminais c infracionais em que figurem pacientes 
judici;írios, visando ?t claboraçüo de projeto individualizado de 

atcnçüo integral; 

li - realizar o acompanhamento psicológico, jurídico e 

social do pacientejudiciário; 

lll - manter contato e articulaçüo intersetoriais, em 

carútcr permanente, com: 

a) a rede pública de saúde, visando efetivar a 
individualizaçüo do prqjeto de atcnçüo integral; 
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b) a rede social, visando à promoção social do paciente 
judiciário e à efetivação das políticas públicas pertinentes ao 
caso; 

IV - realizar discussões com peritos criminais, nos 
casos em que houver exame de sanidade mental e cessação de 
periculosidade, apresentando, em atendimento a cletermina-
çãojudicial, dados relativos ao acompanhamento do paciente; 

V - emitir relatórios e pareceres, dirigidos ao juiz 
competente, relativos ao acompanhamento elo paciente 
judiciário nas diversas f~lscs processuais; 

VI - sugerir à autoridade judicial medidas processuais 
pertinentes, com base em subsídios advindos do 
acompanhamento clínico-social do pacientejudiciário; 

VII - prestar ao Juiz competente as informações 
clínico-sociais necessúrias à ~arantia dos direitos do paciente 
judiciário. 

J>arágrafi> único- Para o cumprimento das atrihuiçôes 
de que trata este artigo, serfto realizadas diligências extemas, 
sempre que necessário. 

Arl. 12 -A inserçüo do paciente judiciário no PAI-PJ 
dependerú de detenninaçüo dojuiz competente. 

Parágrafo único- Nüo havendo determinaçüojudicial, 

mas constatada pelo PAI-J>.J a presença de indícios ele 
sofrimento psíquico, serüo encaminhadas ao juízo competente 
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as informações obtidas mediante avaliação sumária, para fins 
de aprccíaçào c autorizaçào de acompanhamento. 

Art. 13- O desinteresse reiterado do paciente judiciário 
pelo acompanhamento do PAI-PJ ensejará comunicaçào à 
autoridade judicial competente, para análise da pertinência de 
seu desligamento do Programa. 

Art. 14 - Compete ao Grupo de Monitoramento e 
Fiscalizaçào do Sistema Carcerário, instituído por meio da 
Portaria-Conjunta n° 170, de 2010: 

I - exercer as atribuições estabelecidas no art. 5° da 
ltcsoluçào n° 9G, de 2009, do CNJ; 

li - executar outras atividades inerentes a sua área de 

atuaçüo. 

Art. 15- A Escola Judicial Desembargador Edésio Fer-
nandes, E.JEI\ por meio ela Diretoria Executiva de Desen-
volvimento ele Pessoas, DlltDEl~ c a Terceira Vice-Presidência 
capacitarií.o c auxiliarüo as equipes interdisciplinares que 
atuarüo em seus diversos programas, em parceria com a 

Coonlenaçüo elo Programa Novos Humos. 

Art. 1 G - Os Desembargadores Coordenadores do 
Programa Novos ltumos inclicarüo à SEPLAG os servidores 
necessúrios ao desenvolvimento de seus trabalhos, a serem 
designados, conl'orme o caso, pelo Presidente elo 'll'ibunal ele 

.Justiça ou pelo Corregedor-Geral ele Justiça. 
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Art. 17- Fica revogada a Portaria-Conjunta n" 25, de 7 
de dezembro de 2001. 

Art. 18- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Belo Horizonte, 3 de maio de 201 O. 

Desembargador SÉRGIO ANTÔNIO DE HESENDE 

Presidente 
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Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais 

Plano Geral de Atuação - 2012-2013 

TERCEIRO SETOR 
Criação e expansão de APACs 

Objetivo 
Promover a articulação de ações entre comunidade, ór-

gãos públicos e organizações civis com vistas a fomentar a criaçüo 
e a expansào de Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados- APACs. 

Estratégias e açôes 
a. Elaborar e distribuir aos membros do MP roteiro de 
atuaçüo sobre o tema. 
b. Identificar locais onde est~jam presentes condiçôes 
mais favoráveis à implantação de APACs. 
c. Articular e incentivar a cooperaçào de entidades 
públicas para implantar a APAC local. 
d. Realizar Audiências Públicas, visando sensibilizar e 
mobilizar os segmentos sociais interessados em 
implantar e desenvolver o método APAC . 

.l ustil\cativa 
Sabe-se que, atualmente, entre os problemas que mais 

preocupam os brasileiros, estão a violência e a l~tlta de segurança, 
visito compartilhada pelo Ministério Público, como bem 
demonstra o mapa estratégico institucional. 
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Nas discussões a respeito da segurança pública, a 
falência do sistema carcerário brasileiro ocupa lugar de destaque, 
mormente por se revelar, na maioria das vezes, imprestável na 
recuperação do indivíduo infrator, de modo a inseri-lo no 
convívio social. 

O método APAC apresenta-se como alternativa exitosa ao 
sistema prisional vigente, uma vez que visa ao resgate da pessoa 
humana por meio do incentivo à supressão do crime e pelo forne-
cimento de condições necessárias ao processo de humanização e, 
portanto, à recuperação dos encarcerados. 

A filosofia da APAC sugere que se mate o criminoso c se 
salve o homem presente nos sujeitos antissociais, por meio da 
valorizaçào humana, do trabalho, elo convívio com os finníliarcs c, 
em especial, por meio do discurso religioso, em que se 
fundamenta o método. 

Itclevantc notar que a reincidência entre os egressos das 
unidades APAC gira em torno de, apenas, 12(;;, (doze por cento), 
enquanto os oriundos do sistema comum alcançam o percentual 
de 70fJ{I (setenta por cento). 

Finalmente, segundo a Secretaria de Estado ele Defesa 
Social (SEDS), o valor relativo :\ manutençüo de uma vaga 110s 
estabelecimentos construídos para abrigar os presos (recuperan-
dos) da APAC custa 1/:l (um terço) do valor gasto em uma vaga ele 
penitenciária dedicada ao sistema coJliUJll. 

Centro ele Apoio Operacional 
das Promotorias de .Justiça de Vclamcnto 

ele Fundaçé>cs c Entidades de Interesse Social --
Ci\0-TS Clercciro Setor) 

Comdcnador: Procurador de .Justiça 
'IClln<Íz de Aquino Hcscndc 

caots(í 1; n 1 p .111g. gov.l >r 
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l, .. 

' 

APACs implantadas 
Minas Gerais 

Alienas-------------------------------- apacalfenas@ibac.com.br 
Araxá ------------------------------------ apacaraxa@tbac.com.br 
Arcos------------------------------------- apacarcos@fbac.com.br 
Campo Belo --------------------- apaccampobelo@fbac.com.br 
Canápolis -------------------------- apaccanapolis@ibac.com.br 
Caratinga -------------------------- apaccaratinga@ibac.com.br 
Conselheiro Lafaiete -------- apacconslafaiete@fbac.com.br 
Frutal ----------------------------------- apacfrutal@fbac.com.br 
Govern. Valadares (fem.) -- apacgovvaladares@fbac.com.br 
lnhapim ---------------------------- apacinhapim@ibac.com.br 
Itaúna (feminina) ------- apacitaunafeminina@fbac.com.br 
Itaúna (masculina) ----------------- apacitauna@ibac.com.br 
I tuiu taba --------------------------- apacituiutaba@ ibac. com. br 
Janwiria ----------------------------- apacjanuaria@fbac.com.br 
Lagoa da Prata --------------- apaclagoadaprata@fbac.com.br 
Manhuaçu ----------------------- apacmanhuacu@fbac.com.br 
Minas Novas ------------------- apacminasnovas@fbac.com.br 
Nova Lima------------------------- apacnovalima@fbac.com.br 
Nova Lima (!em.)----- apacnovalimafeminina@fbac.com.br 
Paracatu ---------------------------- apacparacatu@fbac.com.br 
Passos ---------------------------------- apacpassos@ibac.com.br 
Patos de Minas ------------- apacpatosdeminas@ibac.com.br 
Patrocínio (fcm.) ---- apacpatrociniofcminina@fbac.com.br 
Patrocínio (masculina) -------- apacpatrocinio@fbac.com.br 
Pedra Azul ------------------------ apacpedraazul@fbac.com.br 
J>enlües ------------------------------ apacperdoes@lbac.com.br 
Pirapora ----------------------------- apacpirapora@fbac.com.br 
Pouso Alegre ------------------- apacpousoalegre@fbac.com.br 
Pouso Alegre (fcm.) apacpousoalcgrcfcminina@fbac.com.br 
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APACs implantadas 
Minas Gerais 

lUo Piracicaba (feminina) - apacriopiracicaba@fbac.com.br 
Salinas -------------------------------- apacsalinas@fbac.com.br 

L:·_~] Santa Bárbara --------------- apacsantabarbara@fbac.com.br 
r Santa Luzia ---------------------- apacsantaiuzia@fbac.com.br 

Santa Maria do Suaçui ----- apacstamasuacui@fbac.com.br 
São João dei Rei (fem.) ---- apacsaojoaodeirei@fbac.com.br 
São João dei Rei (masc.) -- apacsaqjoaodeirei@fbac.com.br 
Sete Lagoas ---------------------- apacseteiagoas@fbac.corn.br 
Teófilo Otoni ------------------- apacteofilootoni@fbac.com.br 

[~J Timóteo ------------------------------ apactimoteo@fbac.com.br 
-- Viçosa ---------------------------------- apacvicosa@fbac.corn.br 
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APACs em outros estados 
[-] Rio Grande do Norte 

Macau- apacmacau@fbac.com.br 

[=] Paraná 
Barracão --------------------------- apacbarracao@ibac.com.br 
Pato Branco -------------------- apacpatobranco@ibac.com.br 

r··--, 
L. ___ _j Maranhão 

Coroatá ------------------------------ apaccoroata@ibac.com.br 
Imperatriz ----------------------- apacimperatriz@ibac.com.br 
Itapecuru-Mirim -------- apacitapecurumirim@ibac.com.br 
Pedreiras -------------------------- apacpedreiras@ibac.com.br 
São Luis ------------------------------ apacsaoluis@ibac.com.br 
Timon ---------------------------------- apactimon@ibac.com.br 
Viana ------------------------------------ apacviana@ibac.com.br 
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APACs em implantação 

Alfenas (feminina) ---------- apacalfenasfeminina@fbac.com.br 
Alto Paraná -------------------------- apacaltoparana@fbac.com.br 
Araçuaí ----------------------------------- apacaracuai@fbac.com.br 
Bacabal ----------------------------------- apacbacabal@fbac.com.br 
Barbacena --------------------------- apacbarbacena@fbac.com.br 

_ Barroso ----------------------------------- apacbarroso@fbac.com.br 
Bom Sucesso ---------------------- apacbomsucesso@fbac.com.br 

j Cachoeira de Itapemirim ---------- apaccachoeiro@fbac.corn.br 
Cachoeiro de Itapemirim (fem.) --- apacfeminina@gmail.corn 
Campos Gerais ------------------ apaccamposgerais~ylbac.com.br 

Canoas ------------------------------------ apaccanoas@ Ibac. com. br 
Carlos Chagas -------------------- apaccarloschagas(i_rlfbac.corn.br 
Conceição do Rio Verde - apacconceicaorioverde~~!fbac.com.hr 
Conselheiro Pena----------- apacconselheiropena@lbac.corn.br 
Coronel Fabrieiano ----------------- apacfabriciano@fbac.corn.br 
Cuiabá ------------------------------------- apaccuiaba@lbac.com.br 
Diamantina ------------------------ apacdiaJnantina@lbac.coJn.hr 
Divin ópol is -------------------------- a pacdivinopol is(ítl lbac. com. h r 
Espera Feliz ------------------------- a pacesperaf'eliz({r! lha c .com. br 
Guan hües ----------------------------- a pacgua nhaes(iv lbac.com. br 
lbi;í --------------------------------------------- apacibia((o lha c. ccm1. br 
I pane ma -------------------------------- ar>aci panema(iv lhac.com. br 
I tabira -------------------------------------- a paci tabi ra(i!J lha c. con1. br 
I tabi rito ---------------------------------- apacitabiri to (lo fl>ac.com. br 
I l:\ju b{t ------------------------------------- a p:tci t:\i u ba(jt! fl>ac.com. br 
I tarnarandiba -------------------- a paci larnarandiha(<olhac.com.hr 
J aíl>a ------------------------------------------ apac;jail>a(ro lha c .com. h r 
.J i-Paranü -------------------------------- apac;j iparana(ivlhac.com. br 
Manh urnirim -------------------- a pacma nl1 um i rim (iofhac.com. br 



APACs em implantação 
Mantena ------------------------------- apacmantena@ibac.com.br 
Matias Barbosa ---------------- apacmatiasbarbosa@fbac.com.br 
Matozinhos ------------------------ a pacmatozinhos@fbac. com. br 
Monte Santo de Minas -- apacmontesantominas@ibac.com.br 
Montes Claros ------------------ apacmontesclaros@ibac.com.br 
M uriaé ----------------------------------- apacmuriae@fbac.com .br 
N an uque ------------------------------ apacnanuque@fbac. com. br 
Nova Era -------------------------------- apacnovaera@ibac.com.br 
Novo Cruzeiro ------------------ apacnovocruzeiro@fbac.com.br 
Piumhi ----------------------------------- apacpiumhi@fbac.corn.br 
Ponta Grossa ---------------------- apacpontagrossa@ibac.com.br 
Porto Velho -------------------------- apacportovelho@ibac.com.br 
Rio Preto -------------------------------- apacríopreto@ibac.com.br 
Sacramento ----------------------- apacsacramento@ibac.corn.br 
Santa Vitória ---------------------- apacsantavitoria@ibac.com.br 
Santos Dumont --------------- apacsantosdumont@fbac.com.br 
São Francisco -------------------- apacsaofrancisco@ibac.com.br 
São Sebastião do Paraíso ------ apacsaosebastiao@ibac.com.br 
'I b ledo ------------------------------------- apactoledo @ibac. com. br 
'lupaciguara ----------------------- apactupaciguara@ibac.com.br 
Uberaba --------------------------------- apacuberaba(i.i?ibac.com.br 
Uberlà11dia -------------------------- apacubcrlandia@fbac.com.br 
Varginha ------------------------------- apacvarginha@ibac.com.br 
Várzea da Palma ----·-·······-·· apacvarzeapalma@ibac.com.hr 
Vitória --------------------·--·--·-··--·-··· apacvitoria@ibac. com. br 
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Durval Ângelo Andrade é depu-
tado estadual em Minas Gerais e 
presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislati-
va do Estado. Graduado em Filoso-
fia, Teologia e Pedagogia e especia-
lista em Educação, pela UFMG, é 
professor licenciado. Atua, tam-
bém, como assessor de movimentos 
de base da Igreja Católica e do Cen-
tro Nacional de Fé e Política Dom 
Helder Câmara. 

Autor de vários livros, percorre 
estilos e temas variados, tais como 
direitos humanos, política, religião, 
educaÇáo, cidadania e participação 
popular. Entre suas obras, estilo: O 
Voo do Tucano (1999); Fé e política: 
fome e sede dejustiça (2001); Pala-
vras Encantadas (2002); Palavras e 
Atos (200G); O direito de ter direi-
tos: a mais-valia dos desvalidos 
(2009); Padre Antônio: uma vida a 
serviço do Heino (2009); Mobon: 
Missáo c Fé Libertadora (2011); 
Herança Maldita (2015); Tempos 
Sombrios (20 15). Em seu trabalho, 
imprime como marca o compro-
misso com o ser humano c com a 
vida, em todas as suas dimensões. 
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A mensagem inserida neste livro merece especial 
atenção dos representantes da administração 
pública para despertá-los da urgente necessidade 
de dispensar maior atenção ao sistema prisional 
que, no momento, apenas exige aplicar a punição 
pela segregação do infrator, e nada mais. 

Não basta prender, é preciso recuperar. Este é o 
objetivo central que deve imperar. Ninguém é 
irrecuperável. Nascemos puros e com o alvará de 
soltura. A liberdade sucede ao nascimento, 
portanto, é a segunda mais valiosa conquista do 
ser humano. 

Mário Ottoboni 
Criador da APAC 


