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RESUMO

Esse estudo procura demonstrar a possibilidade de humanização do sistema penitenciário brasileiro, analisando a funcionalidade e a importância 
da APAC - Associação de Proteção ao Condenado uma entidade civil, sem fins lucrativos que surgiu em 1972 na cidade de São José dos Campos, 
que teve como mentor e idealizador o advogado paulista, Mário Ottoboni, porém teve sua aplicabilidade e popularização no estado de Minas 
Gerais. A APAC tem como principio não distinguir nenhum preso por seu crime, seguindo como parâmetro um dos princípios majoritários do 
artigo 5° de nossa Constituição Federal que elenca a igualdade de todos ante a lei. O método segue com o intuito de criar a humanização das 
prisões, sem prejuízo da finalidade punitiva da pena, visando à prevenção da reincidência, indo no contrafluxo as condições do sistema carcerário 
comum que são falhas e não conseguem executar com perfeição um dos objetivos da Lei de Execução Penal que é a recuperação do preso. Os 
doze elementos que norteiam a APAC são: participação da comunidade; recuperando ajudando o recuperando; trabalho; religião; assistência 
jurídica; assistência à saúde; valorização humana; a família; o voluntário e sua formação; Centro de Reintegração Social (CRS); mérito e Jornada de 
Libertação com Cristo. A metodologia utilizada na pesquisa foi levantamento bibliográfico. Resultado: atualmente visualizamos que o sistema de 
execução penal brasileiro é falho, caro e ineficaz pois tem um indice de reicidencia muito elevado indo assim na contramão de uma das metas que 
norteia a lei de execuções penais a recuperação do condenado, sendo assim a APAC vem criar uma nova estrutura no sistema carcerário 
brasileiro. Podemos analisar vários itens que destacam a APAC do nosso sistema carcerário comum são esses: o custo do preço ao Estado no 
método APAC é inferior e o índice de reincidencia é quase que mínimo. Conclusão: A ressocialização do preso é a maior dívida que incide em 
nosso sistema carcerário, pois este não consegue devolver os condenados aptos ao convívio pacífico e prontos para voltarem a sociedade, 
principalmente pelo fato da falta de estrutura, problemas financeiros e tratamento desigual. A eficácia APAC é tanta que sua aplicabilidade 
rompeu fronteiras e teve a instauração do sistema supracitado em países como: Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, sendo assim aos poucos a 
metodologia desse novo sistema descontrói os mitos e perversidades do sistema carcerário comum, alcançando resultado notável, graças a 
aliança que se forma entre o preso, família e sociedade.
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