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CENTRO DE APOIO OPERCENTRO DE APOIO OPER ACIONAL DAS PROMOTORACIONAL DAS PROMOTORIAS CRIMINAIS, DO JÚIAS CRIMINAIS, DO JÚRI E RI E 

DA EXECUÇÃO PENALDA EXECUÇÃO PENAL  

ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO  

APAC'S: UM ESCLARECIAPAC'S: UM ESCLARECIMENTO NECESSÁRIOMENTO NECESSÁRIO   

  

No Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e da Execução 

Penal, foi identificada a existência do Procedimento Administrativo nº MPPR 0046.16.010048-6, 

que tinha como objetivo a “uniformização dos critérios a serem adotados para a remoção de 

presos do sistema prisional tradicional para as Associações de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC’s), a fim de se evitar a ocorrência de favorecimentos”. 

Uma provocação então chegada em junho passado implicou numa análise cautelosa 

daquele feito, fazendo com que esta Equipe despertasse para a presença de um objeto mais 

amplo daquele inicialmente pretendido. Mais do que uma demanda relacionada à uniformização 

nos critérios para a remoção de presos de um sistema para outro, identificou-se que a utilização 

desta via alternativa de cumprimento de penas privativas de liberdade estaria transbordando os 

limites que, inicialmente, teriam sido acordados pelos órgãos estatais que firmaram, no ano de 

2012, o chamado Pacto Movimento Mãos Amigas pela Paz. 

Identificou-se mais. Diante da enorme carência de alternativas ao problemático cenário 

de superlotação do sistema penitenciário estatal, o que estaria ocorrendo seria o fomento e a 

facilitação a uma certa tergiversação da política estatal. Com efeito, o déficit do sistema prisional 

tradicional, que há muito vem inviabilizando sua pretensão ressocializadora, estaria dando azo ao 

surgimento de propostas alternativas que, numa primeira aproximação, apresentariam melhores 

condições de reabilitação.  

Uma análise mais detida do quanto documentado, porém, permitiu verificar que também 

essas propostas apresentariam problemas. Alguns deles decorrentes, inclusive, da fragilidade do 

próprio discurso ressocializador, algo que há muito é denunciado pela criminologia1. 

Num tal cenário, sem embargo do que vem sendo realizado nos autos do referido 

Procedimento Administrativo2, atento aos limites do quanto previsto nos incisos I, alínea ‘a’, III e VI 

do artigo 75 da Lei Complementar n. 85/99, pareceu necessário a este Centro de Apoio 

                                                
1 Em relação ao ocaso do ideal ressocializador denunciado ainda na década de 70 do século XX, por todos, confira-se 
MARTINSON, Robert. “What works? Questions and answers about prison reform”. The Public Interest, v. 35, NYC, pp. 
22–54, 1974. O contexto social desta denúncia, pode ser visto em ANITUA, Gabriel Ignacio. Historias de los 
pensamientos criminológicos. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2005, em especial Cap. X.  



 2 

 

Operacional realizar este Estudo de Caso, persistindo na proposta que tem pautado sua atuação 

de enfrentar de uma maneira mais ampla as demandas institucionais3 e, no caso, fornecer 

atualizados e seguros subsídios em relação à política criminal executória que envolve as 

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC’s), para que cada Membro do 

Ministério Público com atribuições nesta seara, resguardada sua independência funcional, possa 

adotar o posicionamento que melhor se alinhe com sua realidade social. O faça, porém, de forma 

fundamentada e acautelando-se para algumas incongruências que já puderam ser diagnosticadas 

no nosso entorno. 

A partir destas premissas, o texto que segue foi dividido em três partes. Num momento 

inicial, realiza-se a apresentação de um contexto histórico que tende a delimitar o espaço no qual 

se insere as APAC’s na política criminal; a partir daí, mostra-se oportuno discorrer sobre o cenário 

paranaense, particularmente no que diz respeito ao quanto teria sido objeto de fomento pelos 

atores do sistema prisional; finalmente, num momento conclusivo, competirá referir sobre os 

problemas que foram constatados no que diz respeito ao método apaqueano, buscando 

empoderar os Órgãos de Execução com subsídios que viabilizem a adoção de uma política 

institucional nesta seara e, justificadamente, permita aferir em que medida a alternativa proposta 

atenderia (ou não) à satisfação da pretensão executória penal almejada por um Estado que se 

intitula Democrático de Direito; uma adjetivação que, bem se sabe, compete ao Ministério Público 

resguardar. 

 

I A NECESSÁRIA COMPREENSÃO DO CONTEXTO HISTÓRICO E 

 POLÍTICO CRIMINAL 

 

Apregoa-se que as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC’s) 

foram criadas ainda na década de 70 do século passado, particularmente, na cidade paulista de 

São José dos Campos. Embora naquele estado tenham perdido espaço4, assumiram 

protagonismo diferenciado, principalmente, no Estado de Minas Gerais e, na atualidade, existiriam 

cerca de 49 unidades em alguns estados da federação5. No Paraná, figura como unidade de 

                                                                                                                                                            
2 Cuja recente deliberação saneadora pode ser consultada, na íntegra, no Sistema ProMP junto aos autos do 
Procedimento Administrativo nº MPPR 0046.16.010048-6. 
3 Refere-se, aqui, ao quanto exposto por esta equipe na Reunião de Trabalho efetuada no último dia 19 de agosto. 
Confira-se a íntegra da transmissão na seção “vídeos” no site deste Centro de Apoio. 
4 Um dos episódios determinantes para esta perda de espaço no estado paulista foi aquele ocorrido no final da década 
de 90 envolvendo, justamente, a APAC de São José dos Campos. Na ocasião, foram apuradas acusações de 
corrupção, revelando um envolvimento de voluntários num esquema de venda de vagas, transferência ilegal de presos, 
tráfico de drogas e concessão irregular de benefícios, como o regime semiaberto a sentenciados que não tinham esse 
direito. Neste sentido, cf. “O fim da mamata”. Disponível em < http://istoe.com.br/30473_O+FIM+DA+MAMATA/>. 
Acesso em 18 de julho de 2016. 
5 Embora seja corriqueiro afirmar-se a existência de mais de 150 unidades no Brasil e no mundo, o portal da 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – associação que congrega as APAC’s e busca lhes dar 
uniformidade – noticia que, em efetivo funcionamento, este número seria de 49 unidades, concentradas nos Estados de 
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referência – e a única cujo funcionamento estaria sedimentado – aquela localizada na Comarca de 

Barracão6.  

É comum afirmar-se que o método “seria o único efetivamente capaz de ressocializar” os 

sentenciados, já que estaria ancorado num programa apto a gerar um senso de auto disciplina e 

auto responsabilidade que se lastreia em “12 elementos”. Estando onze deles previstos, como 

regra, pela Lei nº 7.210/84 (LEP)7, aponta-se que o principal elemento diferenciador 

corresponderia à última etapa, intitulada “Jornada com Cristo”, evidenciando a partir daí o claro 

perfil evangelizador apregoado pelo ente associativo. 

Embora este espaço não permita uma maior digressão, é necessário reconhecer que o 

Método APAC encontra seu paralelo naquilo que alguns ordenamentos estrangeiros intitula como 

Módulo de Respeito (MdR)8. Trata-se da criação de unidade separada dentro de um Centro 

Penitenciário, que o direito penitenciário espanhol, por exemplo, viu ser implantado no ano de 

2001 e, a partir de 2007, se estenderia para praticamente todos os estabelecimentos 

penitenciários daquele país9. O MdR tem por fim instalar um programa de tratamento penitenciário 

que se lastreia na psicologia da organização, partindo de uma perspectiva de cognição 

comportamental. A intenção é a de implantar um sistema de organização da vida em prisão, que 

tenha como objetivo geral atingir um clima social normalizado para possibilitar o desenvolvimento 

de programas específicos de intervenção nas áreas de carência dos internos. É, por isto, um 

programa de intervenção que pretende agir diretamente nos valores, nos hábitos e nas atitudes 

dos sentenciados. 

Objetivando um clima de convivência e de máximo respeito entre os sentenciados do 

módulo, há uma clara melhora das técnicas de tratamento do interno, cujo objetivo básico está, 

porém, ancorado no ideal reabilitador10. Tem a vantagem de fazer com que o interno deixe de 

interpretar as normas como “algo imposto” para passar a vê-las como “algo necessário e próprio”. 

                                                                                                                                                            
Minas Gerais (39), Paraná (2), Maranhão (7) e Rio Grande do Norte (1). Outras 56 estariam em processo de 
implantação. Disponível em <http://www.fbac.org.br>. Acesso em 28 ago. 2016. 
6 Segundo consta, após abertura e fechamento, também a Comarca de Pato Branco estaria retomando o funcionamento 
da entidade lá instalada no passado. Um recente levantamento efetuado pelo Centro de Apoio indicou que, no Paraná, o 
Método APAC estaria em processo de implantação, constituição jurídica e/ou projeto nas seguintes localidades: Ponta 
Grossa, Cascavel, Piraí do Sul, Alto Paraná, Jacarezinho, Guaíra, Cruzeiro do Oeste, Toledo, Realeza, Matelândia, 
Palmital, Prudentópolis e Marilândia do Sul. Noticia-se que também as localidades de Mandaguari, Maringá, Pinhão, 
Santo Antônio da Platina, Cianorte, Paranacity, Ubiratã, Guarapuava, Dois Vizinhos, Ivaiporã, Grandes Rios, União da 
Vitória e Foz do Iguaçu estariam em fase inicial de implantação. 
7 Malgrado não haja expressa referência a alguns destes elementos pela Lei Federal, não há como negar que já a 
própria Exposição de Motivos da Lei 7.210/84 fazia referência à importância, para fins do ideal ressocializador, aos 
seguintes atributos: participação da comunidade, ajuda mútua entre recuperandos, religião, assistência jurídica, 
assistência à saúde, valorização humana, família, voluntariado e seu curso de formação, centro de reintegração e 
mérito. 
8 No Brasil, consta que o Estado de Goiás teria colocado em prática a experiência do módulo de respeito numa de suas 
unidades prisionais. Até onde se sabe, porém, de forma bastante distinta daquela que existe em outros países. 
9 Instalado, inicialmente, no Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (Castilla-León/Espanha), na atualidade, 
apenas no sistema penitenciário catalão é que existe um formato um pouco distinto, intitulado “Módulo de Participação e 
Convivência”. 
10 O alerta é de José Ángel Brandariz García em entrevista concedida por ocasião de estudo relacionado aos “Módulos 
de Respeto” espanhóis. Disponível em < http://www.acoruna.uned.es/noticias/noticia/el-objetivo-fundamental-de-la-
creacion-de-los-modulos-de-respeto-mdr-h>. Acesso em 20 jun. 2016. 
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É daí que decorre a necessidade da sua participação na própria gestão das tarefas e decisões do 

módulo, essencialmente, por meio da constituição de grupos de trabalho e comissões de internos. 

Fomenta-se, com isto, “a própria participação do recluso na gestão da vida carcerária, como forma 

de incentivar sua autonomia e sua autorresponsabilidade”11. Neste sentido, a partir da inclusão 

voluntária do sentenciado, tem-se a implícita aceitação das normas da unidade que passam a 

regular aspectos pessoais (referente à higiene, aspecto, vestuário e cuidado de asseio da cela), 

de cuidados com o entorno (referente ao uso e manutenção dos espaços comuns), de relações 

interpessoais (que inclui todas as interações do sujeito com outros internos, com funcionários, 

terapeutas e pessoal do exterior) e das atividades estabelecidas num programa individual de 

tratamento (PIT).  

Em apertada síntese, se está diante de propostas que, guardadas suas diferenças, 

buscam estabelecer um sistema de organização que, particularmente na seara prisional, se 

baseia em três eixos bem definidos, a saber: a participação ativa dos internos, a organização em 

grupos de tarefas e numa avaliação imediata das atividades realizadas e do comportamento 

individual e coletivo.  

A idéia, porém, longe está de ser nova e deita suas raízes em uma técnica empregada 

pelo psicólogo e sociólogo George Elton Mayo, especialista em teoria das organizações que, 

ainda nas primeiras décadas do século XX, realizou experimentos na fábrica de Western Electric 

Company, situada no bairro Hawthorne, da cidade de Chicago. Naquilo que passaria a ser 

conhecido como Hawthorne Effect, restaria identificada, em tese, a presença de um padrão 

comportamental nos trabalhadores daquela unidade que, uma vez controlado, impactaria 

diretamente na lógica de custos e eficiência12.  

Duas de suas principais conclusões que, posteriormente, seriam trasladadas à 

configuração dos Módulos de Respeito, referem-se à aposta na criação de grupos de pressão 

positiva. Afinal, afirma-se que i) o comportamento do indivíduo se apoia por completo no do grupo; 

os trabalhadores, por isto, não atuam nem reagem isoladamente como indivíduos; e ii) a partir do 

reconhecimento da presença de aspectos informais da organização, a empresa passaria a figurar 

como uma organização social formal composta por grupos sociais informais, cuja estrutura nem 

sempre coincide com aquela formal. Seriam, por isto, os grupos informais a quem competiria 

definir suas regras de comportamento, suas recompensas, suas sanções sociais, seus objetivos, 

                                                
11 Ibidem. 
12 Esses experimentos, na verdade, partem das ideias concebidas por Vilfredo Pareto, aplicando-as essencialmente à 
seara das atividades laborativas, no intuito de aferir os fatores responsáveis por uma maior produtividade. O que, em 
tese, se descobre é que o aumento da produtividade ocorria por fatores sociais como a moral dos empregados, a 
existência de interrelações satisfatórias entre os membros de um grupo de trabalho (sentido de pertencimento) e a 
eficácia da administração. Ou seja, afere-se a existência de um tipo de administração capaz de compreender o 
comportamento grupal e de incrementa-lo por meio de aspectos pessoais como a motivação, a assessoria, a direção e a 
comunicação. A este fenômeno deu-se o nome de “efeito Hawthorne". Foi na segunda fase desses experimentos que 
verificou-se que existiriam melhores esforços individuais tal qual existisse uma melhora dos salários e das condições de 
trabalho, reportando que esta forma de administração daria ensejo a uma solidariedade entre o grupo que implicaria no 
aumento da produção e a na diminuição de uma rotatividade de empregados. 
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sua escala de valores sociais, suas crenças e expectativas, e cada participante as assimilaria e as 

integraria nas suas atitudes e no seu comportamento. 

Sem embargo dos achados de então, é necessário reconhecer que, ao menos desde o 

final da década de 90, a credibilidade do Efeito Hawthorne seria contestada e criticada tanto por 

sua ingenuidade, romantismo e paternalismo tutorial, quanto no seu aspecto metodológico, tendo 

sido denunciado que apenas cinco funcionárias participaram da experiência, sendo que duas 

delas teriam sido, inclusive, substituídas ao longo das fases iniciais dos experimentos13. Não por 

outra razão, reconhece Brandaríz García a inexistência “de um estudo propriamente criminológico 

que tenha analisado de forma exaustiva o programa dos MdR”. O que sim existiriam seriam 

estudos parciais, que abordam alguns aspectos e documentos institucionais que implicam num 

mero balanço da implementação do programa. Esses são apenas “de alcance limitado, em 

relação aos quais não se pode falar de uma verdadeira avaliação de amplo alcance. Assim, se 

está ainda diante de uma fase inicial no que diz respeito aos conhecimentos sobre rendimentos e 

resultados do programa do MdR”14. 

Não é de se estranhar, assim, a grande precariedade afeta aos dados que costumam ser 

extraídos do Método APAC, servindo de maneira emblemática aquele relacionado ao seu índice 

de reincidência. Com efeito, a partir de uma rápida consulta virtual, fácil verificar que, no tocante 

aos índices de reincidência apregoados, o que se faz corresponderia a um mero traslado de 

informações de um site a outro (sem qualquer preocupação em relação à fonte originária da 

notícia); ou, na verdade, se faz menção a índices distintos, conforme a suposta fonte consultada15. 

Ou seja, toda e qualquer informação relacionada à metodologia que, em tese, teria sido 

empregada para fins da aferição da reincidência, simplesmente, é ignorada e sequer apresentada, 

ensejando uma séria dúvida a respeito da efetiva credibilidade de cada um dos índices 

mencionados. 

 

II O CENÁRIO PARANAENSE 

 

Independentemente destas deficiências e, não raras, precipitações nas conclusões 

lançadas, certo é que, no âmbito do Estado do Paraná, a Lei Estadual n. 17.138/2012 e a 

Resolução Conjunta n. 07/2012 (TJPR, MPPR, DPE, ALEP e OAB), em certa medida, 

                                                
13 Estes aspectos foram trazidos à tona em notícia publicada em 1999 no New York Times: “Scientific Myths That Are 
Too Good to Die”. Disponível em <http://www.nytimes.com/library/review/120698science-myths-review.html>. Acesso 
em 20 jul. 2016. Igual denúncia surgiria em 2009 através de dois economistas que refizeram a análise usando 
econometria. “Questioning the Hawthorne effect: Light work”. Disponível em 
<http://www.economist.com/node/13788427>. Acesso em 28 jul. 2016. 
14 Ibidem. 
15 Com efeito, enquanto há quem apregoe que o índice de reincidência mundial seria de 70%, o do sistema nacional 
tradicional de 80% e o do método APAC de apenas 8%, há aqueles que afirmam que a recuperação do método seria de 
70%, 80% ou, até mesmo, 100%, num suposto índice zero de reincidência. Serviram de exemplos, aqui, a confrontação 
dos dados de notícias extraídas, principalmente, dos Tribunais de Justiça do Estado do Paraná e de Minas Gerais e dos 
portais jurídicos Âmbito Jurídico e Consultor Jurídico. 



 6 

 

estabeleceram um processo de fomento à implantação das APAC’s. O resultado é que, conforme 

referido, embora somente exista uma única unidade no Estado em funcionamento16, diversas 

localidades estariam em distintas fases deste processo de implantação. 

Foi, precisamente, a partir da análise da documentação de algumas destas localidades 

que a equipe deste Centro de Apoio pôde identificar a necessidade de uma diferenciada cautela 

em relação ao tema. 

É que, na busca de uma suposta uniformidade em relação a alguns aspectos das 

unidades projetadas, verificou-se que muitos estatutos associativos que estariam sendo 

aprovados transbordariam, em muito, aquilo que, inicialmente, pretendia-se quando da publicação 

da Resolução Conjunta n. 07/2012.  

Neste sentido, basta recordar que o Pacto Movimento Mãos Amigas pela Paz – 

documento firmado também pelo Ministério Público e que deu ensejo à referida Resolução – fazia 

exclusiva referência tão somente aos sentenciados do regime semiaberto. Nele se identificava à 

necessidade da adoção de uma “nova metodologia para a gestão da execução penal evolvendo 

Estado e Comunidade, a quem caberá instituir as Associações de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APACs)”17.  

Mesmo a Resolução Conjunta n. 007/2012, a qual institucionalizaria aquele Programa 

Mãos Amigas pela Paz e estabeleceria em detalhes “a metodologia APAC como primeiro projeto a 

ser desenvolvido”, não sugeria em qualquer momento a possibilidade de abranger a população do 

regime prisional fechado.  

Da mesma forma, também a Lei Estadual n. 17.138/2012, embora tenha autorizado o 

Governo do Estado a firmar convênio “com as Associações de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APACs)” que viessem a ser instituídas, em momento algum referiu-se a uma 

ampliação do emprego deste método para fins de cumprimento de pena no regime prisional 

fechado. 

Por outro lado, no âmbito da política estatal governamental, seriam localizados por 

esta unidade de apoio alguns documentos que sugeririam que o interesse pela implantação de um 

tal método teria, no mínimo, sido refreado pelo Estado, desde o traslado do tema da Secretaria de 

Justiça à Secretaria de Segurança Pública. Com efeito, uma Memória de Reunião realizada em 

abril de 2016, confirmava que a atual Gerencia de Projetos da SESP/DEPEN tinha notícias de 

outras associações que já estariam sendo constituídas como pessoa jurídica além daquelas de 

Barracão e Pato Branco. Ressaltava-se, porém, que esta criação estaria ocorrendo “sem que o 

órgão de competência do Executivo Estadual tivesse sido envolvido desde o início nas tratativas 

                                                
16 Reitera-se, aqui, a ressalva em relação à Comarca de Pato Branco (cf. nota 4). 
17 Tanto é assim que, aos sentenciados do regime fechado, fazia-se referência à uma meta voltada a obter “100% dos 
presos trabalhando e/ou estudando; modelo de presídio industrial com cooperativismo; educação a distância nas celas; 
remição da pena pelo estudo”. O documento ainda pode ser consultado em 
<http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/pacto/>. Acesso em 28 ago. 2016. 
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com as instâncias dos poderes locais” e seria importante a “necessária adoção de uma estratégia 

de trabalho integrado entre instituições”, buscando evitar “o desencontro de informações sobre o  

método APAC no PR, onde as iniciativas locais perduram sem efetividade porque nem todos os 

órgãos de competência na gestão desta modalidade de execução de pena foram engajados 

assumindo à proposta desde o início”18. Denunciava-se, a partir daí, a necessidade do fomento da 

“constituição de um grupo interinstitucional” para tratar do tema, o que não teria ocorrido até esta 

data. Não por outra razão, identificando-se que, normativamente, exerce a Secretaria Estadual de 

Segurança Pública e Administração Penitenciária uma “função de coordenação” de toda e 

qualquer atividade afeta às APAC’s (cf. arts. 7o, 8o e 9o, VI, da Res. Conj. 007/2012), este Centro 

de Apoio diligenciou no sentido de obter atualizadas informações que, em síntese, buscaram aferir 

se o Governo do Estado persiste com o interesse em fomentar a implantação de entidades 

APAC’s para fins de cumprimento de pena e, em caso positivo, para quais tipos de sentenciados e 

quais seriam os critérios de implantação e transferência para ingressar no modelo. Embora ainda 

não exista uma resposta definitiva daquele Departamento, em data recente, foram iniciativas 

tratativas com este Centro de Apoio que, em tese, poderão frutificar para a constituição do referido 

“grupo interinstitucional”. 

Finalmente, sob a perspectiva institucional ministerial, a partir de algumas diligências 

então empreendidas pelo Centro de Apoio, chegariam indicativos de que, na atualidade, não 

existiria uma “postura institucional” una em relação às APAC’s, ainda que voltadas exclusivamente 

aos sentenciados do regime semiaberto. De fato, na ocasião, restou identificado que, além da 

situação de Barracão e Pato Branco, cujo funcionamento, com as ressalvas referidas, já estaria 

em curso: i) em algumas localidades a implantação da APAC ainda seria um projeto, por vezes 

estranho, até mesmo, ao próprio representante ministerial local; e ii) em outras localidades, a 

entidade já estaria (ou estaria em vias de ser) formalmente implantada, tendo curso uma 

negociação de articulação com os órgãos estaduais para fins do repasse de subsídios, de modo a 

viabilizar o início do funcionamento da unidade local.  

A consequência, como previsível, seria verificar que a inexistência deste posicionamento 

uniforme quanto à implantação estaria, não raras vezes, implicando na própria presença de 

distintos critérios relacionados a essas unidades, seja no tocante à verba utilizada para a sua 

construção, seja em relação à futura escolha dos sentenciados para ingressarem nestas 

unidades. 

 

 

 

                                                
18 “Uma vez apartados das decisões tomadas inicialmente, certos setores contrários ao método inviabilizam APACs que 
seguem padecendo pela indefinição de equipamentos (estrutura física) cedido para tal finalidade pelo Executivo 
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III ALGUMAS CONSTATAÇÕES IDENTIFICADAS A TÍTULO DE  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Sem embargo da prévia verificação dessa inexistência de um posicionamento 

ministerial uniforme em relação à própria implantação destas unidades e de vários de seus 

aspectos, bem como da inexistência de um permissivo normativo que estendesse o seu uso 

os sentenciados do regime fechado tal qual demonstrado, o aprofundamento efetuado pela 

equipe deste Centro de Apoio teve condições de constatar, ainda, outros aspectos dignos de nota. 

Isto porque, muito embora a maior parte das fontes de informações relacionadas à 

metodologia apaqueana tenha se mostrado academicamente frágil, um estudo efetuado pelo 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, 

ainda no ano de 2015, apresentou dados alarmantes a respeito da rotina destas unidades. De 

fato, a partir do acompanhamento da rotina de trabalho da unidade mineira da APAC tida como 

modelo do método, o estudo Pesquisa sobre Reincidência Criminal no Brasil19 trouxe dados 

importantes que, quer-se crer, poderão servir como critério decisivo para fins da aferição local a 

respeito da participação e do apoio institucional que o Ministério Público possa vir a manter a 

respeito do tema.  

É que por este relatório evidenciou-se que o Método APAC, em certa medida, vem 

apresentando problemas de várias ordens que, ao que tudo indica, deverão servir de indicativo 

dos cuidados adicionais a serem adotados pelo Ministério Público naqueles casos em que 

pretenda-se a implantação deste tipo de unidade numa dada localidade. Pontualmente, aqui, faz-

se referência aos seguintes aspectos então denunciados: 

1.  A constatação da efetiva ausência de critérios objetivos para determinar o ingresso 

de um sentenciado na unidade, o que invariavelmente estaria implicando numa grande 

subjetividade por parte dos Juízos na aferição dessa possibilidade20. No Estado do Paraná, 

em data recente, foi noticiada a ocorrência, até mesmo, do ingresso de um sentenciado 

numa unidade da APAC sem que qualquer espécie de consulta tenha sido efetuada, seja 

                                                                                                                                                            
Municipal/Estadual, ou pela morosidade no rito com a documentação exigida para o início das atividades como 
organização constituída como não governamental (CNPJ, utilidade pública, outros)”. 
19 IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Reincidência criminal no Brasil: Relatório de pesquisa. Rio de 
Janeiro: [s.n.], 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ 
destaques/arquivo/2015/07/572bba385357003379ffeb4c9aa1f0d9.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2015 (p. 67 ss.). 
20 Por todas, serve de exemplo a situação da própria unidade de Barracão que, segundo apurado, embora comportasse 
40 vagas (20 para sentenciados do regime fechado e 20 para aqueles do regime semiaberto), por ocasião da consulta a 
unidade estaria com 48 “recuperandos”, atendendo tanto aqueles do regime semiaberto, quanto do fechado. Ademais, 
especificamente em relação aos critérios de ingresso na unidade, foi informado que a análise “não estaria passando 
pelo crivo do Ministério Público” e, conforme o Juízo local, estariam sendo observados os critérios: i) da preferência a 
sentenciados residentes na região; ii) do comportamento do recuperando nas unidades prisionais prévias; iii) da 
aceitação do preso às regras impostas pelo método APAC; e iv) da desconsideração da natureza dos crimes e das 
penas para fins de ingresso. Não por outra razão, a própria Promotoria da localidade reafirmava sua preocupação em 
relação à “inexistência de critérios claros” no Estado do Paraná. 
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por meio de prévia manifestação ministerial (que foi suprimida), seja principalmente pela 

realização de uma oitiva do sentenciado (que foi ignorada)21; 

2. A constatação de estarem os deveres dos sentenciados fixados num código de 

conduta intracárcere que dá ensejo a indagar a respeito da efetiva existência de 

permissivo legal para tanto. Afinal, forçoso reconhecer que se trata de um efetivo traslado de 

poder estatal disciplinar ao ente associativo, uma circunstância cuja vedação restou 

evidenciada com a modificação produzida pela Lei n. 18.685/2015 na redação original da Lei 

Estadual n. 17.138/2012; 

3. A constatação de que a fiscalização no interior da unidade é efetuada pelos próprios 

internos, numa clara indicação de um exercício de atribuições de polícia e disciplinares que, 

na origem, seriam de natureza indelegável22; 

4. A constatação de que o “grupo de fiscais” também tende a figurar nessas unidades 

como um grupo privilegiado, com indicativos de interferência tanto no controle de 

remição, quanto no próprio ingresso de sentenciados nas unidades23; 

5. A constatação de uma grande vulnerabilidade da unidade, o que, de certa forma, 

denuncia que o público originalmente idealizado para este tipo de unidade, de fato, não seria 

aquele distinto do regime prisional semiaberto24;  

6. A constatação da efetiva inexistência de agentes penitenciários nestas unidades que, 

ademais das tarefas executadas pelos próprios internos, fazem uso de “terceiros 

contratados” pelo ente associativo25; 

                                                
21 O caso deu ensejo à propositura de correição parcial pela Promotoria local, firmando importante precedente cuja 
inicial pode ser consultado junto ao site deste Centro de Apoio Operacional. 
22 Na Pesquisa sobre Reincidência Criminal no Brasil consta a informação de que “o regulamento disciplinar das Apacs 
dispõe sobre um conjunto de direitos e deveres dos ‘recuperandos’, como são chamados os condenados que ingressam 
no programa. ... No grupo de deveres e obrigações estavam os códigos de conduta intracárcere que deveriam ser 
observados ... O cumprimento do código de condutas era executado e fiscalizado em grande medida pelos internos, 
por um grupo que compõe o Conselho de Internos, que seria, nas palavras do coordenador da unidade, ‘os olhos da 
administração’” (Ibidem, p. 67). 
23 Consta naquela Pesquisa que “para sustentar a complexa rede de controle e disciplina dentro do cárcere e fazer 
‘reinar o normativo’ interno, alguns internos da Apac integravam a rede carcerária com atribuições específicas. 
Entre as atividades executadas pelos internos da rede da unidade, pode-se destacar: abrir e fechar as portas de entrada 
e saída dos regimes semiaberto e fechado; participar do Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS), 
composto por um responsável pelo caderno de remição; promover o atendimento aos visitantes; fiscalizar a 
organização nas celas; e atuar como presidente e vice-presidente do conselho. O presidente do CSS, que era 
um preso, atuava como fiscal da conduta dos demais presos, verificando se eram compatíveis ou não com o 
apregoado na metodologia. Esta também prescreve que o presidente e seus diretores devem seguir uma rotatividade 
trimestral. No entanto, o atual presidente ocupava o mesmo cargo havia mais de dez meses. Segundo ele, teria havido 
uma aclamação da população carcerária, o que legitimava a sua permanência além do tempo estipulado... O CSS era 
composto por nove ‘recuperandos’ que resolviam 85% dos problemas internos, segundo os presos entrevistados. As 
questões não solucionadas eram encaminhadas à administração, que tinha a faculdade de dirigir a demanda ao 
juiz cooperado. ‘O recuperando é cogestor. Esses são escolhidos a dedo para ficar com as chaves do regime fechado. 
O CSS é o elo da gestão da Apac com os recuperandos. CSS, fiscal, diretor artístico, esportes, presidente, de remição 
(...). O presidente é eleito pelo diretor em comum acordo com a segurança (Coordenador de segurança).’” (Ibidem, pp. 
68-69). 
24 Neste sentido, noticia a pesquisa que se estaria diante de “presos pela consciência”, bem como de sentenciados 
que “se encontraram com Deus” (Ibidem, p. 68). 
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7. A constatação do rechaço a qualquer tipo de comportamento homoafetivo, uma 

circunstância que, em certa medida, conflitaria com a postura ministerial de resguardo dos 

interesses de toda e qualquer pessoa, independentemente de sua opção sexual26; 

8. A constatação da inexistência de uma perspectiva de qualificação profissional27, bem 

como da existência de uma indevida diferenciação nos requisitos para obtenção do 

trabalho externo e da saída temporária, o que estaria dando ensejo a existência de uma 

estruturação normativa paralela e distinta daquela estipulada pelo legislador federal28; 

9.  A constatação da obrigatoriedade da presença do sentenciado nos cultos e da 

necessidade de ser atingida a etapa “mais importante” do método, afeta à “revelação de 

Jesus” ou “jornada de libertação com Cristo” que, em certa medida, põe em cheque o 

quanto previsto no inciso VI do artigo 5o da Constituição da República, ao assegurar a 

liberdade constitucional de culto a toda e qualquer pessoa29. 

Neste cenário, com o propósito único e exclusivo de buscar evitar um descompasso na 

adoção de uma postura institucional ministerial, pareceu fundamental a este Centro de Apoio 

subsidiar os membros do Ministério Público com atribuições na área da execução penal para que 

tenham exata ciência do cenário fático, institucional, político penitenciário estadual e normativo ao 

                                                                                                                                                            
25 Não por outra razão, a redação original da Lei Estadual 17.138/2012 já trazia indicativos de um claro interesse na 
privatização da gestão carcerária. Consta da pesquisa que “o quadro de funcionários da Apac era composto por 
contratados que atuavam na administração e na área de segurança ... Não havia agentes penitenciários” (Ibidem, p. 
69). 
26 Ibidem, p. 70. 
27 “Na percepção da psicóloga, para os recuperandos, a Apac era um bom lugar para se ‘pagar a pena’ ... No entanto, 
percebia que alguns presos inclinavam-se a voltar para a criminalidade ... Além disso, a Apac não possuía uma 
estrutura para propiciar qualificação profissional e quando se abriam vagas de trabalho, a lista de espera 
existente era em grande parte articulada pelo presidente do CSS” (Ibidem, p. 70). 
28 Nos termos da pesquisa: “existia o trabalho interno, laborterápico, não remunerado, e o trabalho externo, que 
poderia ser remunerado, mas estava direcionado exclusivamente aos presos do regime semiaberto... A questão da 
oferta de trabalho para os presos vinha sendo problematizada pelas Apacs e pela Fraternidade Brasileira de Assistência 
aos Condenados... O problema era que, segundo a metodologia da Apac, o trabalho no regime fechado teria a 
finalidade laborterápica e no semiaberto o preso ficaria pouco tempo, o que para o empresário não valeria a pena. 
Contudo, os presos demandavam oportunidades de trabalho remunerado. (...) O trabalho dentro do regime 
fechado, segundo o método Apac, não poderia ser remunerado, tendo um cunho disciplinador e pedagógico. 
Internamente, existia o trabalho na biblioteca, na limpeza da unidade, na panificação, entre outras atividades. No regime 
semiaberto era permitida a saída para trabalhar. Contudo, não era fácil conseguir uma ocupação remunerada e as 
perspectivas de futuro vislumbradas por alguns não eram das mais otimistas (...). A principal questão apontada 
pelos presos no regime semiaberto era o fato de ser preciso permanecer trabalhando dentro da unidade por um período 
específico, antes de galgar um trabalho externo... ‘A gente tem que cumprir 1/12 de trabalho, é uma norma das 
Apacs. Na lei, você pode no semiaberto pedir serviço externo automaticamente; você pode pedir saída temporária 
e serviço externo. Aqui não, a saída temporária é depois de trinta dias de adaptação. Para o serviço externo você 
tem que cumprir 1/12 do restante da sua pena (Preso na Apac no regime semiaberto)’. Durante a entrevista a 
polêmica se adensou. Para os presos, a regra criada pelo método promovia situações inadmissíveis.” (Ibidem, p. 
69 e 72). 
29 Neste particular, noticia a pesquisa que “em um dos dias de visita da pesquisadora, houve um encontro com irmãs de 
caridade. A presença era obrigatória a todos os internos que não estavam em atividades educacionais ou no 
trabalho de soldagem. Elas iniciaram o encontro com oração e música, bem como lendo um texto da Bíblia. Interessante 
notar a postura dos presos. Parte deles interagiu com as solicitações da irmã, fechou os olhos, mentalizou 
provavelmente as imagens que ela trazia; no entanto, outra parte mostrou-se nitidamente desinteressada, apesar do 
silêncio mantido” (Ibidem, p. 70). 
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qual se fez referencia e, finalmente, dentro de sua convicção e independência funcional, possa 

posicionar-se sobre a questão. 

Até porque, dúvida havia se, na atualidade, as substanciais alterações normativas 

ocorridas no final de 2015 na Lei Estadual n. 17.138/2012 já teriam implicado nas modificações e 

adaptações estatutárias necessárias de cada uma das APACs implantadas ou projetadas no 

Estado do Paraná. Dúvida, finalmente, havia se era de conhecimento geral as notícias de que 

também as APAC’s, em certa medida, vem sofrendo com mazelas similares àquelas vivenciadas 

pelo sistema penitenciário tradicional, a saber: problemas esporádicos com venda de vagas; 

problemas com o favorecimento e/ou com critérios pouco claros para o ingresso na unidade; 

problemas decorrentes dos conflitos de religiosidade, particularmente no dizente a discriminações 

homoafetivas;  problemas afetos à prestação de contas destas unidades perante o Tribunal de 

Contas do Estado30; etc. 

Longe de ser uma pretensão da atual Equipe deste Centro de Apoio a de firmar uma 

posição radical, pela aceitação ou pela rejeição de APAC’s, o presente Estudo de Caso objetivou, 

essencialmente, i) fornecer subsídios aos membros do Ministério Público das reais perspectivas 

de implantação destas unidades por parte do Estado do Paraná; e ii) neste cenário, procurar 

destacar e evitar alguns dos problemas que estariam sendo noticiados e/ou verificados em relação 

ao método.  

Querendo crer que, a partir desses subsídios, conforme a sua compreensão e 

independência funcional, cada membro do Ministério Público possa definir se, na sua localidade, 

mostra-se pertinente o fomento da implantação de uma APAC. Fazendo-o, de toda forma, por 

meio de uma decisão calcada na adoção de algumas cautelas mínimas, no sentido de evitar, ou 

minimizar, as possibilidades da ocorrência de alguns dos problemas que já teriam sido 

identificados em certas localidades. 

 

Agosto de 2016. 

Equipe do CAOP 

Criminais, do Júri e de Execuções Penais 

                                                
30 Neste sentido, confira-se: “Detenções privadas viram alternativa a presidios”. Disponível em 
<http://www.conjur.com.br/2013-mar-30/cresce-numero-unidades-privadas-detencao-alternativa-presidios>. Acesso em 
30.mar.2013. No mesmo sentido, Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Acórdão n. 1061/14, Segunda Câmara - 
Conselheiro Rel. Caio Marcio Nogueira Soares - Proc. nº. 838210/13. 


