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RESUMO: O sistema prisional brasileiro atualmente se encontra em colapso, 
podendo ser identificada superlotação quase que na totalidade dos presídios 
nacionais, alcançando o número de 726.712 encarcerados em junho de 2016. O 
encarceramento em massa, decorrente, em grande medida, da política 
antidrogas aplicada no Brasil, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos da 
América, é o principal causador da superpopulação carcerária, o que, por si só, 
fere direitos humanos como a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. 
Para além da superlotação, os sujeitos privados de sua liberdade, não obstante 
a garantidora Lei de Execução Penal (LEP) em vigência no país, sofrem, 
diariamente, violações sistemáticas nos seus direitos enquanto aprisionados, 
posto que as garantias e direitos estabelecidos pela citada lei e pelos tratados 
internacionais sobre o assunto dos quais o Brasil é signatário não são cumpridos 
ou não são cumpridos na sua totalidade, prejudicando o alcance da finalidade da 
pena, qual seja, a ressocialização do encarcerado. Em relação às mulheres 
privadas de liberdade no país, o aumento do encarceramento após a Lei de 
Tóxicos, editada em 2006, é claramente verificado quando da análise do último 
levantamento divulgado pelo Infopen Mulheres (Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias) em 2016, o qual mostra que o número de presas 
aumentou 328% em 10 anos, circunstância que torna o cumprimento das regras 
da LEP demasiadamente difícil. Durante 55 anos, os Estados se basearam no 
tratado internacional intitulado Regras Mínimas para o Tratamento de Presos, 
como um guia para estruturação do sistema penitenciário e aplicação de penas. 
Em meados de 2015, tal documento foi revisado pela ONU, sendo incorporadas 
novas doutrinas de direitos humanos para tomá-las como parâmetros na 
reestruturação do atual modelo de sistema penal e percepção do papel do 
encarceramento para a sociedade. Editaram-se, pois, as chamadas Regras de 
Mandela. Nesse sentido, a presente pesquisa pretende verificar em que grau o 
Método APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), mais 
especificamente, a APAC Feminina da cidade de Frutal, Minas Gerais, Brasil, 
cumpre, mais eficazmente, as Regras de Mandela, bem como a LEP, posto que 
se trata de método inovador, existente em poucos países do mundo, o qual é 
fundamentado na valorização humana, no respeito aos direitos humanos do 
indivíduo privado de liberdade e na responsabilidade da sociedade para com a 
recuperação do delinquente, com elementos determinados para que se alcance 
a finalidade da pena, diminuindo, desse modo, a reincidência criminal. O estudo 
é quantitativo e tem como metodologia a pesquisa bibliográfica, se baseando em 
autores como Löic Wacquant e Guilherme de Souza Nucci, bem como em Mário 
Ottoboni, criador do Método Apaqueano, além dos dados oficiais a respeito das 
penitenciárias brasileiras. Importante frisar que tal pesquisa é de extrema 
relevância, tanto para a academia, quanto para a sociedade, visto que o Método 
APAC se trata de uma nova política prisional, a qual pode se apresentar como 



solução para as inúmeras violações de direitos das mulheres privadas de sua 
liberdade. 
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