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RESUMO 

 

No intuito de demonstrar a contribuição da teoria do humanismo integral, desenvolvida por 
Jacques Maritain, sob a reflexão da prática do Método APAC na linha da construção do saber 
jurídico que lhe é pertinente enquanto modelo de sistema penitenciário que se pretende 
humanista, a pesquisa tenciona enfrentar o problema da fundamentação filosófica do 
mencionado método. Além de interrogar pelas principais categorias teóricas do humanismo 
integral que teriam pertinência na compreensão deste problema central, a pesquisa apresenta o 
método APAC como uma alternativa em favor de um sistema prisional humanizado, em que a 
dignidade da pessoa seja levada efetivamente a sério. A pesquisa assume o marco teórico 
maritaineano, o qual tem sido amplamente empregado nas investigações sobre o conteúdo 
jurídico da fraternidade no Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, cujo 
programa comporta, nas linhas de pesquisa Construção do Saber Jurídico e Crítica aos 
Fundamentos da Dogmática Jurídica, estudos no campo da teoria do direito e do Estado com 
viés humanista na resolução de problemas sociais concretos. Emprega-se o método dedutivo 
em pesquisa do tipo qualitativa, viés este que bem se ajusta a investigações que promovem 
aproximações e recortes metodológicos para avaliação de situações específicas nas quais 
grupos sociais estão inseridos, como é o caso do sistema penitenciário e das pessoas nele 
reclusas. A relevância do tema decorre do impacto importante da pesquisa em busca da 
construção de um saber jurídico, permeado pela fraternidade e de fundamentos filosóficos, 
atrelados à valorização humana, na condução da prática da execução penal no Brasil, a mais 
quando se tem em mira uma tal solução com larga experiência exitosa como é o caso das 
APACs, baseada em método adrede desenvolvido por um brasileiro à luz de nossa particular 
realidade. Conclui-se que o paradigma das grandes linhas ético-políticas do pensamento 
humanista de Jacques Maritain ajusta-se, a mais não poder, ao embasamento da prática atual 
da APAC. 

Palavras-chave: Direito moderno. Saber jurídico. Humanismo integral. Maritain. 
Sistema penitenciário. Método APAC. 
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prisoner's resocialization. 2019. 470f. Dissertation (Master degree in Law) – Euripides 
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ABSTRACT 

 

In order to demonstrate the contribution of the theory of integral humanism developed by 
Jacques Maritain in the reflection of the practice of the APAC Method in accordance with the 
construction of the pertinent legal knowledge as a model of penitentiary system intended to be 
humanistic, the research intends to address the problem of philosophical foundation of the 
mentioned method. In addition to questioning the main theoretical categories of integral 
humanism that would have relevance in understanding this crucial problem, the research 
presents the APAC method as an alternative in favor of a humanized prison system, where the 
dignity of the person is taken seriously. The research takes on the Maritainean theoretical 
framework, which has been widely used in investigations on the legal content of the fraternity 
at the University Center Euripides de Marilia - UNIVEM, whose program includes, in the 
lines of research Construction of Legal and Critical Knowledge to the Foundations of Legal 
Dogmatics , studies in the field of the theory of law and the state with humanistic bias in 
solving concrete social problems. The deductive method is used in qualitative research, which 
is well suited to investigations that promote approaches and methodological insites to evaluate 
specific situations in which social groups are inserted, such as the prison system and people in 
jail. The relevance of the theme derives from the important impact of the research in search of 
the construction of a legal knowledge, permeated by the fraternity and philosophical 
foundations, linked to the human valorization, in the conduction of the practice of the penal 
execution in Brazil, whenever aiming at this kind of solution with wide successful experience, 
such as the APACs, based on a duvet method developed by a Brazilian in the light of our 
particular reality. It is concluded that Jacques Maritain's paradigm of the broad ethical-
political lines of humanist thinking fits the power of APAC's current practice. 

Keywords: Modern law. Legal knowledge. Integral humanism. Maritain. Prison 
system. APAC Method. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Fotografia 1 - Centro de Reintegração Social - CRS...........................................................................104 

Fotografia 2 - Dr.Mário Ottoboni .........................................................................................................108 

Fotografia 3 - APAC Itaúna/MG ..........................................................................................................114 

Fotografia 4 - Quadro de Avaliação Disciplinar (QAD) .....................................................................161 

Fotografia 5 - Laborterapia...................................................................................................................174 

Fotografia 6 - Capacitação profissional................................................................................................177 

Quadro 1 - Comparativo Realizado com Base em Empresa Isenta do INSS de 20%.......................189 

Fotografia 7 - Assistência à saúde APAC Itaúna .................................................................................193 

Fotografia 8 - Jornada de Libertação com Cristo ...............................................................................231 

Fotografia 9 - Nova sede FBAC.............................................................................................................234 

Fotografia 10 - Placa inauguração sede FBAC ....................................................................................234 

Fotografia 11 - CIEMA..........................................................................................................................235 

Fotografia 12 - Valdeci Ferreira no Memorial Mário Ottoboni.........................................................235 

Imagem 1 - Trecho inicial do termo de audiência preliminar - Lançamento Método APAC em  
Jacarezinho - 3 dez.2015 .........................................................................................................................237 

Imagem 2 - Trecho inicial do termo de audiência pública - criação da APAC de Jacarezinho -                   
25 jan. 2016        ...................................................................................................................................... 238 

Imagem 3 - Trecho inicial do termo de audiência de constituição da APAC de Jacarezinho -                                
22 fev. 2016 ............................................................................................................................................. 240 

Imagem 4 - Lei municipal de reconhecimento de utilidade pública (art.1º)......................................242 

Imagem 5 - Lei estadual de reconhecimento de utilidade pública......................................................243 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

CRS - Centro de Reintegração Social 

CSS - Conselho de Sinceridade e Solidariedade 

DEPEN/MJ - Departamento Penitenciário Nacional 

DUDH - Declaração Universal dos Direitos Humanos 

EP2TrabExt-AgR/DF - Agravo regimental em incidente sobre concessão de trabalho externo 

em execução penal 

FBAC - Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenado 

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

LEP - Lei de Execução Penal 

MS - Estado de Mato Grosso do Sul 

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 

p. - página 

P.ún. - parágrafo único. 

p.f. - parte final 

PFI - Prison Fellowship International 

RFB - Receita Federal do Brasil 

RE - recurso extraordinário 

REsp - recurso especial 

s.p - sem paginação 

STF - Supremo Tribunal Federal 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

TJSP – Tribunal de Justiça de São Paulo 

TST - Tribunal Superior do Trabalho 



Trad. - Tradução de 

v. - vide 

v.g. - verbi gratia 



SUMÁRIO 

Introdução............................................................................................................................................................ 18 

CAP. 1 SISTEMA PRISIONAL, HUMANISMO E MÉTODO APAC: PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS
............................................................................................................................................................................... 24 

1.1 Contextualização geral da discussão........................................................................................................... 24 
1.1.1 O sistema prisional tradicional e seu contexto .................................................................................... 25 
1.1.2 Bases aristotélico-tomistas do humanismo integral ............................................................................ 37 

1.2 Dignidade da pessoa humana integral......................................................................................................... 42 
1.2.1 Pessoa humana.................................................................................................................................... 42 
1.2.2 Dignidade humana e direito natural .................................................................................................... 50 

1.3 Comunidade política integral...................................................................................................................... 65 
1.3.1 Amizade cívica como fraternidade...................................................................................................... 66 
1.3.2 Sociedade e Estado ............................................................................................................................. 74 

Considerações finais do capítulo ...................................................................................................................... 88 

CAP. 2 SISTEMA PRISIONAL, HUMANISMO E MÉTODO APAC: OS ATORES NO PROCESSO DE 
RESSOCIALIZAÇÃO........................................................................................................................................ 90 

2.1 O método APAC......................................................................................................................................... 90 
2.1.1 APAC enquanto método e entidade .................................................................................................... 91 
2.1.2 Início e anos difíceis da APAC......................................................................................................... 107 

2.2 A comunidade e a APAC.......................................................................................................................... 121 
2.2.1 Participação da comunidade.............................................................................................................. 123 
2.2.2 Voluntariado e sua formação ............................................................................................................ 133 

2.3 O recuperando e a família ......................................................................................................................... 137 
2.3.1 Recuperando ajudando o recuperando .............................................................................................. 137 
2.3.2 A família ........................................................................................................................................... 147 

Considerações finais do capítulo .................................................................................................................... 152 

CAP. 3 SISTEMA PRISIONAL, HUMANISMO E MÉTODO APAC: OS INSTRUMENTOS DE 
REABILITAÇÃO.............................................................................................................................................. 153 

3.1 Direitos e deveres fundamentais ............................................................................................................... 153 
3.1.1 Trabalho............................................................................................................................................ 168 
3.1.2 Assistências ao recuperando ............................................................................................................. 189 

3.2 A valorização humana .............................................................................................................................. 198 
3.2.1 Empoderamento integral do recuperando ......................................................................................... 201 
3.2.2 Pedagogia da presença e terapia da realidade ................................................................................... 205 

3.3 A espiritualidade....................................................................................................................................... 211 
3.3.1 Espiritualidade e laicidade ................................................................................................................ 217 
3.3.2 Culpa, responsabilidade, perdão ....................................................................................................... 225 

3.4 A prática da APAC ................................................................................................................................... 232 
3.4.1 Primeiros passos para criação de uma APAC ................................................................................... 233 
3.4.2 A prática da APAC e o humanismo integral ..................................................................................... 249 

Considerações finais do capítulo .................................................................................................................... 258 



Considerações finais .......................................................................................................................................... 260 

Referências......................................................................................................................................................... 263 

Anexos ................................................................................................................................................................ 285 

ANEXO A - Ata audiência preliminar de lançamento do projeto “APAC de Jacarezinho”  

ANEXO B - Lei Municipal 3.390, de 10 de novembro de 2016 

ANEXO C - Lei Estadual 18.978, de 5 de abril de 2017 

ANEXO D – Regulamento Disciplinar das APACs 

ANEXO E – Regulamento Administrativo das APACs 

ANEXO F - Resolução 1.373, de 9 de janeiro de 2013 

ANEXO G - Resolução nº 3, de 13 de setembro de 2019 

ANEXO H - Portaria Conjunta n. 653, de 11 de julho de 2017 

ANEXO I - Ata da audiência pública - criação da “APAC de Jacarezinho”  

ANEXO J - Estatuto da “APAC de Jacarezinho”  

 



18 

 

INTRODUÇÃO  

 

Para que se tenha uma ideia geral sobre o que será encontrado no decorrer do 

trabalho, entremostra-se de todo recomendável para um trabalho como este que, desde logo, 

sejam anunciados elementos imprescindíveis à pesquisa acadêmica, elementos nodais como o 

problema central e os subproblemas nos quais ele se divide; o objetivo geral e os específicos; 

a delimitação e a relevância do tema; o método empregado; e uma síntese do desenvolvimento 

do conteúdo. 

Antes, porém, é de rigor destacar que o envolvimento do monografista com o tema 

decorre da vivência deste na luta para implantar uma APAC na cidade de Jacarezinho/PR. Em 

3/12/2015, na sala de audiências da Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho, sob a 

presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Renato Garcia, participava o monografista, na 

condição de Juiz Federal da Subseção Judiciária de Jacarezinho, da audiência preliminar de 

lançamento do projeto “APAC de Jacarezinho” (conforme anexos). O projeto - pelo menos 

até a finalização deste original - não fora ainda implantado na cidade, embora a entidade tenha 

sido criada e já tenha reconhecimento de utilidade pública no plano municipal e estadual 

(conforme anexos). 

Na época - e mais ainda hoje (setembro de 2019) - considera-se o projeto APAC de 

vital importância para a comunidade local. As razões pelas quais esta afirmação sustenta-se 

serão vistas no decorrer da pesquisa.  

Por ora, urge ler, aprender, estudar, escrever e falar da APAC. É preciso disseminar 

esta cultura no Brasil. Sendo assim, este trabalho justifica-se a partir da necessidade de 

divulgação do método APAC como modelo de sistema prisional humanizado que tem 

alcançado excelentes resultados práticos.  

Dentro desta motivação e na tentativa de levar adiante tal tarefa de disseminar o tema 

da APAC, eis o problema central em torno do qual gravitam todos os desdobramentos do 

texto em relação ao qual se propõe uma reflexão: como o humanismo integral de Maritain 

poderá contribuir para a reflexão e construção do saber jurídico e na aplicação, no sistema 

prisional, do Método APAC?  

Deste problema central, extraem-se subproblemas que vêm auxiliar na investigação 

do problema central. Ei-los: (i) Quais categorias teóricas do humanismo integral teriam 
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pertinência na compreensão do problema central?; (ii) O método APAC logrou na prática de 

um sistema prisional humanizado? À luz do humanismo integral, qual o papel das pessoas 

(atores) neste método?; (iii) O método APAC consolidou uma esfera de respeito aos deveres e 

aos direitos humanos e de integral valorização humana em termos desejáveis para o 

humanismo integral?  

Lado outro, constituindo a pesquisa acadêmica em um esforço metodológico para 

encontrar soluções a problemas, os objetivos devem estar relacionados aos problemas 

propostos.  

Assim, na esteira do problema central, a pesquisa tem por objetivo geral demonstrar 

a contribuição da teoria do humanismo integral1, desenvolvida por Jacques Maritain, para a 

reflexão da prática do Método APAC e construção do saber jurídico que lhe é pertinente 

enquanto modelo de sistema penitenciário que se pretende humanista.  

Os objetivos específicos, por sua vez, estão atrelados aos subproblemas enunciados: 

(i) Apresentar as categorias teóricas do humanismo integral que fundamentam pressupostos 

para a adequada compreensão do sistema prisional; (ii) Discutir, com ênfase na relação entre 

as pessoas envolvidas no processo de ressocialização, a prática da APAC como sistema 

prisional humanizado à luz das categorias teóricas apresentadas; (iii) Analisar o atendimento 

dos postulados do humanismo integral na dimensão dos deveres e dos direitos humanos e da 

valorização humana proporcionados pelo método APAC. 

Revelados os problemas e os objetivos da pesquisa, resta-nos dizer algo a mais sobre 

o tema. Tema é aquilo do qual se fala. O assunto das APACs enquadra-se na linha de pesquisa 

da construção do saber jurídico, notadamente pela relação que possui com a reflexão crítica da 

prática administrativo-judicial da execução penal.  

Todo tema requer delimitação. Nesta senda, vale salientar que o objeto da pesquisa 

resulta de uma série de delimitações. Com efeito, tomadas as grandes linhas ético-políticas do 

pensamento humanista de Jacques Maritain, foca-se na prática atual da APAC (como método 

e instituição), entendida esta como a configuração central e tradicional do método manejado 

por uma instituição em cooperação com o Judiciário e com a colaboração da comunidade.  

De um lado, frise-se que o marco teórico maritaineano é fruto das pesquisas sobre o 

                                                 
1 Não é expletivo verberar, por imperativo de clareza, que no texto, constando a expressão “Humanismo 
Integral” com iniciais maiúsculas, alude-se à obra filosófica de Maritain intitulada “Humanisme integral”, 
publicada pela primeira vez em 1936; de outro lado, grafando-a com letras minúsculas “humanismo integral”, 
refere-se à filosofia ético-política do mesmo filósofo. 
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conteúdo jurídico da fraternidade no Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, 

cujo programa comporta, nas linhas de pesquisa Construção do Saber Jurídico e Crítica aos 

Fundamentos da Dogmática Jurídica, investigações no campo da teoria do direito e do Estado 

com viés humanista na resolução de problemas sociais concretos; de outro lado, o que se tem 

publicado hoje sobre o método APAC são livros sobretudo de autores com experiência 

prática, como é o caso do principal idealizador do método, Dr. Mário Ottoboni, com inúmeras 

obras publicadas; e de Valdeci Ferreira, atual Diretor executivo da FBAC, também com livros 

de leitura indispensável.  

Além disso, conquanto haja muitas dissertações de mestrado e algumas teses de 

doutorado sobre a APAC em diversas áreas do conhecimento: direito, sociologia, teologia, 

psicologia, entre outras, existem, também, muitos atos normativos e manuais de 

procedimentos que esclarecem a aludida prática (confiram-se referências bibliográficas ao 

final). Não se tem notícia, entretanto, de obra cuja finalidade seja a de repassar as bases do 

método à luz da doutrina do humanismo integral de Jacques Maritain, eis aí, pois, um viés que 

merece ser explorado.  

Desta forma, no intuito de visualizar bases filosóficas do método APAC no 

pensamento de Maritain, a pesquisa toma em consideração especialmente as grandes linhas do 

pensamento ético-político deste filósofo, pensamento este a respeito do qual, embora sem 

descurar de outras quando necessário2, levar-se-ão em conta, com particular destaque, três 

obras principais: Humanisme integral (1936), Les Droits de l´homme et la loi naturelle 

(1942), L´Homme et l´État (1951)3.  

Há uma justificativa para considerações das linhas gerais da filosofia ético-política 

de Maritain. Sabe-se ter sido ela engendrada, sobretudo, na primeira metade do século 

passado, de modo que há algum esforço de adaptação às mudanças do mundo de hoje. Não se 

trata - advirta-se - de ajustes no campo filosófico, o que seria incabível, porquanto o legado de 

Maritain remanesce pronto e acabado. O que se requer é plasticidade em sua aplicação às 

exigências do mundo globalizado de hoje. Como fê-lo Santo Tomás com o pensamento do 

                                                 
2 Refiro-me não só a outras obras de Maritain, como também de outras necessárias para a boa compreensão da 
doutrina do Humanismo Integral. Além de comentadores de Maritain como André Franco Montoro, Alceu 
Amoroso Lima Filho, Lafayette Pozzoli, Ivanaldo Santos e de estudiosos que aplicaram o humanismo integral na 
análise de problemas práticos como Ricardo Sayeg e Wagner Balera, a consulta a obras de Santo Tomás de 
Aquino será de grande utilidade no desenvolvimento dessa pesquisa, até porque Maritain é dos mais 
reconhecidos neotomistas contemporâneos. 
3 Todas elas já traduzidas para o português e publicadas no Brasil. Conforme infra referências bibliográficas: 
MARITAIN, 1947, 1967 e 1959, respectivamente. 
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Estagirita, adaptando-o aos problemas do medievo; também Maritain veio - diga-se - atualizar 

o pensamento de Santo Tomás para aplicá-lo à contemporaneidade.  

A relevância do tema decorre do impacto importante da pesquisa em busca da 

construção de um saber jurídico, permeado pela fraternidade e por fundamentos filosóficos 

atrelados à valorização humana (como o humanismo integral de Maritain), na condução da 

prática da execução penal no Brasil, principalmente, quando se tem em mira uma tal solução 

com larga experiência exitosa, como é o caso das APACs, baseada em método adrede 

desenvolvido por um brasileiro à vista de nossa particular realidade.  

A metodologia depende do tipo de pesquisa a ser realizada. Esta é classificada como 

qualitativa e será abordada fazendo-se uso do método dedutivo. Trata-se de viés que bem se 

ajusta a investigações que promovem aproximações e recortes metodológicos para avaliação 

de situações  específicas nas quais grupos sociais estão inseridos como é o caso do sistema 

penitenciário e das pessoas  nele reclusas. 

Assim, o percurso metodológico teve início na identificação do tema e da 

delimitação das questões a serem estudas (problemas) e dos objetivos almejados (respostas). 

Superada esta etapa, entremostrou-se imprescindível um percurso adequado - tal um caminho 

seguro - para levar a efeito a investigação proposta. Logo, mister se fez a análise textual da 

bibliografia especializada. Deveras, a revisão da literatura foi necessária, sobretudo quanto a 

categorias filosóficas do humanismo integral e pertinentes a elementos do método APAC.  

Dentro de um padrão construtivista, a estratégia metodológica foi a de reconstruir 

pontos de vista relacionados ao objeto da pesquisa. Esta reconstrução insere-se, por sua vez, 

em um paradigma linguístico, isto é, aquele que coloca a linguagem no centro das 

investigações das grandes questões filosóficas, políticas e sociais da atualidade, o que por 

óbvio incluem temas jurídicos. Destarte, este percurso metodológico justifica-se ainda mais 

quando se disputam sobre questões atinentes a reclamos de excluídos por efetivação de 

direitos humanos. É no texto e no contexto que as respostas entremostrar-se-ão na forma de  

significados colhidos da expressão da cultura vigente, quer pelo olhar histórico do passado, 

quer pela visão prospectiva da filosofia humanista em direção a um ideal concreto a ser 

perseguido. 

Com efeito, tais perspectivas são obtidas pela análise bibliográfica e documental, 

priorizando textos de Maritain para assuntos atinentes ao humanismo integral, filósofo 

idealizador da doutrina; textos de Ottoboni e Ferreira para assuntos da metodologia APAC (o 
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primeiro idealizador do método; o segundo, sucessor do primeiro).  

O material bibliográfico e documental adveio de artigos publicados em revistas 

especializadas e de livros, teses e dissertações acadêmicas, além de textos oficiais normativos 

ou não.  

Descrito o método eleito para a pesquisa, deve ser agora apresentada uma síntese dos 

capítulos; a cada objetivo específico, correspondente a um subproblema, dedica-se um 

capítulo do texto. Ao final, a conclusão deverá posicionar-se sobre o problema central, dando 

por cumprido o objetivo geral. 

Assim, o primeiro capítulo é prioritariamente teórico. Principia com um panorama da 

situação geral da discussão, passando para as principais categorias teóricas do humanismo 

integral que assumem capital importância na boa compreensão do sistema prisional: 

humanismo integral, dignidade da pessoa humana, sociedade, Estado. O primeiro capítulo, 

pois, pretende dar uma resposta ao primeiro subproblema. 

O segundo capítulo, depois de apresentar o método APAC, trata daqueles que 

diretamente encontram-se envolvidos com ele, atuando na prática da ressocialização: 

autoridades, comunidade (membros da diretoria, funcionários, voluntários), recuperandos e 

família. Esta atuação há de ser rigorosamente lastreada em parâmetros normativos 

(convencionais, constitucionais, legais e infralegais), de modo que, neste capítulo (e no 

terceiro também), explora-se a relação entre o regime normativo e as práticas na APAC. Neste 

capítulo, são aprofundados alguns elementos do método: Centro de Reintegração Social – 

CRS, participação da comunidade, voluntário e curso para sua formação, recuperando que 

ajuda o recuperando e família.  

O terceiro capítulo centraliza discussões atinentes ao sistema de deveres e direitos 

fundamentais no método APAC, passando pela valorização humana e pelo tema da 

espiritualidade. Ademais, este capítulo dedica-se amiúde aos elementos não examinados no 

capítulo anterior: trabalho, mérito, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização 

humana, espiritualidade e jornada de libertação com Cristo. Assim, todos os doze elementos 

do método APAC são analisados nos capítulo II e III. O capítulo estende-se ainda para trazer 

informações sobre o passo-a-passo de criação de uma APAC, tomando com ilustração alguns 

passos da APAC de Jacarezinho/PR. Cuida-se de parte relevante em um trabalho de ciências 

sociais aplicado, como é o campo jurídico. Por fim, neste capítulo, ainda, com base nas 

conclusões até então obtidas das análises dos subproblemas acima, busca-se a adequada 
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compreensão do problema central por meio da reflexão em torno da relação entre o 

humanismo integral de Maritain e a prática alternativa do Método APAC na concretização da 

dignidade da pessoa humana no sistema prisional brasileiro. 

Nas considerações finais, retoma-se o problema central e os objetivos da pesquisa 

com o escopo de propiciar um fechamento do que foi tratado ao longo do texto, isto é, de 

como o humanismo integral de Maritain pode contribuir para a reflexão e construção do saber 

jurídico e na aplicação, no sistema prisional, do Método APAC. 
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CAP. 1 SISTEMA PRISIONAL, HUMANISMO E MÉTODO APAC: 

PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS 

 

Revela-se útil - e talvez indispensável - para um trabalho como este uma visão 

panorâmica da situação geral do sistema penitenciário, em torno do qual orbitam pontos direta 

ou indiretamente tocados no texto. Assim, é situada a discussão geral para que fique clara a 

realidade social sobre a qual se problematiza: uma realidade forjada nos quadrantes de nossa 

época. É nesta realidade, marcada por cores próprias de nosso tempo, que a aludida situação 

geral do sistema penitenciário encontra bases e fundamentos, bem como a esta realidade que 

Jacques Maritain dirige a doutrina do humanismo integral.  

A pergunta pelas categorias teóricas do humanismo integral que teriam pertinência 

na compreensão do método APAC demonstra a atenção da pesquisa com os fundamentos 

filosóficos da APAC. Não necessariamente o Método precisa ter base em alguma teoria para 

que seja considerado válido, inclusive porque produziu e produz já excelentes resultados na 

prática. Contudo, isto não retira a validade da questão sobre quais categorias teóricas do 

humanismo integral contribuiriam, de forma positiva, para a reflexão e construção do saber 

jurídico e na aplicação, no sistema prisional, do Método APAC.  

A ideia é que problemas e dificuldades do sistema penitenciário comportam boa 

análise a partir de categorias teóricas do humanismo integral de Jacques Maritain (em especial 

ligados à dignidade da pessoa humana e à comunidade política fraterna). Com efeito, 

reflexões sobre esses dois pontos fundantes devem preceder à exposição geral do método 

APAC. É o que se verá no decorrer deste capítulo inaugural. 

Com efeito, depois de situar a discussão sob o pano de fundo do sistema 

penitenciário atual, cujas mazelas têm raízes em nosso tempo, e de aspectos gerais das bases 

do humanismo integral (1.1), o capítulo aprofunda o tema da dignidade humana a partir da 

categoria de pessoa integral (1.2), findando-se no exame da comunidade política, a qual 

abrange considerações sobre sociedade e Estado à luz da filosofia de Maritain (1.3).  

 

1.1 Contextualização geral da discussão 
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Considerando que o problema central da pesquisa tem endereço nas bases 

maritaineanas do método APAC, dois aspectos merecem ser contextualizados de modo 

preliminar. Ambos são temas de base, isto é, panos de fundo. O primeiro fático: a 

problemática realidade do sistema prisional tradicional sobre a qual o método APAC foi 

pensado como uma alternativa humanizada. O segundo aspecto teórico: as bases filosóficas 

com arrimo nas quais edificou Maritain seu humanismo integral.  

Uma contextualização tem o mérito de posicionar a pesquisa tanto na realidade social 

que o método APAC visou modificar quanto no enquadramento do humanismo integral na 

tradição filosófica. 

 

1.1.1 O sistema prisional tradicional e seu contexto 

 

Maritain “entregou à humanidade uma nova e audaciosa proposta para o humanismo, 

ou seja, o humanismo integral” (SANTOS, 2019, p. 178). Isso porque o contexto histórico do 

século XX foi marcado pelas mazelas de destruição humana decorrente da Segunda Guerra 

Mundial, cuja característica principal era a banalidade do mal e o anti-humanismo (ARENDT, 

1997), e, como disse Silva, “revisitar um passado não muito distante nos faz estremecer ante a 

temeridade que denuncia a atrocidade dita humana” (SILVA, 2018b, p. 115). Era preciso um 

novo humanismo4 diante desse quadro anti-humanista.  

Vale destacar que, quando se fala em horrores da modernidade, geralmente são 

alvitradas as atrocidades da aurora do século passado (sec.XX), porém Ivanaldo Santos não 

nos deixa esquecer dos horrores perpetrados no final do século passado: os genocídios de 

Srebrenica, na Bósnia, e de Ruanda, respectivamente em 1995 e 1994; tampouco daqueles 

presentes neste século: terrorismo e a guerra contra ele, bem como exemplo de que o 

totalitarismo ainda remanesce com grande força no mundo a exemplo do bolivarianismo na 

Venezuela (SANTOS, 2019, p. 110).  

Como reconhece Guerra (2018a), a despeito dos esforços ao longo das décadas que 

se sucederam do reconhecimento internacional dos direitos humanos levado a efeito a partir 

                                                 
4 Novo humanismo, porque o humanismo original – o primeiro humanismo – deita raízes no Renascimento 
(MARITAIN, 1941, p. 27). 
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da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), “o planeta se tornou um lugar mais 

sombrio e instável, sendo certo que a lacuna entre a necessidade e a ação, bem como entre a 

retórica e a realidade foi deprimente e, por vezes, aterradora” (GUERRA, 2018a, p. 26). 

Ivanaldo Santos traz à baila o romance “1984” de George Orwell  como exemplo de 

obra literária crítica de uma modernidade que se constitui numa rede de instituições – direito, 

prisão, hospícios etc. – que se justificam como protetoras do ser humano, mas que na verdade 

são próprios de Estados totalitários (SANTOS, 2019, p. 90). 5 

Outro claro exemplo é o livro O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry (2015), o qual 

muito bem, em várias passagens, apresenta crítica a essa modernidade, por vários motivos: 

pela falta de tempo das pessoas para reflexão sobre aquilo que interessa não ao consumo, mas 

às coisas humanas, simbólicas, de cunho não material, mas moral, espiritual e estético; pelo 

culto à razão instrumental que cultua a ciência; pela primazia da produtividade sobre o belo, 

artesanal e simbólico. A modernidade, sob o lema de emancipar o homem pela razão, 

esqueceu-se das coisas verdadeiramente humanas, sem as quais, à evidência, não há falar em 

processo de reabilitação. 

Também na modernidade o Papa João Paulo II classificou como cultura da morte 

aquela que reflete justamente sobre a industrialização da morte, como aconteceu no Nazismo, 

na Segunda Guerra Mundial, inclusive com armamentos atômicos (SANTOS, 2019, p. 104 - 

105, nota 22). 

Destarte, trazendo à baila os horrores do século passado na discussão dos horrores do 

sistema penitenciário atual, Morais e Da Silva, em estudo sobre a realidade carcerária no 

Brasil, citam passagem  ocorrida na cadeia municipal de Osasco - que, segundo os próprios 

autores, lembra os tempos de barbárie vividos no holocausto nazista ou no período da ditadura 

militar no Brasil -, onde no dia do 50º aniversário da DUDH, supostamente autorizados pelo 

juiz, 400 presos “foram arrastados para fora de suas celas pela polícia e obrigados a correr 

entre duas filas de policiais que, à medida em que passavam, lhes aplicavam golpes e chutes” 

(MORAIS; DA SILVA, 2010, p. 155).  

                                                 
5 Averbe-se, desde logo, que, no presente texto, tomando a mesma postura Ivanaldo Santos, não se distinguem 
termos “modernidade”, “pós-modernidade” e semelhantes. Quando se falar em modernidade, deve ser entendido 
o período posterior a Descartes na filosofia e ao Iluminismo na história: “Para a presente discussão, não são 
utilizados os conceitos ou os termos pós-modernidade, pós-moderno, pós-modernismo e suas respectivas 
variantes. Trata-se de um termo que, no campo filosófico, epistemológico e das ciências humanas, ainda está 
sendo refletido e aperfeiçoado. Existem, inclusive, sérios questionamentos sobre se existe uma pós-modernidade 
ou se o momento histórico contemporâneo é apenas mais uma fase da própria modernidade.” (SANTOS, 2019, 
p. 155, nota 31). 
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Estevão e Oliveira identificaram, no sistema penitenciário brasileiro, traços do que 

“(…) Agamben chama de Estado de Exceção (AGAMBEN, 2004, p. 132), pois há contumaz e 

consciente violação jusfundamental no sistema prisional pátrio, atribuído oficialmente ao 

Estado, que foi condenado pelo STF a tomar providências e a indenizar os presos” 

(ESTEVÃO; OLIVEIRA, 2018b, p. 507). 

Reconhecendo que realmente “o direito à segurança pública enfeixa uma gama de 

direitos, pela sua característica de liberdade pública e até mesmo componente do direito da 

personalidade, por conter relações públicas e privadas”, nas prestações estatais e no “respeito 

mútuo dos cidadãos à incolumidade e patrimônio alheios e na contribuição à preservação da 

ordem pública” (SANTIN, 2004, p. 78); não poucos são os problemas do atual sistema 

brasileiro de cumprimento de pena privativa de liberdade, os quais comprometem de modo 

significativo o direito fundamental à segurança pública do cidadão. Como se verá nas páginas 

que seguem, o sistema atual não só desprotege a sociedade, violando o direito fundamental à 

segurança pública, como  também viola uma gama de direitos do recluso.  

Não que o meio (cárcere, prisão) seja um mal a ser abolido6. Maritain deixa claro que 

ele não está a limitar nenhum meio a priori como imoral7. Todo meio (até pena de morte, em 

tese) pode ser ético dependendo das exigências do contexto (particularidades das situações 

fáticas envolvidas). Concorda o filósofo que existe muita maldade no mundo e que os meios 

são bons na medida em que diminuem a maldade e fazem o bem. Para Maritain (1941, p. 

238): “a pior angústia para o cristão é precisamente saber que pode haver justiça em empregar 

meios horríveis.” Mas o uso do meio - qualquer que seja ele - deve sempre ter em vista a regra 

de ouro: fazer o bem, evitar o mal: “este homem, se teme a Deus, só deve empregar meios 

bons em si mesmo, e deve ademais encarar também o contexto, para fazer de tal sorte que este 

tenha a possibilidade de ser menos mal ou menos mal possível. Depois disso, que esteja em 

paz! O resto diz respeito a Deus” (MARITAIN, 1941, p. 239). O que Maritain está querendo 

dizer é que, se necessário, ao cristão é lícito usar da força, desde que justa, devendo fazê-lo8, 

                                                 
6 Conquanto não se desconheça a forte corrente abolicionista penal, a pesquisa não se dispõe a questionar a 
existência das prisões na atualidade. 
7 Como se verá oportunamente, Maritain apoia-se na ética de Santo Tomás de Aquino, que, por sua vez, deita 
raízes em Aristóteles. Não por outro motivo, o pensamento maritaineano assume viés teleológico, isto é, trata-se 
de uma ética finalística de modo que a questão dos meios depende de considerações outras concretas e 
finalísticas (MARITAIN, 1959). Voltar-se-á ao ponto no tópico a seguir. 
8 Maritain (1941, p. 237, nota 127) pergunta “pode a guerra ser legítima?”. Trazendo à colação manual católico 
de caráter oficial, conclui-se que sim, pode ser legítima, desde que, quando em legítima defesa, para repelir 
injusto ataque externo; quando o ataque é apto para destruir uma nação; e quando não haja nenhum outro meio 
para propiciar ou impedir essa destruição. Para a própria Igreja, portanto, neste caso, um povo deve, nem mesmo 
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mas ele deve sempre ter em mente a utilização em primeiro lugar de meios de edificação9 e 

não meios de mortificação.  

A própria Lei de Execução Penal atual já tinha sido debalde uma tentativa de minorar 

tais problemas; buscava amenizar os problemas já existentes no cumprimento de pena 

criminal no Brasil. Referindo-se às inquietudes de há muito ligadas ao cumprimento de penas 

criminais no mundo ocidental, destaca Estevão (2017, p. 197): 

 

No Brasil, essa preocupação também está há muito presente. Bem por isso, 
houve uma primeira tentativa de regulamentar a execução penal, por meio do 
Projeto do Código Penitenciário, de 1933. Posteriormente, sobreveio a Lei n° 
3.274, de 02 de outubro de 1957, que estabeleceu normas gerais relativas ao 
regime penitenciário. Todavia, ela não previa qualquer sanção para o seu não 
cumprimento de modo que se tornou letra morta.  
Outros projetos surgiram, mas também não foram aproveitados. Finalmente, 
em 1981, vários juristas apresentaram um projeto de Lei de Execução Penal 
ao Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, que o encaminhou ao 
Congresso Nacional. Assim, acabou por advir a atual Lei de Execução Penal, 
n°. 7.210, de 11 de julho de 1984, que passou a vigorar a partir de 13 de 
janeiro de 1985.  

 
Dotti, a reconstruir o cenário pré-lei de execução penal, destacou a movimentação 

por mudanças num sistema penitenciário que já era caótico, era mantido sob os cuidados 

exclusivos da Administração Pública, sem concurso judicial: 

 

Uma vez pronunciada a condenação do delinqüente, a função propriamente 
jurídica estaria terminada e nada mais haveria a esperar senão que 
funcionários administrativos recolhessem o veredicto, dando-lhe execução 
adequada. (DOTTI, 1985, p. 4) 
 

 Na verdade, à época de criação da APAC, sequer havia LEP. Toda a execução penal 

era regulada então por provimento do Juiz das Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios 

(MARQUES NETO, 2007, p. 50).  

Antes da LEP, a falta de atuação jurisdicional na execução penal, por si só, já 

caracterizava vezo incontornável. Como anota Ottoboni (2001, p. 47): “a execução penal, em 

hipótese alguma, deve ser problema estranho à função judicial, e quando o magistrado não 

atenta para essa importante atividade, descaracteriza o princípio da humanização da pena e 

torna, em nossa legislação, letra morta os direitos do preso.”  

Malgrado o objetivo de melhorar e a “promessa de modernizar a execução penal da 

                                                                                                                                                         
pode, defender-se. 
9 O assuntos dos meios sociais de edificação são tratados adiante, cf. 2.2 A comunidade e a APAC. 
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época, ajustando-a a princípios humanitários já amplamente reconhecidos nos planos interno e 

internacional” (POZZOLI; CACHICHI; SCARMANHÃ, 2019b, p. 161); para Marques Neto, 

o advento da legislação atual, engendrada no início dos anos 80, foi acanhada, sobretudo 

porque já havia a experiência APAC com bons resultados: “O Ministério da Justiça já 

conhecia a APAC e a considerava um modelo e laboratório e quando elaborada a Lei 6.416, a 

parte relativa à execução da pena foi extraída dos referidos provimentos. Por essa razão 

esperava-se coisa melhor” (MARQUES NETO, 2007, p. 50). 

De qualquer maneira, nesse diapasão é que a Lei de Execução Penal em vigor 

(embora sem êxito) visou a “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” 

(art.1º). A propósito desse dispositivo legal, Mirabete (1992, p. 1) assim arrola duas 

finalidades da pena criminal: 

 

A primeira delas é a correta efetivação dos mandamentos existentes na 
sentença ou outra decisão criminal, destinados a reprimir e prevenir os 
delitos. A segunda é a de proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado, instrumentalizada pela oferta 
de meios pelos quais os apenados e os submetidos às medidas de segurança 
possam participar construtivamente da comunhão social. 
 

Socialização é processo de adaptação de indivíduos à coletividade. Esse percurso 

principia na educação familiar e prossegue na escola, na convivência social, nos tabus, na 

igreja, na opinião pública e assim por diante. Todos eles constituem instrumentos de controle 

social (BANNWART JÚNIOR; CACHICHI, 2015, p. 75)10. Ocorre que, mesmo durando uma 

vida toda (essa senda de controle é perene), irrompe-se o delito. Quando mecanismos de 

socialização falham, atuam tribunais e, ao cabo, o sistema prisional, cujo objetivo é – ou 

deveria ser - (res)socializar.  

Entretanto, em todo processo de ressocialização, entremostra-se imperioso ter em 

mente que a pessoa humana detém direitos e estes hão de ser respeitados, sob pena de 

proporcionar maior mal social do que o próprio delito gerou. Nesse sentido é que a lei de 

execução penal assegura “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos 

                                                 
10 “O controle social, pois, constitui-se de mecanismos presentes na esfera pública para regulamentação de ações 
sociais, culminando na administração das várias dimensões da vida em sociedade. Ei-los: costumes, tabus, 
normas morais, opinião pública (crítica social), crenças, educação familiar e escolar, normas religiosas e direito. 
A cada mecanismo corresponde um agente controlador: a própria comunidade para costumes, tabus, normas 
morais e crenças; a imprensa para a opinião pública; a família para educação familiar; as escolas e universidades 
para educação escolar; a igreja para normas religiosas; o Estado para o direito” (BANNWART JÚNIOR; 
CACHICHI, 2015, p.75). 
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não atingidos pela sentença ou pela lei”, nos termos do art. 3º (mesma norma encontra-se no 

art. 38 do Código Penal).  

A indignação de Luiz Carlos Rezende e Santos (2011a) calha muito bem em um 

cenário em que a lei, além de ter tido de declarar a obviedade de que o preso mantém todos os 

direitos não atingidos pela condenação criminal11, teve - não sem redundância - de arrolar 

tantos outros, mas que na verdade nem assim (!) - e apesar da redundância legal - são levados 

a efeito: 

 

É de espantar a necessidade de existir uma Lei para dizer que a pessoa, presa 
ou internada, deve receber recursos materiais - trajes, produtos de higiene, 
lençóis, alimentação etc. -; assistência à saúde; médico, quando doente; 
remédio, quando prescrito; dentista, quando for preciso; tratamento 
psicológico; etc. 
Também foi preciso uma norma para indicar que o preso tem direito à 
assistência jurídica, ou seja, tem direito a acompanhamento de seu processo 
e, por certo, de receber tratamento digno e julgamento justo nos incidentes 
de execução. Foi necessário esclarecer que ao preso é dado o direito à 
assistência educacional, no mínimo para sua alfabetização, além de 
assistência social e religiosa, para que não perca a relação com o mundo 
exterior e possa se preparar para o melhor convívio social, após terminada 
sua passagem pela prisão. 
Ora, essas pessoas, mesmo presas ou internadas, são seres humanos normais, 
como os que estão em liberdade, e, portanto, gozando dos mesmos direitos, 
por isso não seria necessária uma Lei para contemplar a assistência 
proclamada. 
Apesar de tudo isso, após mais de uma década como Juiz de Execução Penal, 
o dia a dia me ensinou que a Lei foi boa e necessária. Afinal, como já dito, 
existe uma cultura de que o preso não pode ter ou receber certo tipo de 
assistência, sendo que, por vezes e pelo fato de isso persistir por anos a fio, 
se chega a pensar que o correto é o abandono. Daí ser surpreendente quando 
alguém lembra que o preso também é gente e não pode ser tratado como 
animal irracional. (SANTOS, 2011a, p. 37) 
 

É possível dizer que nem os mandamentos da condenação para reprimir e prevenir 

delitos, nem o escopo da ressocialização têm sido alcançados na prática do sistema 

penitenciário atual. 

A insatisfação com o sistema tradicional no Brasil chegou a ser afirmada pelo 

próprio Supremo Tribunal Federal nas oportunidades em que teceu considerações sobre ele, 

tendo inclusive no RE n.º580.252/MS fixado, para o tema 365 da repercussão geral, a tese 

segundo a qual 

 

                                                 
11 O que inclui à evidência - e principalmente - a dignidade pessoal (PEREIRA, 2006, p. 190). 
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Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 
manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no 
ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º 
da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, 
comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou 
insuficiência das condições legais de encarceramento.  
 

Na ocasião desse julgamento, discutiam-se as consequências - em especial a 

obrigação de o Estado indenizar dano moral sofrido pelo preso - decorrentes das  condições 

sub-humanas caracterizadas pelos problemas de superlotação e de falta de condições mínimas 

de saúde e higiene do presídio situado no Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul.  

O recurso extraordinário foi conhecido e provido para restabelecer o juízo 

condenatório nos termos e limites do acórdão proferido no julgamento da apelação, que era 

de, pelo dano moral causado pelas condições degradantes do preso, reconhecer a 

responsabilidade do Estado a pagar o valor de dois mil reais. 

Em outra ocasião (2015), o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido, por 

maioria de votos, uma situação tão degradante de descumprimento de direitos fundamentais 

no sistema carcerário brasileiro que caracterizado estaria um quadro de violação sistêmica 

aliado à omissão e à incapacidade das autoridades públicas para fazer frente tanto menoscabo. 

Essa constatação rendeu ensejo a que na ADPF 347 MC o STF, inspirado na Corte 

Constitucional da Colômbia12, admitisse liminarmente um estado de coisas inconstitucional 

que justificou providências urgentes mínimas diante da gravidade da situação. Embora 

tenham sido determinadas pelo STF, apenas a realização de audiência de custódia e a 

liberação das verbas do FUNPEN foram levadas a efeito, porém tais providências são 

manifestamente insuficientes para reversão desse nefasto contexto prisional (COSTA; 

CACHICHI; SIQUEIRA, 2019, p. 266). 

Todos esses elementos - reconhecidos pela mais alta instância judicial brasileira - 

demonstram a gravidade da crise do sistema penitenciário brasileiro (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 

2018b, p. 506). Um sistema caro e ineficiente constitui uma “fraude social”:  

 

O objetivo da reclusão é recuperar, especialmente quando se sabe que as 
despesas de manutenção do preso pesam nos cofres públicos, e predomina a 

                                                 
12 Na Sentencia SU-559, de 6/11/1997, a Corte Constitucional da Colômbia declarou estado de coisas contrário 
aos ditames da Constituição Política colombiana, determinando às autoridades responsáveis providências para 
correção em tempo razoável. Não é objeto desse texto aprofundar a temática constitucional do reconhecimento 
desse instituto. Caso haja interesse no assunto pode-se consultar o inteiro teor da resolução do Tribunal 
disponível no site oficial: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm.  
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certeza de que ele voltará ao convívio da sociedade pior do que quando 
iniciou o cumprimento da pena. 
Trata-se de uma fraude social não cuidar da socialização da pessoa que errou 
e que, por isso, foi privada da liberdade. É um embuste contra a sociedade 
ludibriada com o elevado índice de reincidência e com o crime organizado 
nos presídios, atemorizando a própria polícia. (OTTOBONI, 2004, p. 96)13 
 

O sistema prisional atual, ainda, constitui verdadeiras “universidades do crime” 

(FERREIRA, 2017, p. 23; PEREIRA, 2006, p.189). Nesta universidade, paira todo tipo de 

contradições em especial pela existência de práticas desumanas e violadoras da lei que nunca 

deveriam estar presentes num ambiente que buscasse ressocialização.  

Ottoboni exibe algumas contradições, procurando demonstrar que tudo aquilo que a 

sociedade não quer que aconteça fora das cadeias estão presentes dentro delas: no sistema 

tradicional “a droga entra normalmente e, às vezes, por meio da segurança e dos funcionários, 

justamente aqueles que deveriam proibir que isso acontecesse” (OTTOBONI, 2001, p. 23). 

Nas cadeias, portanto, há corrupção, droga (FERREIRA, 2017, p. 27). A família é 

humilhada em revistas degradantes, cujo objetivo é evitar entre outras coisas a entrada de 

drogas, bebidas e armas no presídio. Porém, contraditoriamente, todas estas coisas estão 

presentes lá dentro, muitas vezes levadas pela corrupção de funcionários (OTTOBONI, 2001, 

p. 23; FERREIRA, 2017, p. 27). 

A violência está presente nos presídios tanto de um preso contra outro, quanto entre 

autoridades e presos. “A tortura é comum, o pau-de-arara funciona normalmente, a cela forte 

leva à loucura ou à tuberculose” (OTTOBONI, 2001, p. 24); a “autênticas masmorras” muitos 

presídios são comparados (CUBAS JUNIOR; MOURA; GUEDES, 2011, p. 31).  

A superpopulação prisional também submete os presos a uma tortura persistente. No 

Brasil, há mais de 736 mil presos (FERREIRA, 2018, s/p). Há presos “morcegos”, aqueles 

que se penduram em redes ou amarram-se nas grades para dormir (FERREIRA, 2017, p. 25). 

Alguns precisam dormir de “valete”, ou mesmo uns em cima dos outros (FERREIRA, 2017, 

p. 25). Alguns dormem no chão (denominada praia), outros precisam fazer revezamento para 

dormir (FERREIRA, 2017, p. 25).  

Como descortina Ferreira,  

Em alguns ambientes prisionais, a situação é ainda mais grave. A qualquer 
hora do dia ou da noite, chegam presos bêbados, doentes, machucados, 
sujos, etc. Soma-se a tudo isso, a companhia dos insetos, dos ratos e das 

                                                 
13 Corroborando o senso comum de que o preso sai pior do que entrou, conforme FERREIRA, 2017, p. 23. 
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baratas, que saem dos esgotos à procura dos restos de alimentos. 
(FERREIRA, 2017, p. 25)  
 

A mentira paira no ethos, no modo de ser, do sistema prisional tradicional. Ottoboni 

destaca que não existe confiança entre os presos, nem entre eles e os funcionários, “tudo é 

falsificado na cadeia” (OTTOBONI, 2001, p. 25). Ferreira registra certo testemunho em que o 

preso diz: “não confio em ninguém e acredito que ninguém confia em mim” (FERREIRA, 

2017, p. 29). 

A propósito, “o próprio sistema prisional pode ser uma grande mentira, em que o 

Estado finge que está aplicando uma pena, objetivando a recuperação dos presos, e estes, por 

sua vez, enganam a todos, agindo como se estivessem recuperados” (FERREIRA, 2017, p. 

175). Um verdadeiro ambiente de faz-de-conta (PEREIRA, 2006, p. 189). 

Bom, na cadeia, é ser perigoso. A facção garante proteção (PEREIRA, 2006, p. 190). 

Para Estevão e Oliveira a falta de uma política pública penitenciária adequada “(…) levou ao 

domínio do sistema prisional por facções criminosas, e, em decorrência das disputas de poder 

que se dão entre elas, têm-se as rebeliões, com assassinatos de muitos presos” (ESTEVÃO; 

OLIVEIRA, 2018b, p. 507). 

A ociosidade também é fator torturante no sistema prisional atual. Um grande mal 

(PEREIRA, 2006, p.198). “Parados ali, sem drogas, vem a dor, daí as queixas” (SANTOS, 

Luiz Carlos, 2011a, p. 47). Presos passam a noite acordados, durante o dia, eles não têm o que 

fazer, “o tempo é gasto com conversas sobre violência e troca de experiências sobre o mundo 

do crime.” (FERREIRA, 2017, p. 27). Ude (2017) chamou de “ócio punitivo” a ociosidade do 

tempo sem nenhuma atividade de trabalho ou de lazer. Ambos são direitos do preso, cuja 

ausência implica circunstância extremamente penalizadora que é o tempo ocioso, aquele que 

demora a passar, aquele que tortura, a cada segundo, a cada minuto. Ude descreve a impressão 

de um preso que dizia como era difícil contar os grãos de areia da parede da cela: “Era duro 

ficar contando os grãos de areia da parede da cela” (UDE, 2017, p. 318).  Isso denota a tortura 

que é a ociosidade no sistema tradicional da prisão. “Uma luta contra um tempo que oprime e 

traz sofrimento” (UDE, 2017, p. 318). 

 Enfim, Ottoboni arrola alguns dos problemas que verificou no sistema penitenciário 

brasileiro:  

(1) ociosidade; (2) violência; (3) a falta de confiança generalizada; (4) 
supressão da verdade; (5) ausência da família (perda gradativa dos laços 
afetivos); (6) sentimento de autopunição e de culpa; (7) perda da autoestima; 
(8) sentimento de inferioridade transformando-se em agressividade; (9) 
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personalidade do preso que passa a ser condicionada pelos estímulos que 
recebe dentro do presídio; (10) perda de uma condição normal do dia-a-dia 
de convivência social; (11) ausência de esperança. (OTTOBONI, 2001, p. 
23) 
 

Morais e Da Silva relembram, inclusive, ocorrências não incomuns de mulheres 

encarceradas com homens (MORAIS; DA SILVA, 2010, p. 169). Estevão e Oliveira também 

exemplificaram problemas que entendem presentes no sistema tradicional: superpopulação 

carcerária; falta do mínimo de higiene, salubridade, ventilação; não concessão de 

oportunidade de trabalho a todos os presos; ausência de efetiva assistência jurídica; falta de 

concreta assistência à saúde, na prevenção e no tratamento de doenças; não observância da 

necessidade de atividades culturais, educacionais, sociais etc. (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 

2018b, p. 506). 

O Papa João Paulo II, ao presenciar os problemas carcerários em visita no Presídio 

da Papuda em Brasília, consignou ao final de seu discurso aos presidiários: “Possa esta prisão 

como todas as outras do Brasil e do mundo dizer em sua linguagem muda: não ao desamor, à 

violência, ao mal; sim ao amor porque só o amor salva e constrói!” (PAULO II, 1980, s/p; 

CARVALHO, 2009, p. 159). 

Corretamente expressa-se Ottoboni (2017, p. 41): “Se o objetivo da pena, não estiver 

voltado à recuperação de quem cumpre pena privativa de liberdade, melhor não prender”. A 

pergunta que se faz é: quem lucra com um sistema tradicional penitenciário como esse? 

Ferreira apressa-se em responder:  

 

O sistema prisional é uma grande indústria altamente lucrativa. As 
empreiteiras construtoras de unidades prisionais, empresas fornecedoras de 
alimentação, uniformes, armas, etc, ganham somas vultosas. A indústria do 
preso cresce em porcentagens assustadoras, muito maiores se comparada a 
outros ramos industriais. (FERREIRA, 2017, p. 23) 
 

Isso sem contar com o crime organizado, cujas facções operam em todo o sistema 

prisional (DARKE, 2014, p.364; FERREIRA, 2018, s/p). 

A propósito, sobre os problemas no cárcere brasileiro, muitas denúncias contra o 

Brasil tiveram endereço na Corte Interamericana de Direitos Humanos, segunda corte 

especializada em direitos humanos no julgamento de Estados por violação a direitos 

humanos14.  

                                                 
14 Criada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, firmada em São José da Costa Rica, em 1969, a 
convenção é conhecida como “Pacto de San José da Costa Rica”, à qual Brasil aderiu em 1992 (Decreto 678, de 
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Resta saber, então, quem é o homem que está preso? A maioria pobre, proveniente de 

famílias desestruturadas, usuários de drogas, negros, analfabetos ou semianalfabetos, doentes 

e jovens com pouca experiência em trabalho15, como afirmam Ottoboni (2018, p. 114) e Sá 

(2012, p. 3).  

Em obra inovadora, Mattos (2018) faz expor a preocupante seletividade histórica do 

direito penal, duro e rigoroso contra os acima caracterizados, brando com as classes 

dominantes e instruídas16. 

Não é só brasileiro, diga-se, o problema das violações no sistema prisional; elas 

espraiam-se por muitos países. Como bem refere Ferreira: “Quando se fala de recuperação de 

presos não existe primeiro, segundo ou terceiro mundo. Todos fazem parte do pior dos 

mundos” (FERREIRA, 2017, p. 28). 

Com cores fortes, Bauman compara o sistema carcerário no mundo de hoje a um 

“depósito de lixo” para neutralizar o “refugo humano”. Diz Bauman (2005, p. 107): 

 

As notórias tarefas de “administração da tensão” e “manutenção do padrão”, 
que, segundo Talcott Parsons, todo sistema precisa desempenhar a fim de 
sobreviver, hoje se resumem quase totalmente em deparar de modo estrito o 
“refugo humano” do restante da sociedade, excluí-lo do arcabouço jurídico 
em que se conduzem as atividades dos demais e “neutralizá-lo”. O “refugo 
humano” não pode mais ser removido para depósitos de lixo distantes e 
fixado firmemente fora dos limites da “vida normal”. Precisa, assim, ser 
lacrado em contêineres fechados com rigor. O sistema penal fornece esses 
contêineres.  
 

À vista disso, o perigo está na plausibilidade do pensamento de Bauman que, na 

verdade pressupõe não apenas que o sistema desistiu de ressocializar presos, mas que 

pretende mesmo aniquilá-los definitivamente: 

De forma explícita, o principal e talvez único propósito das prisões não é ser 
apenas um depósito de lixo qualquer, mas o depósito final, definitivo. Uma 
vez rejeitado, sempre rejeitado. Para um ex-presidiário sob condicional ou 

                                                                                                                                                         
06/09/1992). Desde 10/12/98 o Brasil reconhece a competência contenciosa da Corte, já tendo o Brasil sido 
levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de denúncias sobre o tratamento de presos no país: 
caso das crianças e adolescentes privados de liberdade no “complexo do Tatuapé” da FEBEM (CIDH, 2005); 
caso das pessoas privadas de liberdade na Penitenciária “Dr. Sebastião Martins Silveira” em Araraquara (CIDH, 
2008); caso da penitenciária Urso Branco (CIDH, 2009);  caso do Complexo Penitenciário de Pedrinhas (CIDH, 
2014) 
15 “A juventude atrás das grades” afirmou Ottoboni (2018, p.114 e 2012, p. 60). 
16 Conquanto não seja objeto desse trabalho, vale consignar que, explicitando até os fundamentos a seletividade 
penal nos Tribunais Superiores brasileiros, Mattos maneja casos julgados que demonstram que a justiça no Brasil 
é uma para os “indesejáveis”, outra para a alta classe social (MATTOS, 2018, p.129). 
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sursis, retornar à sociedade é quase impossível, mas é quase certo retornar à 
prisão. (BAUMAN, 2005, p. 107) 
 

Esse pensar - presente na sociedade atual - é o que leva a constatações do tipo 

“bandido bom é bandido morto”. Se ressocializar não é mais possível, retira-se do preso a 

condição humana e objetiva-se sua extinção. Bauman mais uma vez bem dilucida o ponto:  

 

Se reciclar não é mais lucrativo, e suas chances (ao menos no ambiente 
atual) não são mais realistas, a maneira certa de lidar com o lixo é acelerar a 
“biodegradação” e decomposição, ao mesmo tempo isolando-o, do modo 
mais seguro possível, do hábitat humano comum. (BAUMAN, 2005, p. 108) 
 

E não vai mudar essa realidade - advirta-se desde logo na ótica de Ottoboni -, 

medidas paliativas como “indultos, comutação de penas e outros benefícios” (OTTOBONI, 

2001, p. 120) não resolvem o problema, objetivam reduzir (em vão) o acúmulo de 

encarcerados, colocando em liberdade indivíduos não ressocializados e, portanto, que 

continuam a colocar em risco a sociedade com alta probabilidade de, reincidindo, retornar 

sem demora ao sistema.  

Ao sistema tradicional, aplica-se o que Foucault consignou em Vigiar e Punir (1984, 

p. 235): 

 

O sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das causas 
que mais podem tornar indomável seu caráter. Quando se vê assim exposto a 
sofrimento que a lei não ordenou nem mesmo previu, ele entra num estado 
habitual de cólera contra tudo o que o cerca; só vê carrascos em todos os 
agentes de autoridade; não pensa mais ter sido culpado; acusa a própria 
justiça. 
 

Enfim, a julgar pelo que se constata “através da história das prisões”, estas em geral 

representam “um local sujo, desumano, diabólico, onde o recluso será submetido a todos os 

tipos de desrespeitos, seja aos direitos humanos, seja em sua dignidade” (MORAIS; DA 

SILVA, 2010, p. 169). Dali há grandes possibilidades de sair um “homem novo”; mas, pior 

(MORAIS; DA SILVA, 2010, p. 169). 

Ottoboni chega a sugerir uma legislação mais moderna de execução penal, mais 

“próxima de nossa realidade e necessidades” (OTTOBONI, 2001, p. 120). Todavia, o que se 

observa é que são os fundamentos do método APAC que levam a sério as prescrições da Lei 

de Execução Penal, vigentes desde 1984, mas ainda desrespeitadas pelo Estado brasileiro.  

Fato é que o Estado brasileiro não respeita a própria lei de execução penal. Assim, o 

problema não está na legislação vigente, “(…) o sucesso na aplicação da norma jurídica não é 
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apriorístico, pois depende reciprocamente do atributo cultural (…)” (SAYEG; BALERA, 

2011, p. 35). O Direito está a serviço do homem, o que significa que a ele incumbe aplicá-la.  

O problema está no homem, não na norma. “É no homem que encontramos a fonte 

da mensagem jurídica” (CARVALHO, 2018, l. 4526). De modo que os nefastos resultados 

decorrentes da aplicação da norma jurídica à revelia dessa  base humanista da dignidade 

humana e planetária (SAYEG; BALERA, 2011, p. 37) não podem ser atribuídos à norma, 

senão ao homem. 

Assim, resgatar a aplicação fraterna do Direito significa dar ao corpo político 

efetividade à dignidade humana. E, dado o recorte metodológico explicitado alhures, aqui nos 

interessa de perto as conquistas do Método APAC na aplicação humanista da norma vigente 

de execução penal no sistema penitenciário. 

Nessa senda, urge, pois, após o ano da comemoração dos 70 anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), cada vez mais resgatar o princípio da dignidade da 

pessoa humana em todos os aspectos e setores da comunidade política (SANTOS, 2019, 

p.159), todavia com mais vigor no âmbito do cumprimento da pena criminal privativa de 

liberdade. 

A dignidade inerente ao conceito de pessoa deve ser vista - mais do que nunca - em 

sentido integral nos dias de hoje, que abrange não apenas o aspecto material, psicológico, mas 

também o aspecto espiritual, artístico e ético do ser humano. É nesse sentido que a doutrina de 

Jacques Maritain se apresenta extremamente profícua para estruturar raciocínios teóricos com 

grande aplicabilidade prática. A propósito, cumpre agora explicitar as bases dessa doutrina. 

 

1.1.2 Bases aristotélico-tomistas do humanismo integral 

 

O referencial teórico da pesquisa, como já se pressente, é constituído das grandes 

linhas ético-políticas do humanismo integral de Jacques Maritain, cujas bases informaram a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 (SANTOS, 2019). Reforça esse 

referencial a inspiração aristotélica e tomista dessa mesma doutrina cristã17.  

                                                 
17 Maritain mesmo esclarece no Humanismo Integral (1941) que não se cuida de uma doutrina clérica, mas 
cristã; significando com isso tratar-se de uma filosofia social e uma filosofia da história moderna que represente 
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Resgatando o pensamento de Santo Tomás de Aquino, Maritain deixou o legado do 

humanismo integral com vistas a construir uma sociedade na qual os homens vivam em 

comunhão mais humana, fraterna e igualitária. Nesse contexto, a grande proposta de Maritain, 

quando escreveu o Humanismo Integral, é juntar na mesma filosofia ético-política: ciência, 

sabedoria e harmonia vital-espiritual (SANTOS, 2019, p. 114). Para tanto, Maritain se vale da 

base do conceito de pessoa (SANTOS, 2019, p. 115), conceito integral para compreensão de 

categorias das mais gerais (como a noção de democracia personalista) até aquelas mais 

específicas (como particularidades do trabalho do recuperando no regime fechado de 

cumprimento de pena privativa de liberdade ou especificidades do procedimento 

sancionatório-disciplinar). 

A doutrina de Maritain entra na perspectiva deste humanismo integral, como uma 

terceira via (entre a ética do capitalismo liberal e do socialismo coletivista) em relação à 

necessidade de cumprimento de promessa da modernidade de emancipação do homem 

(SANTOS, 2019, p. 76). A promessa da filosofia maritaineana é a reabilitação do homem a 

partir de um humanismo integral. Como bem destaca Ivanaldo Santos (2019, p. 37):  

 

O humanismo integral de Maritain respeita e valoriza a ordem espiritual, 
mas não se resume somente a ela. Esse modelo de humanismo busca realizar 
as exigências integrais da pessoa humana e, por conseguinte, criar uma 
comunidade fraterna que extrapole os simples limites do Estado ou da nação. 
 

O potencial da doutrina do humanismo integral de Maritain é referido por Ivanaldo 

Santos a partir de uma característica vasta da amplitude da proposta filosófica que inclui 

política, educação, vida mística, religião, arte e poesia, ateísmo contemporâneo, vida operária, 

crítica ao mito do progresso, a luta para garantir os direitos do cidadão, limites e deveres da 

pessoa humana em relação ao Estado, tudo isso são temas de que tratou Maritain em sua 

doutrina do humanismo integral em diversos livros (SANTOS, 2019, p. 37). 

As linhas principais desse pensamento têm extraordinário potencial para subsidiar a 

profunda reflexão sobre tais postulados, bem como para promover a reflexão filosófica sobre 

os elementos fundantes da APAC no âmago da comunidade política como um todo, entendida 

como Estado e sociedade civil. 

Pois bem, conquanto pluralista a ponto de compreender as visões outras - mesmo que 

divergentes - de mundo desde que tomem em primazia postulados de valorização da 

                                                                                                                                                         
uma nova cristandade, não sacral, senão profana; uma cristandade profunda que se aplica a todos os homens pelo 
simples fato de ser humanos (MARITAIN, 1941, p. 6). 
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dignidade da pessoa humana, o humanismo integral constitui uma doutrina cristã, que se 

assenta em bases aristotélico-tomistas. Destarte, para bem compreender o pensamento 

maritaineano, importa ter presentes tais alicerces.  

Neotomista que é Maritain, não se lhe pode negar a influência do pensamento de 

Santo Tomás, o que impacta, robustecendo-o diretamente, no substrato do referencial teórico 

da pesquisa, inclusive no que é tocante ao ponto central da dignidade pessoa humana18.  

Da mesma forma, não se pode olvidar a influência aristotélica no pensamento 

tomasiano19. A bem da verdade, três filósofos buscaram conciliar os escritos de Aristóteles 

com suas crenças religiosas e morais. São eles: Averróis, conciliando Aristóteles com o 

Corão; Maimônides, com a bíblia judaica; Santo Tomás de Aquino, com a bíblia cristã 

(CORTINA; MARTÍNEZ, 2005). Sendo assim, fundar-se em Maritain é respaldar-se também 

nesses dois filósofos quer da escolástica medieval, quer da Grécia antiga. Com isso, logrou 

Maritain produzir doutrina de conciliação entre os problemas políticos (temporais) e os 

problemas espirituais (supratemporais) da humanidade. 

Destarte, adotando o referencial teórico de Jacques Maritain, a pesquisa assume 

também uma boa estirpe tomista-aristotélica, porquanto a base do humanismo de Maritain 

está no pensamento tomista (POZZOLI, 2001, p. 50). 

É verdade que Maritain denominou anti-humanismo em corrente de pensamento 

baseada em especial nos estruturalistas e nos adeptos do marxismo ortodoxo. Sem embargo, 

numa pesquisa sobre sistema prisional não podem ser olvidados grandes autores como Michel 

Foucault, entre outros, que para Maritain seriam adeptos desse anti-humanismo. Porém, como 

o próprio Maritain coloca, é necessário e importante não rechaçar as filosofias por um simples 

rótulo, mas aproveitar de cada uma delas aquilo que esteja de acordo com princípios do novo 

humanismo que possam construir realidades em prol da dignidade da pessoa humana 

(MARITAIN, 1941, p. 86; SANTOS, 2019, p. 47).  

                                                 
18 Como bem destaca Pozzoli (2001, p. 46): “Tomás de Aquino aprofundou seus estudos sobre a pessoa humana, 
conceituando-a como a substância individual de natureza racional. Para ele, o que distingue o ser humano dos 
outros animais é seu caráter racional e livre. E como se trata de um ser inteligente e tem o divino acima dele, 
com inteligência suprema, a pessoa humana é o primeiro ser da criação e importância divina, justamente por 
manifestar um fragmento da inteligência e racionalidade oriunda da revelação.” 
19 O que também é explicado por Pozzoli (2001, p. 49): “...Tomás de Aquino sente-se obrigado a intervir nas 
controvérsias doutrinárias do seu tempo e executa esse dever com toda a decisão, mas também com o sentido da 
maior compreensão, buscando a harmonia possível entre as oposições que se lhe oferecem. Desde o início, não 
teme ao escolher Aristóteles, a quem por antonomásia chamará O filósofo, como eixo do seu pensamento 
filosófico.” 
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Donde, o humanismo integral, até pelo nome, não é humanismo “desnatado”, é um 

humanismo que se apropria de verdades que foram estabelecidas em outras correntes 

filosóficas e sociológicas, desde que conectadas com as bases e valores cristãos. 

Dito isso, de qualquer modo, duas grandes consequências dessas bases do 

pensamento maritaineano devem ser salientadas: a preferência por uma ética teleológica (ou 

finalística) e o reconhecimento do neotomismo com escola poderosa na compreensão de 

problemas atuais. 

Nessa trilha, vale sublinhar a característica finalística desse referencial teórico que, 

na linha de Aristóteles, passando por Santo Tomás, restou mantido em Maritain. Trata-se de 

uma ética teleológica, que se afasta, por exemplo, de éticas deontológicas, como a kantiana20. 

O valor moral da ação humana está no fim (télos) para o qual é praticada. Com efeito, na obra 

Ética a Nicômaco, Aristóteles busca responder a importante questão: "qual o fim último das 

ações morais?" Para Aristóteles o fim último é a eudaimonia, que significa a vida boa, a vida 

feliz. Por vida feliz deve ser entendida aquela vida que representa uma realização, uma 

autorrealização do homem, isto é, uma vida em que o homem desenvolveu (atualizou) todas 

as suas potencialidades; noutras palavras, no estado do homem cuja atividade da alma atingiu 

todas as virtudes (ARISTÓTELES, Ét.Nic., 1102a5)21. Dizendo o mesmo de outro modo, 

significa uma vida em que todas as qualidades e talentos do homem foram desenvolvidos ao 

máximo.  

E o que diferenciaria de uma vida feliz de uma vida de prazeres? Não é prazer, não é 

felicidade de gozo, mas é felicidade de autorrealização, esse, pois, o correto significado do 

termo eudaimonia.  

Como sobredito, Santo Tomás segue também a linha Aristotélica de que o télos da 

ação moral, a finalidade última desta, é a felicidade, porém essa felicidade é aquela ligada a 

Deus, vale dizer: ser feliz significa concretizar, por nossas ações, aquilo que Deus espera de 

nós. Nesse sentido, cumprir a lei de Deus nos trará felicidade, essa felicidade só estará plena 

na outra vida, plenitude essa que nesta vida apenas nos é dado contemplar.  

A propósito desse neotomismo – que, do fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, 

                                                 
20 Criticada, aliás, no Humanismo Integral por Maritain, o qual se mostra avesso à concepção kantiana que 
privilegiaria liberdade de escolha enquanto imperativo categórico (MARITAIN, 1941, p. 171, nota 86). 
21 A propósito, averbe-se que a referência diversa da ABNT justifica-se universalmente para textos clássicos de 
autores gregos antigos. A notação acima indica que as citações acima encontram-se na obra Ética a Nicômaco, 
respectivamente nas páginas 1.102, coluna a, linha 5, da edição Bekker (numeração de Bekker) 
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poderia ser qualificado contemporâneo (SANTOS, 2010, p. 50) -, diga-se que, a bem da 

verdade, erigiu-se em corrente filosófica que não se limitou a certo capítulo da filosofia 

pertinente à idade média, discutindo apenas problemas cléricos ou religiosos, senão se 

dedicou, outrossim, a problemas muito mais amplos desde lógica formal até assuntos 

atinentes à teoria geral do Estado22. O neotomismo, tenha sido na origem um movimento 

filosófico proposto pela Igreja Católica, tem na contemporaneidade o objetivo de tratar de 

temas atuais, dialogar com a sociedade hodierna, sempre por intermédio da atualização do 

pensamento de Santo Tomás de Aquino, o que à evidência não implica negar as teses centrais 

do tomismo, mas aplicá-las aos novos problemas da filosofia23.  

Sendo assim, a filosofia maritaineana, nascida no século XX, logo percebeu 

claramente a necessária adaptação de sua filosofia para as exigências de sua época. Ao 

prefaciar “Os direitos do homem e lei natural”, Alceu Amoroso Lima (1967, p. 10) sublinhou: 

"tanto a filosofia política platônica, entretanto, como aristotélica, embora aquela muito mais 

do que essa, acentuava, do contrário, a importância primacial da comunidade sobre a 

personalidade." Sendo assim, à filosofia grega, segundo a qual o indivíduo não tem nenhuma 

importância a não ser como inserido na pólis, agregou-se a visão de Maritain de valorização 

da pessoa humana, um dos pilares, diga-se, do método APAC. Desse modo, a doutrina de 

Maritain considera mutuamente importantes nas relações sociais tanto a perspectiva do 

cidadão em relação à comunidade, como também da comunidade em relação ao cidadão. Isso 

sem desdenhar da relação entre pessoa e Estado, de modo que são valorizadas, dotadas de 

relevância, não só a relação da pessoa com a sociedade civil, mas também da pessoa com o 

Estado, o que atualiza a ideia da filosofia grega de que o homem não tem sentido fora da 

comunidade24. 

                                                 
22 Debatendo com R. Pouivet a respeito da distinção entre neotomismo e tomismo analítico, Ivanaldo Santos, 
para quem essa seria uma pseudodistinção, consignou: “O problema é que Pouivet parece desconhecer toda a 
rica discussão filosófica realizada pelo neotomismo. Essa corrente do pensamento filosófico contemporâneo não 
se limitou a discutir questões que se referem diretamente à ação da Igreja como, por exemplo, a existência de 
Deus, a alma e o destino final dos homens. Em grande  medida, o neotomismo, de um lado, reagiu ao 
‘racionalismo de origem iluminista, ao imanentismo idealista e ao materialismo positivista’ (REALE; 
ANTISERI, 2001, p. 766) e, de outro lado, realizou uma importante reflexão em áreas como: ética, direitos 
humanos, psicologia e a função social do Estado” (SANTOS, 2010, p. 46) 
23 “O século XXI também deverá ser um século guiado pela reflexão filosófica neotomista. Em grande medida, 
isso acontecerá porque o século XXI herdou as preocupações e angústia do século XX. Entre essas 
preocupações, cita-se: o individualismo, a crise da democracia, os diversos problemas científicos e os novos-
velhos problemas filosóficos, como a linguagem e o método. O século XXI necessita da ‘tranquilidade e do 
realismo sóbrio’ (HIRSCHBERGER, 1963, p. 127) presente em Tomás de Aquino” (SANTOS, 2010, p. 49) 
24 Na Política, Aristóteles escreveu: “quem for incapaz de se associar ou que não sente essa necessidade por 
causa da sua autossuficiência, não faz parte de qualquer cidade, e será um bicho ou um deus” (Pol., 1.253a 25). 
Fora da Polis, é o homem mais perigoso animal: “Tal como o homem é o melhor dos animais quando atinge o 
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Enfim, é sobre a base aristotélico-tomista de Maritain que se entremostram úteis, na 

discussão dos problemas atuais, as categorias ético-políticas relevantes. É o que se fará a 

seguir, principiando pela dignidade inerente à pessoa. 

 

1.2 Dignidade da pessoa humana integral 

 

No contexto do humanismo integral, dois grandes pontos serão vistos em diante. 

Primeiro a noção de pessoa humana integral, que abrange não só aspectos materiais como 

também espirituais. Depois a noção de dignidade que lhe é ínsita, tudo à luz da doutrina ético-

política de Maritain.  

 

1.2.1 Pessoa humana 

 

Ivanaldo Santos traz o que significa o termo pessoa em Maritain: “o termo pessoa 

abarca o ser humano nos contextos sociais mais variados: na família, no trabalho, na 

comunidade, nas associações, nos grupos religiosos, nas sociedades e nas nações” (SANTOS, 

2019, p. 33). 

E, de fato, um dos conceitos centrais do humanismo integral está na noção integral 

de pessoa humana, noção essa, em Maritain, que difere sensivelmente assim da noção 

individualista do liberalismo burguês, como da noção coletivista do socialismo marxista. 

Nesse ponto, o humanismo de Maritain é mesmo revolucionário - porque não compactua com 

uma racionalidade antropocêntrica que coloca o homem no centro de tudo, tampouco com um 

pensamento que coletiviza o homem, anulando-o enquanto indivíduo.  

Para Sayeg e Balera “devemos considerar que o homem e todos os homens estão no 

meio difuso de todas as coisas” (SAYEG; BALERA, 2011, p.36); sublinhe-se: do centro das 

coisas, o homem deveria passar para o meio difuso delas, ou seja, o homem estaria em 

                                                                                                                                                         
seu pleno desenvolvimento, do mesmo modo, quando afastado da lei e da justiça, será o pior” (ARISTÓTELES, 
Pol., 1.253a 30). 
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conexão com tudo o que existe (outras pessoas e o planeta) e, ao tomar decisões acerca de 

seus atos, deveria considerá-lo25 

A propósito, no capítulo inaugural de Humanismo Integral, cujo título é “A Tragédia 

do Humanismo”, encontra-se a crítica ao resultado do humanismo antropológico ateísta, que 

inaugurou a modernidade, com o Renascimento e a Reforma no combate ao humanismo 

teocêntrico prevalente na Idade Média (MARITAIN, 1941, p. 9).  

No humanismo teocêntrico do medievo, no centro das coisas próprias ao homem está 

Deus, a implicar concepção cristã do homem. Já no humanismo antropocêntrico, no centro 

dos assuntos humanos está o próprio homem, o qual assume concepção naturalista da 

humanidade26. Para essa concepção naturalista inspirada no darwinismo, o homem é uma 

evolução do macaco sem que haja uma distinção ontológica em relação a um e outro ente, 

sem nenhuma descontinuidade metafísica27.  

No período dos séculos XVIII-XIX o otimismo racionalista, lastreado nas promessas 

de Descartes, esteve presente na cultura burguesa que, com apoio em Nietzsche, coroou um 

trágico movimento evolucionário da morte de Deus. Este Humanismo antropológico, segundo 

Maritain, levou o homem a condições cada vez mais inumanas. Então, Maritain caracteriza 

esse humanismo antropológico como um não-humanismo, que abstraiu do homem o contato 

com o transcendente, retirando dele aquilo que o ligava espiritualmente a algo superior, a 

Deus. 

Ocorre que, para Maritain, não há como dissociar o homem de sua natureza 

                                                 
25 “Ao garantir e valorizar o homem, assegurando-lhe a autodeterminação por meio do livre-arbítrio e 
deslocando-o do centro das coisas para o meio difuso delas, esse movimento humanista deixa de considerá-lo 
absoluto no seu individualismo (humanismo antropocêntrico) e, pela sociabilidade, passa a relacioná-lo com 
todos e tudo em nome da fraternidade cristã (humanismo antropofilíaco)”(SAYEG; BALERA, 2011, p. 103). 
26 Ouçamos Maritain (1941, p. 27): “Chegamos a distinguir assim duas espécies de Humanismo: o Humanismo 
teocêntrico ou verdadeiramente cristão, e um Humanismo antropocêntrico, do qual são primeiramente 
responsáveis o espírito do Renascimento e da Reforma, e do qual acabamos de falar.  
Reconhece a primeira espécie de Iluminismo que Deus é o centro do homem, implica a concepção cristão do 
homem, pecador redimido, e a concepção cristã da graça e da liberdade de que recordamos os princípios. 
Acredita-se segundo a espécie de Humanismo que o homem é ele o próprio centro do homem, e assim de todas 
as coisas. Encerra uma concepção naturalista do homem e da liberdade.  
“Se é falsa esta concepção, compreende-se que mereça o Humanismo antropocêntrico o nome de Humanismo 
inumano, que deva a sua dialética der encarada como a tragédia do Humanismo.” 
27 Diz Maritain (1941, p. 28): “Não aparece o homem somente, nesta maneira de ver, como surgindo uma longa 
evolução das espécies animais (isto é questão secundária, puramente histórica), mas sim provindo dessa 
evolução biológica sem descontinuidade metafísica, sem que, em nenhum momento dado qualquer coisa de 
absolutamente novo comece na série com o ser humano: uma subsistência espiritual, implicando, para cada 
geração de ser humano, que foi criada pelo autor de todas as coisas, uma alma individual relançada na existência 
para um destino eterno.” 
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espiritual, transcendente, tendente à bem-aventurança28. Para Maritain, não somos feitos 

apenas de carne e osso, isto é, de matéria, porque algo, para além disso, há de existir. Existiria 

algo que está na raiz da nossa personalidade e este algo é o espírito: "É o espírito que é a raiz 

da personalidade" (MARITAIN, 1967, p. 17). 

Maritain destaca: "onde está a liberdade, onde a dignidade, onde os direitos de um 

pedaço individual de matéria?" (1967, p. 16). Sendo assim, para Maritain, necessariamente 

decorrente da inteligência e da vontade humana que nos sustenta, que promovem o 

fundamento da nossa liberdade e da nossa dignidade e que nos diferencia dos animais, é que 

necessariamente o homem é mais do que carne e osso. Há uma dimensão que é matéria, outra 

que é espírito. O espírito enfim é aquilo que enraíza, fundamenta a personalidade humana. 

É nesse cenário – vale dizer, integral: biológico, psicológico, social, ético e espiritual 

- que a pessoa humana assume sua dignidade. O homem não é a medida de todas as coisas, 

como aliás diria Protágoras. Assim é que o humanismo de Maritain torna-se tanto mais 

humano: “(…) quanto menos adora o homem, mas respeita realmente e efetivamente a 

dignidade humana e dá direito às exigências integrais da pessoa (…)” (MARITAIN, 1941, p. 

6). 

Assim, como averba Lima29, diante dos muitos conflitos próprios do começo do 

século XX: como o choque entre o primado coletivo sobre o individual, depois entre 

socialismo e individualismo e entre socialismo e cristianismo; coube, então, a Maritain a 

propositura de uma doutrina equilibrada e, de certa forma, conciliatória, tendo como 

fundamento central a questão da dignidade da pessoa humana em si mesma. 

Com efeito, fica clara, no humanismo integral, a ânsia por um retorno à concepção 

moral segundo a qual a pessoa  tende naturalmente para o fim da bem-aventurança, 

consistente em ver a Deus como Deus se vê. Evidentemente essa tendência se torna ato dentro 

da liberdade de escolha (livre-arbítrio), que, aliás, juntamente com a racionalidade (intelecto), 

é fator dignificante da humanidade. 

                                                 
28 Para o filósofo: “Uma pessoa é um universo de natureza espiritual dotado da liberdade de escolha que 
constituindo, portanto, em todo independente em face do mundo, não podendo nem a natureza, nem o Estado 
tocar neste universo sem a sua permissão. E Deus mesmo, que está e age no seu íntimo, age de um modo 
particular e com uma delicadeza particularmente preciosa que patenteia a importância que lhe dá: respeita a sua 
liberdade, no coração da qual habita entretanto; solicita-a, e jamais a obriga” (MARITAIN, 1941, p. 10). 
29 "Com essa luminosa e equilibrada doutrinação, bebida nas fontes mais autênticas do passado filosófico da 
humanidade, tanto pagã como cristã, conseguiu Maritain, inclusive, vencer a barreira, que parecia intransponível 
entre socialismo, tendência irreversível do mundo moderno, em todos os continentes, e cristianismo, que longe 
de estar no fim de sua existência, como pretendem seus inimigos, está em plena renovação de suas bases e de sua 
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Deveras, inteligência e vontade constituem propriedades do homem que o distinguem 

de todos os demais entes do universo. Desta inteligência e dessa vontade, decorrem dois 

traços da personalidade humana: dignidade e liberdade; "é ideia pacífica a de que para 

defender os direitos da pessoa humana, bem como para defender a liberdade, devemos estar 

sempre preparados para oferecer a própria vida" (MARITAIN, 1967, p. 16). Com efeito, para 

Maritain, da inteligência e da vontade humana decorrem liberdade e dignidade.  

E então pergunta Maritain: seria possível compreender um animal qualquer, como 

uma mosca, ou um elefante, o qual desse a própria vida pela sua liberdade, pela sua 

dignidade? Para Maritain, a resposta é negativa; e, portanto, a partir disso é que Maritain 

distingue o homem, a pessoa humana, dos demais animais. "Não se compreende que uma 

mosca ou um elefante deem sua vida pela liberdade, a dignidade ou os direitos da mosca ou 

do elefante" (MARITAIN, 1967, p. 16). Constituem, pois, a liberdade e a dignidade 

consectários diretos da personalidade humana e que merecem ser defendidas inclusive a custo 

da própria vida.  

Justamente o intelecto e a vontade - que, para Santo Tomás, constituem fundamentos 

da dignidade humana- constituem duas características daquilo que Ivanaldo Santos chamou de 

“elo”, ponto comum entre os seres humanos. “Esse elo é a dignidade da pessoa humana”, 

averbou Ivanaldo Santos (2019, p. 51). Esse elo - representante da dignidade da pessoa 

humana - aplica-se a toda espécie biológica humana (SANTOS, 2019, p. 53). 

Mercê da dignidade e da liberdade, corolárias da razão e da vontade, somos a 

imagem e semelhança de Deus. Ivanaldo Santos lembra que, com base em Santo Tomás de 

Aquino, Maritain apresenta então o fundamento ontológico da dignidade da pessoa humana. 

Seria este justamente a ligação do homem com o plano espiritual, com o ser absoluto, com 

Deus (SANTOS, 2019, p. 58).  

A importância dessa constatação é notória e de grande repercussão em âmbito dos 

direitos do homem. Nesse sentido, dentro da historicidade própria dos direitos fundamentais, 

Guerra observa (2018b, p. 179): “Já sob a égide do cristianismo, através da concepção de que 

‘o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus’, é que se deflagra a compreensão dos 

direitos da pessoa humana na organização política, estabelecendo-se o vínculo entre o 

indivíduo e a divindade (…)”. 

Engendrada nessa ideia está aqueloutra aristotélica do motor imóvel: é o Pai que dá 

                                                                                                                                                         
ação missionária" (LIMA, 1967, p. 11.) 
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início ao movimento, que nos cria à sua imagem e semelhança. Di-lo Maritain (1967, p. 17):  

é esse mistério da nossa natureza que o pensamento religioso designa, 
afirmando que a pessoa humana é a imagem de Deus. O valor da pessoa, sua 
liberdade, seus direitos pertencem à ordem das coisas naturalmente sagradas, 
marcadas pelo sinete do pai dos seres, e que têm nele o termo de seu 
movimento. 

Para Maritain, o ser humano é portador de uma dignidade absoluta. Isso decorre 

justamente de ele ser a imagem do criador: "a pessoa tem uma dignidade absoluta porquanto 

está em uma relação direta com o absoluto, no qual somente ela pode encontrar sua plena 

realização" (1967, p. 17)30. 

Além do aspecto ontológico, que consistiria na questão da inteligência e da vontade 

exclusivas do ser humano; também sob o aspecto da linguagem poderia-se dizer que esse elo 

que une todas as pessoas decorre de uma capacidade linguística que apenas o ser humano teria 

de, por intermédio da linguagem, produzir arte, cultura, filosofia etc. Segundo Ivanaldo 

Santos: “apenas o ser humano é capaz de produzir a arte, a cultura, a filosofia, a teologia, a 

poesia e todo um conjunto de símbolos capazes de interpretar a própria dimensão humana e a 

realidade” (SANTOS, 2019, p. 71), muito embora muitos outros seres animados – como os 

animais – podem se comunicar inclusive constituindo sociedades complexas e organizadas 

(SANTOS, 2019, p. 70 - 71). 

E não poderia ser outra a relação entre o homem e o direito, este sempre a serviço 

daquele (nunca o contrário):  

 

Por emanar de dentro do homem para o universo, a norma jurídica, em 
ultima ratio, está a serviço — por parte do homem e de todos os homens — 
da consciência da própria existência, compreendendo nossa essência humana 
que, antropologicamente, faz com que nos percebamos como imagem e 
semelhança de Deus, isto é, portadores da centelha divina. Ou, como se 
queira, de dignidade. Portanto, a linguagem jurídica não pode se desviar da 
dignidade humana e universal.(SAYEG; BALERA, 2011, p. 35) 
 

Em outros dizeres, num texto que se pretende jurídico, pede-se licença para 

parafrasear Ivanaldo Santos (2019, p. 71): apenas o ser humano é capaz de produzir o direito 

                                                 
30 É evidente que nós estamos falando de um texto que foi escrito no começo do Século XX, em que a lógica 
antropocêntrica era praticamente a única em vigência. Então não se pensava ainda numa lógica, numa 
racionalidade ecocêntrica. Talvez hoje em dia pudéssemos destacar que a dignidade absoluta do homem não se 
estabelece fora daquilo que podemos considerar como o seu próprio ambiente, ou seja, faz parte da dignidade 
absoluta do homem considerar também a dignidade absoluta do ambiente em que ele vive, ou seja, do 
ecossistema. Mesmo assim poderíamos afirmar com Maritain que o ser humano é portador de uma dignidade 
absoluta, mas no sentido de que detém ele distinções incomuns a todas as demais partes do universo, a saber: 
inteligência e vontade, das quais decorrem sua liberdade e dignidade. 
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e, no contexto linguístico de sua geração, de o interpretar na direção da dignidade humana. 

De molde, quando se fala em pessoa e indivíduo, haveria alguma diferença? Ivanaldo 

Santos deixa nítida a distinção levada a efeito por Maritain quanto a indivíduo e pessoa 

humana. Indivíduo é o termo que se refere à constituição biológica e psicológica, da pessoa 

humana; de modo que a pessoa humana tem esta parte, porém ela é mais do que isso. Além 

desses fatores a pessoa é detentora dos aspectos social, ético, artístico e espiritual. Com efeito, 

a pessoa humana é (muito) mais do que o indivíduo (SANTOS, 2019, p. 61). 

Vale a citação de Ivanaldo Santos (2019, p. 61): 

 

O indivíduo é dotado de uma constituição biológica e de consciência. Já a 
pessoa humana, além de possuir todas as características do indivíduo, ou da 
individualidade, assemelha-se a uma obra de arte. Essa semelhança existe 
porque a pessoa humana é única, tem uma áurea artística e espiritual que não 
pode ser repetida nem reproduzida. 
 

Essa distinção e o conceito de pessoa acabaram sendo um valor fundamental e 

importante para o sucesso da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Ivanaldo 

Santos destaca que o termo pessoa aparece vinte e oito vezes na DUDH; o termo indivíduo 

aparece apenas após o preâmbulo e antes dos artigos na Proclamação (ONU, 1948) 

(SANTOS, 2019, p. 35).  

Havia certa resistência dos Estados quanto a considerações filosóficas, religiosas e 

culturais, portanto Maritain apresentou a saída de, a partir do conceito de pessoa, buscar o 

consenso prático, que resultou na declaração31. Guerra afirma que, ao final desse consenso 

prático, não houve formalmente “nenhuma reprovação ou reservas”, algo que “defere uma 

condição importante à Declaração, transformando-a em verdadeiro ‘Código Internacional dos 

Direitos Humanos’, a ser seguido por todos os povos” (GUERRA, 2018a, p. 19). 

Para Ivanaldo Santos, Maritain considerará que o anti-humanismo - igualando os 

conceitos de pessoa e indivíduo - não evitou os horrores do começo do século XX; ao revés, 

governos totalitários valeram-se da confusão para substitutir a noção de pessoa pela noção de 

indivíduo (SANTOS, 2019, p. 34). Isso fez com que a redução do conceito de pessoa a um 

                                                 
31 “Os Estados membros não queriam oferecer explicações filosóficas, religiosas ou culturais para suas escolhas. 
Esta decisão evitou outro problema, ou seja, as divergências culturais quando o mesmo direito humano for 
justificado culturalmente por argumentos assimétricos entre si. Maritain apresentou uma saída: tudo depende do 
‘valor fundamental do qual aqueles direitos dependem e nos termos como eles são integrados por limitações 
mútuas’. A escolha do valor fundamental foi expressa no termo pessoa, de acordo com o pensamento de 
Maritain.” (SANTOS, 2019, p. 139). No mesmo sentido, Lafayette Pozzoli e Lacerda (2017a, p. 104): “(…) o 
termo pessoa como um valor fundamental da dignidade humana, de Jacques Maritain, foi apreciado na 
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conceito simplesmente biológico e psicológico retirasse dela um valor ético único e 

intransferível (SANTOS, 2019, p. 64). O humanismo de Maritain, portanto, busca 

restabelecer este conceito de pessoa humana e ressignificar, portanto, a relação dela com a 

comunidade, com o Estado, com o plano espiritual etc. 

De outro lado, para Maritain, inspirado em Santo Tomás de Aquino, existe no 

homem algo que é superior até ao próprio universo:  

Uma só alma humana vale mais que todo o universo dos corpos e dos bens 
materiais. Nada acima da alma humana - com exceção de Deus. Em face ao 
valor eterno e a dignidade absoluta da alma, a sociedade existe para cada 
pessoa e lhe é subordinada. (MARITAIN, 1967, p. 24) 

Por sua vez, Ivanaldo Santos, na esteira da doutrina de Maritain, conceitua a pessoa 

nos seguintes termos: “a pessoa aparece como um todo subsistente, de modo independente, 

que se encontra, em essência, aberto ao outro e a Deus. Por isso, a pessoa é, no plano do 

criado, um reflexo da personalidade divina, imagem de Deus (imago Dei) realizada no 

mundo” (SANTOS, 2019, p. 115).  

Tomadas essas observações, dois aspectos da pessoa humana devem ser 

considerados. Por primeiro, é preciso dizer que, cunhada à imagem e semelhança de Deus 

pela razão e pela vontade, portadora de dignidade e liberdade, cada pessoa, em virtude dessa 

ligação com Deus de que dispõe (MARITAIN, 1941, p. 131), está subordinada à comunidade 

política podendo inclusive ser chamada e obrigada a dar a vida por ela, contudo essa 

subordinação é devida apenas por parte do seu ser (e nesta parte, está inteiramente 

subordinada). Porém (e aqui o segundo aspecto), na parte ligada ao absoluto, nesta porção da 

pessoa esta está acima do tudo. Existem, pois, na pessoa humana parte que a faz superior à 

própria comunidade: "a verdade é que o homem se engaja inteiramente - mas não segundo 

todo seu ser - na sociedade política, como uma parte desta, e orientada para seu benefício" 

(MARITAIN, 1967, p. 25). Sendo, então, a imagem de Deus, portador de inteligência, 

vontade, liberdade, dignidade, composto por matéria e espírito e diferente de todos os outros 

seres do universo, é que o homem em si mesmo corresponde - nesse aspecto - a um todo, e 

não meramente a uma parte da sociedade política32. Em síntese, a pessoa humana é parte da 

comunidade política, mas a supera no todo do seu ser. 

                                                                                                                                                         
elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (…)” 
32 Segundo Maritain (1967, p. 16): "é assim de algum modo um todo, e não somente uma parte, é em si mesmo 
um universo, um microcosmo, no qual o grande universo pode ser contido por inteiro graças ao conhecimento, e 
que pelo amor pode dar-se livremente a seres que são como outras tantas encarnações de si próprio." 
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Ivanaldo Santos relembra que, em Maritain, justamente a distinção entre pessoa e 

indivíduo é importante para justificar que a pessoa é uma parte da comunidade, mas ao 

mesmo tempo é um todo (SANTOS, 2019, p. 65). Fosse apenas um indivíduo, seria tão-

somente uma parte da comunidade política; apenas com o reconhecimento de que o ser 

humano é uma pessoa (dotada de múltiplas dimensões: biológica, psicológica, social, ética, 

artística e espiritual) é que se pode fundamentar ambos os aspectos da parte e do todo.  

Aquilo que o homem adquire e possui de temporal serve à comunidade temporal, 

porém há coisas eternas no homem que procedem da ligação dele com o absoluto. Em relação 

a essas coisas, ele está acima da sociedade, segundo Maritain:  

Por outro lado, o homem supera a comunidade política segundo as coisas 
que, nele e dele, originárias que são da própria personalidade para o 
absoluto, dependem, quanto a sua própria essência, de algo mais alto que a 
comunidade política, e dizem respeito à completação - supratemporal - de 
pessoa com pessoa. (MARITAIN, 1967, p. 27) 

Em razão disso é que "a pessoa humana empenha-se por inteiro na sociedade 

política, uma parte dela, não porém em virtude de tudo que existe nela e de tudo que lhe 

pertence. Em virtude de outras coisas que existem nela, ela é também, por inteiro, superior à 

sociedade política" (MARITAIN, 1967, p. 26).  

Maritain rejeita a ideia de que a pessoa está acima da comunidade. Considerar a 

pessoa acima da sociedade, sempre, acarretaria individualismo anárquico. Nesse sentido, 

escreve Maritain: "o individualismo anárquico nega que o homem, em virtude de certas coisas 

que existem nele, permaneça por inteiro à sociedade política; afirma o totalitarismo, por outro 

lado, que o homem pertence à sociedade política segundo o seu ser inteiro e segundo tudo o 

que existe nele 'tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado'" (MARITAIN, 

1967, p. 25). 

Logo, a visão de Maritain deve ser entendida, antes, como um combate a concepções 

totalitárias que apregoem que o sacrifício completo de uma pessoa possa ser justificada em 

prol da comunidade, porque esse sacrifício implicaria uma subordinação completa dessa 

pessoa à sociedade, algo inadmissível a Maritain. 

Como se verá adiante (conforme 3.4.2 A prática da APAC e o humanismo integral), 

esses dois, por assim dizer, aspectos da pessoa humana (parte, mas não apenas parte, como 

todo integral) apresentam-se profícuos no estudo dos fundamentos da APAC. O pressuposto 

de que há uma parte na pessoa subordinada à comunidade (parte esta em que pode justificar 
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até dar a vida por ela), mas há também atributos da pessoa humana que estão acima da 

sociedade, justifica filosoficamente a valorização humana  sobretudo nas práticas que 

consideram cada recuperando único e completo (conforme 3.2 A valorização humana), bem 

como livre o suficiente para autonomamente decidir a respeito da sua relação com Deus 

(espiritulidade, conforme 3.3 A espiritualidade).  

E mais: no reconhecimento dos próprios direitos fundamentais acima da própria 

comunidade política (conforme 3.1 Direitos e deveres fundamentais). O assunto remete, aliás, 

ao direito natural, o que será visto a seguir. 

 

1.2.2 Dignidade humana e direito natural 

 

Inexorável é a relação entre dignidade humana e o direito natural. Revela-o Hervada: 

“(…) el derecho natural no es otra cosa que el estatuto jurídico (o racionalidad objetiva en el 

ámbito del derecho) que es inherente a la dignidad del hombre. De esta racionalidad objetiva 

nacen los derechos humanos” (HERVADA, 1993d, p. 659). Sendo a lei natural o fundamento 

filosófico dos direitos do homem (MARITAIN, 1959, p. 96), então os direitos do homem, 

decorrentes de sua dignidade, estão acima da sociedade e do Estado.  

Também Sayeg e Balera tomam como premissa sine qua non o resgate do direito 

natural para estabelecimento de algum jus-humanismo normativo que se pretenda apto a 

concretizar ditames exigidos pelo altiplano da dignidade humana: 

 

(…) o retorno ao direito natural, no que diz respeito à sistematização jurídica 
do capitalismo, é a resposta à positivação fundamentalista da ordem 
econômica que desconsidera intrinsecamente as externalidades econômicas 
negativas privadas, públicas e universais que, embora recíprocas, ao estarem 
desequilibradas chegam ao ponto de arruinar a dignidade humana e conduzir 
a humanidade a horrores e situações-limite inaceitáveis, mesmo sob o 
aspecto econômico, como os produzidos pelo nazismo. (SAYEG; BALERA, 
2011, p. 30) 
 

Maritain fundamenta essa superioridade também na noção já vista de pessoa como 

parte da sociedade, mas também como todo que a supera. A pessoa, então, em parte está 

inteiramente inserida na sociedade, mas não com base em todos os seus atributos; existe uma 

parte da pessoa humana que tem uma ligação com o absoluto e nessa parte da pessoa esta 
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supera do todo (a coletividade inteira). 

Donde, Lafayette Pozzoli frisa que, para Maritain, os direitos inerentes à pessoa 

humana, decorrentes de sua dignidade, não decorrem do direito positivo, da atividade 

legislativa, senão decorrem de um direito natural33. E, de fato, Maritain sustenta a existência 

de um direito natural, base da regulação do direito e da justiça na sociedade pautada na 

filosofia política humanista.  

A respeito do fundamento do direito natural, ainda, Ivanaldo Santos destaca as 

correntes que postulam explicar tais origens: a corrente que considera a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em 1948 a partir de onde as constituições dos Estados nacionais 

passaram a incorporar direitos fundamentais; a posição defendida por Lynn Hunt (2009), 

segundo a qual a origem dos direitos fundamentais e naturais está no Iluminismo e na 

Revolução Francesa; e, finalmente, a posição de Maritain, que é a que sustenta e com a qual 

concorda Ivanaldo Santos (2019, p. 94), segundo a qual o direito natural obtém sustentação 

não só no evangelho e na doutrina de Santo Tomás de Aquino, mas também na patrística com 

o Santo Agostinho e, antes dele, em Cícero com os Estoicos e, antes mais, nos gregos com 

Sófocles e outros. Maritain (1967, p. 58) escreveu:  

 

A ideia do direito natural é uma herança do pensamento cristão e do 
pensamento clássico. Ela não decorre da filosofia do século dezoito que mais 
ou menos a deformou; procede antes de Grotius, e antes dele, de Soares e 
Francisco de Vitória; e mais longe, de S. Tomás de Aquino, de S. Agostinho 
e dos Padres da Igreja, e de S. Paulo; e, mais longe ainda, de Cícero, dos 
Estoicos, dos grandes moralistas da antiguidade de seus grandes poetas, de 
Sófocles, em particular. Antígona é a heroína eterna do direito natural a 
quem os antigos chamavam a lei não escrita, nome, aliás, que melhor lhe 
convém.  
 

Eis o fundamento ontológico do direito natural: (i) a existência de uma natureza 

humana consistente em inteligência e vontade como condição de possibilidade de o homem 

agir compreendendo o que faz, somada (ii) à existência de atributos comuns que, decorrentes 

da natureza humana, superam o próprio corpo político, disso tudo decorreria certa ordem 

natural (para além da positiva) que o homem deve seguir.  

A essa ordem natural Maritain denomina direito natural:  

                                                 
33 “Nos ensinamentos de Maritain sobre os conceitos de direitos humanos, consta claramente que eles não foram 
criados simplesmente pelos legisladores, como, por exemplo, o direito de votar e ser votado, o de gozar de uma 
aposentadoria, ao cabo de uns tantos anos de contribuições para o sistema previdenciário ou por idade; o de 
naturalizar-se cidadão etc. Mas procede, se é que não se trata do mesmo direito natural, de uma ordem 
transcendental que se funda na verdade, realiza-se segundo a justiça, anima-se e consuma-se no amor fraterno, 
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Quer isto dizer que há, em virtude mesmo da natureza humana, uma ordem 
ou uma disposição que a razão humana pode descobrir, e segundo a qual a 
vontade humana deve agir a fim de se pôr de acordo com os fins necessários 
do ser humano. A lei não escrita, ou o direito natural não é outra coisa. 
(MARITAIN, 1967, p. 59) 
 

Para melhor compreensão do pensamento maritaineano, urge retomar Santo Tomás. 

Para ele, motor imóvel que propiciou o movimento, Deus criou e governa a tudo e a todos no 

universo. Dele proveniente, a lei eterna visa ao bem supremo, completo, perfeito e acabado, 

eterno.  

A lei eterna dá coerência à criação. Perfeita como Deus, imutável é a lei eterna. 

Somente os bem-aventurados têm acesso direto à essência de Deus, porém uma coisa pode ser 

conhecida por si ou por seus efeitos, “quem não vê o sol na sua substância conhece-o pela 

irradiação” - ilustra Santo Tomás na Suma Teológica (AQUINO, 1995, I-II, q.93, art.2º 34). 

Toda criatura racional, portanto, pode conhecer os efeitos da lei eterna como que por 

irradiação. Assim, Deus concedeu-nos uma inclinação ou hábito natural que nos possibilita 

discernir aquelas ações que estão de acordo com a lei e quais as ações que não estão de acordo 

com essa lei. A esse hábito natural Santo Tomás chama sindérese, isto é, o hábito que nos 

“instiga ao bem e murmura contra o mal” (Suma Teológica), dando-nos a conhecer, ainda que 

“por irradiação”, os primeiros princípios da ordem moral.  

Dessa participação do homem na lex aeterna, segue-se a lex naturalis. Vale dizer: 

daquilo que nos é dado saber da lei eterna decorrem os primeiros princípios da lei natural. 

Corolário da conexão com a lei natural e eterna, entremostra-se forte ligação da lei humana 

com a moral.  Assim, promulgada pelo governante, a prescrição humana visa ao bem comum, 

proscrevendo, tanto quanto necessário, os vícios mais graves que importem dano a outrem. 

Obtém o preceito legal do homem, pois, tem fundamento nas leis natural e eterna. Existe, em 

decorrência, um nexo de coerência moral que vai da consciência individual, passa pela lei 

natural e chega até a reta razão (lei eterna). Nesse sentido, para Santo Tomás, ser virtuoso é 

estar em conexão com a reta razão, com a razão divina (CACHICHI, 2019b, p. 140). 

Nessa esteira, Hervada dirá “Los derechos humanos son una categoría prepositiva, 

anterior - en el sentido de preexistente - al derecho positivo” (HERVADA, 1993d, p. 653). 

                                                                                                                                                         
que se recompõe sempre na liberdade, tornando-se cada vez mais humana”(POZZOLI, 2001, p. 128). 
34 Por conta da estrutura articulada, trechos da Suma Teológica costumam ser indicados dessa forma. Assim, o 
apontamento acima refere-se ao artigo segundo da questão 93, que, por sua vez, encontra-se na pars prima 
secundae, isto é, na primeira parte da segunda (parte) da Suma Teológica. 
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Logo, uma lei, ainda que expresse a vontade do povo, se injusta, não é lei. Segundo Maritain: 

“uma lei não se torna justa pelo simples fato de exprimir a vontade do povo. Uma lei injusta, 

ainda que exprima a vontade do povo, não é lei" (MARITAIN, 1959, p. 61). Da mesma 

forma, para Santo Tomás de Aquino, no que for contrária à lei natural, a lei humana 

proveniente do povo não obriga pela natureza, mas, se tanto, apenas por mera convenção entre 

homens e, mesmo nesse caso, deve ser cumprida para impedir possível comoção social (evitar 

escândalo e perturbações); todavia, quando afrontar a lei eterna (o bem divino), de modo 

algum deve ser considerada (ex: lei que obrigue a idolatria), deve-se obediência antes a Deus 

do que aos homens (CACHICHI, 2019b, p. 140).  

Em termos jurídicos, significa dizer que o princípio da dignidade humana é estrutural 

de sistemas do direito que se pretendem democráticos. Nesse sentido, Sayeg e Balera: “A 

dignidade da pessoa humana é confirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(STF) como categoria jurídica estrutural no atual sistema jurídico global e local” (SAYEG; 

BALERA, 2011, p. 40). 

Se assim é, então não cabe à lei humana negar vigência a direitos naturais concedidos 

a partir da própria dignidade da pessoa humana: 

 

(…) en el fondo se trata de tener conciencia de la dignidad objetiva de la 
persona humana, de que el hombre no puede ser tratado al arbitrio del poder 
y de la sociedad, porque es objetivamente un ser digno y exigente, portador 
de unos derechos en virtud de su dignidad, reconocidos, pero no otorgados 
por la sociedad. (HERVADA, 1993d, p. 655) 
 

Reside neste ponto a crítica de Maritain ao conceito de soberania de autores 

clássicos, como Rousseau (MARITAIN, 1959, p. 58). Para Maritain, soberania é poder 

relativo (não absoluto) que se exprime numa autonomia plena do povo, o que será melhor 

analisado quando se tratar do Estado adiante (conforme 1.3.2 Sociedade e Estado). Assim, 

nenhuma “soberania” do povo é capaz de solapar direitos outorgados ao homem pela lei 

natural. 

A dignidade impõe deveres ao Estado. Ivanaldo Santos refere-se a dois:  

 

(…) o primeiro é o dever de impor limites à atuação dos poderes públicos 
para que não venham a ferir a dignidade das pessoas através de atos 
abusivos. O segundo dever é o de garantir a dignidade, promovendo as 
condições necessárias para a sua concretização. (SANTOS, 2019, p. 57) 
 

Os crentes poderão fazer o seguinte paralelo corretamente (e isso está não só em 
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Maritain mas em Santo Tomás de Aquino): a natureza do homem decorre de Deus da mesma 

forma que a lei natural decorre da lei eterna (MARITAIN, 1967, p. 59).  

Porém - advirta-se - não é necessário que seja um crente para se deduzir o direito 

natural; quanto ao ateu, basta que ele reconheça na natureza do homem aqueles predicados 

inerentes de inteligência e vontade. Para Maritain o crente tem mais facilidade em aceitar a lei 

natural, porém, admitindo a natureza humana, mesmo o não crente está embasado para 

reconhecê-lo. Segundo Maritain:  

 

Conhecendo o princípio real dessa lei, a crença nessa lei é mais firme e 
inabalável entre os que acreditam em Deus. Basta, no entanto, acreditar na 
natureza humana e na liberdade do ser humano para se persuadir de que há 
uma lei não escrita, e de que o direito natural é algo tão real na ordem moral 
quanto as leis do crescimento e do envelhecimento na ordem física. 
(MARITAIN, 1967, p. 60) 
 

Sobremais e ainda a respeito da lei natural, Maritain destaca relevante uma distinção 

entre a existência da lei e o conhecimento da lei. O conhecimento dos pormenores de toda a 

lei natural não seja um conhecimento fácil, porque é uma lei que não está escrita, mas 

consignada no recôndito, no íntimo, da natureza humana. Acessar essa lei é algo que se deve 

fazer com certo esforço e Maritain considera ser esse conhecimento da lei natural tão 

completo quanto for o conhecimento que se tem do evangelho. Segundo Maritain:  

 

O conhecimento que nossa própria consciência moral tem desta lei é sem 
dúvida ainda imperfeito, e é provável que se desenvolverá e se afinará 
quanto dura a humanidade. Quando o evangelho estiver penetrado até o 
fundo da substância humana é que o direito natural aparecerá em sua flor e 
perfeição. (MARITAIN, 1967, p. 62) 
 

Ocorre que existem princípios maiores que são imediatamente conhecíveis ao 

homem o primeiro princípio da lei natural "fazer o bem e evitar o mal". Di-lo Santo Tomás de 

Aquino (AQUINO, 1995, I-II, q.94, art.2º). Segundo Maritain: "o único conhecimento prático 

que todos os homens têm natural e infalivelmente em comum, é que é necessário fazer o bem 

e evitar o mal" (MARITAIN, 1967, p. 60).  

O conteúdo dessa lei natural foi nos dado pela graça (revelação divina), porque, 

como já salientado, Deus também nos deu uma intuição ou um hábito do discernimento moral 

(sindérese)35. 

Note que este princípio não corresponde a toda a lei natural. Trata-se do primeiro 
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princípio (AQUINO, 1995, I-II, q.94, art.2º). O conteúdo dessa lei natural é muito mais 

abrangente e, a respeito desse conteúdo, duas circunstâncias merecem destaque: a primeira 

delas é que a lei natural vincula o homem enquanto sujeito, outorgando-lhe direitos e deveres 

simplesmente pelo fato de ser humano independentemente de qualquer outra condição; a 

segunda é que a lei natural não apenas determina o que deve ser feito e o que não deve ser 

feito, mas ela também outorga direitos fundamentais ao homem.  

No processo de determinação (conhecimento) e concretização da lei natural 

encontram-se o ius gentium (direito dos povos) e da lei positiva.  Na linha de Santo Tomás de 

Aquino, o direito dos povos é aquele que se estabelece como direito internacional, cuja base 

são os tratados e acordos entre nações. Por seu turno, o direito positivo é aquele que está 

vigente em uma determinada sociedade, num determinado local, por um determinado tempo. 

Também, lastreado em Santo Tomás (AQUINO, 1995, I-II, q.96, art.4º), Maritain 

(1967, p. 62) admite uma dinâmica de legitimação na concretização a lei natural por meio do 

ius gentium (direito dos povos) e da lei positiva.  Destarte, aquela lei ou aquela disposição da 

lei positiva, que violar princípios fundamentais como “fazer o bem e evitar o mal”, é 

considerada uma lei injusta e uma não lei, uma lei sem legitimação, portanto não obriga. 

Exemplo disso seria uma lei que obrigue alguém a ter um determinado credo ou uma 

determinada religião; pela afronta ao direito natural da liberdade de credo seria uma não-lei, 

cujo descumprimento seria legítimo. Cuida-se do problema da justificação da norma 

positivada pelo direito suprapositivo, que obteve uma solução semelhante àquela de Maritain 

e Santo Tomas na conhecida Fórmula de Radbruch (ALEXY, 2000, p. 205). 

 Quanto à mutabilidade, há uma escala entre a lei natural, ius gentium e direito 

positivo; a primeira, cujo fundamento está na lei eterna, é a menos mutável, o último mais 

suscetível a mudanças, restando o ius gentium em patamar intermediário. O assunto não deixa 

de ser pertinente em discussões sobre o impacto de avanços ou retrocessos da sociedade em 

relação ao método APAC (conforme 2.3.2 A família).  

Afora isso, a noção de direito e de obrigação na lei natural para Maritain são noções 

correlatas: na medida em que a lei natural impõe ao homem deveres ele passa a ter direito a 

realizar esses deveres e para que ele possa efetivamente exercê-lo (o direito a cumprir o 

dever), o homem tem direito a tudo aquilo que é meio necessário para que este dever seja 

concretizado. Segundo Maritain: "A noção de direito e a de obrigação moral são correlatas, 

                                                                                                                                                         
35 Conforme a propósito CORTINA; MARTÍNEZ, 2005, p. 65 - 66.  
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repousam ambas sobre a liberdade própria aos agentes espirituais: se o homem é moralmente 

às coisas necessárias a realização de seu destino, é que ele tem direito de realizar o seu 

destino; e se tem esse direito, tem direito às coisas que são para isto necessárias" 

(MARITAIN, 1967, p. 62). 

Isto quer dizer que, se a natureza dá aos homens um objetivo comum, como que uma 

finalidade natural, estes têm direito a tudo aquilo que seja necessário para atingir esses fins.  

Todas essas discussões são relevantes para compreensão dos direitos e deveres 

fundamentais da pessoa encarcerada, da qual a dignidade é direito natural, previsto em tratado 

internacional com previsão na lei positiva, mas que, a despeito de tudo, não têm sido 

observados. 

Evidentemente que o direito natural não está a salvo de críticas, quer provenientes de 

pensadores luteranos e jansenistas, quer de juristas positivistas. Às críticas Maritain contra-

argumenta,  aduzindo que partem de uma equivocada idealização do direito natural, de modo 

que recaem sobre uma percepção fantasiosa (MARITAIN, 1967, p. 58).  

A propósito das críticas de Montaigne, Maritain escreveu:  

 

Observava Montaigne maliciosamente que o incesto e o latrocínio têm sido 
considerados ações virtuosas em certos povos, com o que Pascal se 
escandalizava; e nós nos escandalizamos de que a crueldade, a denúncia dos 
pais, a mentira ao serviço do partido, o assassínio dos velhos ou dos doentes 
sejam levados a conta de ações virtuosas pelos jovens educados segundo os 
métodos nazistas. (MARITAIN, 1967, p. 61)  
 

Males e vicissitudes que menoscabam a dignidade humana e os direitos humanos não 

depõem contra a existência do direito natural, tão somente o violam e apenas o que existe 

pode ser lanhado: "Nada disso prova contra a lei natural, do mesmo modo que um erro de 

soma nada prova contra a aritmética, o que os erros dos primitivos, para quem as estrelas 

eram buracos na tenda que recobria o mundo, nada provam contra a astronomia" 

(MARITAIN, 1967, p. 61). Assim, como averba Maritain, a crítica de Montaigne não 

constitui razão pela qual o direito natural não deva existir, tampouco reduz ao absurdo 

afirmar-lhe a existência. 

De qualquer forma, observa Maritain (1959) que, a despeito das críticas, o 

desenvolvimento histórico da humanidade propiciou um fluxo e uma quantidade de verdades 

práticas das mais diversas. E, mesmo forjado em proscênio conflituoso, de muitas crises, o 

pluralismo próprio da contemporaneidade não impediu a que algum acordo prático fosse 
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viável.  

Exemplo disso, segundo Maritain, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

que, malgrado não possua força vinculante, isto é, não constitua uma obrigação jurídica 

internacional entre os países signatários (SANTOS, 2019, p. 135)36, trata-se de documento 

que contém importante consenso prático em relação aos direitos da pessoa humana 

(SANTOS, 2019, p. 177).  

Para Maritain a DUDH contém verdades práticas que foram aceitas por homens dos 

quatro cantos da terra, homens de culturas diferentes, de civilizações diferentes, de famílias 

espirituais diferentes e de escolas de pensamento antagônicas.  

Como, em meio a tamanha divergência, algum consenso foi possível? Por certo, 

deve-se ter em mente que reconhecer direitos não necessariamente implica concordar com as 

razões pelas quais eles são reconhecidos. É o que explica Maritain: na pluralidade, fez-se 

factível o consenso em relação à necessidade de reconhecimento de um conjunto de direitos 

próprios do ser humano apenas por essa condição; ainda que a justificativa de cada 

participante do consenso seja diversa. É Maritain quem frisa a distinção entre entre as 

conclusões práticas das justificações teóricas.  

 

Devemos, por isso, manter uma distinção aguda e clara entre, de um lado, o 
credo humano e temporal que está na raiz da vida comum e é apenas um 
conjunto de conclusões práticas ou de pontos práticos de convergência, e, de 
outro, as justificações teóricas, as doutrinas sobre o mundo e a vida, os 
credos filosóficos ou religiosos que encontram ou pretendem encontrar na 
razão essas conclusões práticas. (MARITAIN, 1959, p. 131) 
 

Isso não quer dizer que os direitos foram reconhecidos na DUDH sem justificativa; 

tal não ocorre. Eis, pois, o paradoxo que viabilizou a DUDH: o de que essas justificativas 

racionais são indispensáveis, mas não são objeto do acordo entre os homens: 

 

Deparasse-nos aqui o paradoxo de que as justificações racionais são a um 
tempo indispensáveis e impotentes para criar um acordo entre os homens. 
São indispensáveis porque cada um de nós acredita intuitivamente na 
verdade e só deseja consentir naquilo que reconheceu como verdadeiro e 
racionalmente válido. E, no entanto, as justificações racionais são 
importantes para estabelecer um acordo entre os homens, porque diferem 
fundamentalmente e o opõem-se mesmo umas às outras. (MARITAIN, 1959, 
p. 92) 

                                                 
36 Segundo Ivanaldo Santos (2019, p. 137): “na condição de secretária dos trabalhos gerais da DUDH, Eleonor 
Rosenvelt apoiou a adoção desse documento como uma declaração, no lugar de tratado, porque acreditava que 
teria a mesma influência na comunidade internacional que teve a declaração de independência dos EUA.” 
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 O cerne é que, qualquer que seja ela, deve haver uma justificativa, ainda que 

divergente. Com efeito, todo direito lá contemplado está lastreado em uma base racional 

necessariamente, ainda que haja divergência, entre os atores do consenso, sobre qual seja essa 

base. Não é necessário que, ao concordar quanto à existência de direitos humanos, os homens 

estejam de acordo também com as respectivas justificações racionais desse reconhecimento. 

Daí o consenso prático, não filosófico37. 

Dizendo o mesmo por outras palavras: é possível que homens de concepções 

filosóficas, culturais, civilizatórias e espirituais diversas entrem em acordo em relação a 

algumas concepções práticas que possam ser aceitáveis por todos.  

Buscar uma justificação racional única seria algo que está muito longe a ser 

alcançado; e para Maritain, diante da probabilidade de fracasso, tal busca seria não desejável.  

A conclusão mais importante que se extrai de Maritain é de que sistemas teóricos 

divergentes podem chegar a conclusões práticas conciliatórias (MARITAIN, 1959, p. 95). O 

consenso, pois, é possível no âmbito prático, não no especulativo (MARITAIN, 1959, p. 93).  

Para Maritain esse consenso prático no plano do reconhecimento de direitos - esse 

núcleo que pode ser concluído a partir das mais diversas concepções culturais, civilizatórias, 

espirituais e de escolas de pensamento - decorre do direito natural. De acordo com Maritain: 

“uma espécie de resíduo comum, uma espécie de lei comum não escrita, no ponto de 

convergência prática de ideologias teóricas e tradições espirituais extremamente diferentes” 

(MARITAIN, 1959, p. 93). Com razão Ivanaldo Santos considera a concepção de lei natural 

de Maritain moldou a Declaração Universal de Direitos Humanos assim quanto ao seu 

conteúdo principal, como também em relação ao seu tom expositivo e até mesmo pela sua 

estrutura (SANTOS, 2019, p. 35).  

Maritain chamou “Carta Democrática” o resultado de um consenso prático 

(SANTOS, 2019, p. 35, p. 139) independentemente de filosofias e concepções de vida 

diversas. Uma carta como que é fruto de um acordo baseado no pluralismo democrático. 

Segundo Maritain:   

 

                                                 
37 Maritain cita o exemplo da Comissão Nacional Francesa da UNESCO (MARITAIN, 1959, p. 92). Nesta 
comissão em que se discutiam os direitos humanos, diz Maritain, alguém espantou-se ao ver proponentes de 
ideologias violentas concordando com uma lista de direitos humanos e a este alguém se replicou: “concordamos 
na enumeração desses direitos, contanto que não nos perguntem o porquê.” (MARITAIN, 1959, p. 92). Para 
Maritain, é a partir do porquê que começa a infindável divergência. 
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Eis porque homens, possuindo concepções diferentes e mesmo opostas, em 
matéria metafísica ou religiosa, podem convergir, não em virtude de 
qualquer identidade de doutrina, mas em virtude de uma semelhança na 
lógica de princípios práticos, nas mesmas conclusões práticas, participando 
da mesma fé secular prática, contanto que possuam a mesma reverência, 
talvez por motivos completamente diversos, pela verdade e pela inteligência, 
pela dignidade humana, pela liberdade e pelo amor fraterno e pelo valor 
absoluto do bem moral. (MARITAIN, 1959, p. 130) 
 

Maritain faz um apanhado de vários direitos da pessoa humana que decorrem do 

direito natural e estão acima do Estado. Esses direitos decorrem da vocação da pessoa 

enquanto agente espiritual e livre (MARITAIN, 1967, p. 74). São, portanto, exemplos 

(numerus apertus38) do conteúdo de valores que devem estar na Carta Moral de Maritain39:  

 

(…) direitos e liberdades da pessoa humana, direitos e liberdades políticas, 
direitos sociais e liberdades sociais, responsabilidades correspondentes; 
direitos e deveres de pessoas que participam de uma sociedade familiar, bem 
como liberdades e obrigações desta última em relação ao corpo político; 
direitos e deveres mútuos dos grupos e do estado; governo do povo, pelo 
povo e para o povo. E, funções da autoridade em uma democracia política e 
social; obrigação moral, ligando em consciência, no que diz respeito às leis 
justas, assim como à constituição que garante as liberdades populares; 
exclusão do recurso aos golpes políticos (golpes de estado) em uma 
sociedade verdadeiramente livre e governada por leis cuja mudança e 
evolução dependem da maioria política; igualdade humana, justiça entre as 
pessoas e o corpo político, justiça entre o corpo político e as pessoas, 
amizade cívica e o ideal de fraternidade, liberdade religiosa, tolerância e 
respeito mútuo entre várias comunidades espirituais e ideologias, devolução 
cívica e amor pela pátria, reverência por sua história e pela herança recebida, 
assim como a compreensão das várias tradições que concorrem para criar sua 
unidade; obrigações de cada pessoa para com o bem comum do corpo 
político e obrigações de cada nação para com o bem comum da sociedade 
civilizada, assim como a necessidade de ter consciência da unidade do 
mundo e da existência de uma comunidade de povos. (MARITAIN, 1959, p. 
132) 
 

Por outro giro, a eficácia da “Carta Democrática” no tecido social não prescinde da  

conscientização em matéria de direitos humanos que só a educação (paideia) pode garantir. A 

educação tem o objetivo cultivar no corpo político a crença de que os valores contidos na 

carta moral ou na carta democrática, como Maritain a denomina: são valores que devem ser 

observados nas práticas sociais.  

                                                 
38 Aquí, cabe a advertência de Hervada: “Al respecto conviene advertir que los derechos humanos plantean una 
dificultad. Por tener todos ellos una misma raíz y fundamento último -la dignidad de la persona humana- están 
tan concatenados y relacionados entre sí, que pretender una nítida y absoluta distinción resulta poco menos que 
imposible” (HERVADA, 1993c, p. 592). 
39 O rol acima está na obra “O homem e o Estado” (1959). Na obra “Os direitos do homem e a lei natural” 
(1967), Maritain também arrola direitos fundamentais do homem, do cidadão e do operário. 
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Segundo Maritain:  

 

A democracia burguesa do século XIX foi neutra, mesmo em relação à 
liberdade. Assim como não possuía nenhum bem comum real, também não 
tinha nenhum pensamento comum real. Não possuía cérebro próprio e sim 
um crânio neutro e vazio forrado de espelhos. Com isso não é de se admirar 
que, antes da segunda guerra mundial, em países que a propaganda fascista, 
fascista ou comunista ia perturbar ou corromper, essa democracia se tornasse 
uma sociedade sem nenhuma ideia de si mesma e sem nenhuma fé em si 
mesmo, sem nenhuma fé comum que ele permitisse resistir a desintegração. 
(MARITAIN, 1959, p. 129) 
 

Esta citação demonstra a grande preocupação de Maritain não só em relação à 

preservação deste conjunto de valores resultantes do acordo prático independentemente que 

divergências no âmbito teórico, senão também na disposição do corpo político promover a 

crença nesses valores.   

Para tanto se faz mister a educação em direitos e deveres humanos. Como conhecer 

direitos e deveres faz parte da formação do homem-cidadão, assim também o faz caminhar em 

direção ao aperfeiçoamento do homem-virtuoso no dia a dia. Trata-se de clara ligação entre o 

pensamento de Maritain com o de Santo Tomás de Aquino, para este filósofo a lei não faz o 

homem bom; a lei faz o cidadão bom. O que faz o bom homem é o bom hábito, o hábito da 

virtude, a prática reiterada daquilo que a lei divina, a lei natural e a lei humana determina, não 

porque assim agindo cumpre-se a lei, mas porque isso está dentro do homem (CACHICHI, 

2019b, p. 142). A ideia, pois, não é que os cidadãos pratiquem essas virtudes, respeitem esses 

direitos da pessoa humana de modo automático. Não. Deve-se reconhecer e acreditar que a 

observância desses direitos é importante para todo corpo político. O ponto não passou 

despercebido por Pozzoli (2001, p. 30): “(...) a suprema liberdade e suprema independência 

do ser humano só se conseguem com a suprema realização espiritual de sua dependência à lei 

divina, à lei natural, à lei moral, à lei jurídica, as quais participam de sua essência e existência, 

não como um constrangimento externo, mas como eleição de sua vontade em relação a si 

mesmo, aos outros, a sociedade e ao seu criador.” 

O papel principal nisso, o dever originário de educar não é do Estado, mas da 

família. Para Maritain: “a educação depende, antes e acima de tudo da família. Pois, o fim da 

família não é apenas procriar, - a promiscuidade seria bastante para isso -, mas -, mas procriar 

seres humanos, educando-os não só física, mas espiritualmente” (MARITAIN, 1959, p. 140).  

Assim, no processo formativo do cidadão, as concepções fundamentais que educando 

“aure em seu currículo familiar e em seu meio social, - concepções essas que sua família se 
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julga no dever de incentivar e desenvolver nele” (MARITAIN, 1959, p. 142) são de valor 

significativo. Contudo, é sabido e consabido que hoje padecem as famílias de graves 

problemas nesse campo. À famílias desestruturadas muito se pode atribuir quanto ao destino 

dos jovens encarcerados, sobretudo quando desde sempre estiveram à margem da sociedade. 

Como destacam Estevão e Oliveira, “em muitas situações, o preso não é sequer integrado à 

sociedade, de maneira que não se pode falar em reintegração ou ressocialização sem a 

preocupação voltada à inicial integração e socialização” (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 2018b, p. 

505). 

Não se desincumbindo a família do papel educativo que lhe é próprio, não 

proporcionando - ausente que está - algum conhecimento mínimo para formação de um 

homem na vida civilizada, ao Estado cabe a função de fazê-lo, mas agora não em caráter 

auxiliar (como apregoa Maritain)40, mas principal.  

Nessa atividade estatal (que haveria de ser complementar, mas não é), compete à 

escola - pública ou privada, religiosa ou secular - transmitir (i) conhecimentos gerais e cultura 

em geral que compreende a formação do homem; (ii) o conhecimento sobre os direitos 

humanos e do papel do bom cidadão no corpo político; e, também, (iii) a fé na Carta 

Democrática, vale dizer, a crença de que esta observância é necessária para a sociedade. Com 

efeito para Maritain:  

 

Sustento que, ao exercer essa função auxiliar normal, o sistema educativo e o 
Estado devem prover os futuros cidadãos, não somente com tesouro de 
técnicas, conhecimento e sabedorias, - educação liberal para todos -, mas 
ainda com uma crença autêntica e racionalizada na carta comum 
democrática, tal como o exige a própria unidade do corpo político. 
(MARITAIN, 1959, p. 140) 
 

Advirta-se que a educação, com efeito, tem a finalidade de estimular a fé secular, e 

não sacral, tampouco religiosa, na Carta Democrática (MARITAIN, 1959, p. 140).  

Ivanaldo Santos chama atenção para a palavra “fé”, constante em um dos 

considerandos da Declaração Universal dos Direitos do Homem no 5º considerando do 

preâmbulo:  

 

                                                 
40 “Eis porque a função do sistema educativo e a função educacional do Estado são apenas funções auxiliares 
com relação ao grupo familiar, - funções normalmente auxiliares, além disso, já que o grupo familiar é incapaz 
de proporcionar à mocidade toda a soma de conhecimento necessária para formação de um homem na vida 
civilizada” (MARITAIN, 1959, p. 140). 
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Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da 
ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do 
ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que 
decidiram promover  o  progresso  social  e  melhores condições de vida em 
uma liberdade mais ampla. 
 

Na visão de Ivanaldo Santos (2019, p. 34), a palavra “fé” é uma alusão direta à Carta 

Democrática de Maritain, tratada por ele no livro O Homem e o Estado (1959). 

Maritain não objetiva despertar uma fé filosófica ou religiosa específica, mas uma fé 

cívica e o ponto central do que ele deseja é discutir o ensino da Carta Democrática nas 

instituições, e não o ensino de uma determinada filosofia cristã, evangélica, espírita etc. Para 

Maritain: "os caminhos e os motivos, mediante os quais se realiza essa adesão, pertencem a 

liberdade dos espíritos e das consciências" (MARITAIN, 1959, p. 131). 

O que Maritain quer alcançar com a crença na Carta Democrática é um objetivo 

prático de convivência social, de práticas sociais, não de fundamento teórico, tampouco 

dogmático.  

 

Qual é, então, o objeto dessa fé secular de que estamos tratando? Este objeto 
é apenas prático, não teórico ou dogmático. A fé secular em questão trata 
apenas de princípios práticos que o espírito humano pode procurar justificar 
- com maior ou menor êxito, isso é outro assunto - sobre pontos de vista 
filosófico inteiramente diversos, provavelmente porque dependem, 
essencialmente, de certas percepções simples, naturais, de que o coração 
humano se torna capaz com o progresso da consciência moral e que, na 
verdade, foram despertadas pelo fermento do evangelho atuando nas 
profundezas obscuras da história humana. (MARITAIN, 1959, p.  130) 
 

Essa citação demonstra, portanto, não somente a percepção de Maritain de que na 

base desses valores morais está a doutrina cristã do evangelho, mas também algo que é tão 

evidente e prático que pode ser compartilhado por doutrinas que também não acreditam neste 

evangelho, cujas concepções religiosas ou filosóficas são bem outras e diversas (até o 

ateísmo).  

Para Maritain o corpo político não pode impor a crença numa fé ou mesmo na razão, 

mas pode e deve impor o respeito a valores democráticos: "o que importa para o corpo 

político é que o sentimento democrático se conserva de fato vivo pela adesão dos espíritos, 

embora por motivos diversos, a essa carta moral." (MARITAIN, 1959, p. 131).  

A crença na Carta Democrática representaria o credo comum de todos, o credo da 

liberdade (MARITAIN, 1959, p. 129). Contestando o anti-humanismo individualista-burguês 

(SAYEG; BALERA, 2011, p. 85), a democracia de Maritain não acompanha o contorno  
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individualista liberal ou liberal-individualista da burguesia, mas assume o feito de democracia 

personalista que é de tipo pluralista (MARITAIN, 1959, p. 128). 

Para que seja possível a transferência dessa crença na Carta Democrática (v. item iii 

acima), é necessário muito mais do que transmitir a necessidade da observância prática, mas 

também as diversas verdades e justificativas, sempre de modo pluralista, respeitando 

concepções de vida divergentes. Logo, a educação quanto os direitos do homem (v. item ii 

acima) devem se dar em âmbito pluralístico, justamente no contexto em que ela nasceu, 

admitindo, por conseguinte, a concorrência de filosofias e doutrinas divergentes.  

Esclareça-se que, quando ele fala em fé secular comum, refere-se à crença de que o 

respeito à Carta Democrática é importante não por alguma doutrina específica, nem filosofia 

específica, mas por doutrinas e filosofias, antagônicas ou não, conviventes no proscênio 

civilizatório. Para que a crença na Carta Democrática nasça e desenvolva-se nas pessoas, 

imprescinde-se de que conheçam o consenso prático e que se convençam de verdades e 

fundamentos que justifiquem esses valores. Segundo Maritain:  

 

Não há crença senão naquilo que se considera intrinsecamente estabelecido 
como verdade, nem tampouco qualquer consentimento intelecto sem o 
fundamento e uma justificação teórica: assim, se o Estado e o sistema 
educacional devem cumprir com o seu dever de educar a carta democrática 
de uma maneira realmente eficaz, não poderão deixar de recorrer – de modo 
que os espíritos entrem na posse de tal fundamento e justificação e percebam 
como verdadeiro o que lhes ensina -, às tradições filosóficas ou religiosas e 
às correntes ideológicas que atuam espontaneamente na consciência da 
nação e que concorreram para a sua formação história. (MARITAIN, 1959, 
p. 141) 
 

Com efeito, a cultura da Carta Democrática no corpo político deve ser disseminada 

de modo a considerar que os cidadãos “(...) podem e devem aderir tão somente ao 

reconhecimento prático, comum dos princípios puramente práticos, de conformidade com os 

quais o povo resolveu viver em coletividade, não obstante à divergência, composição entre as 

suas tradições espirituais e suas correntes ideológicas” (MARITAIN, 1959, p. 141). 

O grande problema é que, quando a escola também falha, aquele - a quem nem a 

família nem o Estado lograram dotar de conhecimento e crença na importância da Carta 

Democrática - cai aos cuidados da Justiça Criminal, que, por sua vez, atribuirá ao sistema 

penitenciário a tarefa de reeducá-lo. Entretanto, também o sistema penitenciário falhou e é 

aqui que entra a APAC como derradeira esperança na promoção da educação e formação na 

Carta Democrática.  
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Assim, todo esse apanhado teórico é relevante no trato da APAC. O processo de 

ressocialização está muito próximo de uma reeducação; quer-se que o recuperando conheça e 

tenha a crença de que o respeito aos direitos alheio é tão valioso quanto o respeito aos direitos 

dele. Toda vez que isso acontece, como se verá adiante (conforme 3.2.2 Pedagogia da 

presença e terapia da realidade), maior efetividade se terá no processo de ressocialização.  

Estando a crença íntima de que os direitos dos outros devem ser respeitados deve 

estar incutida no recôndito do recuperando, quando ele estiver fora da APAC, aflorará dele 

um autocontrole interno (íntimo) a reprimir aqueles comportamentos que dantes o levaram à 

prisão e a estimular outros, virtuosos, de cultivo à alteridade, de respeito à família, à 

comunidade local da qual faz o egresso parte e à sociedade em geral. 

Para Maritain, portanto, o caminho está na educação para chegar-se à unidade de 

adesão, à crença de que a carta moral é imprescindível para a sociedade, observando, 

invariavelmente, a pluralidade tanto nas razões, quanto nas “verdades” que fundamentam essa 

crença (MARITAIN, 1959, p. 142). Sendo assim, para alcançar essa unidade e essa 

pluralidade no reconhecimento, ou seja, na crença da carta moral, Maritain propõe:  

 

A solução mais racional, de acordo com o princípio pluralístico, deveria 
consistir, ao meu ver, em que o ensino da carta democrática fosse ministrado 
não por um e sim por diferentes mestres pertencentes às principais tradições 
filosóficas ou religiosas representadas na população escolar de um 
determinado colégio ou escola, dirigindo-se cada um desses professores aos 
estudantes de sua própria tradição espiritual, por mais lógica, entretanto, que 
essa solução possa ser, não me parece que muitos dos nossos 
contemporâneos a consideram exequível. Em cada país, enfim, deve 
introduzir-se algo de diferente para garantir o ensinamento real e eficiente da 
carta democrática. (MARITAIN, 1959, p. 144) 
 

Como se vê, o próprio Maritain considera esta proposta de difícil execução, uma vez 

que nós temos dificuldade na própria formação de professores e também em professores de 

ideologias diferentes. Teremos de ter professores de filosofias das mais diversas, inclusive 

ateias, levando em consideração o que Maritain diz, desde que sejam filosofias que possam 

chegar a um consenso prático e acreditar realmente em que a carta moral é de observância 

obrigatória. 

Maritain, em relação ao ensino, em especial dos estudantes, das crianças e dos 

adolescentes, propõe um desenvolvimento de “uma nova disciplina”. Esta nova disciplina 

seria justamente aquela que estaria incumbida de atingir esse objetivo, qual seja, o de 

disseminar as grandes ideias compreendidas na carta comum (MARITAIN, 1959, p. 144). 
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Esta nova disciplina de Maritain seria amplamente aplicada à APAC, uma vez que este 

conteúdo ao qual ele se refere pode ser muito útil no desenvolvimento de atividades e 

dinâmicas ressocializadoras em âmbito penitenciário. 

A APAC deve estimular então o cultivo desses valores mas não só isso, deve buscar 

a crença de que esses valores são aqueles que devem ser utilizados, reunidos e praticados na 

sociedade em prol do bem comum e da obra comum. 

De qualquer forma, importa mesmo é transformar internamente o indivíduo, criar 

nele, despertar e desenvolver nele crenças de que esses valores morais, democráticos, 

precisam ser observados.  

 

1.3 Comunidade política integral 

 

Porque, como dantes acentuado (conforme 1.1.1 O sistema prisional tradicional e seu 

contexto), o sistema penitenciário de hoje é fruto de uma época, aspectos gerais e políticos - 

sobretudo quando basilares numa democracia - são necessariamente tangenciados no decorrer 

da pesquisa.  

De efeito, noções de comunidade política, sociedade e Estado são relevantes para 

compreensão do pensamento de Maritain e de como essas noções interferem no campo da 

execução penal. 

Assim, para Maritain, existe uma clara distinção entre corpo político e Estado. O 

Estado está dentro do corpo político, é uma parte do corpo político, mas não é o corpo político 

inteiro (MARITAIN, 1959, p. 18 - 19).  

O corpo político é aglomeração natural que tende para o bem humano concreto e 

total (MARITAIN, 1959, p. 19). É composta de homens vinculados em comunhão pela 

amizade cívica e pela justiça (MARITAIN, 1959, p. 19; SANTOS, 2019, p. 123). A 

comunhão dos homens decorrente da amizade cívica e da justiça compõem a estrutura do 

corpo político. Este corpo político não abrange apenas elementos materiais, mas também 

espirituais. Isso inclui a arte, a espiritualidade e afins (MARITAIN, 1959, p. 21). 

De em diante, cumpre estudar os elementos caracterizadores do elo entre os 
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componentes do corpo político, vale dizer da base por meio da qual é erigida a rede de 

relações que se estabelece no Corpo Político (1.3.1) para, depois, tecer considerações sobre a 

visão de Maritain no particular da sociedade e do Estado (1.3.2). 

 

1.3.1 Amizade cívica como fraternidade 

 

Maritain apregoa um ideal histórico concreto. Diferencia-se de uma utopia. A utopia 

constitui um ideal histórico, mas não realizável; o ideal histórico concreto é uma imagem 

prospectiva factível, passível de ser construída (MARITAIN, 1941, p. 123). 

Dessa forma o ideal histórico concreto a que se refere Maritain é uma imagem 

prospectiva que representa a essência ideal realizável de um mundo temporal que seja 

adequado a propiciar às pessoas dignidade, uma vida boa e que as estimule a alcançar o fim 

supremo que é a santidade (MARITAIN, 1941, p. 124).  

A base da unidade orgânica desse ideal histórico é a amizade, não uma doutrina. 

Segundo Maritain, “nada é mais vão do que procurar unir os homens sob um minimum 

filosófico” (MARITAIN, 1941, p. 167). O filósofo, então, chega à conclusão de que não é 

preciso procurar doutrina única como fonte e princípio central de todo o corpo social. Na 

verdade o que deve unir organicamente a comunidade é a amizade.  

Ivanaldo Santos, referindo-se a Maritain, escreveu: 

 

Para o pensador francês, somente o amor fraterno, cuja lei foi promulgada 
pelo Evangelho, se constitui como princípio de libertação de todos os males 
e desgraças que invadem o campo social. Nesse sentido, a amizade cívica 
representa, na ordem temporal, social e política, o centro da comunidade 
humana. (SANTOS, 2019, p. 121) 
 

Essa concepção, que se alia à unidade na amizade para lhe dar forma e especificação 

(MARITAIN, 1941, p. 167), admite, portanto, uma pluralidade, a qual é uma característica 

importante desta concepção profano-cristã no ideal histórico concreto da nova cristandade. 

Para Maritain, portanto, esta unidade orgânica não impede concepções diversas (MARITAIN, 

1941, p. 157; SANTOS, 2019, p. 121). Trata-se, portanto, de uma unidade orgânica de 

diversidade de grupos e estruturas. Significa que se admitem ideias e concepções de mundo 

diferentes. Segundo Maritain (1941, p. 157):  
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Por oposição às diversas concepções totalitárias do estado atualmente em 
voga, trata-se aqui da concepção de uma cidade pluralista, que reúne em uma 
unidade orgânica uma diversidade de grupos e de estruturas sociais que 
encarnam liberdades positivas.  
 

De outro norte, essa concepção orgânica não significa existência de um estatuto 

jurídico para cada concepção de mundo. Não é isso que Maritain deseja para o seu paradigma. 

O que se deve garantir não é um estatuto para cada concepção de mundo, senão uma 

concepção principal - que em Maritain é cristã - com o tolerar outras concepções a bem da paz 

social, desde que respeitem e cultivem o produto do consenso prático, pois a democracia 

impõe o respeito a esses valores ainda que esse consenso prático suponha divergências 

teóricas e religiosas no campo especulativo do fundamento.  

Vale dizer que essa unidade orgânica é pluralista e estabelece-se no seio da 

diversidade de grupos e estruturas sociais. Não é a mesma unidade assegurada por essência 

afirmada ou por profissão de fé (MARITAIN, 1941, p. 162), mas - e aqui o relevante - por 

uma orientação fraternal que deve inspirar para interesses e virtudes cristãs os componentes 

da comunidade. 

Isso porque a finalidade das instituições políticas direciona-se ao mundo temporal, e 

não ao mundo atemporal; por conseguinte, as instituições políticas não devem ser meio 

apenas para a finalidade espiritual, mas para finalidades temporais, ou seja, para o bem 

comum intermediário ou infravalente de que se tratará oportunamente (MARITAIN, 1941, p. 

169). 

Saliente-se que o paradigma maritaineano da nova cristandade não há de ser 

finalizado em parâmetros definitivos e acabados; a preocupação do filósofo residia nos 

padrões de um ideal histórico para um futuro mais próximo, mas não de modo definitivo. Por 

conseguinte, para Maritain, a concretização desse ideal tem início em um longo processo 

histórico que nunca termina:  

 

Não será jamais realizado um ideal histórico concreto como termo ou coisa 
feita (do qual se possa dizer: ‘ei-lo, aí está pronto, repousemos’),- mas como 
movimento, como coisa em execução e sempre a ser feita (assim como um 
ser vivo, uma vez nascido, continua a se fazer). (MARITAIN, 1941, p. 249) 
  

A propósito, o Papa Bento XVI escreveu: “O homem não é uma criatura que 

recomeça sempre no ponto zero; ele só é capaz de desdobrar as suas potencialidades no 

entrosamento com o conjunto do ser humano que lhe é pré-apresentado, que o caracteriza e 
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forma” (RATZINGER, 1970, p. 202). Perfaz-se, pois, na história. O homem de hoje é fruto 

dela.  

Mas o homem pode mudar sua história? Existe para Maritain uma relação entre 

liberdade e história. Para Maritain a história compreende uma parte que é mutável, alterável; 

outra imutável, inalterável. Esta última refere-se às grandes linhas da cultura em que o homem 

está imerso.  

Maritain considera que muitas vezes não é o homem que altera a história, mas a 

história que altera o homem. Contudo, Maritain admite ser possível, com muito esforço, que o 

homem produza certas e novas correntes históricas (MARITAIN, 1941, p. 125) que podem 

alterar o curso da história. Em síntese, o sentido da história para onde ela caminha pode ser 

mudado pelo homem com muito esforço porque ele tem liberdade para isso, o homem tem a 

liberdade de fazer com que novas correntes históricas surjam (MARITAIN, 1941, p. 125). 

Nesse processo de mudança do curso histórico para implementação do ideal concreto 

da nova cristandade, é necessário que se juntem forças com bases éticas que valorizem a 

dignidade da pessoa humana como um direito fundamental e a regra de fazer o bem e evitar o 

mal como dever. Dentro dessas bases é possível conglobar cristãos e não cristãos. Segundo 

Maritain (1941, p. 254):  

 

A atividade política em questão, já o explicamos muitas vezes, não requer 
todos os cristãos, e não requer apenas cristãos: mas somente tais cristãos que 
possuem do mundo, da sociedade e da história moderna certa filosofia; e tais 
não cristãos que reconhecem de maneira mais ou menos completa ou bem 
fundada desta filosofia. 
 

Entremostram-se pertinentes tais noções em especial quando se discute a relevância 

do dito “princípio esquecido” (FONSECA, 2019, p. 53): o princípio da fraternidade. 

Não por outro motivo, o humanismo integral de Maritain “concretizador da 

dignidade da pessoa humana traz a ideia de fraternidade como centro de gravidade, elemento 

gravitacional de adensamento entre ela própria, a liberdade e a igualdade” (SAYEG; 

BALERA, 2011, p. 86). 

Sendo assim, Maritain não descura - tampouco abre mão - de uma base fraterna para 

toda e qualquer política pública promovida pelo Estado no Corpo Político, base fraterna essa 

que é fruto de valores cristãos como a dignidade da pessoa humana e o respeito aos 

postulados do direito natural cujo fundamento está na lei eterna sobrenatural. Tais políticas 

serão tanto mais férteis quanto maior for a comunhão entre os homens no terreno social em 
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que elas germinam.  

Como registra Alves, no contexto das políticas públicas, tem-se o “Estado em ação”, 

entendida esta não como atividade apenas, mas como “(…) uma ação sistemática e 

qualificada, de um determinado governo, com o objetivo específico de intervir em contextos 

sociais, específicos a fim de promover a inclusão” (ALVES, 2013, p. 213). 

Doravante, cabe estabelecer como e em que bases o conteúdo jurídico da 

fraternidade, a partir da doutrina de Maritain, com esteio na dignidade humana, legitima 

políticas públicas carcerárias humanizadas, entre as quais o método APAC. 

Para Sayeg e Balera, os direitos humanos possuem três dimensões subjetivas: 

liberdade, igualdade e fraternidade (SAYEG; BALERA, 2011, p. 18). Nessa trilha, Fonseca 

explica a origem do princípio da fraternidade que, tanto na era medieval quanto no começo da 

era moderna, já reportava a uma ligação universal entre seres humanos considerados, 

especialmente a partir da Revolução Francesa (1789), igualmente dignos (FONSECA, 2018, 

p. 160). Desta ligação universal decorriam, então, laços de solidariedade social, que podem 

ser traduzidos em termos de elos de amizade cívica. 

Efetivamente foi com a Revolução Francesa que a fraternidade é colocada como um 

conectivo, uma mediadora, entre liberdade e igualdade (FONSECA, 2019, p. 28). Cômpar 

nesse pensamento, Sayeg e Balera escreveram: “Emprega-se a fraternidade, portanto, como 

proposta de solução da tensão entre liberdade e igualdade, repensando a episteme dos 

movimentos iluministas do século XVIII e os que se seguiram” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 

25). 

Porém, logo depois, essa categoria fraternal cai em desuso. Para Fonseca, após a 

consolidação da nova ordem revolucionária, o princípio da igualdade e da liberdade foram 

funcionalizados em prol da propriedade (FONSECA, 2018, p. 160). Isso implicou o 

fortalecimento da liberdade e da igualdade, ambas mencionadas no art. 2º (liberdade) e art. 6º 

(igualdade) da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto 

de 1789. A igualdade, para o autor, foi confundida com meritocracia, de modo que “os 

cidadãos são iguais segundo a sua capacidade e as distinções são possíveis, desde que com 

espeque em suas virtudes e talentos” (FONSECA, 2018, p. 162). O afastamento da 

fraternidade gerou azo a totalitarismos dando ênfase ora à liberdade (totalitário liberal, de 

mercado), ora à igualdade (totalitarismos sociais):  
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As experiências históricas de realização de igualdade à custa da liberdade 
(totalitarismo) ou do sacrifício da igualdade (de oportunidades, inclusive) em 
nome da liberdade (sentido especialmente econômico: mercado) revelam o 
desastre de uma tentativa de transformação social não alicerçada na 
fraternidade. (FONSECA, 2018, p. 166) 
 

Para Sayeg e Balera, o predomínio da liberdade, em especial na economia de 

mercado, resultou no flagelo de bilhões de pessoas relegadas à fome e à miséria (SAYEG; 

BALERA, 2011, p. 25). 

 

Não há como negar que a invocação da liberdade, da igualdade e da 
fraternidade seja, no tempo presente, parte destacada do repertório da voz do 
mundo. Nesse diapasão, a tríade de valores configura, mesmo no ambiente 
capitalista, a tríplice dimensão da universalidade jurídica indissolúvel dos 
direitos naturais subjetivos que, hodiernamente, são denominados direitos 
humanos, devendo, em adensamento e equilíbrio reflexivo, incidir sobre o 
mercado, assegurando universalmente a dignidade da pessoa humana nas 
dimensões da democracia e da paz. (SAYEG; BALERA, 2011, p. 26) 
 

Depois das revoluções burguesas (Inglesa 1688, Americana 1776 e Francesa 1789), a 

dimensão da liberdade veio concebida, no contexto da aurora da tradição filosófica liberal de 

John Locke (séc. XVII), como afirmação do direito de propriedade e do direito à vida como 

indisponíveis e a própria liberdade entendida como liberdade econômica.  

Todavia, “é inconcebível que no capitalismo queira-se reconhecer tão somente a 

primeira dimensão desses direitos e excluir as demais, voltadas à igualdade e à fraternidade”, 

destacam Sayeg e Balera (2011, p. 33). 

Sendo assim, a dimensão da igualdade, com arrimo no Manifesto Comunista (1948), 

na Comuna de Paris (1871) e na doutrina social da igreja (Encíclica Rerum Novarum), 

motivados pelas precárias condições de subsistência dos integrantes das classes menos 

favorecidas impostas por força da ampla esfera de liberdade até então franqueadas, culminou, 

a partir da Constituição mexicana de 1917, com o reconhecimento de direitos sociais 

vinculados à igualdade.  

Já a dimensão da fraternidade, segundo Fonseca, notadamente no campo jurídico, 

teria sido olvidada por ter a característica de não ser coercitível, ou seja, imposta a alguém. 

Ninguém pode ser obrigado a ser fraterno, pois a fraternidade, por definição, é livre e 

espontânea, e não pode ser imposta (FONSECA, 2018, p. 166). Contudo, depois de duas 

Guerras Mundiais, sobreveio a Declaração da ONU de 1948, da qual o teor destacou a 

fraternidade.  



71 

 

Assim, na sanha por descortinar o conteúdo político e jurídico do princípio da 

fraternidade, Fonseca evidencia a função de mediação entre a liberdade e a igualdade: “o 

conteúdo mínimo desse princípio político expressa-se como a condição de igualdade entre 

irmãos e irmãs de modo a ser possível que cada um seja livre na sua própria diversidade.” 

(FONSECA, 2019, p. 55). 

Assim, o princípio da fraternidade passa a ser: uma categoria política a refundar uma 

prática democrática (i); um método e um conteúdo da política (ii); e um guia hermenêutico 

para descortinar o significado das normas jurídicas (iii).  

Ainda sob o aspecto político-jurídico (i), a cidade deve zelar por estruturas políticas 

baseadas na amizade fraterna. Segundo Maritain:  

 

Se é, porém, absurdo esperar da cidade que torne todos os homens, tomados 
individualmente, bons irmãos uns dos outros, pode-se e deve-se exigir, o que 
é coisa muito diferente, que ela tenha estruturas sociais, instituições e leis 
boas inspiradas do espírito de amizade fraterna, e que oriente cada vez mais 
poderosamente as energias da vida social para uma amizade tal que, embora 
fundamentada na natureza, é mais difícil aos filhos de Adão. (MARITAIN, 
1941, p. 196) 
 

No Brasil de hoje, a fraternidade encontra respaldo no preâmbulo da Constituição 

(FONSECA, 2019, p. 55) e, com apoio no escólio Carlos Augusto Alcântara Machado, 

Fonseca arrola oito oportunidades em que a Constituição tomou a fraternidade como 

fundamento de bem estar social: “no art. 23, parágrafo único (bem-estar nacional); no art. 

182, caput (bem-estar dos habitantes da cidade); no art. 186 (bem-estar dos proprietários e 

trabalhadores – requisito para aferição da função social da propriedade rural); no art.193, 

caput (bem-estar social); no art. 219, caput (bem-estar da população); no art.230, caput (bem-

estar dos idosos); e art. 231, §1º (bem-estar dos índios)” (FONSECA, 2019, p. 56). 

Da dignidade da pessoa humana extraem-se as bases e a seiva a nutrir o conteúdo 

jurídico mínimo do princípio da fraternidade: 

 

Observa-se, então, que a dignidade humana assume capacidade estruturadora 
da fraternidade e é por ela estruturada, seja na criação do direito objetivo, 
seja em função integrativa na hermenêutica constitucional, haja vista que se 
pressupõe o reconhecimento da condição humana a todo raciocínio em 
conformidade com a fraternidade. Assim, o conteúdo de dignidade 
representa condição de possibilidade e limites de significados a todo projeto 
político pensado a partir da tríade liberdade-igualdade-fraternidade. 
(REINALDO, 2019, p. 84). 
 

Com efeito, a perspectiva do princípio da fraternidade de direitos humanos é a que 
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mais se ajusta à sua efetiva tutela: “o horizonte da fraternidade é o que mais se ajusta com a 

tutela dos direitos humanos fundamentais” (FONSECA, 2018, p. 177). Pois, “de que vale a 

dignidade da pessoa humana sem liberdade? Sem igualdade? Sem fraternidade? Sem 

liberdade haverá a tirania da igualdade. Sem igualdade, a tirania da liberdade. E, sem 

fraternidade, liberdade e igualdade são incompatíveis” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 119).  

Não bastasse, a retomada do princípio da fraternidade constitui método e conteúdo da 

política (ii). Deveras, força convir que a desconsideração (o esquecimento) do princípio da 

fraternidade propiciou - à míngua de mediação entre liberdade e da igualdade - a radicalização 

de certa concepção atomística na sociedade (FONSECA, 2018, p. 162). Para o autor, essa 

sociedade, atomística e individualista, chegou a causar a crise existencial do Estado, em 

especial pela quebra e falta de valores da política atual, de fundamentos morais do próprio 

estado, e de uma ética pública (FONSECA, 2018, p. 163).  

Em decorrência disso, urge o resgate do princípio da fraternidade que para Chiara 

Lubich - fundadora do Movimento dos Focolares, de inspiração cristã, que reforçou a 

relevância do princípio da fraternidade - como metodologia constituída das seguintes 

características:  

 

(i) compreensão da fraternidade como experiência possível, (ii) o estudo e a 
interpretação da história a luz da fraternidade, (iii) a colaboração entre teoria 
e prática da fraternidade na esfera pública, (iv) a interdisciplinariedade dos 
estudos e (v) o diálogo entre culturas. (FONSECA, 2019, p. 54) 
 

Ademais, no sistema de proteção de direitos humanos, o que abrange à evidência o 

contexto penitenciário é o princípio da fraternidade que assume um valor interpretativo (guia 

hermenêutico) e, por conseguinte, de análise dos direitos fundamentais individuais e coletivos 

(iii). Logo, a base de todo direito transindividual estaria na fraternidade que liga os homens-

individuais entre si e cada homem ao homem-coletivo (comunidade) e ao Estado. 

De outra banda, também sob aspecto individual, o conteúdo da fraternidade 

concretiza-se quando cada um é tratado como um indivíduo específico, individual, 

inigualável, único, o que compete ao corpo social promover a felicidade de cada um de acordo 

com as suas necessidades. Donde as práticas apaqueanas que detalharemos adiante sobre 

tratamento individualizado do recuperando (conforme 3.2 A valorização humana) obtêm 

lastro não só no arcabouço normativo (leis e Constituição) como também no princípio da 

fraternidade. 

Deveras, o princípio da fraternidade passa a ser um forte instrumento de busca de 
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fundamento para ações tendentes a oportunizar aos reclusos e egressos do sistema prisional 

oportunidades dentro da sociedade.  

Relevante, pois, analisar o conteúdo mínimo do princípio esquecido na concepção, 

planejamento, interpretação e efetivação de práticas prisionais.  

Entrementes, Fonseca reconhece a grande dificuldade no reconhecimento social da 

necessidade de aplicação do conteúdo jurídico do princípio da fraternidade na seara penal, 

tendo em vista situações vivenciadas pelas vítimas e pela sociedade; cita o autor “gravidade 

dos crimes, rancor, revolta da vítima, reação da comunidade etc.” (FONSECA, 2019, p. 130).  

Entretanto, sendo imperativo efetivar direitos e dignidade daqueles encarcerados, 

compete à justiça penal atuar para tornar a pena não apenas uma forma de retribuição, mas, 

sobretudo, numa forma de ressocialização e reinserção social do condenado (FONSECA, 

2018, p. 183 - 184).  

Nesse eito, a APAC é modelo de política pública fraterna de pacificação e 

restauração das relações humanas. 

A edificação em bases fraternas é requisito para toda e qualquer política pública 

promovida pelo Estado no corpo político; trata-se de concretizar valores cristãos - como a 

dignidade da pessoa humana e o respeito aos postulados do direito natural, cujo fundamento 

está na lei eterna sobrenatural, como apregoa a filosofia tomista. E é justamente nessa base 

que repousa a  metodologia APAC, na perspectiva da qual as propostas de Ottoboni derivam 

(POZZOLI; CACHICHI; SCARMANHÃ, 2019b, p. 163). 

Os laços da pessoa humana em relação à comunidade devem ser considerados. Como 

em Aristóteles, o indivíduo é reconhecido a partir dos laços com os demais cidadãos que 

formam a polis grega por meio de uma comunidade de sentimentos que constitui um ethos 

compartilhado estruturante da família e da sociedade: “só ele [o homem] sente o bem e o mal, 

o justo e o injusto; é a comunidade destes sentimentos que produz a família e a cidade” (Pol., 

1.253a, 15), no humanismo integral de Maritain concebe-se a pessoa humana para uma 

comunidade fraterna (MARITAIN, 1941, p. 6). 

A partir dessas considerações, deve-se concordar com Fonseca, o qual, com base na 

doutrina de Carlos Britto, ex-ministro do STF, destaca a relevância do reconhecimento de um 

constitucionalismo fraternal (ou altruístico). Esse constitucionalismo seria a terceira geração 

(ou velocidade, ou etapa etc), uma vez que estaria para além do primeiro, que é o liberal, de 

dimensão política, e do segundo, que é o constitucionalismo social, de dimensão social 
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(FONSECA, 2018, p. 168).  

Nesse diapasão, à luz dessas noções basilares da comunidade política integral na qual 

o  princípio da fraternidade é resgatado, urge no mesmo contexto do humanismo integral e de 

sua relação com o sistema prisional no particular do método APAC discutir categorias para as 

quais Maritain chama a atenção: a sociedade e o Estado. 

 

1.3.2 Sociedade e Estado 

 

No âmbito desse ideal histórico fraterno encontram-se as relações entre pessoa, 

Estado, sociedade e comunidade política. Essa teia de relações é responsável também pela 

configuração de um sistema prisional em que a dignidade humana seja concretizada. Para 

tanto, o papel da sociedade civil e do Estado são fundamentais.  

Maritain, inspirado em Aristóteles e Santo Tomás, toma a assertiva de que o homem 

é um animal político por natureza, isto é, vive em sociedade, quer uma sociedade familiar, 

quer uma sociedade civil (MARITAIN, 1967, p. 18).  

Considerando que a pessoa é um todo e não apenas uma parte, a sociedade que os 

reúne é "um todo de todos" (MARITAIN, 1967, p. 19), vale dizer, a sociedade é um todo 

cujas partes em si mesmas são outros todos (MARITAIN, 1967, p. 19). E essa sociedade visa 

um bem específico, um bem especial, que é o bem comum, que é diferente da soma dos bens 

individuais de cada indivíduo que compõe a sociedade.  

A seguir, questões ligadas a essa sociedade serão colocadas, a começar pelas 

características de uma sociedade de homens genuinamente livres.  

São quatro características de uma sociedade de homens livres (MARITAIN, 1967, p. 

29): personalista, comunitária, pluralista e teísta. 

Personalista é a sociedade que tem por base pessoas, cuja dignidade antecede a 

sociedade (MARITAIN, 1967, p. 29;  SANTOS, 2019, p. 122). Nesse ponto, Maritain, na 

trilha de Santo Tomás de Aquino, confronta Aristóteles para quem, sob o prisma teleológico, 

a cidade precede ao homem, tanto quanto o todo antecede à parte41. 

                                                 
41 Entendendo que apenas na cidade o homem chega ao seu excelso fim, revela Aristóteles: “(...) a cidade é por 



75 

 

Além de personalista, caracteriza-se por ser uma sociedade comunitária. E isso 

implica reconhecer que o homem está naturalmente para a sociedade, para a comunhão, assim 

como o bem comum da comunidade política é superior ao bem comum individual, porém a 

sociedade não é superior à pessoa. Como já foi dito anteriormente, ao mesmo tempo em que a 

pessoa é uma parte da sociedade e com esta colabora, a sociedade não supera a pessoa, ou 

seja, existem coisas na pessoa que são eternas e que, portanto, estão acima da sociedade.  

Além disso, uma sociedade de homens livres é pluralista (SANTOS, 2019, p. 122), o 

que significa reconhecer a existência de grupos que devem se desenvolver no sentido de 

atender a necessidades próprias. A todos os grupos devem ser asseguradas informação 

suficiente e participação efetiva nas decisões sociais. 

Por fim, deve ser uma sociedade teísta, ou seja, deve reconhecer que Deus é o 

princípio e o fim da pessoa humana (i); deve reconhecer que Deus é o princípio do direito 

natural (ii); deve concordar que a sociedade política e a autoridade se fundamentam em Deus 

(iii); ainda deve reconhecer que liberdade e fraternidade devem ser observadas de acordo com 

o que se diz no Evangelho, como também nesse parâmetro devem ser entendidas a justiça e a 

amizade (iv).  

Isso não significa que os ateus ou os não crentes não possam estar nessa sociedade. 

Ao contrário, Maritain acredita que eles, embora não creiam em Deus nem professem o 

cristianismo, podem cooperar: 

 

Os que não creem em Deus, ou não professam o cristianismo, se no entanto 
acreditam na dignidade da pessoa humana, na justiça, na liberdade, do amor 
do próximo, podem cooperar também na realização de tal conceito da 
sociedade, e cooperar para o bem comum, mesmo que não saibam elevar-se 
aos primeiros princípios de suas convicções práticas, ou procurem apoiar-se 
em princípios deficientes. (MARITAIN, 1967, p. 30) 
 

É força reconhecer, portanto, que essa sociedade está organicamente ligada à religião 

(MARITAIN, 1967, p. 31), o que acarreta o necessário reconhecimento por parte dessa 

sociedade de que, acima dela, estão as coisas eternas que não pertencem a César. Por 

consequência, essa sociedade há de cooperar com a religião, não para uma espécie de 

teocracia ou clericalismo, mas reconhecendo, respeitando e facilitando o exercício de direitos 

e liberdades religiosas.  

                                                                                                                                                         
natureza anterior à família e a cada um de nós, individualmente considerado; é que o todo é, necessariamente; 
anterior à parte” (Pol., 1.253a, 20). Evidentemente a anterioridade referida por Aristóteles é teleológica, não 
histórica. 
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Com tais características, a cidade temporal cabe propiciar condições de dignidade 

suficientes para que o homem evolua em direção à santidade (MARITAIN, 1941, p. 132). 

Para Maritain, a característica de uma sociedade política é inspirada em valores cristãos (nova 

cristandade) (SANTOS, 2019, p. 122), o bem comum não é a simples soma dos bens 

individuais, tampouco é o próprio bem do todo (MARITAIN, 1967, p. 20). Isso significa que 

Maritain não considera que a soma dos bens individuais é o bem comum da sociedade, nem 

que existiria um bem que seria próprio do todo e não dos indivíduos. No Humanismo Integral, 

Maritain enfatiza que o bem comum da comunidade também não é a santidade absoluta dos 

indivíduos (MARITAIN, 1941, p. 129), algo próprio do plano atemporal. Para Maritain, o 

bem comum da sociedade temporal constitui fim intermediário (SANTOS, 2019, p. 118) ou 

intravalente (MARITAIN, 1941, p. 129) abrangente de um aspecto moral, material e também 

espiritual, podendo ser traduzido na vida boa humana (MARITAIN, 1967, p. 20).  

Esta vida boa humana remonta a Aristóteles e a Santo Tomás de Aquino. Trata-se da 

eudaimonia, da felicidade ou autorrealização. Sendo assim, o bem comum reflete um estado 

ideal que a sociedade, tanto o todo como as partes, deve buscar a autorrealização.  

 

O bem comum da cidade é sua comunhão no bem-viver; é pois comum ao 
todo e às partes, quer dizer, às partes como todas elas próprias, porquanto a 
noção mesma de pessoa significa totalidade; é comum ao todo e às partes, 
sobre as quais ele transborda e as quais devem tirar proveito dele. 
(MARITAIN, 1967, p. 21) 
 

Maritain quer dizer, nesse trecho, que esse bem-viver dos homens compreende tanto 

o bem das totalidades de cada pessoa (i), porque, como ele disse, toda pessoa é um todo e não 

uma mera parte; e também a totalidade do todo (ii), ou seja, é algo que é comum ao todo e às 

partes.  

Não sendo ônus da cidade propiciar a santidade, sequer relativa, do homem, isto é, 

não é responsabilidade da cidade produzir o homem virtuoso, mas dar condições para que ele 

mesmo assim se desenvolva: “uma estrutura boa, e apta a ser vivida, da existência do todo, 

estado de justiça, de amizade e de prosperidade que torna possível a cada pessoa a efetuação 

de seu destino”(MARITAIN, 1941, p. 132). Noutros dizeres, importa que “a cidade terrestre 

seja disposta de tal maneira que reconheça efetivamente o direito de seus membros à 

existência, ao trabalho e ao crescimento de sua vida de pessoa” (MARITAIN, 1941, p. 132). 

O bem comum de Maritain “não é uma pura abstração filosófica”. Trata-se de algo 

concreto que está vinculado à vida política e pública (SANTOS, 2019, p. 67). O conteúdo 
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mínimo desse bem comum é, primeiro, o reconhecimento de direitos fundamentais a todas as 

pessoas e possibilitar o desenvolvimento de cada uma delas (autorrealização).  

 

Sob pena de desvirtuar a própria natureza, ele implica e exige o 
reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas (e o dos direitos da 
sociedade familiar, na qual as pessoas são comprometidas mais 
primitivamente do que na sociedade política); e comporta como valor 
principal a mais larga possibilidade de acesso (isto é, compatível com o bem 
do todo) das pessoas a sua vida de pessoa e a sua liberdade de expansão - e 
as comunicações de bondade que por sua vez daí procedem. (MARITAIN, 
1967, p. 21) 
 

Corolário disso é que o bem comum implica o desenvolvimento das virtudes dos 

cidadãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem três características do bem comum: 

moralidade intrínseca, redistribuição, autoridade. 

A moralidade intrínseca (SANTOS, 2019, p. 122) significa que é próprio do bem 

comum que os cidadãos desenvolvam virtudes. E é nesse aspecto que a APAC, enquanto base 

na disciplina, no amor e na educação, promove o desenvolvimento de virtudes naqueles que a 

ela se submetem.  

Além da moralidade intrínseca, outras duas características são próprias do bem 

comum. A segunda é a redistribuição, que significa que o bem comum deve promover uma 

redistribuição a cada pessoa a fim de que cada uma tenha uma parte que lhe possa garantir 

desenvolvimento.  

E a terceira característica interessante é a autoridade. Segundo Maritain, deve haver 

alguém que em particular seja encarregado de, na sociedade, dar a direção deste bem comum. 

Esta pessoa é dotada daquilo que ele denomina autoridade, e as suas decisões devem ser 

seguidas e obedecidas pelos outros membros da comunidade (MARITAIN, 1967, p. 22).  

Ocorre que esta autoridade deve produzir leis conectadas com o bem comum; toda 

vez que não o fizer, isto é, que proceder a leis fora deste bem comum, esta lei é injusta e 

portanto não é lei (MARITAIN, 1967, p. 22; conforme 1.2.2 Dignidade humana e direito 

natural).  

De outro lado, uma verdadeira comunhão só se estabelece em torno de objeto, em 

torno de uma obra que concretiza o bem comum. Sem isso, não se está, verdadeiramente, 

numa comunhão. Sendo assim, a obra comum de uma sociedade política significa aquilo para 

o qual os homens se reuniam. E essa obra comum, na sociedade política ideal, ou seja, na 

sociedade política humanista, é a "vida boa humana". O que significa isso? Significa que todo 
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ser humano tem uma liberdade de expansão. Essa liberdade de expansão significa a liberdade 

de progredir sobre o aspecto material, moral, espiritual e político. Material é a ausência de 

miséria, garantias mínimas de sobrevivência digna. O progresso moral, evidentemente, diz 

respeito à prática de atos virtuosos. O espiritual está relacionado a ter uma vida no espírito, 

para além do imanente. E política é a ausência submissão, dominação injusta de um homem 

sobre outro. 

Note-se que não se trata de obra (divina) comum voltada apenas para o plano de 

Deus, mas uma obra (temporal) comum realizada pelo amor humano e pelo trabalho humano 

com a finalidade de garantir a dignidade da pessoa humana para que esta, por meio de seu 

esforço, evolua em direção à santidade (às virtudes).  

A relação entre essa obra comum e a dignidade da pessoa humana está nesta 

passagem de Maritain: “digamos que seria a ideia,- não estoica e kantiana, mas evangélica - 

da dignidade da pessoa humana e de sua vocação espiritual, e do amor fraternal que lhe é 

devido” (MARITAIN, 1941, p. 195). Isso significa que para Maritain essa obra comum é uma 

concretização da dignidade da pessoa humana. Assim,  “a obra da cidade seria realizar uma 

vida comum terrena, um regime temporal verdadeiramente conforme essa dignidade, a essa 

vocação e a este amor” (MARITAIN, 1941, p. 195).  

Em síntese, a obra comum da sociedade política humanista seria: 

 

A obra política para a qual deve tender tudo isso é a boa vida humana da 
multidão, o melhoramento das condições da própria humana, o 
aperfeiçoamento interno e o progresso material sem dúvida, mas também e 
principalmente moral e espiritual - graças ao qual os atributos do homem 
devem realizar-se e manifestar-se na história. (MARITAIN, 1967, p. 46) 
 

Maritain, portanto, preocupa-se com essa obra que é a boa vida humana, em especial 

com garantias, o homem possa viver livre da servidão, livre da dominação, livre da condição 

de miséria, livre para uma vivência espiritual, isto seria a instauração da "cidade fraternal" 

(MARITAIN, 1967, p. 49).  

É evidente que isso se trata de um ideal, não de uma utopia, mas de um ponto a 

chegar, de uma ideia regulativa. Atento a isso, Maritain destaca: "No meio, porém, das 

dificuldades, dos conflitos e das misérias de um estado ainda primitivo da humanidade, a obra 

política deve realizar o que pode de suas exigências primordiais e essenciais" (MARITAIN, 

1967, p. 49). Portanto, cabe ao homem - à vista dessa sociedade, desse ideal de sociedade 

fraternal -, realizar o tanto quanto possível para que ela seja alcançada aos poucos e na medida 
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das possibilidades. 

A construção coletiva dessa obra comum exige heroísmo, sacrifício, não é realização 

de algo fácil (MARITAIN, 1941, p. 196), lembrando que não é a cidade que torna o homem 

virtuoso, mas ele mesmo deve encarregar-se de fazer-se virtuoso dentro de um contexto de 

instituições políticas baseadas na amizade fraterna (conforme 1.3.1 Amizade cívica como 

fraternidade).  

Outro ponto relevante a tratar é o do movimento das sociedades no tempo e das 

pessoas dentro das sociedades. Assim, assevera Maritain que as sociedades estão em 

movimento, tanto como também estão as pessoas que a compõe no seio da vida social 

(MARITAIN, 1967, p. 27). Para Maritain, existe um movimento da pessoa vertical da pessoa 

dentro da sociedade. A pessoa, ao nascer na sociedade, estaria no estágio mais imperfeito, 

mais frágil. Esse movimento se dá de acordo com o desenvolvimento dessa pessoa e que 

tende a superar a sociedade. Por quê? O fim último da pessoa não é a sociedade, mas Deus. 

Diz Maritain: "o homem encontra-se a si próprio subordinando-se ao grupo, e o grupo não 

atinge sua finalidade senão servindo ao homem e sabendo que o homem tem segredos que 

escapam ao grupo, é uma vocação que o grupo não contém" (MARITAIN, 1967, p. 28). Qual 

é essa vocação? É a vocação para as coisas eternas. 

Por conta disso é que Maritain sustenta que a raiz da pessoa não é a sociedade, mas 

Deus e, portanto, o fim que ela deve atingir é o fim que supera a finalidade da coletividade; 

em outros dizeres, é como se a coletividade existisse para apoiar a pessoa a atingir essa 

finalidade divina (fim supremo; cf. 1.3.1 Amizade cívica como fraternidade), a se desenvolver 

e a se santificar.  

As sociedades também se movimentam, porém no tempo. Não se trata, pois, do 

movimento das pessoas dentro da sociedade, mas de um movimento horizontal da sociedade 

em si mesma, na história. Para Maritain há um movimento horizontal de progressão das 

sociedades. A  humanidade é muito jovem considerando toda a história do planeta 

(MARITAIN, 1967, p. 37). A cada época histórica há o progresso da humanidade que se 

estabelece em termos de maior liberdade à humanidade, à luz e à ascensão da consciência 

atrelada a um grau superior de organização. Maritain discute a partir disso como se dá o 

progresso da humanidade, chegando à conclusão que se dá a partir do processo de unificação 

que implicaria avanço sempre que houver aproximação entre os seres humanos para 

promoção da liberdade humana. Essa progressiva unificação, para Maritain, não deve se 

estabelecer pela coerção, porque esta (coerção) pode produzir "uma pseudounidade de 
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superfície" (MARITAIN, 1967, p. 38). O progresso deve se estabelecer, para Maritain, a 

partir de um processo interno, sem coação externa, que une os homens a partir de um centro 

transcendente de espírito e pessoa:  

 

Em resumo, é 'na tração comum' exercida por um centro transcendente, que é 
espírito e pessoa, e em que os homens podem, realmente, amarem-se uns aos 
outros, que o desenvolvimento da humanidade, assim animado e elevado na 
própria ordem da história temporal, encontra sua lei suprema. (MARITAIN, 
1967, p. 38) 
 

Esse progresso, então, que busca liberdade, sob o aspecto político tratará de buscar, 

então, uma emancipação (política e social) do homem, atribuindo a ele, portanto, autonomia 

(MARITAIN, 1967, p. 39). O ponto é extremamente relevante para compreensão da evolução 

dos processos sociais, éticos e políticos no decorrer da história, incluindo evolução dos 

costumes a influenciar a evolução do método APAC (conforme 2.3.2 Família, 3.2.1 

Empoderamento integral do recuperando). 

O homem, portanto, movimenta-se como a sociedade. Com a diferença de que, ao 

passo que a sociedade deve movimentar-se horizontalmente no sentido de evoluir para 

aproximar os homens por meio de instituições que lhes permitam atingir o fim supremo 

(santidade); o homem nessa trilha o faz verticalmente. O ponto merece maior detalhamento.  

Como já mencionado (conforme 1.3.1 Amizade cívica como fraternidade e 1.3.2 

Sociedade e Estado), no ideal histórico concreto defendido por Maritain, estão presentes as 

condições para o desenvolvimento de uma vida boa, no sentido aristotélico-tomasiano de 

autorrealização do homem pela busca da santidade (MARITAIN, 1941, p. 124). O movimento 

é vertical porque pressupõe o deslocamento do homem do plano imanente para o plano 

transcendente no sentido de crescer espiritualmente afirmando sua humanidade (o homem não 

cresce e se transforma em Deus), vale dizer, autorrealiza suas potencialidades tornando-se 

mais humano e assim maior, mais autônomo, menos infantil, mais livre. 

Volte-se a repetir: movimento vertical não no sentido material de atingir classes 

economicamente superiores, mas no sentido espiritual para atingir as virtudes que aproximem 

o homem daquilo que realmente o dignifica: ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. 

Sem valorização humana, o preso percorre a trilha sofrida, mas imprescindível, da 

ressocialização; daí que o Método APAC, como se verá (conforme 3.2 A valorização 

humana), prima pela valorização humana, outorgando ao recuperando condições para que, 

pelo seu esforço pessoal em coragem, seja o protagonista de sua ressocialização; sem 
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infantilização, com autonomia. 

Ainda dentro do contexto do progresso das sociedades e do homem, tomando a 

noção de pessoa como todo (e não parte), Maritain expõe o seguinte paradoxo: "no todo 

social, as próprias partes que querem ser tratadas como todo, não como partes" (MARITAIN, 

1967, p. 40). Como seria possível, então, um progresso nesses termos? O paradoxo, segundo 

Maritain, é resolvido a partir do caráter moral das relações sociais (MARITAIN, 1967, p. 40). 

Nesses termos, o progresso interno consiste na aplicação, na união do homem, na unificação 

do homem a partir do direito e da justiça que impõe um comportamento virtuoso ao agente 

moral, que é o homem.  

O direito e a justiça são aplicados mais dentro de um contexto de amizade cívica. O 

que significa o seguinte: a justiça e o direito são necessários, porém não são suficientes. À 

justiça e ao direito devem ser somados a amizade (amor-ágape) entre os homens para que a 

sociedade tenha este constituído processo interno que a leve ao progresso, no sentido de maior 

liberdade, no sentido político de maior autonomia político social. 

Sendo assim, diz Maritain (1967, p. 41):  

 

Ao mesmo tempo a justiça, as instituições de direito, o desenvolvimento das 
estruturas jurídicas, e a amizade cívica, encarnada também ela em 
instituições, representam este princípio de unificação pelas forças internas a 
que fizemos referência há pouco, e são única via para a humanidade passar a 
degraus mais elevados de organização e unificação, correspondentes a graus 
mais elevados de consciência coletiva. 
 

Tanto a justiça quanto a amizade têm por consequência a igualdade. Maritain vai 

dizer que a amizade é o início da igualdade, porque o homem tem a empatia com aquele que 

lhe é mais próximo. A igualdade está no final da justiça, porque a justiça procura a igualdade, 

daí porque diz Maritain: "e assim, a igualdade está no termo da justiça, e no princípio e na 

origem da amizade" (MARITAIN, 1967, p. 42). 

Em outros termos, isso significa que esse progresso interno é composto da justiça, do 

direito, da amizade e da igualdade que proporcionam, então, a unificação dos homens que 

propiciam um processo interno de progresso da sociedade em prol da maior liberdade. Em 

síntese, escreve Maritain (1967, p. 42): 

  

Esta concepção afirma o movimento progressivo da humanidade, não como 
um movimento automático e necessário, mas como um movimento 
contrariado, comprado ao preço de uma tensão heroica das energias 
espirituais e das energias físicas. Ela reconhece a justiça e a amizade cívica 
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como os fundamentos essenciais dessa comunidade de pessoas humanas que 
é a sociedade política; e, em consequência, insiste também sobre o papel 
fundamental da igualdade, não somente da igualdade de natureza, que está 
na raiz, mas da igualdade a conquistar como um fruto da justiça e como um 
fruto do bem comum revertido sobre todos. 
 

Dito isso, doravante, cumpre cuidar do tema do Estado em Maritain. Vejamo-lo. 

Para Maritain a ideia do Estado, a principal finalidade imediata, é a manutenção da 

ordem pública, de uma ordem justa, papel principal do Estado: “a razão primacial pela qual os 

homens reunidos em uma sociedade política, necessitam do Estado, é a ordem da justiça" 

(MARITAIN, 1959, p. 30). Esta ordem justa representa o regular funcionamento de 

instituições que promovam o bem comum, abrangendo também uma adequada repartição de 

vantagens de encargos sociais (justiça distributiva) e a preservação das relações sociais entre 

as pessoas (justiça comutativa)42. Daí por que diz Maritain: "a justiça social e a necessidade 

crítica por excelência das sociedades modernas”(MARITAIN, 1959, p. 30). 

Há uma peculiaridade na teoria da instrumentalidade do Estado preconizada por 

Maritain. Para ela, o Estado é visto como uma mera abstração, não como uma pessoa moral 

concreta; o Estado não seria pessoa de direitos. O Estado é simplesmente um conjunto de 

instituições que visam propiciar e instrumentalizar o que for necessário para o bem dos 

homens, da pessoa humana (MARITAIN, 1959, p. 27). Nesse ponto, Maritain discorda de 

autores como Kelsen, Rousseau, Jelinek. Para Maritain (1959, p. 26, nota 11):  

 

O Estado é uma mera entidade abstrata que nem a pessoa moral nem sujeito 
de direitos. Os direitos que lhe são atribuídos não são direitos que lhe 
pertençam por sua própria natureza. São direitos do corpo político - que é 
idealmente substituído por essa entidade abstrata e representado realmente 
pelos homens que foram colocados em funções públicas e investidos de 
poder e determinados. 
 

Ocorre que a compreensão vigente na modernidade de Estado favoreceu um processo 

de crescimento e hipertrofia que culminou numa perversão pela transformação do Estado, que 

                                                 
42 “Seguindo Aristóteles, Santo Tomás reconhece uma justiça geral (ou legal) da qual o objeto é o Direito e que 
visa a ordenar os atos dos homens em prol do bem comum da coletividade em geral (relação da parte para o 
todo). Com efeito, agindo contra o bem comum, age-se ilegalmente, pratica-se ato injusto.  

Além da justiça geral ou legal, há outra particular, que, por seu turno, subdivide-se em distributiva e comutativa. 
A primeira diz respeito à repartição das vantagens e encargos sociais (relação do todo para a parte); ao passo que 
a segunda refere-se à justiça nas relações entre cidadãos (relação entre as partes). O critério meritório de 
aquinhoamento orienta a justiça distributiva; o critério de acertamento paritário, aquela comutativa. O critério da 
justiça distributiva é, pois, proporcional; o da comutativa, por conseguinte, igualitário. Sendo assim, ter mais 
vantagens ou menos encargos do que se merece é injusto, contraria a justiça distributiva; pagar menos do que 
vale o objeto da compra é injusto, viola a justiça comutativa” (CACHICHI, 2019, p. 142). 
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era para ser democrático e atuar como um mero árbitro gerenciando esses sistemas sociais de 

interação social, para um Estado que é paternalista, ou seja, um Estado que cresceu de tal 

forma que passa a organizar, gerenciar e fiscalizar todas as formas de vida da sociedade.  

 

Como descrever esse processo de perversão? Ocorre - como se depreende de 
todas as nossas observações anteriores, - quando o Estado se considera 
erradamente como um todo, como um todo da sociedade política, e, em 
consequência disso, assumir o exercício de funções e a realização de tarefas 
que normalmente competem ao corpo político e a seus vários órgãos. 
(MARITAIN, 1959, p. 31) 
 

Por totalitarismo podemos entender, com Ivanaldo Santos, o regime político que, 

muito mais do que uma ditadura qualquer, estrutura-se para dominar não só o aspecto político 

e social, mas também o aspecto espiritual e estético. Ivanaldo Santos lembra da frase de 

Benito Mussolini: “tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado.” (SANTOS, 

2019, p. 90, nota 16). Segundo Maritain (1959, p. 31): 

 

Temos então o que foi cognominado "o Estado paternalista", isto é, o Estado 
que não só super entende politicamente, sob o ponto de vista do bem 
comum, o que é normal, mas organiza diretamente, fiscaliza ou gere, na 
medida em que o julga ser no interesse do bem-estar coletivo, todas as 
formas de vida do corpo político, quer econômicas, quer comerciais, 
industriais, culturais, quer relativas a pesquisa científica, a segurança 
coletiva ou a satisfação das necessidades públicas. 
 

O totalitarismo, portanto, se caracteriza quando um grupo político impõe uma 

dominação tal que passa até mesmo aos quadrantes espirituais, artísticos e pode até chegar a 

substituir a realidade a partir do controle. Ivanaldo Santos destaca que, a despeito da queda de 

regimes totalitaristas do século passado, ainda hoje se tem em alguns locais do mundo 

regimes totalitários, entre eles o bolivarianismo na Venezuela (SANTOS, 2019, p. 90, nota 

16).  

Nesse sentido, Ivanaldo Santos destaca as críticas de Maritain para o individualismo 

anárquico, o socialismo e o nazifascismo, a partir da distinção entre indivíduo e pessoa 

humana. Muitos desses três sistemas negam níveis espirituais e éticos que tornam o indivíduo 

acima da sociedade como um todo, além da comunidade, e também diferenciam cada um dos 

entes, dos seres humanos como algo único (SANTOS, 2019, p. 66 - 67). 

 Um liberalismo totalitário é aquele que considera que a obra no Estado, na verdade 

não é uma obra, basta que o Estado garanta a liberdade daqueles que têm a propriedade para 

que a liberdades dos demais não prejudique essa liberdade individual. Segundo Maritain: "Na 
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sociedade de tipo individualista burguês não existe obra comum a realizar; não existe 

tampouco comunhão. Cada qual pede somente ao Estado que proteja sua liberdade individual 

contra os avanços eventuais da liberdade dos outros" (MARITAIN, 1967, p.43). 

A concepção totalitária comunista para Maritain é aquela que objetiva uma 

dominação industrial da natureza. Maritain refere-se ao domínio completo do homem sobre a 

natureza: desde a técnica até as próprias aspirações humanas, ou seja, o homem passará a 

dominar a própria natureza (paixões, desejos e inquietudes), mas também todos os elementos 

econômicos (economia planificada), culturais, sociais etc. Se tudo cabe na razão humana, essa 

razão é capaz de a tudo dominar. 

Ao final, destaca a concepção totalitária racista que para Maritain é a mais perigosa, 

uma vez que  

 

(…) não sendo definida por uma obra a realizar, só poderá definir-se por sua 
oposição a outros grupos humanos; terá assim essencialmente, necessidade 
de um inimigo contra o qual ela se construirá: reconhecendo e odiando seus 
inimigos é que o corpo político efetuará sua própria consciência comum. 
(MARITAIN, 1967, p. 44) 
 

Para o Estado totalitário, "o povo é uma criança e não conhece qual o seu próprio 

bem. É dever do Estado torná-lo feliz” (MARITAIN, 1959, p. 86). Esta é, para Maritain, a 

visão do Estado totalitário, diferente do Estado democrático que considera o povo como 

maior, que considera o povo não como uma criança, mas como algo que busca a autonomia e 

a função do Estado é justamente gerar essa autonomia ao povo.  

Daí porque instituições totalitárias promovem a infantilização do homem, não o 

permitindo desenvolver autonomia. 

A partir da concepção de Maritain, algumas características que deve o Estado exibir 

podem ser mencionadas: (a) é parte, não todo; (b) é  uma instituição política importante, mas 

não é pessoa nem sujeito moral; (c) não é soberano; (d) tem por fim imediato a ordem pública 

e a manutenção da justiça, por fim mediato a concretização do bem comum da sociedade 

política (MARITAIN, 1959, p. 35). 

A respeito das duas últimas não é ocioso averbar algumas ponderações adicionais 

para esclarecimento. Na visão de Maritain, o Estado não é soberano, porque pensar dessa 

forma significa considerá-lo como um todo (o que seria contraditório com a primeira 

característica). Explica Maritain que o termo “soberania” deveria ser abandonado, porque gera 

margem para dar turbações e incoerências que justificariam o Estado totalitário. Segundo 
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Maritain:  

 

Não se trata apenas de uma questão de palavras. Naturalmente somos livres 
de falar em "onipotência" enquanto pensamos em um poder de caráter 
limitado, e como somos livres de falar em "tambor" enquanto pensamos em 
flauta. (MARITAIN, 1959, p. 62)43. 
 

A respeito da quarta característica, atinente aos fins imediatos e mediatos do Estado, 

é interessante destacar que este haveria de ser tanto mais reduzido quanto mais justa for a 

sociedade, o problema das injustiças sociais é que elas acabam impondo ao Estado uma 

hipertrofia para a manutenção da ordem. Porém, na realização desse fim imediato, não cabe 

ao Estado ser paternalista, como já se destacou anteriormente.  

Nessa toada, e como já averbado por Ivanaldo Santos (2019, p. 57; conforme 1.2.2 

Dignidade humana e direito natural), dentro dos fins do Estado, o reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana implica-lhe dois deveres: um positivo, consistente em promover 

condições necessárias para sua concretização; e um negativo, consistente em limitar a atuação 

dos poderes públicos para que não atuem contra essa dignidade. Nesse sentido, Pires destaca 

com propriedade: “Assim leciona também, Jacques Maritain sobre o bem comum; embora a 

dignidade humana seja algo intrínseco e próprio do ser humano, o Estado e a Sociedade têm o 

dever moral e ético de auxiliar a sua prevalência” (PIRES, 2017, p. 107). 

Quanto ao problema da autoridade no contexto do Estado, Maritain visualiza uma 

                                                 
43 Para Maritain, na verdade, nem mesmo o corpo político é soberano porque soberania mesmo é o próprio Deus 
justamente porque a sociedade política se sujeita a imperativos da lei natural que estão conectados com a lei 
interna: “Em face de uma sã filosofia política, não existe soberania, isto é, não existe nenhum direito natural e 
inalienável a um supremo poder transcendente ou separado na sociedade política. Nem o príncipe, nem o rei e 
nem o imperador eram realmente soberanos, embora tivessem a espada e os atributos da soberania. Assim 
também não é soberano o Estado, como não o é o próprio povo. Só Deus é soberano" (MARITAIN, 1959, p.35). 
Para Maritain, nem mesmo o povo é soberano. Ora, se soberania é um poder acima do qual nada existe, então se 
o povo detiver soberania esta deve ser menor que ele, o que produz incompatibilidade lógica com a premissa de 
que soberano é apenas Deus e o povo se submete (é submetido) a leis justas do direito natural. Para Maritain, o 
que o povo tem é um direito de plena autonomia que implica o direito de se organizar em constituição e também 
de fiscalizar o Estado, que é constituído pelo povo para cumprir a missão de manter a ordem pública em uma 
repartição justa de bens e encargos. A respeito da soberania, disse Maritain: "acabo de afirmar que o povo não é 
soberano, segundo o verdadeiro significado deste termo, visto como, em tal acepção, a noção de soberania diz 
respeito a um poder e a uma independência que são supremos, separadamente e acima do tudo governado pelo 
soberano, e, evidentemente, o poder e a independência do povo não são supremos, separadamente e acima do 
próprio povo" (MARITAIN, 1959, p.36). Assim, o povo é plenamente autônomo (MARITAIN, 1959, p.56), 
sendo essa plena autonomia, por ter sido outorgada pelo direito natural ao povo, também é limitada aos ditames 
do mesmo direito que o criou e tem legitimado; ou seja, a plena autonomia do povo está subordinada ao direito 
natural que por sua vez deita raízes na lei eterna de Deus. Nesse sentido Maritain entra em acordo, está em 
consonância, com santo Tomás. Com Maritain afirma-se: "se a lei natural é suficientemente válida para dar ao 
povo esse direito básico, também é válida para impor os seus preceitos não inscritos ao exercício desse mesmo 
direito" (MARITAIN, 1959, p.60). A bem da verdade, o próprio conceito de soberania, para Maritain constitui 
equívoco que deveria ser abandonado, sobretudo no sentido de uma suposta “independência suprema absoluta” 
(MARITAIN, 1959, p.45). 
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diferença entre poder e autoridade. Poder é a força bruta; autoridade é o direito de exercer a 

força. Segundo Maritain, poder sem autoridade é tirania; autoridade sem poder é inútil: 

"autoridade e poder são coisas diferentes. Poder é a força por meio do qual podemos obrigar 

os outros a nos obedecerem. Autoridade é o direito de dirigir e comandar, de ser atendido e 

obedecido por outros. Autoridade exige o poder. O poder sem autoridade é tirania" 

(MARITAIN, 1959, p. 147). 

Para Maritain, o fundamento do direito de autoridade é o direito natural: "a relação 

de autoridade entre os homens procede da lei natural" (MARITAIN, 1959, p. 148). O sentido 

de autoridade que procede da lei natural é um sentido genérico, indeterminado, um sentido de 

que impõe que em algumas ou qualquer sociedade haja alguém que organize, que comande as 

atividades gerais da sociedade em prol do bem comum e da obra comum, segundo Maritain: 

"refiro-me apenas ao sentido geral da relação de autoridade segundo o qual deve haver, em 

uma certa sociedade, quem comande e quem obedeça" (MARITAIN, 1959, p. 148). 

Lembre-se que para Maritain o fundamento do próprio direito natural é a lei eterna, 

na linha mesmo do que já vinha apregoando Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, 

como já referido alhures (conforme 1.2.2 Dignidade humana e direito natural). A lei eterna de 

sua parte decorre do motor imóvel na terminologia aristotélica, que para Santo Tomás de 

Maritain é Deus. A respeito disso Maritain escreve: "qualquer que seja o regime da vida 

política, a autoridade, isto é, o direito de dirigir e comandar, deriva do povo, mas tem a sua 

fonte primeira no AUTOR da natureza" (MARITAIN, 1959, p. 148)44. 

Consignado, portanto, o fundamento deste direito, fundamento último em Deus e a 

base imediata também nele através da lei natural, o povo detém o direito de autonomia de 

modo permanente (MARITAIN, 1959, p. 149). O representante eleito, que exerce a 

autoridade em nome do povo, o faz de modo transitório e é considerado por Maritain vigário 

do povo. Assim, quem exerce o direito de autoridade é o vigário do povo, que o representa. O 

exercício desse direito de autoridade, entretanto, deve estar pari passu com justiça: "não há 

autoridade onde não há justiça. Uma autoridade injusta não é autoridade, como uma lei injusta 

não é lei" (MARITAIN, 1959, p. 148).  

Sendo vigário do povo, a autoridade pode ser fiscalizada pelo povo, embora isso não 

                                                 
44 Em outro trecho, Maritain também deixa transparecer exatamente isso: "é essa autoridade, assim, provém de 
Deus como fonte primária e causa primária, e vem mesmo dele ‘imediatamente’, no sentido de que a natureza 
humana, exigindo naturalmente aquilo que está necessariamente implicado na vida social, procede 
imediatamente de Deus" (MARITAIN, 1959, p. 149, nota 13). 
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implique necessariamente fazer aquilo que o povo acha que é o correto. Maritain explica:  

 

É ainda um fato, desde que sua autoridade é apenas a autoridade do povo por 
eles participada de modo vicarial, que ele tem de governar, não de um modo 
separado do povo (exceto quanto as condições existenciais de exercerem 
autoridade), porém unidos com o povo, em sua própria essência de 
deputados do povo. Há, neste ponto, uma questão difícil que eu quisera 
tentar esclarecer. Disse acima que os representantes do povo devem estar 
prontos a incorrer na impopularidade se a sua consciência assim o exige. O 
que agora estou dizendo é que devem cumprir com suas obrigações em 
comunhão com o povo. Não serão contraditórias essas duas afirmações? De 
modo algum, desde que intentamos corretamente a expressão "em comunhão 
com o povo". (MARITAIN, 1959, p. 58) 
 

Para compreender essa pseudocontradição no pensamento de Maritain, ele propõe 

então que entendamos o que é comunhão com o povo. Estar em comunhão com o povo 

significa o governante atuar de acordo com o que Maritain chama do nível mais profundo da 

psique comum do povo, consistente na vocação e no destino comum, próprios da vontade 

humana e tendentes ao bem. Sobre os níveis da psique comum, dirá Maritain (1959, p. 158):  

 

Naquilo que podemos chamar a psique comum do povo, existe uma larga 
variedade de níveis e de graus. No nível mais superficial encontramos as 
correntes acidentais de opinião, tão passageiras como as ondas do mar, e 
sujeitas a todos os ventos da ansiedade, do temor, das paixões particulares e 
dos interesses privados. Em níveis mais profundos encontramos as 
necessidades reais da multidão. No nível mais profundo, reside a vontade de 
convivência e a consciência obscura de uma vocação e de um destino 
comuns, e, finalmente, a inclinação natural da vontade humana, considerada 
em sua essência para o bem.  
 

Desta citação, conclui-se que atuar em comunhão com o povo seria sempre tomar 

partido naquilo que está em conexão com esse nível profundo. Para tanto, Maritain aconselha 

aquele governante, que eventualmente possa estar impopular momentaneamente, a tomar duas 

providências: (i) a primeira é procurar sempre "educar e despertar o povo no próprio ato de o 

governar, de modo a pedir-lhe, a cada nova fase do processo, aquilo de que ele se tornou 

consciente e que deseja realizar" (MARITAIN, 1959, p. 159), neste ponto reside a 

importância da educação do povo para tomar consciência desse nível profundo; outro 

conselho que Maritain dá para o governante impopular (ii) é manter-se unido apenas a esse 

nível profundo e não governar de acordo com as aspirações do povo de nível superficial.  

 

De qualquer modo, nada existe de comum entre impor despoticamente a sua 
própria vontade ao povo - como um governante que viva separado do povo e 
faça descer sobre ele a sua autoridade - e o fato de resistir ao povo, ou 
tornar-se rejeitado e odiado por ele, mas com ele unido em suas intenções 
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mais profundas e ansioso de se conservar em comunhão com a sua vontade 
humana mais profunda que o próprio povo por vezes ignora. (MARITAIN, 
1959, p. 159).  
 

 Desse modo, o governante responsável pela execução penal deve saber implementar 

sistemas humanizados de cumprimento de pena, mesmo que isso lhe renda impopularidade, 

cumprindo-lhe antes de mais nada educar, informar e disseminar o método APAC na 

localidade para que possa ser aceito pela comunidade. O ponto será relevante quando se tratar 

da participação da comunidade (conforme 2.2.1 Participação da comunidade); assim, os 

gestores estarão em comunhão com o povo em um nível mais profundo, isto é, no nível em 

que se estabelece a inclinação natural da vontade humana e que se direciona para o bem, 

mesmo que, como Maritain reconhece, no nível prático seja muito difícil  identificar a 

distinção entre esses níveis, superficial e profundo de uma multidão (MARITAIN, 1959, p. 

160). 

 

Considerações finais do capítulo 

 

Nesse capítulo foi apresentado um contexto geral que rende ensejo a esta pesquisa: a 

realidade dos sistemas penitenciários, bem como influências aristotélico-tomistas do 

pensamento de Maritain que se constituíram nas bases de seu humanismo integral, cujas 

categorias - pessoa, dignidade humana, corpo político, sociedade e Estado no contexto da 

fraternidade - tomaram corpo até aqui.  

E, como mencionado nas linhas introdutórias, é nessa rede teórica de preceitos 

filosóficos que se pretende reler todos os 12 fundamentos do método APAC. Isso porque não 

há nenhuma perspectiva de compreender bem o método APAC à míngua do arcabouço teórico 

cá desenvolvido.   

São fundamentos que inspiram e informam toda a interação entre os atores do 

processo de ressocialização (cap. 2) e o manejo de veículos de reabilitação (cap. 3). Note-se, 

desde logo, a intrínseca relação entre os dois próximos capítulos, os quais, tomados em 

conjunto, tratam eles dos 12 postulados do método APAC. 

Enfim, na esteira do que apregoa Ottoboni, não existe ser humano irrecuperável, mas 

tão somente aquele que não se submeteu ao adequado tratamento para ressocialização 
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(OTTOBONI, 2001, p. 48). E por “tratamento” deve ser entendido “um processo de 

estimulação e valorização do senso de responsabilidade do preso, a fim de que, através de 

técnicas apropriadas, readquira sua condição de ser social e, como tal, seja dotado não apenas 

de um complexo biopsíquico mas, também, de um equipamento ético” (SOUZA, Moacyr, 

1984, p. 303). É o que será visto nos capítulos que se seguem. Em outras palavras, como o 

método APAC se constitui num procedimento adequado para recuperação em tese de quem 

quer que seja que errou um dia. 
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CAP. 2 SISTEMA PRISIONAL, HUMANISMO E MÉTODO APAC: OS 

ATORES NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Um dos grandes desafios de administração, de gestão do método APAC, é o aspecto 

do relacionamento humano. Busca-se, por apoio na legislação e na prática do sistema 

prisional,  enfatizar neste capítulo a interação entre as pessoas envolvidas no processo de 

ressocialização segundo o método APAC.  

Desse modo, depois de uma apresentação do APAC no sentido institucional e 

metodológico, são aprofundados nesse capítulo alguns elementos do método: Centro de 

Reintegração Social – CRS, participação da comunidade, voluntário e curso para sua 

formação, recuperando ajudando o recuperando e, por fim, família. Darke45 considerou-os 

elementos correspondentes a “métodos de reabilitação”; ao passo que os demais postulados do 

método (trabalho, mérito, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, 

espiritualidade e jornada de libertação com Cristo) diriam respeito aos “veículos através dos 

quais a reabilitação se dá” (DARKE, 2014, p. 367) e, portanto, ficarão para exame no 

próximo capítulo pelas razões e fundamentos lá constantes.  

Em outras palavras, e lembrando que 12 são os postulados fundamentais do método 

APAC, o estudo de cada um deles, à luz das grandes linhas do humanismo integral, estará 

dividido em duas grandes etapas, representadas pelo atual capítulo (na interação entre os 

atores do processo de ressocialização baseado no método APAC) e pelo capítulo vindouro 

(cujo foco recairá sobre aqueles  elementos que constituíram especiais instrumentos nas mãos 

desses atores na consecução do objetivo final).  

Esse segundo capítulo, assim, é organizado primeiro com foco na exposição geral e 

histórica da APAC (2.1), depois tratando das relações estabelecidas entre APAC e a 

comunidade (2.2) e, ao final, cuida do recuperando e da família(2.3). 

 

2.1 O método APAC 

                                                 
45 Pesquisador da Universidade de Westminster/GB que esteve no Brasil estudando sistemas prisionais. Visitou 
APACs em 2012 (DARKE, 2014). 
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Azado é o momento de caracterizar o método APAC. Para tanto, mister se faz expor 

os significados que a expressão possui na prática do presente e no passado de sua história. 

 

2.1.1 APAC enquanto método e entidade 

 

Como bem destacou Macri Neto (2019, p. 75), “a crise no sistema de penitenciário 

vem estimulando a necessidade de uma reinvenção.” Evidentemente, “se a execução da pena 

não for voltada para recuperação do preso, não adianta segregá-lo” (OTTOBONI, 2004, p. 

95). A APAC é uma reinvenção que deu certo na recuperação do preso.  

A sigla “APAC” hoje significa Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados. Não foi sempre assim. Outrora, as mesmas iniciais representavam “Amando ao 

Próximo Amarás a Cristo” 46, designação do grupo de pastoral penitenciária47, composto por 

voluntários cristãos na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo(OTTOBONI, 

2018, p. 26).  

De qualquer forma, o termo “APAC” pode ser empregado - e efetivamente o é - em 

dois sentidos: ora designa a entidade APAC, ora o método APAC. Vejamos cada um deles.  

Predominando o primeiro sentido (APAC como entidade), a Resolução n.433/2004 

da Corte Superior do TJMG definiu APAC no art.1º, § 1º, nos seguintes termos:  

 

A APAC é entidade civil dotada de personalidade jurídica própria, apta a 
desenvolver método de valorização humana para oferecer ao condenado 
melhores condições de se recuperar, visando a proteger a sociedade e 
promover a Justiça. 

Essa definição é bem próxima daquela de Ottoboni (2018, p. 25):  

                                                 
46 Essa origem é valorizada ainda hoje na APAC, cujo Estatuto prevê expressamente: “art.68. De todos os 
impressos da Apac constará a seguinte inscrição: ‘Amando o próximo, amarás a Cristo’” (OTTOBONI; 
FERREIRA, 2016, p. 69). 
47 Ottoboni destina boas páginas da obra “Ninguém é Irrecuperável” para discutir a questão terminológica entre 
pastoral carcerária e pastoral penitenciária. Para o autor, o correto é pastoral penitenciária. Isso porque, ao dizer 
pastoral carcerária, remete-se ao “cárcere” que significava prisões subterrâneas úmidas e sombrias onde os 
presos ficavam atados a corrente (OTTOBONI, 2001, p. 107). A pastoral penitenciária remete ao termo 
“penitenciária”, que originalmente se referia aos mosteiros e aos conventos da Idade Média em que se cumpriam 
penitências. “E o preso é um penitente porque, condenado a cumprir a pena, faz penitência. Trata-se de um 
período de introspecção, de se voltar para dentro de si, de fazer uma revisão de vida, de emenda” (OTTOBONI, 
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(…) entidade que dispõe de ‘um método de valorização humana, portanto de 
evangelização, para oferecer ao condenado condições de recuperar-se e com 
o propósito de proteger a sociedade, socorrer as vítimas  e promover a 
Justiça Restaurativa. 
 

Além da função de auxiliar da justiça no rigoroso cumprimento da pena imposta pelo 

Juízo criminal (CARVALHO, 2009, p. 155), a APAC  tem a função de proteger a sociedade 

pela efetividade do método ressocializador e, finalmente, de proporcionar ao recuperando 

condições humanizadas no alcance das duas finalidades anteriores. Estas, pois, são as três 

finalidades da APAC: (1) auxiliar a justiça; (2) proteger a sociedade; (3) proteger o 

recuperando (OTTOBONI, 2001, p. 30). 

Note-se que as definições acima prezam pelo lado institucional: APAC enquanto 

entidade jurídica que maneja um método. Porém é possível considerar que a APAC como 

método: APAC constitui método de cumprimento de pena privativa de liberdade humanizado 

que se caracteriza por doze fundamentos, a saber, 1. A participação da Comunidade; 2. O 

recuperando ajudando o recuperando; 3. O trabalho; 4. Assistência Jurídica; 5. 

Espiritualidade; 6. Assistência à saúde; 7. Valorização Humana; 8. A família; 9. O voluntário 

e o curso para sua formação; 10. Centro de Reintegração Social – CRS; 11. Mérito; 12. 

Jornada de Libertação com Cristo. 

O objetivo da APAC foi bem sintetizado por Kildare Carvalho (2016, p. 14): 

 

(...) punir, mas com total respeito à dignidade, para, sobretudo, restaurar o 
ser humano. Promover a valorização humana, e não a desvalorização. É 
preciso que o condenado pague pelo que fez. Que tenha a consciência do 
erro, de sua consequência e da responsabilidade para com a sociedade. Mas é 
preciso também que tenha sua autoestima devolvida, que tenha referências 
positivas, baseadas em valores sólidos e fraternos, de modo que deixe de 
enxergar na criminalidade sua única e inevitável possibilidade de existência. 
 

O método APAC deita raízes no amor, na confiança e na disciplina: “elementos 

imateriais cujo reforço é imprescindível na metodologia apaqueana porque lhe servem de base 

para o êxito na reinserção social” (COSTA; CACHICHI; SIQUEIRA, 2019, p. 268), genuínas 

essências sobre as quais postulados fraternos são propagados aos recuperandos, às famílias e à 

comunidade, valores de cumprimento dos deveres, de solidariedade, de fraternidade e de 

alteridade.  

A aplicação da fraternidade na execução penal impõe ao Estado, à comunidade e a 

                                                                                                                                                         
2001, p. 109). 
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todos os envolvidos – inclusive à família, à comunidade e ao próprio preso – o 

restabelecimento de laços de solidariedade e fraternidade baseados no Evangelho: “Referiu-se 

o Cristo aos presos como pequeninos irmãos, lançando a sua mensagem de fraternidade e de 

solidariedade que haveria de permear as relações entre os povos e as pessoas a partir de 

então” (CARVALHO, 2009, p. 158).  

Nutrir o aspecto humano do interno (recuperando) na relação dele consigo mesmo, 

com os demais recuperandos, com voluntários e funcionários da APAC, com a respectiva 

Diretoria, retomando laços familiares e comunitários antes destruídos pela vida devotada ao 

crime.  

O amor fraterno pode ser considerado amizade cívica, na linguagem de Maritain. 

Trata-se justamente daquilo que a cidade deve propiciar à pessoa humana. Uma estrutura 

baseada em amizade cívica e justiça que torne possível um movimento interno e de 

incorporação de valores cristãos que o torne cada vez mais virtuoso. Essa união dos homens, 

propiciada por um vínculo de amizade cívica, sempre esteve presente e foi o escopo das 

sociedades desde a antiguidade – desde a Philia grega, passando pelo período medieval, na 

modernidade – algo que uma organicamente a comunidade política. Essa união, como já 

reiterado anteriormente nesta pesquisa, se dá na pluralidade (SANTOS, 2019, p. 121). 

No âmbito da execução penal, o amor significa um elemento de reconhecimento e 

afirmação da necessidade de um cumprimento de pena adequado a parâmetros de 

humanização (CARVALHO, 2009, p. 155). 

E é exatamente isso que se tem na APAC. Além de ajustada às regras mínimas de 

tratamento dos presos, pacto da ONU do qual o Brasil é signatário, bem como em postulados 

de garantias fundamentais constantes no artigo 5º da Constituição Federal vigente 

(CARVALHO, 2009, p. 156); a APAC, por meio dos elementos fundamentais que lhe 

caracterizam, concretiza o que estabelece a Lei de Execução Penal vigente (PEREIRA, 2006, 

p. 190). D’Agostini e Reckziegel concordam: “Se observarmos os doze pilares do Método 

Apac, citados anteriormente, veremos que todos eles se baseiam na Lei de Execução Penal, e 

foram pensados em benefício do recuperando e da sociedade, que receberá esse detento 

transformado” (D’AGOSTINI; RECKZIEGEL, 2016, p. 28). 

À evidência, o amor presente na APAC não é o movido pelo desejo, mas o amor que 

busca a redenção do homem que cometeu o crime. “O amor que redime o preso e que ajuda a 

restaurar a sua personalidade é o amor fraterno e incondicional de que fala o Cristo: está em 
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Mateus (cap. 25, v. 34/40)” (CARVALHO, 2009, p. 158). 

Cuida-se de um amor-ágape que “é o amor-cordialidade, fraternalmente 

compartilhado entre os primeiros cristãos, e demonstrado por solícita ajuda mútua, refeições 

em comum, que eram também ocasião de cânticos e orações, e de socorro aos necessitados” 

(MIOTTO, 1987, p. 346). 

Ottoboni narra passagem interessante que aconteceu na APAC-Mãe nos idos de 

1970. De acordo com Ottoboni, um grupo de norte-americanos visitava a APAC e, tendo tido 

notícia de que a escolta dos recuperandos para assistência à saúde, era realizada por outros 

recuperandos do semiaberto ou do aberto, tiveram autorização para entrevistar um deles.  

 

E assim aconteceu. Um dos visitantes indagou do recuperando que havia 
retornado após o atendimento no pronto socorro: – ‘qual é o tempo de sua 
condenação?’ 
– ‘oito anos’, respondeu. 
– ‘com tanto tempo de condenação, por que não fugiu?’ 
– ‘da confiança e, do amor, ninguém foge. Aqui não há contenda, somos 
uma família unida’, respondeu de pronto.” (OTTOBONI, 2012, p. 52) 
 

Assim, como diz Ottoboni (2012, p.59): 

 

Somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe oferece uma 
amizade sincera, dessas que não exigem compensações ou retornos, é que se 
inicia o processo de desalojamento das coisas más armazenadas em seu 
interior e a verdade começa a assumir o seu luar, restaurado, gradativamente, 
a autoconfiança, revitalizando os seus próprios valores. Isso se chama 
libertação interior.  
 

Maritain lembra que “é o pecado que me separa de Deus justo, e aí para mim o Deus 

misericordioso. Tende piedade de mim, balbucia a alma cristã, porque pequei”(MARITAIN, 

1941, p. 75). No exato momento em que o homem erra, comete um crime, afasta-se da justiça, 

mas se aproxima da misericórdia; é nesse ponto que o humanismo integral não desiste do 

homem, não desiste daquele que errou. Assim é a APAC. Não desiste do homem, só do 

criminoso. No sistema tradicional ninguém confia em ninguém, assim é também no mundo do 

crime. Na APAC é o contrário, a relação de confiança que se estabelece entre todos os 

envolvidos é muito forte: 

 

“(…) o método APAC baseia-se sobretudo na confiança, não se tratando 
aqui da máxima que diz: ‘confiar desconfiando’. Na APAC, ou se confia, ou 
não se confia. Tomar uma atitude diferente dessa, será cumprir um papel 
ridículo, ou próprio dos fariseus” (OTTOBONI, 2018, p. 125). 
 



95 

 

Como bem lembra Pereira, “A APAC não faz um discurso sobre a confiança. Ela 

pratica a confiança” (PEREIRA, 2006, p. 198). Exatamente por isso desnecessário o concurso 

da polícia. A comunidade e recuperandos são coautores do processo de ressocialização. 

E, por fim, a disciplina é extremamente importante. A vida do crime nada mais é, 

inclusive das drogas, do que uma falta de disciplina, vale dizer, pela falta de disciplina a 

pessoa é levada mais facilmente ao mundo do crime. Criar disciplina não é fácil. Implica, na 

verdade, uma imposição de limites. Muitas vezes o recuperando nunca teve limite na vida 

dele inteira. E conviver com limites é normalizar-se sim, imperativo para que você possa 

viver na sociedade de hoje (FOUCAULT, 1984). Entretanto, a disciplina deve ser exigida 

com fraternidade, afeto, misericórdia:  

 

É com misericórdia que a justiça dos homens deve pacificar. Corrigir sim é 
necessário. Misericórdia não é passar a mão na cabeça, tampouco aceitar o 
erro, muito menos ignorar o mal. É tentar levar o malfeitor a enxergar o erro, 
redimindo-o. Mas devemos fazê-lo com misericórdia, para construir, edificar 
a pessoa corrigida. Sem misericórdia, a correção será áspera, dura, 
destrutiva. (COSTA; CACHICHI; CACHICHI, 2017, p. 95) 
 

Conclui-se destacando que, baseado no amor, na confiança e na disciplina, o método 

APAC alcança transformar o interior do preso, repleto de ódio e de desejo por vingança, em 

um lugar com autoconfiança, estima pelo outro e amizade cívica. 

Importante, doravante, uma caracterização jurídica da APAC. Esta, enquanto 

entidade jurídica, trata-se de entidade particular sem fins lucrativos, regida pelo regime 

jurídico de direito privado, constituída com personalidade jurídica, patrimônio próprio e por 

prazo indeterminado. “Cada APAC é autônoma - jurídica, administrativa e financeiramente” 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 20). Constitui-se por meio de pessoa jurídica organizada 

na forma de associação e, portanto, segue o disposto nos artigos 5348 e seguintes do Código 

Civil brasileiro.  

A APAC, enquanto entidade jurídica, administra o Centro de Reintegração Social - 

CRS sem auxílio das polícias ou de agentes penitenciários, valendo-se para tanto do trabalho 

de recuperandos, de voluntários e de  funcionários (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 33). A 

APAC, segundo estatuto-padrão, deve ser composta por associados fundadores, natos, 

beneméritos, contribuintes e voluntários: 

                                                 
48 “Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, art.53, 
caput, do Código Civil. 
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 Art. 5º Os associados são classificados nas seguintes categorias: a) 
Associados Fundadores - todos aqueles que assinaram a ata de fundação da 
Associação; b) Associados Natos - O Juiz que tiver, segundo a lei de 
organização judiciária, o encargo da corregedoria dos presídios e de 
Execução Penal da comarca; o Promotor de Justiça que estiver prestando 
serviço junto à vara mencionada; o presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, subseção local; o presidente da Câmara Municipal e o Prefeito do 
município; c) Associados Beneméritos - todos aqueles que, a juízo do 
Conselho Deliberativo, pela própria iniciativa deste ou mediante proposta da 
diretoria, se tornem dignos desse título; d) Associados Contribuintes - todos 
aqueles que, admitidos de acordo com este estatuto, concorram a 
mensalidade estabelecida pela diretoria; e): Associados voluntários: todos 
aqueles que, todos aqueles que, admitidos de acordo com este estatuto, 
prestam trabalho voluntário à associação. (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, 
p. 54) 
 

Conta ainda com alguns órgãos internos, a saber, assembleia geral, conselho 

deliberativo,  diretoria executiva e conselho fiscal. Além da diretoria, há na APAC 

funcionários, estagiários e voluntários. 

Logo, a APAC não constitui órgão público, tampouco está vinculada ao Poder 

Judiciário, embora constitua entidade parceira deste Poder (OTTOBONI, 2018, p. 27). No 

estatuto padrão das APACs consta: “Art. 2º A entidade (…) se destina a auxiliar as 

autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, gerindo a execução penal, através da 

comunidade, prestando atendimento e assessoramento aos presos condenados a pena privativa 

de liberdade (…)” (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 53). 

Por seu turno, o fundamento jurídico para o fato de a custódia de um preso ir para 

uma organização privada encontra-se no art.4º da Lei de Execução Penal, que será retomado 

quando se tratar aqui da participação da comunidade no cumprimento de pena privativa de 

liberdade. No Estado de Minas Gerais, ainda, lei estadual considerou as APACs órgãos da 

execução penal, ao lado de todos os outros já arrolados pela Lei Federal 7.210/84 

(CARVALHO, 2009, p.155)49. E, de fato, na chamada Lei mineira de Execução Penal 

estadual (Lei Estadual 11.404/94), consta: 

 

Art. 157 – São órgãos da execução penal: 
I – o Conselho de Criminologia e Política Criminal; 
II – o Juízo da Execução; 
III – o Conselho Penitenciário; 
IV – a Superintendência de Organização Penitenciária; 
V – a Direção do Estabelecimento; 
VI – o Patronato; 

                                                 
49 Paulo Carvalho destaca que a legitimidade da APAC chegou a ser questionada no Estado, o que acabou 
gerando a iniciativa e a aprovação da lei mencionada em Minas Gerais (CARVALHO, 2009, p. 155). 
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VII – o Conselho da Comunidade. 
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.(Inciso 
acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 15.299, de 9/8/2004.) (Vide art. 3º da Lei 
nº 15.299, de 9/8/2004.) 
 

Importante, entretanto, deixar claro que APAC não é prisão privada, embora 

constitua “(…) gestora da execução penal, por meio da comunidade, prestando atendimento e 

assessoramento aos presos condenados à pena privativa de liberdade” (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2016, p. 19). Como esclarece Ottoboni (2018, p. 56, nota rodapé 1): 

 

Desde que se começou a falar em prisão privada, pretendendo seus 
defensores que fosse adotada no Brasil, também começaram a ser ouvidas 
alusões à APAC, como modelo de prisão privada. Os responsáveis pela 
APAC e os apaqueanos em geral têm procurado desfazer esse equívoco, 
esclarecendo a condição jurídica da entidade. Portanto, do ponto de vista 
jurídico civil, é uma entidade da comunidade, com personalidade jurídica, 
sem fins lucrativos, legalmente declarada de utilidade pública. Do ponto de 
vista judiciário, é um órgão parceiro da Justiça, o que a subordina ao juiz 
competente na comarca. Fica, assim, no seu papel de entidade da 
comunidade, obrigada a prestar, gratuitamente, importante mas sempre 
acessória colaboração aos órgãos da execução penal. Está claro, portanto, 
que a APAC não é prisão privada, em nenhuma de suas formas, desde a mais 
extremada, total, até as diversas formas parciais de transferir ou de delegar, 
pelo Estado, a uma empresa privada o exercício do direito de punir na fase 
de execução penal. 
 

Prisões privadas objetivam lucro (OTTOBONI, 2017, p.40), APACs não. Eis uma 

linha demarcatória relevante. Remarque-se, então: trata-se de entidade parceira da Justiça, 

competindo-lhe promover, nos estritos e rigorosos termos do método, a recuperação dos 

condenados de determinada localidade e fiscalização do cumprimento das respectivas penas, 

tudo sob a orientação da FBAC e do juiz corregedor dos presídios, os quais, por sua vez,  

fiscalizam o trabalho desenvolvido pela APAC juntamente com o promotor de justiça, a 

comunidade e a OAB. 

Em consonância com isso, a participação de membros natos na APAC é garantida 

pelo Estatuto. Seriam tais membros: o Juiz competente para a execução penal na localidade; o 

Promotor de Justiça; o Presidente da OAB, subseção local; o Prefeito; e o Presidente da 

Câmara dos Vereadores do município sede, nos termos do Estatuto APAC, art.5º, “b” 50.  

Destarte, a APAC constitui entidade que se enquadra no conceito de “terceiro setor”. 

                                                 
50 Modelo de estatuto em OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 54 
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Remédio (2008) foi muito feliz ao mencionar a não uniformidade de tratamento terminológico 

em relação a certas entidades de direito privado executoras de serviços públicos incluindo 

educacionais, assistenciais e sociais em geral, atuando em paralelo com a administração 

pública, quer direta quer indireta. A nota característica dessas entidades, em linhas gerais, é a 

atuação em colaboração ou cooperação com o poder público, muitas delas recebendo 

inclusive recursos públicos (REMÉDIO, 2008, p. 166). 

Estando entre o primeiro (Estado) e o segundo setor (mercado), este terceiro abarca 

entidades de vários tipos:  

 

(…) as ordens, os conselhos profissionais, os serviços sociais autônomos, as 
organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público 
(OSCIPS), as organizações da sociedade civil nas parcerias voluntárias com 
a administração pública, e as entidades de apoio. (REMÉDIO, 2018, p. 168) 
 

De molde, Ilton da Costa, Flávia Ferreira e Vasconcelos destacam:  

 

O primeiro setor refere-se ao Estado, que tem a responsabilidade de prestar 
atividades de interesse público, com o fim de gerar benefícios à coletividade 
e a manutenção da ordem pública. São atividades típicas do Estado e por isso 
regem-se pelas normas de direito público. 
Por outro lado, o segundo setor é representado pelo mercado, integrado por 
organizações privadas cuja atividade tem finalidade lucrativa, tais pessoas 
jurídicas estão sob o regime de direito privado. 
O terceiro setor é representado por organizações privadas sem finalidade 
lucrativa, entidades que se organizam na forma de associações sem fins 
econômicos e fundações de direito privado, estas pessoas jurídicas acabam 
realizando atividade de interesse público, mas sem fim lucrativo, com 
finalidade de realizar o bem ao próximo, a atuação se dá de forma altruísta. 
Pode se verificar uma estreita ligação entre o primeiro e o terceiro setor, em 
razão do desenvolvimento de atividades de interesse público: saúde, 
educação, entre outros. (COSTA; FERREIRA; VASCONCELOS, 2015b, p. 
81) 
 

O que nos interessa aqui são as entidades de apoio dentre as quais se deveriam incluir 

as APACs, porquanto são entidades de direito privado constituídas sem finalidade lucrativa, 

com o escopo de de propiciar a recuperação social do preso, atividade esta que é central na 

APAC. 

Por se tratar de uma atividade exercida por particulares, ainda que em auxílio à 

função do Estado-Juiz, o tema entra no grande contexto da edificação orgânica referido por 

Maritain. A relevância dessa discussão para o tema da pesquisa é muito grande. 

Isso porque, para Maritain, no Estado democrático há três tipos de controles da 

atividade estatal, ou seja, de meios de fiscalização: os meios regulares; os meios de 
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"edificação orgânica" (MARITAIN, 1959, p. 88); os meios espirituais. Os dois primeiros tipos 

formam meios temporais.  

Para Maritain os meios regulares de fiscalização do Estado democrático devem estar 

previstos na Constituição do Estado (MARITAIN, 1959, p.80). Maritain cita pelo menos três 

meios que devem ser previstos, primeiro o voto periódico, segundo a imprensa livre 

(MARITAIN, 1959, p. 80) e em terceiro lugar a livre manifestação no espaço público. Para 

Maritain esses meios são menos eficazes do que os meios de edificação orgânica 

(MARITAIN, 1959, p. 83); e para os objetivos de análise do papel da comunidade na 

atividade prisional são eles que mais interessam. 

Para Maritain meios de edificação orgânica são muito mais efetivos, porque a 

aplicação deles acarreta uma vivacidade da base do corpo político. Maritain vale-se de Yves 

Simon para concluir: "(…) há mais perfeição em um todo, cujas partes sejam todas elas cheias 

de vida e de iniciativa, do que em um todo cujas partes sejam apenas instrumentos que 

transmitam a iniciativa dos órgãos superiores da comunidade” (SIMON apud Maritain, 1959, 

p. 83, nota 13). Com essa citação Maritain dá a entender que de edificação orgânica são os 

meios que propiciam uma ativação da base do povo, de modo que a fiscalização e os meios de 

fluxo em uma sociedade democrática se instaurem “de baixo para cima”. Quais seriam esses 

meios? Maritain cita duas possibilidades: (i) Tudo aquilo que no âmbito privado da sociedade 

civil se pode fazer, Estado não deve impedir. De acordo com Maritain: "(…) segundo o 

princípio pluralístico, tudo aquilo que, no corpo político, puder ser feito por órgãos 

particulares ou sociedades de grau inferior ao Estado e nascidas da livre iniciativa do povo, 

deveria ser realizado por esses órgãos ou sociedades particulares” (MARITAIN, 1959, p. 82). 

Vale dizer, tudo aquilo que o corpo particular ou sociedade pode fazer que o Estado 

deixe para que elas façam, permanecendo então uma vivacidade democrática; (ii) a segunda 

possibilidade de edificação orgânica é justamente propiciar diretamente essa energia vital do 

povo, “de baixo para cima”; segundo Maritain: "a segunda é que a energia vital deveria 

indefinidamente proceder do povo, dentro do corpo político. Em outras palavras, o programa 

do povo não deverá ser oferecido ao povo de cima para baixo, e por ele aceito, mas deveria 

ser obra do próprio povo” (MARITAIN, 1959, p. 82). Essa citação de Maritain significa que 

para ele é importante que haja um estímulo pela cidadania, isto é, para que os indivíduos 

dessa sociedade se interessem pelos assuntos estatais, pelos assuntos da comunidade, pelos 

assuntos coletivos. E ele diz ainda: "significa isso que, na base de tudo, em um nível muito 

mais profundo que o dos partidos políticos, o interesse da iniciativa do povo em assuntos 



100 

 

cívicos deverão começar por um despertar da consciência comum das menores comunidades 

locais e aí permanecer constantemente em ação” (MARITAIN, 1959, p. 83). Essa citação é 

interessante porque ao fazer isso, ou seja, ao Estado delegar para as sociedades particulares e 

as outras sociedades inferiores a ele funções estatais inclusive de discussão de programas ele 

estimula uma participação cidadã, fazendo com que as decisões políticas tenham uma 

legitimidade democrática mais forte. O tema é muito sério; como nos admoesta Giacoia: "Do 

contratualismo clássico às novas formas de consenso, o pacto social vive, hoje, uma crise sem 

precedentes de poder e legitimidade"(GIACOIA, 2002, p. 13). 

Nesse aspecto, Maritain conecta meios de edificação e APAC, pois constitui 

justamente uma atividade que normalmente é exercida pelo Estado, que é de execução penal, 

mas que passa para a mão dos particulares. Essa transferência de atividade, claro que 

observada e regrada pelo Estado, fortalece então esses meios de edificação orgânica dentro da 

sociedade e, como Maritain diz, culmina por propiciar um despertar da consciência comum, 

cidadã, nas menores comunidades, “de baixo para cima”, como é salutar numa democracia 

personalista. 

Bem se observa, portanto, que a APAC possui natureza jurídica de entidade de apoio, 

criada na forma de associação sem fins lucrativos, de caráter privado para prestação de 

serviços ligados a ressocialização, incluindo recebimento de recursos públicos por meio de 

convênio. 

Nesse eito, força convir que o funcionamento da entidade dá-se segundo o rigoroso 

método APAC, sob a fiscalização da FBAC, tomando em conta as diretivas traçadas pelo Juiz 

da Execução Penal competente, principalmente no que tange às exigências legais de 

cumprimento da pena. Dentro do método e da orientação desse Juiz Coordenador é que a 

direção da entidade, os empregados contratados e voluntários exercem suas funções.  

E nessa atuação a APAC ocupa no espaço público papel de grande vivacidade 

democrática, na medida em que propicia “de baixo para cima” a concretização de atividade 

que tradicionamente é exercida “de cima para baixo” (sistema penitenciário tradicional). 

Calha, nesses quadrantes, arrolar vantagens da aplicação do método APAC em 

comparação com o sistema tradicional. As APACs contemplam método efetivo, barato e de 

excelentes resultados de reinserção social de condenados.   

 

Vários fatores contribuem para que a APAC seja reconhecidamente ao 
menos uma boa solução para o que se tem hoje: menor custo em comparação 
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com as penitenciárias tradicionais; baixos índices de reincidência dos 
egressos das APACs; oferta de educação e profissionalização aos internos; 
trabalho assistencial e educacional com as famílias; abertura para 
participação da comunidade na execução penal; e outros fatores positivos 
mais. (COSTA; CACHICHI; SIQUEIRA, 2019, p. 266) 
 

Nas APACs, um recuperando custa, em média, de 25 a 30% do que custa hoje um 

preso no sistema penitenciário convencional (a ausência de polícia e o trabalho de voluntários 

reduzem o custo da APAC)51. 

Ademais, dados comprovam que o egresso da APAC tem muito menor chance de 

delinquir, de forma que os índices de ressocialização proporcionados pela APAC são muito 

maiores do que os do sistema tradicional52. Os índices de ressocialização são apurados a partir 

de consultas a bancos de dados oficiais e informações assistenciais; dados esses com os quais 

é feito o “cálculo da porcentagem de recuperandos que reincidiram no crime após o 

cumprimento da pena dentro do CRS da APAC” (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 47). 

A APAC submete o recuperando à rígida disciplina que é exigida pelos responsáveis 

(funcionários e voluntários) e pelos próprios recuperandos; na APAC há intensa participação 

da comunidade na execução penal, mediante participação de voluntários, que exercem a 

cidadania fraterna, algo absolutamente incomum de acontecer no sistema tradicional; há 

respeito e trabalho com a família do recuperando entre outras. Ottoboni arrola mais de 100 

vantagens da APAC em relação ao sistema tradicional (OTTOBONI, 2001, p. 55). 

Constituindo entidade privada autônoma é imperioso que a APAC detenha 

patrimônio próprio. Nos termos das disposições estatutárias, “O patrimônio social constitui-se 

de bens móveis e imóveis, subvenções, donativos etc.” (estatuto-padrão, art. 61), constituindo 

fontes de receita da APAC: “a) contribuições de todo gênero de seus associados e de terceiros 

interessados; b) donativos que não tenham fins determinados; c) rateios e subscrições 

destinados às necessidades extraordinárias; d) convênios e parcerias; e) subvenções 

governamentais; e, f) verbas oriundas do Poder Judiciário.” (estatuto-padrão, art. 62), receita 

esta a ser aplicada integralmente na manutenção e desenvolvimento de objetivos 

institucionais. 

                                                 
51 Pereira, em 2006, trazia o valor de R$1.800,00/mês por preso no sistema tradicional; e R$400,00/mês na 
APAC, concluindo com destaque das letras maiúsculas no original: “ENTÃO, É MAIS CARO ‘APRIMORAR’ 
UM BANDIDO DO QUE RECUPERAR UM CIDADÃO” (PEREIRA, 2006, p. 200). Por seu turno, D’Agostini 
e Reckziegel falam em R$2.200,00 e R$650,00 para 2013 (D’AGOSTINI; RECKZIEGEL, 2016, p. 29). 
52 Em artigo publicado no ano de 1987, Miotto já destacava que na APAC de São José dos Campos os índices de 
reincidência eram inferiores a 5% (MIOTTO, 1987, p. 357). Em 2018, Ferreira apontou índice de reincidência 
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Em caso de extinção da APAC, o patrimônio remanescente, quando houver, deve ser 

destinado à entidade congênere de fins não econômicos, assistencial ou pública com 

atividades preponderantes e sede na mesma unidade da Federação sede da APAC extinta 

(estatuto-padrão, art. 67 e art. 61 do Código Civil). 

Havendo previsão específica em lei estadual, a manutenção das APACs é 

estabelecida por convênio com o Estado.  

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Defesa Social tratou de editar a 

Resolução 1.373, de 9 de janeiro de 2013, que dispôs sobre o assunto (Resolução disponível 

no anexo). Ou seja, o Poder Executivo estadual envia recursos para custeio de determinadas 

despesas das APACs.  

Assim, o convênio com o Estado, entretanto, não é o único meio de manutenção da 

APAC. Como esclarece Ottoboni (2018, p. 138):  

 

A quatro meses da inauguração do centro de reintegração social inicia-se o 
processo de celebração de convênio de custeio entre a APAC e o Poder 
Executivo (secretaria responsável pela administração penitenciária). 
O objetivo do repasse é a subvenção social usada para despesas de 
alimentação, de material de consumo, pagamento de funcionários e outras 
finalidades descritas no convênio. 
 

Cumpre anotar que, na condição de entidade de apoio do terceiro setor dedicada à 
recuperação social do preso, há previsão legal para dispensa de licitação para a contratação de 
APACs (Lei 8.666/93, art. 24, inciso XIII): 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: (…) XIII - na contratação de 

instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos (…) 

 
Sobremais, valores oriundos de penas restritivas de direitos também constituem receita da 

APAC, sem, contudo, olvidar a possibilidade de doações pela comunidade. De fato, as 

receitas da APAC segundo o Estatuto da entidade são provenientes de:  

 

a) contribuições de todo gênero a que são obrigados todos os 
associados; 

b) donativos que não tenham fins determinados; 
c) rateios e subscrições destinados às necessidades extraordinárias; 
d) convênios e parcerias; 
e) subvenções governamentais; e, 
f) verbas oriundas dos juizados especiais.  

                                                                                                                                                         
inferiores a 20% (FERREIRA, 2018, s.p.). 
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Assim, o convênio com o Estado, entretanto, não é o único meio de manutenção da 

APAC.  

Estimulam-se, ainda, parcerias com órgãos públicos e instituições públicas, quer 

órgãos da execução penal como Patronatos e Conselhos da Comunidade, quer instituições 

educacionais, desde universidades a escolas de ensino médio, técnico ou fundamental. Além, 

é claro, da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) e do próprio 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, MUHLE (2013) trata de várias instituições 

apoiadoras da APAC: Fundação AVSI; Instituto Minas pela Paz; Ministério Público de Minas 

Gerais; Secretaria do Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS MG); Secretaria do 

Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais (SETE MG); Centro de apoio operacional às 

alianças internacionais do Ministério Público de Minas Gerais; Associação dos magistrados 

mineiros; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). 

À evidência, cabe à APAC prestar contas a Secretaria de Estado responsável pelo 

convênio, ou designada no convênio, de todos os recursos públicos que receber. Trata-se de 

imperativo legal insculpido no art.183 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967: “As 

entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que 

recebem contribuições para fiscais e prestam serviços de interesse público ou social, estão 

sujeitas à fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente 

a cada uma.” 

A prestação de contas de outros recursos e receita recebidas do setor privado também 

deve ser realizada pela APAC. A prestação de contas deve ser disponibilizada em site próprio 

e outras redes sociais da APAC. Afora isso, toda a movimentação financeira e com recursos 

públicos e privados da APAC deve ser registrada em balancetes e balanços patrimoniais, que 

devem ser elaborados por profissional habilitado (contador), nos termos do que esclarecem 

Ottoboni e Ferreira (2016, p. 51). 

Além disso, deve ser feito um orçamento anual com a previsão das despesas da 

APAC. Para isso há um indicador de acerto do orçamento que deve ao final do exercício 

financeiro apresentar um percentual do que foi previsto e do que foi gasto – do que foi 

previsto em termos de receita e despesa e do que foi gasto em despesas e recebido em 

receitas. 

Determina o estatuto-padrão das APACs que prestação de contas, obedecidos os 
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princípios fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 62, 

p.ún.). 

Um aspecto relevante a tratar no contexto do patrimônio são os Centro de 

Reintegração Social - CRS, nome dado à estrutura física (ao presídio) administrado pela 

APAC53. Recomenda-se que seja prédio próprio, da municipalidade ou do Estado 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 28). 

 

 

Fotografia 1 - Centro de Reintegração Social - CRS 

Fonte: arquivo FBAC 

 

Não é novidade o malefício decorrente da manutenção no sistema tradicional de 

espaços de confinamento em condições degradantes, a que estão submetidas as pessoas que 

integram o aludido, o que é agravado ainda mais pela superlotação e superpopulação 

prisional.  

                                                 
53 Muitos Centros de Reintegração Social adotaram o nome “Franz de Castro Holzmarth”, advogado morto em 
1981 numa rebelião de presos na cadeia de Jacareí/SP (ANDRADE,  2016, p. 103). Foi considerado o primeiro 
mártir da APAC (OTTOBONI, 2018, p.76, nota 5). 
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A LEP determina, à guisa de dever do Estado, a prestação de assistência material ao 

recluso, consistente no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, 

incluindo instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além 

de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela 

administração (LEP, arts. 12 e 13). 

Manda a lei, ainda, que o estabelecimento penal detenha local adequado para 

“assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva” (LEP, art.83), incluindo área 

para “estágio de estudantes universitários” (LEP, art. 83, §1º) e “salas de aulas destinadas a 

cursos do ensino básico e profissionalizante” (LEP, art. 83, §4º). 

De outro lado, a LEP é clara quando afirma a necessidade de estabelecimentos que 

possam atender a mulher, com agentes exclusivamente do sexo feminino na segurança de suas 

dependências internas (LEP, arts. 82, §1º e 83, §3º). Deve considerar, ainda, condições 

especiais, sobretudo quando grávida ou lactante (LEP, art. 82, §2º), lembrando aqui a 

jurisprudência fraterna dos Tribunais Superiores que admite o deferimento de prisão 

domiciliar para mulheres grávidas ou que estão amamentando, com base na proteção da 

criança. A grande maioria das APACs são masculinas, porém há femininas e, nestas, as 

condições especiais das mulheres são tomadas em conta. 

A propósito, uma das características da APAC em relação ao sistema tradicional é o 

cumprimento do disposto no art.85 da LEP: “O estabelecimento penal deverá ter lotação 

compatível com a sua estrutura e finalidade”. Na APAC não há superlotação. É imperativo de 

respeito à pessoa humana “jamais admitir que o número de recolhidos seja superior às vagas 

disponíveis” (PEREIRA, 2006, p. 198). 

A APAC, ainda, cumpre o que diz as Regras de Mandela (Regras Mínimas para o 

Tratamento de Presos da ONU) que no plano internacional estipula na regra 89: “O número de 

detentos em unidades prisionais fechadas não deve ser grande demais a ponto de coibir o 

tratamento individualizado” (CNJ, 2016). 

As APACs propiciam melhor eficiência do sistema prisional, que passa a ser 

descentralizado em pequenas unidades locais, “incentivando cada cidade a assumir os seus 

problemas sociais, especialmente do preso, sem dispensar outros de idêntica gravidade: 

dependentes químicos, menores infratores alcoólatras, idosos, etc” (OTTOBONI, 2017, p. 

41). 

Entre as propostas de Ottoboni para melhoria do sistema penitenciário brasileiro, 
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encontra-se a descentralização dos presídios. O principal fundamento está na incapacidade, 

até então verificada, de preservar padrões otimizados de valorização humana nos grandes 

presídios brasileiros. É ponto de partida da aplicação do método APAC que eles seja aplicado 

em locais pequenos que possam reunir recuperandos da localidade (DARKE, 2014, p. 367). 

Para Ottoboni cada comunidade deve assumir os seus problemas sociais locais 

(OTTOBONI, 2001, p. 115). Algumas vantagens da providência seriam manifestas: “mantêm-

se vínculos familiares importantes para que o reeducando anime-se a retornar à sociedade e a 

retomar o convívio familiar, de um lado; e diminui a ansiedade pela falta de notícias do que 

acontece com entes queridos no mundo externo, de outro lado.” (POZZOLI; CACHICHI; 

SCARMANHÃ, 2019b, p. 175)  

Para além dos familiares, também vínculos sociais têm possibilidade de ser mantidos 

ou criados “…com amigos, conhecidos e pessoas próximas com possibilidade de retomada de 

emprego e de ajuda por parte dessa comunidade” (POZZOLI; CACHICHI; SCARMANHÃ, 

2019b, p.175). 

Unidades menores - como os CRSs - permitem melhor fiscalização dos internos, 

reduzindo ainda o poder de facções criminosas no estabelecimento  (OTTOBONI, 2001, p. 

116). Note-se que, nos termos da LEP, os estabelecimentos penais se dividem em 

penitenciária (para cumprimento de regime fechado), colônia agrícola, industrial ou similar 

(para regime semiaberto) e casa do albergado (para regime aberto). Na APAC os três regimes 

são executados no mesmo local, sem que isso implique violação da lei (LEP, art. 82, § 2º), 

contanto que não haja contato entre os recuperandos de um regime com outro. A exceção a 

isso será vista adiante quando se tratar do semiaberto extramuros e o regime aberto.  

A pedagogia da presença, instrumento importante do método APAC, apenas se faz 

possível com um número reduzido de recuperandos. Para melhor compreensão dessa 

afirmação, adiante (cap. 3) essa pedagogia será objeto de considerações. 

Ademais, em núcleos menores, especialmente pulverizados nas cidades do interior 

dos Estados, fica mais fácil atendimentos de emergência de assistência médica e 

hospitalização e, no caso da APAC, como ter família na localidade é um dos critérios para 

admissão, os CRSs desburocratizam em grande medida a saídas externas, quando necessárias 

e autorizadas judicialmente, para por exemplo velórios de parentes e outras hipóteses legais 

(OTTOBONI, 2001, p. 116).  

E mais, em espaços menores, a participação da comunidade é plenamente factível, 
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até por uma questão de segurança. Força convir com Pozzoli, Cachichi e Scarmanhã (2019b, 

p. 176): 

 

A participação da sociedade é difícil em grandes presídios e enormes 
unidades prisionais, nas quais, pela quantidade de presos, a segurança 
precisa ser extremamente intensa. Inclusive porque, normalmente, são locais 
em que se albergam presos de máxima periculosidade. Isso torna debalde 
qualquer tentativa de acesso da comunidade ao presídio, fazendo com que 
um muro – não só físico, mas moral e espiritual – seja verdadeiramente 
erigido entre preso e sociedade, aumentando a sensação de marginalização e 
de medo. Presídios locais e menores ajudariam a mudar a mentalidade de 
exclusão tão presente no senso comum de hoje.  
 

O trabalho com as famílias das vítimas e dos presos é facilitado, já que órgãos 

auxiliares da justiça atuam na localidade (OTTOBONI, 2001, p. 118). Assim, assistentes 

sociais atuantes nos CRSs podem com maior rapidez e comodidade contatar famílias dos 

presos e das vítimas que moram na localidade. 

 

2.1.2 Início e anos difíceis da APAC 

 

A origem da APAC  remonta ao ano de 1972, na cidade de São José dos Campos, 

Estado de São Paulo. Um grupo de 15 pessoas (OTTOBONI, 2001, p. 21), liderado pelo 

advogado Dr. Mário Ottoboni54, passou a atuar no Presídio Humaitá (OTTOBONI, 2012, p. 

43).  

O fundador da primeira Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - 

APAC é Mário Ottoboni, que nasceu em Barra Bonita, cidade do Estado de São Paulo, no ano 

de 1931. Foi advogado e jornalista. Criou e desenvolveu o Método APAC. Dedicou parte de 

sua vida à recuperação do ser humano encarcerado55. 

                                                 
54 Um registro histórico: além do advogado mencionado acima, que a presidia, a 1ª Diretoria Executiva da 
APAC-MÃE era composta pelas seguintes pessoas: Dr. Francisco Moreno, Vice-Presidente; Nilson Hermínio 
Consiglio, 1º Secretário; Ahed Said Amin, 2º Secretário; Benedito Chaves de Alcantara, 1º Tesoureiro; Luciano 
Gomes, 2º Tesoureiro; Toru Sanefuji, Diretor do Patrimônio; e Dr. Aníbal Augusto de Almeida, Diretor Jurídico. 
(OTTOBONI, 2012, p. 81). 
55 O falecimento de Mário Ottoboni no ano de 2019 provocou grande comoção nos meios jurídicos, em especial 
no Estado de Minas Gerais. Na condição de escritor, Ottoboni publicou inúmeros livros sobre o tema da 
recuperação do preso, inclusive com propostas para alteração do sistema penitenciário brasileiro (POZZOLI, 
Lafayette; SCARMANHÃ; CACHICHI, 2019b, p.162). 
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Fotografia 2 - Dr.Mário Ottoboni  

Fonte: Arquivo FBAC 

 

Miotto conta que nos idos de 1972, Mário Ottoboni, na época secretário executivo da 

municipalidade de São José dos Campos, sentindo-se acomodado demais, buscou algo para 

fazer em prol do próximo, católico fervoroso que era. Tendo ido à delegacia foi autorizado a 

visitar os presos. Ficou estarrecido com o que encontrou. Sabedor de que não poderia fazer 

nada sozinho arrebanhou outras quinze pessoas (MIOTTO, 1987, p. 352).  

A aludida atuação, de início, era similar àquelas das pastorais penitenciárias, com o 

escopo precípuo de prestar assistência religiosa aos presos, preparando-os para o convívio em 

sociedade (OTTOBONI, 2018, p. 42). Porém, em que pese, nunca, até então, ter sido o 

objetivo desse grupo de cristãos administrar presídios, com a desativação do Presídio Humaitá 

em 1979 (OTTOBONI, 2018, p. 42), este foi entregue à APAC, agora já constituída de 

personalidade jurídica própria em 15 de junho de 1974 (OTTOBONI, 2001, p. 45)56. Narra 

                                                 
56 Um dia antes (14/6/74), havia sido feita uma assembleia no Fórum de São José dos Campos, presidida pelo 
então Juiz da Segunda Vara Criminal e Corregedor dos Presídios, o Dr. Sílvio Marques Neto, dando por fundada 
a APAC, tendo Ottoboni sido o primeiro presidente (MIOTTO, 1987, p. 353). 
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Marques Neto, juiz corregedor do presídio à época: “No começo dos anos oitenta, 

preocupados com a fragilidade do prédio e a superlotação as polícias civil e militar 

resolveram abandonar a administração e a guarda da cadeia e prédios anexos dos regimes 

semiaberto e aberto, entregando a responsabilidade ao Juiz Corregedor de então. Este confiou 

tudo à administração da APAC” (MARQUES-NETO, 2007, p. 50). 

Esta APAC é conhecida como “APAC – Mãe de São José dos Campos - SP”, que 

pela Lei 1.712, de 20 de setembro de 1974, foi declarada de utilidade pública (SOUZA, 

Moacyr, 1984, p. 306). 

A APAC-MÃE, então, assume, depois de uma reforma na unidade prisional57. A 

reforma do prédio do presídio Humaitá foi realizada sem nenhum custo para o Estado apenas 

com a ajuda da comunidade (OTTOBONI, 2012, p. 44). Assim que finalizada a reforma o 

Juiz e o Promotor foram visitar o prédio. Animados, convocaram uma reunião com 

autoridades para reativação deste presídio. O acontecido é contado da seguinte forma por 

Ottoboni (2012, p. 44): 

 

Convocaram então, o delegado de polícia, o comandante da polícia militar e, 
o presidente da APAC, para uma reunião, destinada a decidir a reabertura do 
presídio, desativado sob a alegação de não reunir condições de segurança 
para abrigar presos. Feita a exposição pelo Doutor Nilo Cardoso Perpétuo e, 
formulado o pedido, a resposta daquelas duas autoridades foi negativa. O 
Juiz, então, dirigiu-se ao presidente da APAC, consultando-o da 
possibilidade da entidade dirigir o presídio sem o concurso da polícia civil e 
militar. Foi solicitada uma semana para consultas aos demais dirigentes e, a 
resposta, foi positiva. 
 

Naquela época tudo era novo. O nome não era ainda “Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados”, mas “Associação de Proteção e Amparo Carcerário” 

(MIOTTO, 1987, p. 353)58. A responsabilidade de gerenciar um presídio sem polícia era 

enorme e muita coragem - para não dizer heroísmo - foi necessária. O resultado, entretanto, 

foi muito exitoso. Ottoboni, o descreve da seguinte forma: “a experiência obteve absoluto 

sucesso, sem rebeliões, atos de inconformismo, ou homicídios, tão comuns anteriormente. A 

APAC chegou ao limite máximo de capacidade com cem presos no regime fechado e outro 

                                                 
57 “…dotando-o de beliches, sala de palestra, auditório, refeitório, departamento de remissão de pena e local para 
trabalho artesanal, gabinete odontológico, duas pequenas capelas, sendo uma no presídio e, outra para 180 
pessoas no regime semiaberto, farmácia, gabinete presidencial, bazar e Secretaria Administrativa dotada de 
computadores, arquivos, etc.” (OTTOBONI, 2012, p. 67). 
58 Segundo Ottoboni, a alteração do nome foi sugestão de Miotto: “A Associação de Proteção e Assistência 
Carcerária (APAC), mais tarde substituindo a expressão Carcerária por Aos Condenados, por recomendação da 
festejada penitenciarista Professora Doutora Arminda Bergamini Miotto” (OTTOBONI, 2012, p. 48). 
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tanto nos regimes semiaberto e aberto” (OTTOBONI, 2012, p. 45).  

Alguns anos depois, em 1986 (PEREIRA, 2006, p. 193), a APAC de Itaúna/MG foi 

fundada por Ottoboni e por seu discípulo, o advogado, teólogo e missionário leigo 

comboniano, Valdeci Antonio Ferreira, tendo sido a segunda prisão controlada por 

voluntários sem concurso da polícia (DARKE, 2014, p. 358). Em artigo publicado no ano de 

1984, Moacyr de Souza escrevia sobre o método APAC na prestigiada Revista dos Tribunais: 

 

Hoje, o sistema ganhou dimensão nacional. São oitenta e nove APACs em 
atividade em nove estados da Federação e sua ação já repercute fora de 
nossas fronteiras. Recentemente, uma delegação de técnicos do Ministério da 
Justiça de Guiné-Bissau esteve na sede da APAC joseense, durante uma 
semana, levantando dados sobre uma estrutura e resultados colhidos. A 
república de São Domingos também já se manifestou oficialmente sobre a 
obra desenvolvida em São José dos Campos e solicitou informes detalhados 
sobre o sistema. (SOUZA, 1984, p. 306) 
 

A APAC-MÃE deixou o Presídio de Humaitá por deliberação do Poder Judiciário. 

Marques Neto, juiz que a fundou com Ottoboni, atribuiu o abandono do método APAC no 

Estado de São Paulo a “razões políticas” (MARQUES NETO, 2007, p. 51). Foi um período 

conturbado. Ottoboni havia passado por uma cirurgia de coração em 200159, não havia 

incentivo das autoridades, os voluntários estavam exaustos e a escassez de recursos 

financeiros era grande60. Na época, refere Ottoboni, o Conselho Superior da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “decidiu pela restituição do Presídio de Humaitá 

de São José dos Campos à responsabilidade diretiva de Segurança Pública” (OTTOBONI, 

2012, p. 69). Mesmo com a possibilidade de a APAC manter o “trabalho socializador”, eram 

tantas as restrições “que tornaram o Presídio Humaitá idêntico ao sistema Prisional comum, 

descaracterizando, assim, o verdadeiro trabalho humanitário da APAC” (OTTOBONI, 2012, 

p. 71). 

De outra banda, porém ainda no contexto histórico de formação e aperfeiçoamento 

do método APAC, cumpre aqui falar sobre suas raízes pragmáticas. Nascida de uma 

necessidade prática, cunhada pela experiência e aperfeiçoada pela vivência prática, a APAC 

detém método que, embora funcione e produza resultados extraordinários, encontra - como já 

se referiu e se comprovará no decorrer do texto - forte respaldo filosófico nos postulados 

ético-políticos da doutrina cristã do humanismo integral.  

                                                 
59 Três pontes de safena em decorrência de um enfarto (OTTOBONI, 2012, p. 70). 
60 Esse angustiante momento é relatado por Valdeci Antonio Ferreira em depoimento publicado em obra de 
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Quando se estudam os postulados do método APAC, chama a atenção o modo pelo 

qual foram sendo forjados a partir da mais pura prática do dia a dia. Surgiu da reunião de 

cristãos em uma pastoral penitenciária que eram desafiados por problemas do cotidiano61. 

Esta forma de teorizar levada a efeito pelos idealizadores da APAC, que partiram da prática 

para na sequência buscar uma organização desse conhecimento, uma teoria do método, não é 

inaudita. Dworkin defendeu esse método de teorizar, para ele se trata de “uma filosofia de 

dentro para fora”, e que tem a vantagem de ser mais adequada ao problema prático social que 

ela pretende resolver ou compreender. 

Assim, o método APAC não foi cunhado a partir de uma suposta teoria geral que 

pudesse fornecer, a título de premissas, as bases para solução dos problemas enfrentados no 

cotidiano de uma unidade prisional administrada pela comunidade sem concurso da polícia. O 

caminho foi o inverso. A partir dos problemas vivenciados numa realidade prática foram 

entremostrando-se - a partir das soluções encontradas para tais problemas62  - os elementos do 

método, que no começo eram apenas cinco63, passando para os doze acima arrolados no 

decorrer da evolução do método. Há grandes vantagens em assim proceder, Dworkin (2009, p. 

39) obtempera: 

 

Quando raciocinamos de dentro para fora, as teorias são feitas sob 
encomenda, tendo em vista uma circunstância ou ocasião específica – sob 
medida, e não prêt-à-porter. As teorias feitas assim sob medida, e não as 
importadas ou vendidas por atacado, têm maiores probabilidades de sucesso 
no debate político. É possível que também sejam melhores para o meio 
acadêmico, mas esta já é uma outra história.  
 

E, de fato, desde sua concepção até hoje, a APAC evoluiu consideravelmente, se não 

nos fundamentos mais largos, ao menos quanto ao necessário ajustamento das práticas sociais 

às modificações de cada época. Tendo surgido de uma necessidade prática, produziu um 

                                                                                                                                                         
Ottoboni (2012, p.152-158). 
61 “(…) a Pastoral Penitenciária, sem nenhuma sombra de dúvidas, é considerada a mais difícil  e árdua (…)” 
(OTTOBONI, 2018, p. 115). 
62 A visão de Marques Neto, juiz que fundou a APAC com Ottoboni, deixa bem claro isto: a APAC “foi criada 
para assessorar o juiz das execuções. Por essa razão, não faz proselitismo e não fica invocando direitos humanos 
para criticar quem quer que seja. Ela busca apenas resolver os problemas” (MARQUES NETO, 2007, p. 50). 
63 Sobre essa afirmação, registra Massola (2001, p. 129, nota 1): “Em uma publicação, podemos ler que a APAC 
considera seu Método como pautado por cinco elementos essenciais: a valorização humana, a religião como fator 
essencial da recuperação, o preso cuidando do próprio preso, a recuperação e a promoção simultânea do preso e 
de sua família e o trabalho com base no voluntariado, por espírito cristão, gratuitamente (APAC em Revista, 
1996: 11).” Em 1984, publicou Moacyr de Souza artigo constando seis postulados: “A) matar o criminoso para 
salvar o homem; B) disciplina com amor; C) a religião como fator básico da emenda; D) o preso ajudando o 
próprio preso; E) assistência e orientação concomitantes ao preso e respectiva família; e F) sistema progressivo 
de cumprimento de pena” (SOUZA, Moacir, 1984, p. 307). 
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conhecimento que no início era tácito64 e passou a ser formalizado com a finalidade de se 

organizar de modo racional, ser passível de transferência para outros colaboradores e outras 

unidades da APAC, ser comunicado com mais facilidade, o que implicou um processo de 

externalização de um conhecimento prático. A partir do qual, durante a evolução, a trajetória 

das APACs, este conhecimento tem sido internalizado por todos aqueles que atuam nessa 

atividade que por sua vez produz novos conhecimentos táticos que são submetidos à nova 

externalização de modo formalizado. É neste sentido que se pode dizer que o método continua 

avançando, os problemas vão se modificando e aquele conhecimento externalizado formal 

passa a ser insuficiente para resolvê-los por completo; então novas tentativas de solução na 

prática vêm à lume e essas tentativas formam uma nova camada de conhecimento a respeito 

das APACs. Com efeito, a metodologia “de dentro para fora” mencionada por Dworkin 

aplica-se muito bem ao caso APAC, cujo método foi se desenvolvendo no decorrer da 

vivência prática. 

A propósito, anotam Nonaka e Takeuchi (2008, p.x): “O próprio conhecimento é 

formado por  dois componentes dicotômicos e aparentemente opostos – especificamente, o  

conhecimento explícito e o conhecimento tácito.” Os mesmos autores explicam como nas 

organizações (e a APAC é uma delas) há criação de novos conhecimentos mediante uma 

dialética que culmina na conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito, e 

vice-versa; em um movimento contínuo e dinâmico produto de sínteses: 

 

Como no raciocínio dialético, a criação do conhecimento aceita o que 
aparenta ser oposto – por exemplo, o conhecimento tácito e o conhecimento 
explícito  – e tenta sintetizá-los transformando-os e os unindo para 
transcender à realidade  existente. A nova realidade é criada através da 
síntese, que é o processo contínuo e dinâmico que reconcilia e transcende 
aos opostos. Em outras palavras, o  processo envolve a utilização de uma 
tese (A) e uma antítese (B) para criar uma  nova realidade (C). C é separado 
e independente de A e B, não algo intermediário entre A e B. (NONAKA; 
TAKEUCHI, 2008, p. 22) 
 

Das interconexões entre o conhecimento tácito e explícito pode advir associações que 

                                                 
64 Ottoboni mesmo retrata muito bem essa gênese da APAC. Nos primórdios, em 1972, em São José dos 
Campos, um grupo de 15 pessoas: “Inúmeras entrevistas com presos da antiga cadeia de Humaitá, num 
confronto com o material colhido na faculdade, deram-nos a certeza de que seria necessário um estudo mais 
aprofundado do sistema em vigor, para que se estabelecesse uma política penitenciária em sintonia com a 
realidade brasileira. Nosso trabalho teria de se desenvolver paulatinamente em busca de métodos mais adequados 
à nossa situação, pois concluímos que não existia nenhuma atividade estruturada de preparação do preso para seu 
progresso ao convívio social. 

Decidimos, assim, transformar o nosso trabalho num laboratório experimental, depois de um encontro com o 
Doutor Silvio Marques Neto, na época recém-promovido a Juiz Corregedor dos presídios da Comarca de São 
José dos Campos (SP)” (OTTOBONI, 2001, p. 21). 
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Nonaka e Takeuchi (2008, p. 23) chamam de modos de conversão do conhecimento. São 

quatro tipos de processos de conversão do conhecimento: “(1) socialização: de tácito para 

tácito; (2) externalização: de tácito para explícito; (3) combinação: de explícito para explícito; 

e (4) internalização:  de explícito para tácito.” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 23). O fluxo 

entre os modos de conversão propostos pelos autores produz novos conhecimentos: 

 

A criação do conhecimento inicia com a socialização e passa através de 
quatro modos de conversão do conhecimento, formando uma espiral. O 
conhecimento é amplificado passando pelos quatro modos de conversão, que 
podem ser  descritos como a seguir:   
1. Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de 
experiência direta.   
2. Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da 
reflexão.   
3. Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a 
informação.   
4. Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. 
(NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 23) 
 

Essas considerações são triplamente relevantes nessa pesquisa. Em primeiro lugar, a 

partir delas, é factível pensar que o conhecimento produzido nos primórdios do método - cuja 

origem será devidamente explicitada no decorrer deste texto - produziu um conhecimento 

tácito que, por socialização, foi repassado aos atuantes naquela época, mas que, por 

externalização, passou a ser formalizado em conhecimento explícito (primeiros textos e livros 

de Ottoboni), cujas obras, uma vez internalizadas, passaram a instar novos conhecimentos 

tácitos para resolução dos problemas práticos da APAC, gerando novas socializações e 

externalizações até chegar ao estado atual da arte em matéria de método APAC com os doze 

fundamentos do método. Como escreveu Ottoboni (2001, p. 27): “Na Apac nada se 

improvisa; tudo é fruto de uma longa e sofrida experiência.”  

Em segundo lugar, a visão dos autores Nonaka e Takeuchi (2008) será útil 

oportunamente para aprofundamento em elementos do método, em especial no da 

espiritualidade, como se verá no decorrer da pesquisa. 

Por fim, em terceiro lugar, vale esclarecer que é nessa dinâmica de sínteses que o 

presente trabalho, valendo-se do processo de combinação, insere-se com o fim de estudar o 

método APAC a partir do humanismo integral de Jacques Maritain e do conteúdo jurídico do 

princípio da fraternidade. Não que desse embasamento filosófico careça o método, ao 

contrário, ele funcionou e apresenta excelentes resultados há décadas com base na vivência 

prática das APACs, mas, de todo o modo, não parece dispensável, muito menos inúteis, 
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reflexões um tanto filosóficas sobre o método para quem sabe, no futuro de novas sínteses, 

alguma contribuição possa daqui advir, até porque, como também registrou Ottoboni (2018, 

p.122), “o Método APAC não está pronto. Existe uma gama de possibilidades para posteriores 

modificações daquilo que não é essencial na metodologia.”  

Fato é que, a despeito da derrocada no Estado de São Paulo, a partir da APAC de 

Itaúna/MG, o método frutificou no Estado de Minas Gerais. 

 

 

Fotografia 3 - APAC Itaúna/MG 

Fonte: arquivo FBAC 

 

Assim é que, desde 2001, a metodologia APAC é reconhecida como parte do 

Programa Novos Rumos, política pública de execução penal do TJMG (SANTOS, Luiz 

Carlos, 2016, p.15; ANDRADE, Joaquim, 2009, p. 10), com o fim de disseminá-la em Minas 

Gerais, abrangendo todas as comarcas do Estado (Res.633/2010, art.3º).  

Passaram então as APACs a fazer parte oficialmente da rota de atuação deste 
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Tribunal no campo da execução penal65, possibilitando o adequado manejo e “planejamento 

das ações, estratégias e metas para atingir a finalidade pública de forma eficiente, na prestação 

de ações e serviços públicos” (SANTIN, 2004, p. 35). Com inteira razão sublinha Leão Júnior 

(2017, p. 67):  

 

Enfatizamos nossa compreensão de que as ações governamentais não devem 
ficar de fora do conceito de políticas públicas, por serem elas meios ou 
instrumentos para a concretização do bem coletivo ou a efetivação do direito 
fundamental numa sociedade pluralista. 
 

Evidentemente, se a política pública de justiça e segurança pública deve existir para 

proteção da sociedade e garantia da paz em seu bojo; também, de outro prisma, não se pode 

esquecer de todos os direitos sociais que devem ser garantidos à pessoa privada da liberdade. 

Nesse compasso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através do Programa 

Novos Rumos, desde o ano de 2001, incentiva e apoia a implantação, em todo o Estado, do 

Método APAC, que tem sua filosofia resumida na frase: “matar o criminoso e salvar o 

homem” (CARVALHO, Kildare, 2016, p. 13). 

Com efeito, uma vez inserido no contexto maior do Projeto Começar de Novo, 

instituído pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na Resolução nº 96/2009, o Programa 

Novos Rumos tem seus objetivos arrolados no art.5º da Resolução 633/2010-TJMG. Eis o 

teor do dispositivo:  

 

Art.5º. Constituem objetivos do Programa Novos Rumos:  
I - manter e aprimorar a propagação da metodologia APAC, buscando a 
sensibilização da comunidade para as práticas de humanização da pena, e do 
Juízo da Execução, para a devida aplicação da Lei de Execuções Penais; 
II - estabelecer parcerias com órgãos públicos e instituições públicas e 
privadas, inclusive Patronatos, Conselhos da Comunidade, universidades e 
institutos de ensino fundamental, médio e técnico-profissionalizante, visando 
a implementação de práticas de valorização e resgate humano do preso, 
enquanto interno do sistema penal, buscando sua aproximação com a família 
e oportuna e bem sucedida inclusão no mercado de trabalho; 
III - oferecer suporte para a consolidação das atividades das APACs em 
funcionamento, em especial no tocante às rotinas financeiras, jurídicas e de 
divulgação dos trabalhos realizados; 
IV - acompanhar os indicadores e as metas de reinserção social do egresso 
do sistema prisional; 

                                                 
65 “(...) as políticas públicas são execuções das normas legais ou constitucionais, verdadeiros mecanismo de sua 
efetivação ou um ‘law enforcement’ (reforço para execução da lei). Não são apenas atos meramente políticos ou 
de governo, os chamados atos de gestão. As políticas públicas são os meios de planejamento para a execução dos 
serviços públicos. Em todas as áreas o Estado deve possuir políticas públicas de forma clara e precisa, na busca 
de melhor desempenho das atividades estatais” (SANTIN, 2004, p. 34). 
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V - diligenciar para a instalação do Conselho da Comunidade de cada 
comarca, para os fins previstos no art. 6º da Resolução nº 96, de 2009, do 
CNJ.  
 

Observe-se que a política pública de segurança pública e a de proteção de direitos 

humanos dos encarcerados não constituem políticas públicas concorrentes, bem ao contrário, 

o tratamento humano no cárcere reflete em maior segurança para a sociedade diante do 

aumento no índice de ressocialização do egresso do sistema prisional. À parte isso, bastaria 

pensar no quanto uma política pública de valorização humana (como é a APAC) diminui o 

poder das facções criminosas que dominam presídios superlotados. De outro lado, a falta ou a 

falha nessa política pública produz efeitos nefastos:  

 

(...) o desumano tratamento imposto aos presos não se constitui em problema 
que a eles fica limitado. Antes, toda a sociedade sofre os reflexos dessas 
ofensas e violações jusfundamentais, que se constituem em sério obstáculo à 
segurança, à harmonia social e, pois, à Justiça.  (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 
2018b, p. 507) 
 

A bem da verdade, até o Conselho Nacional de Justiça - CNJ tende a reconhecer a 

APAC como instrumento de grande valia na melhora do sistema prisional brasileiro. A 

respeito, cite-se o termo de cooperação firmado entre CNJ e TJMG, que prevê a disseminação 

de modelo humanizado de execução penal com referência ao modelo APAC (CNJ, 2019): 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo tem por objeto a 
disseminação, em todo o território nacional, de modelos humanizados de 
gestão prisional, a exemplo da metodologia APAC – Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados.  
 

Verbere-se, sobre o assunto, que em última instância a APAC protege, realmente, a 

sociedade. Com menor reincidência e menos crimes praticados, protegida estará a sociedade 

pela  ressocialização do infrator (OTTOBONI, 2018). 

A propósito da APAC como política pública oficial do TJMG e de entidade em 

auxílio direito ao Poder Judiciário, não se pode esquecer da relação da APAC com as 

autoridades constituídas e responsáveis pela execução penal de determinada localidade. 

A respeito, a Lei de Execução Penal enumera as principais autoridades em relação às 

quais é incumbência a correta condução da execução penal, cujos órgãos, de acordo com a 

norma citada, são: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária66; o Juízo da 

                                                 
66 Vale registrar que, em 2019, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, por meio da 
Resolução nº 3, de 13 de setembro de 2019 (cf. anexo), reconheceu o método APAC como política pública a ser 
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Execução; o Ministério Público; o Conselho Penitenciário; os Departamentos Penitenciários; 

o Patronato; o Conselho da Comunidade; a Defensoria Pública (LEP, art.61, I a VIII). 

Muitos destes órgãos são compostos por autoridades. Outras autoridades ainda 

podem atuar e influenciar diretamente na execução penal como governadores de Estado no 

momento em que decidem políticas públicas no âmbito penitenciário. 

A autoridade, para Maritain, é imprescindível numa sociedade vitalmente cristã. Esta 

autoridade serve em especial para propiciar o movimento da sociedade na concretização do 

bem comum, por intermédio da construção de uma obra comum. Da mesma forma que, como 

já destacado no capítulo anterior a respeito do bem comum, cabe à autoridade não só produzir 

leis conectadas com o bem comum, mas também aplicá-las de acordo com o bem comum; e 

isso implica, cristalizando, portanto, uma ética que se aplica à conduta das autoridades 

incumbidas da execução penal. Desse modo, tais autoridades devem buscar uma execução 

penal humanizada, sendo um desvio ético da parte dessas autoridades não fazê-lo, ou seja, 

omitirem-se diante dos problemas do sistema penitenciário tradicional.  

O exercício da autoridade conectado segundo essa ética leva em conta as 

circunstâncias concretas a partir das quais as decisões serão tomadas. Devem, portanto, os 

órgãos da execução penal, ao decidir por apoiar o projeto APAC, tomar em consideração a 

situação em que se encontram os presos no sistema tradicional (MARITAIN, 1941, p. 207). 

Cabe aqui alguma consideração a respeito do perfil de magistrado que deve compor 

varas de execução penal. Exige-se de tais juízes alguma sensibilidade. Dworkin (2010), em 

conferência realizada em Nova York, traduzida e publicada com o título ¿Deben nuestros 

jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filósofos?, propõe que os juízes pelo menos tenham 

habilidade suficiente para transitar pela filosofia ética e política analisando e trazendo na sua 

atividade prática conceitos, sendo capazes de discuti-los entre as várias escolas filosóficas. 

Não se trata de o juiz ter formação em filosofia, tampouco produzir filosofia própria, original, 

mas que tenha a possibilidade de discutir temas que são tão relevantes para a filosofia quanto 

para o direito, entre eles vários temas já aqui tratados como a dignidade humana, a 

democracia, a fraternidade etc. Nesse sentido é que o magistrado que se dedica à atividade de 

execução penal, não pode simplesmente se tornar um mero aplicador de regras da execução 

penal, sem ter em mira sempre a finalidade última temporal da sociedade e do Estado, que já 

foi referida por Maritain no capítulo 1 desse texto. 

                                                                                                                                                         
fomentada nacionalmente, propondo como diretriz como Diretriz de Política Penitenciária o fortalecimento da 
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Diálogo, humildade e paciência são pilares sobre os quais deve residir o 

relacionamento entre as autoridades e a APAC67. O diálogo, segundo Ottoboni, é 

imprescindível: “a equipe, como um todo, deverá estar alerta ao diálogo com as autoridades, 

buscando sempre as melhores soluções para os problemas” (OTTOBONI, 2018, p. 126). Isso 

implica proatividade por parte da APAC no repasse de informações sendo, segundo Ottoboni, 

uma boa política o envio de relatórios mensais, semestrais e anuais comunicando atividades e 

outras comunicações em caso de urgência. A humildade é importante, tanto em relação aos 

membros da APAC quanto também em relação às autoridades; a humildade de admitir a 

possibilidade de poder estar errado. A propósito, sem humildade sequer é possível o diálogo. 

A paciência também é imperiosa. A paciência está diretamente ligada, para Maritain, a uma 

coragem não por ação, mas por omissão. Uma capacidade de suportar.  

Maritain chama atenção para a técnica utilizada por Gandhi que foi justamente uma 

técnica espiritual que consiste na utilização de uma coragem não em uma ação, mas numa 

ação de suportar, numa resistência, de suportar a dor como mecanismo de ação política 

(MARITAIN, 1959, p. 85). Nesse sentido, sistematizando o pensamento de Maritain, é 

possível dizer que para ele a virtude da coragem pode ser exercida não apenas pela ação, mas 

também pela resistência; e é nesse aspecto que a paciência mútua constitui chave para o sadio 

relacionamento entre APAC e autoridades. Segundo Maritain: "em meu parecer, a teoria e a 

técnica de Gandhi deveriam ser relacionadas com a noção tomista e esclarecida pela mesma, a 

noção de que o ator principal da virtude da fortaleza não é o ato de atacar, mas o de suportar, 

aguentar, sofrer com constância” (MARITAIN, 1959, p. 84)68. 

Na APAC, o relacionamento com as autoridades do Estado é estabelecido a partir do 

convênio por intermédio do qual a APAC recebe recursos e presta contas. Também na APAC 

o relacionamento com as autoridades judiciais é muito próximo, em especial quando o 

Tribunal de Justiça apoia a divulgação e instalação de APACs nas comarcas, como acontece 

                                                                                                                                                         
participação da sociedade civil na Execução Penal por meio da APAC. (PORTAL DEPEN, 2019). 
67 “Muitos juízes não acreditavam na APAC. Muitos se rebatiam dizendo que era tudo utopia. Porém, vários 
juízes, promotores e advogados, depois de conhecerem a APAC, se converteram e começaram a acreditar na 
recuperação do preso. Doutor Paulo de Carvalho, da Comarca de Itaúna, foi um desses casos. Certa vez me 
interrompeu durante uma palestra e me disse: ‘Doutor Mário, a APAC também recupera promotores e juízes’.” 
(OTTOBONI, 2017, p. 32). No mesmo sentido, experiência do magistrado Marcos Francisco Pereira, por ele 
mesmo relatada em artigo intitulado “É possível a recuperação do preso?” (PEREIRA, 2006, p. 194). 
68 Maritain explica a diferença entre a virtude da coragem ativa e passiva: "devemos reconhecer que há duas 
ordens diferentes de meios de combate tomados no sentido mais lato da palavra, como existem duas espécies de 
fortaleza e de coragem: a coragem que ataca e a coragem que suporta; a força de coação ou de agressão e a força 
da paciência; a força que inflige um sofrimento nos outros e a força que suporta o sofrimento que se ele inflige.” 
(MARITAIN, 1959, p. 84). 
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em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná e Maranhão (OTTOBONI, 2017, p. 41).  

É papel fundamental das autoridades divulgar o método, pois “AS COISAS SÓ 

TÊM SIGNIFICADO QUANDO AS CONHECEMOS ”, como advertia (em caixa alta e 

negrito) em seus livros e cursos Ottoboni (2012, p. 52). 

Além disso, cabe lembrar que compete ao Juízo responsável pela corregedoria dos 

presídios inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, o que inclui à evidência a 

APAC, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o 

caso, a apuração de responsabilidade (LEP, art. 66, VII). Atividade similar também é exercida 

pelo Ministério Público (LEP, art. 68, p. ún.). Assim, em caso de irregularidade, cumprirá a 

APAC ajustar-se às determinações do Juízo, comunicando à FBAC, entidade de fiscalização e 

de apoio. 

Independente disso, todos os anos a APAC deve solicitar ao Juiz responsável “a 

emissão de um atestado em que conste se a APAC correspondeu às expectativas, bem como 

se exerceu com zelo e correção as atividades a ela atribuídas” (OTTOBONI; FERREIRA, 

2016, p. 47). Cuida-se de providência salutar como elemento para exercício de autocrítica da 

APAC na localidade com vistas a otimizar da aplicação do método APAC e prevenção e 

correção de equívocos. 

Ademais, o método APAC - solução genuinamente brasileira - tem despertado 

interesse internacional. A FBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, 

entidade responsável no Brasil pela coordenação e fiscalização de todas as APACs, é filiada à 

Prison Fellowship International - PFI, organização, com sede em Washington, consultora da 

ONU para assuntos penitenciários, que desde 1986 tomara conhecimento por intermédio de 

um congresso em que, representando o Brasil, Mário Ottoboni explicou o método APAC, das 

vantagens deste método (MIOTTO, 1987, p. 362; MARQUES NETO, 2007, p. 51). 

Sobre a curiosidade internacional pelo método APAC e resultados para além das 

fronteiras nacionais, relata ainda Marques Neto (2007, p. 51): 

 

Quando o então governador George W. Bush autorizou a criação de um novo 
estabelecimento ao lado da penitenciária de Jester, em Houston, que foi 
chamado de ‘Jester 2’ – ‘APAC replication’, necessitou de uma pesquisa 
independente para assegurar-se dos bons resultados do método aqui no 
Brasil. Foi contratada a Universidade de Vanderbilt, de Nashville, no 
Tennessee. Veio a São José dos Campos e Bragança Paulista o professor 
Byron Johnson que, depois do levantamento dos dados nas duas APAC, 
efetuou uma conferência desses elementos na secretaria de segurança e 
administração penitenciária. Confirmou-se a redução da reincidência para 
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menos de 15%, embora houvesse incluído como reincidência os vários 
crimes cometidos antes da primeira condenação e cumprimento da pena. 
 

Há parceiros internacionais de apoio às APACs, como a Fundação Avsi, italiana, 

cuja ação social no País, por meio da AVSI Brasil, já existe há mais de 30 anos. A própria 

Comunidade Européia, por intermédio do Programa Eurosocial, tem feito ações conjuntas 

com a FBAC. 

Com a expansão das APACs em território nacional, apresentou-se a necessidade de 

uma entidade que pudesse centralizar e mediar o contato entre todas a fim de que o método 

APAC fosse preservado de modo uniforme (OTTOBONI, 2017, p. 51). Ottoboni se deu conta 

a certa altura de que o desenvolvimento das APACs estava fora de controle, com base em 

livros que ele mesmo havia publicado pelas Edições Paulinas (OTTOBONI, 2012, p. 83). A 

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC foi então fundada em 1995 na 

cidade de São José dos Campos, também por Mário Ottoboni (OTTOBONI, 2012, p. 84).  

No plano nacional e internacional é a entidade também privada sem fins lucrativos, 

responsável por coordenar, fiscalizar e auxiliar todas as demais APACs em atividade e 

ministrar cursos e treinamentos para todos aqueles envolvidos diretamente com as APACs: 

autoridades, membros da diretoria, funcionários, voluntários e até recuperandos 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 21; OTTOBONI, 2017, p. 53).  

“Toda APAC, necessariamente, necessita ter o aval da FBAC, para firmar e manter 

convênios de custeio com o Estado” (OTTOBONI, 2017, p. 53). Cada APAC contribui com o 

pagamento de taxa de anuidade para manutenção da FBAC (estatuto-padrão das APACs, art. 

71, p. ún.). 

Em resumo, a FBAC assumiu a responsabilidade de manter a unidade de propósitos 

das APACs, capacitando os envolvidos, além de orientar, assistir, fiscalizar e zelar pelo fiel 

cumprimento da metodologia (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 111). 

Atualmente a FBAC está sob a direção de Valdeci Antônio Ferreira, que sucedeu 

Mário Ottoboni após quatro mandatos exercidos por ele. O próprio Ottoboni, referindo-se a 

administração de Valdeci Antônio Ferreira, diz: “dotou a FBAC uma nova sede em Itaúna, 

estruturou a sua administração, dando a orientação às APACs, e o fazendo incansavelmente 

na labuta diária, enfrentando as dificuldades com destemor e perseverança” (OTTOBONI, 

2012, p. 84). Atualmente, a sede da FBAC fica em Itaúna/MG.  
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2.2 A comunidade e a APAC 

 

Bauman, com apoio em David Garland, consignou sobre as prisões atuais: “São os 

muros, e não o que acontece dentro deles, que ‘agora são vistos como o elemento mais 

importante e valioso da instituição’” (BAUMAN, 2005, p. 107). A assertiva vale para o 

sistema tradicional, em que os olhos da sociedade não podem enxergar para dentro dos muros 

das penitenciárias: “Como o avestruz que esconde a cabeça na terra para não ver o perigo, o 

Estado estabelece normas e regras criando dificuldades de toda sorte para evitar a presença da 

sociedade dentro das prisões, de modo que ninguém possa saber o que se passa ali dentro” 

(FERREIRA, 2017, p. 23). 

Afigura-se perturbador o fato de a sociedade, aterrorizada pelos altos índices de 

violência, manter-se inerte diante da efetiva possibilidade de ressocialização do condenado; 

defendendo, ao contrário, pena de morte e tortura como forma de alcançar a paz social e 

diminuir a violência (MORAIS; DA SILVA, 2010, p. 166). Em sentido contrário, isto é, com 

o fim de otimizar a recuperação dos condenados,  Kildare Carvalho adverte sobre o imperioso 

desenvolvimento de ações conjuntas “pelos diversos segmentos do Estado e da sociedade de 

maneira afiada e harmônica” (CARVALHO, Kildare, 2016, p. 14). 

Na APAC a situação é bem outra. Abrem-se os muros da prisão para que a 

comunidade não só observe o que lá acontece, mas que participe efetivamente do processo de 

ressocialização do recuperando, atividade tipicamente desempenhada pelo Estado com 

exclusividade até então no Brasil.  

Durante todo o trabalho da APAC, há dispositivos e procedimentos que a levam à 

autorreflexão sobre suas atividades. Esse exercício de autocrítica é fundamental sobretudo 

para otimização da aplicação do método APAC na localidade. 

Toda a APAC mantém rotina para recebimento de visitas, mantendo, ainda, na 

portaria principal livro de registro de opiniões de visitantes como forma de não apenas 

preservar a história (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 47), mas reavaliar possíveis críticas. 

E de fato essa atuação se no campo coletivo (da comunidade) encontra eco nos meios 

de edificação orgânica, no aspecto individual também impacta no agir do cristão, o qual pode 

agir em três planos: espiritual, temporal e intermediário. Maritain explica no plano espiritual 

atua-se na condição de cristão. Cuida-se do plano da vida litúrgica, sacramental. O cristão 
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atua como igreja de Cristo, como “membro do corpo de cristo” (MARITAIN, 1941, p. 282). 

Diversamente, nas atividades políticas e sociais em que o cristão atua na cidade, ele não o faz 

na condição de cristão nem na condição de católico, mas como um cristão como católico 

porque não poderia ser diferente. Esse é o plano temporal, no qual a ação do cristão é cívica, 

não espiritual. Para Maritain exigir que um cristão não haja como cristão significaria exigir 

dele que aja como um simples material humano à disposição das forças do mundo: “que fará 

ele [o homem], porém aí, se não age como cristão? Será um animal, um material humano 

utilizado pelas forças e os interesses do mundo” (MARITAIN, 1941, p. 285).  

Haveria, ainda, um plano intermediário, consistente naquele em que assuntos 

espirituais refletem diretamente na sociedade, na comunidade, como é o caso por exemplo 

quando um cristão defende a liberdade de culto.  

Destarte, todas as pessoas envolvidas diretamente na APAC - sejam autoridades 

investidas na função de magistrado, membro do Ministério Público e de outra função pública; 

sejam membros da comunidade; sejam recuperandos, todos, sendo cristãos, agem como 

cristãos, não na condição de cristãos. E assim o fazendo, duas conclusões são imperiosas: 

seria contraditório ignorar, ou até mesmo tolerar, violação na dignidade humana de pessoas 

reclusas (MARITAIN, 1941, p. 291).  

Todo esse aspecto do pensamento maritaineano condiz com a APAC, cuja atuação 

estabelece-se principalmente no segundo plano (temporal), uma vez que tem atividades 

ligadas à execução penal. Por conseguinte, a atuação do cristão na APAC é secular, temporal, 

mas sem esquecer os valores cristãos que estão na base de qualquer ação que deve o mesmo 

cristão tomar (MARITAIN, 1941, p. 286).  

Diga-se, contudo, que há também atividades ligadas aos dois outros planos. No plano 

espiritual, quando se participa de uma cerimônia religiosa (missa, culto). No plano 

intermediário, quando se luta por exemplo para que, além da missa e do culto evangélico, haja 

presença de grupos de outras religiões ou correntes de pensamento em prol da coexistência de 

todas as ideologias (desde que não violadoras da dignidade humana).  

Todos esses aspectos - coletivos e individuais - revelam uma base filosófica da 

atuação do agir coletivo (participação da comunidade e individual na APAC (voluntariado, 

recuperando e família).  

Dentro desses pressupostos, a análise das relações entre comunidade e sistema 

prisional será empreendida tomando-se em conta o postulado metodológico da participação da 
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comunidade na APAC, seguindo-se do exame do papel do voluntariado propriamente dito, 

bem como, por derradeiro, do próprio recuperando e da família.  

De modo que, já tratado do Centro de Reintegração Social – CRS, mais quatro 

postulados do método serão tratados ainda neste capítulo: a participação da comunidade, o 

voluntário e o curso para sua formação, o recuperando ajudando o recuperando e a família. 

 

2.2.1 Participação da comunidade 

 

A participação da comunidade é o primeiro elemento do método APAC. Para 

Maritain: “não é o cristão, para falar verdade, jamais resignado” (MARITAIN, 1941, p. 132). 

A sociedade política é essencialmente destinada, em razão do próprio fim terrestre que a 

especifica, ao desenvolvimento de condições de meio que levem de tal sorte a multidão é um 

grau de vida material, moral e espiritual conveniente ao bem comum e à paz do todo 

(MARITAIN, 1941, p. 130). Nesse sentido, cabe ao cristão lutar por isso, ou seja, lutar por 

uma sociedade que propicie uma vida boa, justa e feliz para todos. O cristão deve sempre lutar 

pela felicidade dele e de todas as pessoas, a felicidade cristã. Não deve resignar-se a 

injustiças.  

Assim, a participação da comunidade, vale salientar, trata-se de elemento de tamanha 

importância; sem o qual, sequer cogitar-se de APAC, na comunidade, é possível.  

Por consectário, uma das implicações desse elemento fundamental diz respeito ao 

movimento de criação da APAC que deve partir em princípio não daquelas autoridades dos 

órgãos da execução penal interessados em cumprir de modo eficaz o que determina a lei com 

custo reduzido, mas da própria comunidade que almejando a tais finalidades, conscientiza-se 

de que a constituição da APAC no seu seio produzirá bons resultados em prol da própria 

comunidade, em prol do ressocializando, em prol das próprias vítimas. 

A participação da comunidade tem previsão legal no artigo 4º da Lei de Execução 

Penal cujo teor é o seguinte: “Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade 

nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.” 

Na exposição de motivos da norma legal, constou expressamente: “Nenhum 

programa destinado a enfrentar os problemas referentes ao delito, ao delinquente e à pena se 
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completaria sem o indispensável e contínuo apoio comunitário” (Exposição de Motivos, item 

24).  

A propósito desse dispositivo legal, escreveu Mirabete (1992, p.2): 

 

Com o referido dispositivo não está o Estado eximindo-se da tarefa que lhe é 
pertinente, mas apenas afirmando que cabe à própria comunidade uma 
parcela de responsabilidade na reintegração daquele que delinquiu. A 
moderna orientação doutrinária, aliás, assinala a conveniência de incorporar 
e incrementar a participação da comunidade, com o esforço privado idôneo, 
na obra de readaptação dos delinquentes.  
 

E não é só isso, uma vez que antes da atual Lei de Execução Penal, o projeto que deu 

origem à norma previa a possibilidade de penas restritivas de direito e também a constituição 

do conselho da comunidade justamente como formas de participação da comunidade na 

execução penal (SOUZA, Moacir, 1984, p. 305). Da mesma forma os patronatos. Tudo isso 

são exemplos de instituições que deveriam aproximar a comunidade e a execução penal.  

Mas essa previsão legal não foi suficiente. Precisou a própria Constituição Federal 

elevar ao altiplano das normas constitucionais a previsão de que a segurança pública, embora 

dever do Estado, é “direito e responsabilidade de todos”, nos termos do caput do art.144 do 

Texto Maior 69. E não apenas na seara da segurança pública. Como lembra Alves, “a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu em diversas normas a obrigatoriedade da 

cooperação entre sociedade civil e as instâncias de governo” (ALVES, 2013, p. 234)70. 

Encarece Ottoboni a participação da sociedade na execução da pena, o que deveria 

ser mais incentivado: “é um dos fatores decisivos para o sucesso da preparação do preso para 

voltar ao seu convívio” (OTTOBONI, 2001, p. 117), não só pela assistência não apenas 

religiosa desempenhada (pastorais penitenciárias), mas também pela atuação direta de 

voluntários das mais diversas áreas: assistência jurídica, educacional, médico, odontológico, 

                                                 
69 “Art.144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
(…)” 
70 Poder-se-ia cita o campo ambiental: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”; da proteção da criança e 
do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 
a amparo ao idoso: “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida”, só para citar alguns exemplos sem pretensão de exaurimento. 
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psicossocial etc. (OTTOBONI, 2001, p. 118). 

É nesse sentido que o Programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, como já foi salientado aqui no capítulo primeiro, coloca como escopo do projeto a 

sensibilização das comunidades a respeito da importância de uma execução penal humana e 

efetiva. 

Dessa forma, cabe aos agentes da execução penal informar a sociedade, a 

comunidade local, a fim de que munida de informações essa comunidade possa se mobilizar 

para concretizar a APAC, caso seja de seu interesse. Importa destacar que um dos primeiros 

passos para a constituição da APAC é justamente a realização de uma audiência pública em 

que a comunidade a acolhe e se compromete a constituí-la e levá-la adiante. 

Sem esse despertar da comunidade para a importância da APAC o projeto não pode 

ser implementado na localidade. 

Cabe, aqui, trazer à consideração o preconceito existente na sociedade contra o 

criminoso. Muito desse preconceito é estimulado pela mídia e pelos meios de comunicação 

em geral, os quais “ao exacerbarem as notícias, deixam de prestar um bom serviço à 

sociedade, estimulando a violência e a criminalidade.” (OTTOBONI, 2004, p. 95). Além de 

programas televisivos sensacionalistas, que, muitas vezes, distorcem os fatos ou atribuem-lhes 

cores mais fortes do que realmente possuem, acabam por reforçar o medo e o preconceito da 

sociedade e também divulgar e notabilizar criminosos: “ele [o criminoso] passa a ser 

respeitado ou desconsiderado no meio prisional pela proporção do tempo que ocupou no 

noticiário. Quando, então, há reprise a glória é inusitada!” (OTTOBONI, 2004, p. 95). No 

mesmo sentido crítico da mídia que estimula o preconceito e a violência (conforme 

FERREIRA, 2017, p. 24). 

“Com efeito, os delinquentes tendem a ser vistos como ‘intrinsecamente maus e 

depravados’ - ‘não são como nós’. Qualquer semelhança é pura coincidência…” (BAUMAN, 

2005, p. 108). Este preconceito constitui uma barreira que deve ser superada pela 

comunicação entre os formadores de opinião de uma comunidade e ela em si mesma. “Não 

pode haver uma inteligibilidade mútua, uma ponte para compreensão, uma comunicação real 

entre ‘nós’ e ‘eles’. …” (BAUMAN, 2005, p. 108). No sistema tradicional, a participação da 

comunidade é praticamente inexistente, uma vez que os presídios não admitem a interação 

entre voluntários e – muitas vezes até por uma questão de segurança – os reclusos. Não há 

estímulo para tal. “Em suma, as prisões, como tantas outras instituições sociais, passaram da 
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tarefa de reciclagem para a de depósito de lixo.”(BAUMAN, 2005, p. 108). E, por conta deste 

preconceito existente contra os reclusos do sistema penitenciário, a própria sociedade “varre o 

lixo incômodo para debaixo do tapete, mantendo-se comodamente afastada das prisões. Não 

toca a chaga social. Não toca nas feridas expostas, porque sabe que ao tocá-las poderão 

acordar suas próprias feridas e assim dar-se conta de que o seu lugar poderia ser o lugar do 

preso” (FERREIRA, 2017, p. 23). 

 Reside aqui, pois, um ponto de notável diferença entre o sistema APAC e o método 

tradicionalmente aplicado no Brasil. Observe-se que a participação da comunidade, elemento 

fundamental do método APAC, não é estimulado no sistema tradicional, o qual muita vez 

impõe uma barreira (até por razões de segurança) para que isso se concretize. 

Bem diferente é a APAC. Constitui entidade aberta à comunidade, que na verdade 

está à frente da unidade prisional, uma vez que diretoria, empregados e voluntários fazem 

parte dela. Constituem como que representantes dela na concretização da execução penal. 

Como bem observa Paulo Carvalho (2009, p. 156):  

 

(…) a APAC, ao se propor a concretizar tais objetivos acabou abarcando 
outros mais amplos, como o de modificar a cultura da sociedade sobre o 
condenado e por consequência sobre a pena e o direito penal, transformando-
se em agente de profunda transformação social, por acreditar que o preso, 
por pior que seja o crime que tenha cometido, não perde a condição de ser 
humano nem deixa de ser cidadão (todo homem é maior do que o seu erro e 
a sua culpa). 
 

Até mesmo deve ser considerado que o próprio recuperando faz parte da comunidade 

que acolhe a APAC, uma vez que um dos requisitos para a transferência do preso à APAC é 

que ele tenha família na localidade. Assim, é um membro da própria comunidade que se 

estabelece como recuperando na APAC. Esse aspecto também é uma particularidade que faz 

com que a APAC se constitua praticamente 100% da própria comunidade.  

A participação dos comerciantes e dos empresários da localidade também é 

fundamental para que a APAC produza resultados maximizados. As parecerias entre o 

empresariado e a APAC frutificam tanto na produção de receitas para APAC quanto no 

reconhecimento por parte da comunidade de uma atividade produtiva que caracteriza a 

cooperação do recuperando à coletividade, uma cooperação positiva. Além disso, estabelece 

laços entre o atual recuperando – futuro egresso – com maior possibilidade de empregos, de 

abertura de vagas de empregos para os egressos do sistema APAC junto a empresários do 

local. Em síntese, o apoio da comunidade se estabelece em várias nuances da própria 
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comunidade, quer na diretoria da APAC, nos empregados, nos voluntários, nos próprios 

recuperandos, nos empresários, na igreja; tudo isso são elementos que tornam a APAC 

praticamente de modo integral inserida nessa comunidade. A propósito, diga-se que o 

programa do TJMG orienta as APACs nas decisões jurídicas, inclusive quanto a parcerias 

(ANDRADE, 2009, p. 10). 

Faz-se mister, pois, dupla reeducação: do recuperando para se ressocializar; mas 

também da sociedade para recebê-lo: “A tarefa é, pois, dupla. Recuperar o preso e preparar o 

ambiente social para o seu retorno…” (SOUZA, 1984, p. 304). 

Pelo necessário comprometimento da comunidade “…a APAC não deve ser o 

resultado do desejo de uma autoridade, mas sim do despertar da sociedade civil para o 

problema da ineficiência do sistema tradicional de cumprimento de pena para fins de 

ressocialização. Ou seja, é a partir da ampla participação comunitária que deve surgir a 

APAC” (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 113). 

Em resumo, protagonista da execução penal é a comunidade. Sem ela não há 

nenhuma possibilidade de dar certo o projeto na localidade, quer por falta de voluntários, quer 

por carência de apoio dos empresários, quer, ainda, insuficiente assistência religiosa, jurídica, 

social, psicológica e física, além de oportunidades de emprego para os egressos.  

Nesse trabalho de informação prévia à comunidade, de responsabilidade dos 

precursores da APAC na localidade, deve-se deixar claro que a responsabilidade pela 

execução penal por lei também é da comunidade. Cuida-se de um ponto fundamental de 

exercício da cidadania e de busca por autonomia do Corpo Político que não pode ficar para 

sempre omissa frente a situação atual do problema penitenciário: 

 

(…) a sociedade precisa encarar a realidade dos fatos, deixando de acreditar 
que o cárcere é um depósito de presos de onde estes jamais sairão, enquanto 
que, na verdade, cumprida uma parte da pena (1/6, 2/5 ou 3/5, de acordo 
com as regras atuais), retornarão, recuperados ou não, para o seio social. 
(ESTEVÃO et al., 2018a, p. 114) 
 

Comum é a resistência da comunidade quando, sem o preparo adequado, se fala ou 

se expõe a intenção de criar uma APAC na localidade. A resistência decorre da falta de 

informação e do preconceito que está arraigado à sociedade quanto à criação de presídios. 

Devem os entusiastas da APAC na comunidade lidar com isso com naturalidade. Tentar se 

aproximar da comunidade a fim de esclarecer do que se trata o projeto e implementá-lo; 

dificilmente será possível uma implementação unânime, porque durante a existência da 
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APAC, o desenvolvimento do método, os resultados que serão produzidos fazem com que 

outras pessoas compreendam e adiram ao sistema. Dessa forma, a APAC vai conquistando a 

comunidade aos poucos, basta então que haja uma manifestação favorável de parte da 

comunidade, pontos sensíveis e importantes, como membros das universidades, o 

empresariado e uma boa parcela da população local. Além, claro, dos representantes do povo, 

como políticos locais e representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e da OAB. 

Assim, como destaca Estevão et al. (2018a, p. 114): “por meio da exposição dos frutos do 

trabalho da APAC na própria comunidade, colocando em destaque o trabalho do preso e a 

valorização do ser humano, o preconceito arraigado na cultura brasileira rumo à superação.”  

Destarte, é com muita paciência e obstinação que a APAC, aos poucos, vai 

superando o “bandido bom é bandido morto” mote em que 57% da população acredita, 

segundo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (LIMA; BUENO, 2016, p. 6). O que 

constitui uma ilusão, porquanto “ao final, cumprida a pena, a pessoa que foi abandonada atrás 

das grades voltará para o seio da sociedade muito pior do que entrou, com muito mais revolta 

e sentimentos de vingança” (FERREIRA, 2017, p. 24). 

A partir da lição de Aristóteles, Maritain destaca que é importante que a coletividade 

tenha um comportamento voltado para a cidade. Isso significa que existe uma ética que deve 

regular a conduta individual – interna, do indivíduo – mas também, para Maritain, uma ética 

coletiva.  

Não se pode falar em uma ética apenas como tomar ética individual, uma ética que 

conduz a ação interior do homem, mas de uma ética geral que se aplica a coletividade que 

seria “reta vida da multidão reunida” (MARITAIN, 1941, p. 207).  

O fim da cidade, por sua vez, é a vida boa de Aristóteles, isto é, aquela em que se 

estabelece a possibilidade de uma autorrealização do indivíduo enquanto ser humano 

(eudaimonia). Para Maritain, aplicar a ética à política implica conhecer e aplicar no domínio 

coletivo, interpessoal, valores humanos como a justiça, amizade fraternal, respeito à pessoa 

humana e outras exigências da vida moral (MARITAIN, 1941, p. 208).  

À comunidade cumpre observar o preceito moral de fazer o bem e evitar o mal, 

extraído da doutrina de Santo Tomás de Aquino. Fundamentado nisso, é possível dizer que a 

comunidade em si tem o dever moral de propiciar condições melhores ou dignas para os 

encarcerados. Para Maritain (1941, p. 211):  
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Exige a moral que, antes de que o mal seja feito por um homem, façamos 
tudo para o impedir; e depois, tudo para o desfazer sem acarretar um mal 
maior; porém, se isso for impossível, exige que reconheçamos o que é: a 
existência do mal que este homem cometeu, e que aí está, que foi cometido, 
que tomou assento na trama dos acontecimentos, com o bem que ele 
parasita. 
 

Essa citação ilustra o pensamento de Maritain no sentido de que o Estado, mas 

também a coletividade têm responsabilidade sobre o mal que a pessoa, enquanto parte do 

todo, faz. Muitas vezes esse mal pode ter sido provocado por uma estrutura política ou social 

injusta baseada em um liberalismo individualista ou algum outro sistema totalitário injusto.  

À coletividade cabe o dever de buscar impedir o mal ou repará-lo: fome, guerras, 

totalitarismos, atrocidades humanitárias, desemprego, consumismo, desigualdade, 

individualismo. Não sendo possível superar a exclusão e a marginalização, não se pode 

cometer um mal maior: retirar a dignidade humana, ainda que de pessoas que violaram as leis 

da comunidade. Segundo Maritain (1941, p. 212):  

 

(…) e se aí está [o mal praticado], somos disto talvez responsáveis em 
alguma desconhecida medida. E o que nos é exigido agora, é que tudo 
façamos para curá-lo e o reparar, e para recolocar no seio do bem as 
consequências do fato consumado.   
 

Diante dos problemas do sistema penitenciário tradicional, muita vez pode ser a 

prisão um mal maior em comparação com o dano provocado pelo delinquente, em especial 

quando não se tem um quadro de ressocialização. 

Responsabiliza-se, ainda, a coletividade pelo estigma contra o egresso, o que 

representa postura coletiva condenável por Maritain (1941, p.213): "O Cristo, que odiava o 

pecado, era amigo dos pecadores.”  

Assim, quando alguém, que cometeu um crime, cumpre ou cumpriu a pena, é 

excluído do convívio social pela pecha de presidiário ou ex-presidiário, a comunidade 

responsável age de modo contrário à ética, fazendo mal uso da moral e um testemunho 

anticristão71. Não deve a comunidade tolerar, menos concordar, com o erro, mas estar perto 

daquele que errou para tentar recuperá-lo (fazer o bem). Segundo Maritain (1941, p. 213):  

 

Quando alguém se torna o culpado de qualquer falta, podemos ter de mudar 
de conduta seu respeito porque não temos mais confiança nele,  porque ele 

                                                 
71 Parente expõe o paradoxo da sociedade brasileira que, ao tempo em que cultiva em grande maioria valores 
cristãos, renuncia à fraternidade e à misercórdia para alimentar sentimento de ódio ao preso e ao egresso 
(PARENTE, 2017, p. 142). 
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põe em perigo certos bens sobre os quais devemos zelar, etc. Contudo, a 
menos que possamos, por um título ou outro, uma jurisdição sobre ele, nós 
somos obrigados a traduzir em nosso comportamento para com ele nossa 
reprovação com a sua falta. Como se fosse tornar-se cúmplice da falta 
cometida por algum homem não tratá-lo como ocupado e não manifestar 
assim. Por um sinal social, a pureza da nossa consciência. 
  

Ferreira recorda que Santo Agostinho afirmava que não existe pecado que um 

homem cometa que outro não seja capaz de cometer, querendo dizer então que por mais que 

aqueles que estejam no erro ou no crime errados, a comunidade deve buscar neles a redenção, 

a melhora e a recuperação, e que o erro e o crime é algo essencialmente humano, de modo que 

todas as pessoas – presas ou não – poderiam cometer o mesmo erro (FERREIRA, 2017, p. 

24). 

 

É próprio da misericórdia acolher, tal qual o pai do filho pródigo (Lc 15,11), 
mesmo aquele que dissipou sua dignidade, vivendo dissolutamente. A 
cristãos não é dado negar misericórdia a ninguém, nem mesmo a quem os 
massacra. Santa Faustina falava da misericórdia para com os piores 
pecadores: "quanto maior o pecador, tanto maior direito tem à misericórdia 
divina" (Diário, §423, p. 146).  (COSTA; CACHICHI; CACHICHI, 2017, p. 
95) 
 

Como bem define Miotto (1987, p. 346): “Misericórdia é a virtude que leva a ter 

compaixão do sofrimento alheio, e procura aliviá-lo. É uma virtude que supõe amor, cujos 

sinônimos são caridade e ágape.” Sayeg e Balera destacam à luz do princípio da igual 

importância - segundo o qual a todos interessa que cada vida humana seja bem-sucedida e não 

desperdiçada - e do princípio da responsabilidade especial - pelo qual cada um é 

especialmente responsável por seu próprio bem - que cada pessoa é responsável: pelo seu 

bem; pelo bem do próximo e pelo bem de todos (SAYEG; BALERA, 2011, p. 98). 

Se é dever individual de cada cristão ser misericordioso, então “Também a 

comunidade deve agir de modo misericordioso. Não excluir, acolher. Dar a mão ao excluído 

para incluí-lo. Uma sociedade misericordiosa reconhece, valoriza e aceita as diferenças.” 

(COSTA; CACHICHI; CACHICHI, 2017, p. 96.) Pensar o contrário, significa admitir que a 

misericórdia não é um valor relevante na sociedade (MIOTTO, 1997, p. 350). 

Quando alguém comete um erro, não se deve rejeitá-lo por isso, não se pode bani-lo 

do convívio  porque assim se presta mal uso da moral e testemunho anticristão. "O Cristo, que 

odiava o pecado, era amigo dos pecadores” (MARITAIN, 1941, p. 213). Como consta no 

Evangelho: “Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me” (MT, 25-

36). “Jesus, falando aos discípulos acerca do juízo final, colocou os encarcerados ao lado dos 
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doentes, dos denudos…” (SOUZA, 1984, p. 308). E de fato: 

 

E Jesus disse no evangelho que no final dos tempos Ele viria para iria 
separar as ovelhas dos cabritos (Mt 25, 32). Será dito àqueles da sua direita: 
"Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está 
preparado desde a fundação do mundo; porque tive fome, e me destes de 
comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me acolhestes; 
estava nu, e me vestistes; adoeci, e me visitastes; estava na prisão e fostes 
ver-me." (Mt 25, 34-36) Ao passo que aos que Lhe estiverem à esquerda, 
"Apartai-vos de mim" (Mt 25, 41). Sem misericórdia, não há salvação. 
(COSTA; CACHICHI; CACHICHI, 2017, p. 96) 
 

Parente debruçou-se em dois valores encontrados simultaneamente na Bíblia cristã, 

no Alcorão do Islamismo e na Torá do judaísmo: amor ao próximo e perdão (PARENTE, 

2017, p. 149). Dois valores que adeptos dessas religiões ou mesmo de nenhuma, mas que os 

considere válidos, fundamentam o dever transcendente da comunidade em cooperar com 

aquele condenado que, consciente e voluntariamente, admitiu a culpa, assumiu a 

responsabilidade e quer mudar de vida. Faz parte da “sociedade livre, justa e solidária” 

objetivada, em caráter fundamental, pela nossa República, segundo ditames constitucionais 

(CF, art.3º, inc.I). Assim, qualquer que seja a religião ou convicção filosófica que aceite tais 

valores, não há salvação para uma comunidade que despreza condenados. E essa - diga-se - é 

aquela contrária à implantação de APACs no seio da comunidade. A rejeição é sempre 

grande72. Posições contrárias argúem que a APAC “serve para defender criminosos” 

(MORAIS; DA SILVA, 2010, p. 166); outras vozes chegam a sustentar desvalorização 

imobiliária nas cidades que têm presídios. Maritain caracteriza isso como um conflito entre 

uma certa prosperidade das cidades e uma sabedoria política. Pode-se trazer o ponto para a 

temática da execução penal no conflito entre os interesses materiais da comunidade e a 

promoção do bem comum (pelas condições adequadas no cárcere, valorização humana das 

pessoas que nele se encontram reclusas).  

 

Como opção de gestão comunitária, a APAC é um exemplo irrefutável de 
como é possível compartilhar responsabilidades com a sociedade civil com 
resultados visivelmente positivos (custo mínimo, tratamento digno, 
reinserção social, baixos índices de reincidência). (LEAL, 2005, p. 35) 
 

Neste conflito devem prevalecer os ideais que cristalizariam a sabedoria política, 

                                                 
72 “Infelizmente, a participação da sociedade, e do cidadão como indivíduo isolado, na ressocialização do preso e 
do egresso, seja de que forma for, é mínima, ínfima, para não dizer insignificante, se for considerada a 
autocompreensão de religiosidade da população brasileira. Assim, o cidadão como pessoa e a sociedade como 
corpo social não refletem e não praticam alguns valores sagrados que a religião professada prega” (PARENTE, 
2017, p. 157). 
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porque existe uma fé na providência divina de que este conflito imediato no futuro gerará um 

fruto melhor de uma prosperidade não só material mas também espiritual. Explica Maritain 

(1941, p. 215):  

 

Afirmar-se-á, então, que você é o exercício político da justiça e das outras 
virtudes morais, se pode acarretar momentaneamente sofrimentos e perdas, 
deve finalmente servir ao bem comum da cidade, o qual implica 
normalmente certa prosperidade desta.  
 

Aqui vale retomar a relevância da atuação dos representantes do povo e das 

autoridades investidas do poder de direcionar políticas públicas, devendo fazê-lo em nível 

profundo de consciência, seguindo os conselhos de Maritain de educar e despertar no povo o 

apreço pelos valores cristãos (MARITAIN, 1959, p. 159). 

Logo, ainda que a sabedoria política cause prejuízo imediato, no futuro é o bem 

comum - verdadeira prosperidade - que deve ser garantido.  

Isso tudo não pode ser considerado sem um pressuposto que é o do governo soberano 

do universo, que é a existência de Deus comandando tudo isso. Segundo Maritain (1941, p. 

214): “não se daria, acreditamos nós, solução válida a essa questão se senão admite um 

soberano governo político do universo, que é propriamente, naquela ordem mesma, um 

governo divino (...)” 

Em Maritain, assim, é uma questão de fé, ou seja, levar a efeito a sabedoria política 

significa caminhar a partir de imperativos e valores cristãos muitas vezes sem saber onde que 

o caminho vai levar: “Seria o mesmo querer discernir na embocadura de um rio quais as 

geleiras e os afluentes que originam suas águas” (MARITAIN, 1941, p. 215). 

Porém, contra eventual crítica ateia à solução de Maritain para o conflito acima 

delimitado, pondere-se que a força contramajoritária dos direitos fundamentais das pessoas 

encarceradas deve pesar, para uma deliberação eticamente adequada, no sopesamento entre 

esses direitos e os interesses materiais da coletividade. 

Enfim, com Parente (2017), pode-se afirmar que a participação da comunidade na 

ressocialização do recuperando e no acolhimento do ex-recuperado não tem base apenas na 

lei, mas também em valores transcendentes da moral e da espiritualidade. 
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2.2.2 Voluntariado e sua formação 

 

Com efeito, como já destacado anteriormente no capítulo 1, o humanismo integral 

propõe uma sociedade fraterna composta por pessoas que, agindo em comunhão, 

desenvolvam suas ações e condutas a partir da ação no amor, muitas vezes com 

autossacrifício e sem buscar nada em troca.  

Donde, a respeito do humanismo de Maritain, sendo-lhe o grande objetivo 

“engrandecer o homem na comunhão, e é por isto que ele não poderia ser outro senão um 

Humanismo heroico” (MARITAIN, 1941, p. 7). 

Além dos associados e dos membros da diretoria executiva, a APAC vale-se da 

colaboração de funcionários, estagiários e voluntários, todos de capital importância ao regular 

desenvolvimento das atividades estatutárias e institucionais. 

O voluntário na APAC é aquele que exige de si uma grandeza verdadeiramente 

“superumana”, vivenciando na própria carne benesses e adversidades do trabalho na APAC. 

Para Maritain (1967, p. 16): “É ideia pacífica a de que para defender os direitos da pessoa 

humana, bem como para defender a liberdade, devemos estar sempre preparados para oferecer 

a própria vida.” 

De acordo com o espólio de Moacyr de Souza, o preso dá mais valor ao trabalho 

voluntário do que àquele prestado por funcionários do Estado (SOUZA, 1984, p. 303)73. 

No desempenho dessa atividade heroica de entrega ao outro, Ottoboni arrola alguns 

predicados que deve possuir o voluntário. O primeiro deles é ter uma espiritualidade capaz de 

gerir o método APAC. Isso significa considerar “Deus como fonte de tudo” (OTTOBONI, 

2018, p. 115). Em relação a este ponto, da espiritualidade do voluntário, muito se aplica o que 

será dito oportunamente a respeito da espiritualidade como fundamento do método APAC, 

motivo pelo qual se remete ao item pertinente infra. Ottoboni, quanto ao voluntário, quer 

deixar caracterizado que é importante que ele não apenas conheça profundamente o método, 

mas também saiba transitar pela espiritualidade, o que implica realizar atividade de voluntário 

como que uma entrega ao outro e isso com alegria. Note-se que o voluntário (nem ninguém 

que trabalha na APAC, quer seja da diretoria, quer funcionários, está obrigado a ser cristão - 

                                                 
73 “O profissional sente dificuldades maiores, pois o presidiário vê nele sempre um agente do Estado 
opressor…”(SOUZA, Moacyr, 1984, p. 303). 
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SOUZA, Moacyr, 1984, p. 308). Esta entrega ao outro, independente do credo ou da crença, 

implica uma renúncia a si mesmo – com efeito, o voluntário abre mão de momentos de lazer, 

excessos nos prazeres e de momentos de convívio com a família – deve ser esclarecida a 

respeito da necessidade do cristão servir sem indispor-se com ela (OTTOBONI, 2017, p. 54).  

Essa entrega há de ser levada a sério, isso significa que o voluntário deve atuar com 

pontualidade e aplicar estritamente o método sem questioná-lo na aplicação. Deve o 

voluntário trajar-se de forma adequada, ter uma comunicação sempre gentil e fraterna 

(OTTOBONI, 2018, p. 116). Predicados morais, como ser verdadeiro, atuar com bom senso, 

saber orientar, dar conselhos, ser compreensivo, não se alegrar com o erro dos outros, 

respeitar a todos os funcionários, diretores e recuperandos, são predicados também 

enfatizados por Ottoboni (2018, p. 117). Deve o voluntário saber perdoar e não levar 

problemas particulares para suas atividades na APAC. 

Ottoboni também trata de pormenores gerais a respeito do desempenho da atividade 

do voluntário. Ottoboni recomenda que o voluntário ouça, tenha uma escuta ativa, para com o 

recuperando. Isso significa permitir que ele, uma vez estabelecida uma relação fraterna e de 

confiança, exponha tudo aquilo que o recuperando entender pertinente. Não deve, entretanto, 

ser tratado de assuntos da vida passada do recuperando no crime, como o delito cometido, por 

exemplo (OTTOBONI, 2018, p. 119). 

Cabe, então, ao voluntário saber escutar, sem interromper o recuperando. Depois de 

ouvi-lo, sumariar o que ele disse, a fim de que ele possa refletir sobre o que comentou e 

aprofundar as suas reflexões para buscar o cerne interno daquilo que o aflige. Na sequência o 

voluntário pode buscar pontos positivos e enfatizar as qualidades do recuperando a fim de 

aumentar sua autoestima. 

Com efeito, a atuação dos voluntários está diretamente associada, também, à 

valorização humana do recuperando. Simboliza para este último a presença de alguém (do 

voluntário) que está ali, compartilhando seu tempo, sem ganhar nada, sem nenhum interesse, 

porque se importa com os recuperandos. Na vida do crime ninguém faz nada sem ganhar algo 

em troca. 

Importa ao voluntário ser, sobretudo, misericordioso, “não atirar a pedra, mas 

estender a mão; fazer pontes, não separar, não excluir, mas sim unir, incluir o outro” 

(COSTA; CACHICHI; CACHICHI, 2017, p. 95) É sem discriminar o recuperando, muito 

menos os familiares, encontrar forças para, de modo fervoroso e pleno de compaixão, 
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postergar compromissos pessoais em prol da causa da APAC.  

Mas cautelas por parte do voluntário devem ser tomadas. A primeira cautela que 

deve ter o voluntário é ter ciência de que as informações que ele repassar no convívio com o 

recuperando serão objeto de divulgação entre eles na APAC. “O que for descoberto será o 

‘assunto’ de toda a semana.” (OTTOBONI, 2018, p. 119). Durante o relacionamento também 

com o recuperando, segundo Ottoboni, é normal que este solicite tipos específicos de ajuda ao 

voluntário como, por exemplo, ir ao fórum para saber sua situação processual, passar recados 

para a família, enviar cartas e roupas etc. Segundo Ottoboni, o voluntário preparado saberá 

que a APAC tem setores específicos para isso e, portanto, o voluntário deverá encaminhar o 

recuperando aos setores específicos da APAC para isso. Não deve o voluntário prometer nada 

que não possa cumprir ao recuperando, uma vez que “o recuperando não esquece e durante 

uma ou duas semanas, aguardará ansiosamente o retorno do voluntário; tão logo este adentre o 

regime, será cobrado” (OTTOBONI, 2018, p. 120). 

Deve também o voluntário evitar de comentar aquilo que ouviu dos recuperandos e 

que seja algo íntimo da vida deles. “Basta que o voluntário faça um simples comentário 

daquilo que ouviu dos recuperandos para que estes desacreditem totalmente nele” 

(OTTOBONI, 2018, p. 122). 

Muitas vezes, o recuperando precisa ser corrigido e cabe outras vezes ao voluntário 

fazê-lo. Deve fazê-lo sempre com fraternidade, com carinho, sempre longe da presença de 

terceiros (OTTOBONI, 2018, p. 122). Ottoboni recomenda aos voluntários sobriedade, no 

vestir, no agir, no beber, no falar. Assim, especialmente as mulheres devem ir trajadas de 

forma que não estimulem segundas intenções no recuperando. Os voluntários e voluntárias 

devem evitar intimidades que possam gerar dissabores no que tange aos relacionamentos com 

os recuperandos. Devem agir com mansidão e prudência. Nunca deve o voluntário beber 

bebidas alcoólicas e ir à APAC. Deve ter cuidado para dar notícias especialmente ruins aos 

recuperandos, lembrando sempre que “eles não poderão deixar o presídio para solucionar 

problemas.” (OTTOBONI, 2018, p. 125). 

Outra recomendação que Ottoboni repassa aos voluntários é a de que devem eles 

assumir um compromisso. Isso significa que “não é justo iniciar um apostolado junto aos 

presos e depois, por qualquer dificuldade, abandonar o homem atrás das grades” 

(OTTOBONI, 2018, p. 127).  

Toda essa renúncia que se exige do voluntário não reverte em prol dele mesmo em 



136 

 

nenhum momento? A resposta deve ser positiva, isto é, a atividade de voluntário faz com que 

ele próprio cresça muito em sua própria humanidade. Um bom voluntário é aquele que venceu 

o comodismo, o preconceito, a prepotência, o orgulho, elementos que impedem uma mudança 

interior muito importante para quem pretende atuar na APAC (OTTOBONI, 2017, p. 54). 

A necessidade do preparo técnico e da formação dos voluntários é extrema.  

A direção da entidade, os empregados contratados e voluntários, todos exercem suas 

funções estritamente observando o método APAC, as determinações do Juiz da Execução 

Penal e as orientações da FBAC.   

Como destacam Ottoboni e Ferreira, nas atividades desenvolvidas na APAC pelos 

voluntários não pode haver amadorismo, tampouco improvisação: 

 

Importante observar que toda a equipe, constituída de voluntários e de 
funcionários contratados para trabalhar tão somente no setor administrativo, 
precisa ser devidamente capacitada, uma vez que um trabalho dessa 
natureza, de difícil execução, não pode ser pautado pelo amadorismo e 
improvisação. Conhecer em profundidade o Método APAC, a psicologia do 
preso, ter estrutura psicológica e cultivar uma espiritualidade são requisitos 
básicos para que todos os que atuam nas APACs possam desempenhar bem 
o seu papel. (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p.75) 
 

Outro ponto a considerar no particular do voluntariado são os casais de padrinhos. 

Nos primeiros anos da APAC já se utilizavam a experiência dos casais de padrinhos. São 

voluntários, muitas vezes “advogados, assistentes sociais, psicólogos, professores” 

(MARQUES NETO, 2007, p. 51). Atuam em auxílio ao recuperando e à família deste durante 

e depois do cumprimento da pena. 

Cada casal se encarregava de um ou dois presos, isso com o tempo foi aumentando o 

número de afilhados; a ideia era que esses casais assistissem espiritualmente os afilhados e 

buscassem promover, ajudar, a reintegrá-los – tanto o recuperando quanto as respectivas 

famílias – na sociedade (MIOTTO, 1987, p. 354; SOUZA, 1984, p. 308). 

Como destacam Ottoboni e Ferreira (2016, p. 75): 

 

No conjunto dos voluntários, destacam-se os “casais padrinhos”, que, ao 
adotarem os recuperandos como afilhados, contribuem para que sejam 
refeitas, em nível psicológico, as imagens desfocadas e negativas que os 
recuperandos possam ter em relação à figura do pai, da mãe ou de ambos, ou 
ainda das pessoas que os substituíram em seu papel de amor. 
 

Cumpre aos padrinhos assistir também às famílias dos recuperandos. “O ‘padrinho” 
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também é a ponte entre recuperando e família” (MARQUES NETO, 2007, p. 51).  

Assim, quer inserindo-o no contexto familiar dos padrinhos; quer obtendo apoio para 

sua família, o recuperando com o tempo de convivência sai da esfera de violência, ódio e 

desconfiança que o mundo do crime lhe impõe; passando para uma concepção saudável de 

bem-viver (OTTOBONI, 2012, p. 53).  

Os padrinhos constituem extraordinário diferencial da APAC em relação a outros 

estabelecimentos prisionais. É a prova ao recuperando de que a sociedade não o abandonou 

para sempre (MARQUES NETO, 2007, p. 51).  

Mesmo depois do cumprimento da pena, os padrinhos auxiliam “na efetiva 

reintegração do preso junto à família, seu grupo social e atividade profissional, seguindo sua 

vida obrigatoriamente por pelo menos seis meses”(MARQUES NETO, 2007, p. 51). 

Além dos casais de padrinhos, Moacyr de Souza relata ainda a existência de “casais 

coordenadores” que na verdade seriam casais voluntários com atuação em colaboração com a 

diretoria da APAC em atividades variadas, desde organização de eventos até reuniões com o 

CSS (SOUZA, 1984, p. 309). 

 

2.3 O recuperando e a família 

 

O recuperando e a respectiva família têm papel fundamental no processo de 

ressocialização no método APAC. Tomadas as formalidades para transferência do preso para 

a APAC, este será acolhido por ela de acordo com o regime de cumprimento de pena 

pertinente à sua condenação. Isso significa que é possível que o recuperando ingresse na 

APAC para cumprimento direto no regime fechado, semiaberto ou aberto.  

 

2.3.1 Recuperando ajudando o recuperando 

 

O eufemismo “recuperando” foi considerado por Ottoboni como correto e adequado 
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para designar todo aquele que se submete a um dos três regimes de cumprimento de pena no 

método APAC. Vem, segundo Ottoboni, do sentido de recuperar, readquirir o perdido, 

recuperar a saúde, de modo que: “numa proposta de valorização humana, é admissível o 

eufemismo recuperando para evitar o uso dos termos preso, interno, condenado ou 

sentenciado, os quais, embora verdadeiros, não deixam de chocar e depreciar o ser humano” 

(OTTOBONI, 2001, p. 99). O termo representa a busca pela recuperação do homem em várias 

dimensões: no campo da saúde, da educação, da instrução, da profissionalização, da 

valorização humana, da religião, da espiritualidade. Em razão disso é que, para Ottoboni, não 

é adequado o termo reeducando/educando. Trata-se de termo que está restrito ao campo da 

educação. Todavia, no método APAC, o restabelecimento – a reaquisição – se dá em muitos 

outros campos além do campo educacional (OTTOBONI, 2001, p. 100). 

Em relação ao postulado do Recuperando Ajudando o Recuperando, a ideia central é 

desenvolver no interior de cada um o sentimento de fraternidade na vivência comunitária 

(DARKE, 2014, p. 370), rechaçando a filosofia individualista e egoísta presente no sistema 

tradicional, em que “os presos mais fortes ou mais poderosos exploram os mais fracos, 

material e sexualmente. Ameaçam, humilham, comentem violência e extorquem as famílias” 

(FERREIRA, 2017, p. 28); os presos mais fortes apropriam-se, por furto ou roubo, dos 

pertences dos presos mais fracos: “Os grupos que exercem o domínio do presídio assaltam o 

tempo todo…” (OTTOBONI, 2001, p. 24) 

O elemento em foco - Recuperando Ajudando o Recuperando - propicia transitar na 

relação entre recuperandos o valor segundo o qual “a sua dignidade está na dignidade do 

outro” (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 114). 

Sem viés paternalista, o método APAC é apto a despertar no recuperando um sentido 

para a dor que ele sente. Frankl, escritor e psiquiatra que fundamentou muito do que escreveu 

Ferreira (2017), interrogou sobre a capacidade de o ser humano transformar a dor em sentido, 

numa ressignificação em busca do “sentimento de que [se] é responsável por algo perante a 

vida, por mais duras que sejam as circunstâncias” (ALLPORT, 1987, p. 5) e, assim, 

prosseguir vivendo de modo digno.  

Numa sociedade paternalista, os dirigentes – em especial o soberano – assumem a 

figura paternal em relação aos súditos, aos dirigidos. Este paternalismo é responsável por uma 

captis diminutio dos súditos uma vez que passam a ser, em comparação com o soberano, 

menores. No paradigma de Maritain isso não acontece. Vale lembrar que essa ideia de 
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Maritain é inspirada no modelo dominicano, ordem religiosa da qual Santo Tomás de Aquino 

fazia parte, regime dominicano este em que, em uma sociedade de irmãos, um deles era 

escolhido para chefiar a organizar os outros, mas não havendo entre eles relação de 

paternidade, mas de irmandade.  

No paradigma de Maritain, não há uma hierarquia paternal entre a necessária 

autoridade e àqueles que a ela são submetidos; ao contrário, existe uma paridade essencial 

entre eles. Segundo Maritain (1941, p. 191):  

 

(…) uma paridade essencial na comum condição de homens voltados ao 
trabalho, estaria na base das relações de autoridade e da hierarquia das 
funções temporais, quer se trate da autoridade política ou das outras espécies 
de autoridade social. 
 

Nesta sociedade, então, existiria aristocracia do trabalho, o que é diferente do que 

acontecia antigamente na idade média em que havia uma ascensão hereditária e diferente 

também do que acontece no liberalismo individual em que há uma ascensão pelo dinheiro: 

 

A hierarquia porém das funções das vantagens não seria mais ligada a 
categorias hereditárias fixadas como outrora pelo sangue (o que no princípio 
constituía ademais uma solução sã), nem como hoje pelo dinheiro (o que 
constitui uma solução doentia). E é em uma verdadeira aristocracia do 
trabalho (em toda amplidão e variedade qualificativa desta palavra) que em 
um regime temporal vitalmente cristão deveria então conhecer (e não seria 
sem dúvida absolutamente muito fácil ainda) o respeito da pessoa humana no 
indivíduo e na multidão. (MARITAIN, 1941, p. 194) 
 

Na esteira do preconizado por Maritain, na APAC “o recuperando é tratado como 

adulto e convidado a participar de sua recuperação desde sua chegada” (PEREIRA, 2006, p. 

198). Mas, no percurso dessa recuperação, dessa ressignificação, não caminha sozinho o 

recuperando. Seguem com ele todos os atores que diretamente atuam na APAC, entre esses os 

demais recuperandos. A caminhada começa cedo. Assim que acordam, às 6h, devem arrumar 

as celas e comparecer ao primeiro ato do dia pontualmente às 7h. Trata-se do “Ato 

socializador do dia”, quando se faz chamada nominal, feita pelo o funcionário da APAC que 

exerce o cargo de inspetor de segurança (chamado plantonista); seguida de ato devocional, 

composto de hinos de louvor, reflexão bíblica, oração do recuperando, além de avisos e 

comunicados diversos (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 37). É a dose diária de energia 

fraterna para seguir adiante74. 

                                                 
74 Em todos os regimes há ato socializador, mesmo no regime aberto e no semiaberto extramuros, muitas vezes 
em horário mais cedo por conta da jornada do trabalho externo. 
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Ferreira (2017) dedicou longas páginas para tratar da psicologia do preso. Segundo 

Ferreira, portanto, são elementos da psicologia do preso75: ausência de culpa em relação às 

vítimas e vitimização; mentira; hipersensibilidade; egocentrismo; apatia/desânimo; revolta; 

agressividade com as pessoas que mais ama; indecisão/inconstância/instabilidade; 

infantilização; imediatismo; alteração de humor; carência; alienação; desconfiança; 

autoestima; esses quinze elementos denotam um sentimento de repugnância e de não 

aceitação da sua situação. Outros quatro elementos denotam sentimentos de isolamento e 

descrença: perda da identidade; medo; trauma/bloqueio; solidão/busca de privacidade.  

De outro lado, outros dezesseis elementos indicam sentimentos conflituosos em 

busca da tranquilidade: ódio – ativo/passivo; neuroses; preconceito em relação ao amor e à 

amizade; esperança, sonhos constantes, busca de liberdade; sentimento de culpa em relação a 

Deus, à família e a si mesmo; doença; higiene; apetite; insônia/pesadelo; solidariedade 

incondicional; apreço pelas artes; complexo de rejeição; apreço à família; temor/descrença em 

Deus; prestatividade; dependência generalizada (FERREIRA, 2017).  

Depois de versar sobre os elementos da psicologia do preso citados acima, Ferreira 

destaca a importância do trabalho artesanal (laborterapia), do resgate da pessoa do 

recuperando a partir de sua autoestima e a importância também do trabalho numa pedagogia 

da presença. Os elementos atinentes ao trabalho artesanal e à pedagogia da presença serão 

vistos oportunamente quando cuidarmos do trabalho no regime fechado e a valorização 

humana (capítulo 3).  

A retomada da confiança em si mesmo, por intermédio do diálogo e amor-ágape, é 

considerada ponto relevante, por Moacyr de Souza (1984, p. 307), no desenvolvimento do 

esquema de tratamento do preso. Agora tratar de como Ferreira vê o trabalho da APAC na 

elevação da autoestima do recuperando. Na busca pela elevação da autoestima do 

recuperando, Ferreira destaca inicialmente a importância disso. Para ele, autoestima significa 

autoconsciência, isto é, consciência de si mesmo, abrangendo além disso um grau de 

satisfação consigo mesmo, o que implica uma autovalorização pessoal. Normalmente, à vista 

de todos esses elementos mencionados já da psicologia do preso, é muito comum que ele 

tenha uma autoestima muito baixa, e sentimentos negativos. É importante, assim, que o 

pessoal, a direção da APAC, os funcionários e os voluntários atuem com o recuperando com 

                                                 
75 Ferreira usa a expressão “preso” (e não “recuperando”), “exatamente porque os “elementos” encontrados na 
psicologia do preso podem se referir a este ou aquele, quer seja em Centros de Reintegração Social onde se 
aplica a Metodologia APAC, quer seja em unidades prisionais onde o Método não é aplicado” (FERREIRA, 
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estratégias para melhorar a autoconsciência que ele tem de si mesmo (autoestima). Nunca 

colocando atividades ou obrigações que estejam muito além das capacidades do recuperando 

e, quando este se equivocar, errar, não o depreciar por intermédio de uma crítica destrutiva. 

Em todo esse trabalho de elevação da autoestima o papel do voluntário tem muita 

importância. “O condenado, notadamente, na prisão fechada, sente necessidade de um contato 

com pessoas estranhas ao sistema para um ‘arejamento’ do ambiente” (SOUZA, 1984, p. 

304). 

Importa gerar um clima na APAC que estimule a criatividade, um clima caloroso, 

participativo e interativo (FERREIRA, 2017, p. 218). É fato que “um recuperando com baixa 

autoestima não confia em si mesmo e, tampouco, confia nos demais, podendo, ainda, ter uma 

conduta agressivo-desafiadora.” (FERREIRA, 2017, p. 218). Santo Tomás dizia: “o homem, 

como qualquer outro ser, deseja naturalmente o bem. E só pela corrupção ou desordem em 

algum de seus princípios pode o seu apetite inclinar-se para o mal” (ST, I-II, 78, 1). Deve-se, 

pois, a todo custo, descortinar, trazer para o exterior tudo o que tem um recuperando de bom 

internamente. 

Questão muito debatida é saber quais os critérios a ensejar a ida de um preso do 

sistema tradicional para uma APAC? 

Bentham considera que manter os presos todos juntos, sem separá-los a partir de um 

critério, jovens com velhos, contraventores com criminosos, ladrões com assassinos, produz 

como que uma infecção moral nociva no coração daquele que está apenas “meio corrompido”: 

“lo que no está mas que medio corrompido, no tarda en ser atacado de una corrupción total, y 

en que la fetidéz del aire es menos dánosa á su salud, que la infeccion moral es nociva á su 

corazon” (BENTHAM,  1979, p.55). No sistema tradicional, em especial por conta das 

faccções criminosas, a afirmação de Bentham faz sentido, porém na APAC inverte-se essa 

lógica. 

É importante na composição inicial da APAC já quebrar a hierarquia pela tipologia 

do crime presente no sistema tradicional - quanto mais grave o crime, em especial alguns 

crimes específicos, mais poder tem o preso na cadeia -, em que condenados por roubo a 

banco, tráfico de drogas, chefes de organização criminosa detêm alguma superioridade em 

relação a condenados por crime estupro, por exemplo, que normalmente precisam ficar em 

separado (no “seguro” como se diz no jargão do cárcere).  

                                                                                                                                                         
2017, p. 171). 
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Na APAC todos estão unidos pelo vínculo fraterno, independente do crime que 

praticaram. Com esse escopo é importante que a composição inicial da APAC seja mesclada e 

paulatina: mesclada de modo que abranja todos os tipos de delito, como um condenado por 

roubo a banco com um condenado por estupro e assim sucessiva e alternadamente; paulatina  

de forma que os presos cheguem à APAC aos poucos, de dois a dois, misturando 

recuperandos com condenações por crimes diferentes.  

Ottoboni e Ferreira lembram que, nem sequer na composição da cela, não deve 

importar o crime pelo qual o recuperando está na APAC, mas deve mesclar recuperandos 

mais antigos com os récem-chegados: 

 

Os recuperandos serão agrupados em celas coletivas, sem discriminação de 
artigos (codificação penal de delitos). As celas devem ser compostas por 
recuperandos que se encontram há mais tempo na instituição, 
presumidamente comprometidos com a metodologia, e aqueles recém-
chegados na etapa de integração. (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 37) 
 

A providência, como já acentuado, será útil para a “quebra” no sistema tradicional do 

preconceito que prejudica alguns e do poder que favorece a outros, deixando o caminho livre 

para laços de fraternos entre os recuperandos. Afinal, o passado não importa mais, o que 

importa é o presente e o futuro, fazer com que os recuperandos interajam de modo não 

hierarquizado, que aceitem a proposta de recuperando, ajudando a recuperar.  

Então aquele traficante, assaltante de banco, que torturaria o condenado por estupro, 

passa a ajudá-lo; este último que jamais poderia comandar o primeiro no sistema tradicional 

pode até fazê-lo na APAC, de acordo com os princípios fraternos da APAC. Não há mais 

hierarquia entre eles, há uma relação de "fraternidade" entre eles. O objetivo é esse.  

Destarte, finalizando o ponto da composição inicial da APAC, não se deve iniciá-la, 

por exemplo, com 20 condenados por um único tipo de crime, mas de vários tipos e de modo 

paulatino, visando romper hierarquias perniciosas existentes no sistema tradicional e 

possibilitar a formação de laços fraternos entre os recuperandos. 

Então, retomando os critérios a ensejar a ida de um preso do sistema tradicional para 

uma APAC, importa concluir que não existe, pois, nenhuma limitação ou restrição (i) por 

credo ou crença, tampouco (ii) por tipologia criminal, violenta, hedionda ou não, muito menos 

(iii) por quantidade da pena a cumprir, (iv) por reincidência pretérita, específica ou não. Até 

mesmo inexiste impedimento para o (v) preso que já participou de facção criminosa, desde 

que verdadeiramente renuncie a ela e queira mudar de vida, pode ser admitido na APAC, 



143 

 

observados os critérios acima. É o estatuto-padrão da APAC que preceitua que a entidade 

atende recuperandos “independente de qualquer discriminação quanto a cor, raça, religião, 

opção sexual, religião (sic), tempo de condenação e gravidade do crime” (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2016, p. 53). Nem poderia ser diferente a teor do p.ún. do art.3º da LEP: “Não 

haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.” 

Caberá, pois, ao Juiz da Execução Penal da Comarca decidir sobre a transferência do 

preso para a APAC. Fica a critério de seu prudente arbítrio identificar quais condenados 

aparentemente apresentam perfil para suportar a rígida disciplina do método, devendo atentar, 

entretanto, para alguns requisitos básicos, que em 2017 passaram a nova regulamentação pelo 

TJMG por intermédio da Portaria Conjunta n. 653, de 11 de julho de 2017, do Presidente e do 

Corregedor-Geral de Justiça do TJMG (conforme anexo). Ei-los: 

 

1. o preso deve manter há  pelo  menos  1 ano vínculos  familiares  ou  
sociais na região atendida pela APAC, ainda que o crime tenha sido 
praticado em outro local 76; 
2. o preso peça para ir à APAC numa carta fundamentada para o juiz. Que 
esteja disposto a se comprometer com o método; 
3. o preso deve observar uma antiguidade na lista daqueles que manifestaram 
o desejo segundo item anterior; 
4. situação definida: não pode ser preso provisório. Só vai para a APAC para 
cumprir pena, ressalvada a possibilidade de expedição de guia de execução 
provisória.  
 

Cumpre dizer, outrossim, que, aos quatro critérios acima, podem-se somar outros. 

Ottoboni e Ferreira indicam a possibilidade, inclusive, de o Juiz constituir uma comissão 

adrede com a finalidade de entrevistar presos. Entretanto, os mesmos autores sugerem, nesse 

caso, que a comissão seja composta também de membros da APAC, servidores da justiça, 

entre outras pessoas habilitadas para a atividade; justifica-se a cautela para os autores para que 

“o Poder Judiciário possa manter controle rigoroso sobre o processo de seleção dos presos, 

evitando-se, assim, qualquer forma de privilégios ou possibilidades de vendas de vagas” 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 34). A propósito, a presença de representante da OAB na 

comissão seria de todo conveniente, em especial pela finalidade institucional de defesa dos 

direitos humanos cristalizada no inc. I do art. 44 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). 

Ponto interessante seria a situação do recuperando que nunca teve família, como 

aquele criado no abrigo municipal. O critério a ser considerado como local para que ele 

cumpra a pena será o lugar em que ele tem laços afetivos; pode ser um ex-patrão, um amigo 

                                                 
76 “Lutamos pelo cumprimento da pena na terra natal do sentenciado, onde ele encontrará apoio da família, dos 
amigos e do ambiente em que sempre viveu” (ANDRADE, 2009, p. 9). 
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etc. O recuperando vai indicar isso. Ademais, detectada essa situação na APAC, o 

recuperando – durante o cumprimento da pena – vai criando noções de família a partir, por 

exemplo, dos casais de padrinhos. Assim, na saída autorizada pelo juiz para visitar a família, 

ele pode visitar um casal de padrinhos. 

Outra questão interessante seria a de saber se aquele recuperando, que foi expulso da 

APAC, ou fugiu dela e retornou ao sistema tradicional, poderia ser novamente admitido na 

APAC. A resposta é positiva. Observe-se que não há nenhuma restrição quanto ao retorno no 

método. O ponto é que o Juiz da Execução Penal deve tomar em conta, no momento de 

admitir o retorno daquele recuperando à APAC, a prioridade para dos que nunca tiveram essa 

oportunidade.  

Por fim, frise-se que os quatro critérios para os quais o Juiz competente deve atentar 

na seleção dos presos para a APAC não retiram dele a equidade no decidir, de modo que é 

possível, guardada a devida justificativa, que alguém que pertença a outra comarca de inviável 

transferência e que não possua vínculos familiares na cidade onde a APAC está localizada 

seja selecionado.  

A exceção estava presente e chegou a ser expressamente contemplada na Portaria 

Conjunta n. 84, de 22 de agosto de 2006, também do do Presidente e do Corregedor-Geral de 

Justiça do TJMG, que dispunha no  no art.2º, §1º, que o requisito de possuir ter vínculos 

familiares e sociais na comarca “poderá ser dispensado em relação ao preso oriundo de outras 

regiões que tenha sido condenado por crime cometido na comarca e cuja transferência para 

seu local de origem seja inviável.” Ocorre que a aludida portaria foi revogada pela já 

mencionada Portaria Conjunta n. 653/2017 sem essa previsão. A situação, portanto, fica a 

critério do prudente arbítrio do juiz competente. 

De qualquer forma, considerando que a aplicação da metodologia leva em conta, 

ainda, indicadores com a finalidade de checar a eficiência do trabalho desenvolvido - o os 

“indicadores de monitoramento de processo” -, também se deve mensurar o percentual de 

êxito na seleção dos presos para a APAC. Apura-se após a fase de  adaptação do recuperando 

(conforme 3.1 Direitos e deveres fundamentais). Se o percentual de adaptação é muito baixo 

(isto é, quando boa parte dos recuperandos não conseguem permanecer na APAC depois 

dessa fase), então a seleção dos presos para compor a APAC não está sendo boa, ou seja, que 

o juiz está encaminhando para a APAC presos sem o perfil; se o êxito na adaptação é alto 

significa que a seleção está sendo boa. Claro que, para isso, parte-se da correta aplicação e 
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obediência aos procedimentos, ritos e requisitos dessa etapa de adaptação. 

À parte, cumpre verberar que o sistema tradicional, necessariamente, deve coexistir 

ao Método APAC. Por quê? Porque nem todas as pessoas, cuja liberdade foi restringida, 

podem ser transferidas para uma APAC. Ainda, pois, que houvesse uma APAC em cada 

comarca do País, no sistema tradicional permaneceriam: presos provisórios (pelo menos 

aqueles antes de expedida a guia de execução provisória), para aqueles presos que não se 

adaptaram ao Método e para aqueles  presos que, embora cumpram os requisitos, não há 

vagas disponíveis (aguardando sua vez na lista de antiguidade; o método APAC não é 

compatível com superlotação). 

Em todos os regimes (Fechado, Semiaberto e Aberto) há um Conselho de 

Sinceridade e Solidariedade – C.S.S., composto  exclusivamente por recuperandos dos 

respectivos regimes a que pertencem (Regulamento disciplinar, art. 32 – conforme anexo). 

Nomeado pelo encarregado de segurança da APAC, o presidente do Conselho de 

Sinceridade e Solidariedade indica, sob referendo do mesmo encarregado, os demais 

membros: vice-presidente; secretário geral; tesoureiro; diretor artístico; encarregado de saúde; 

encarregado da laborterapia; encarregado de remição; encarregado de manutenção.  

A presidência da APAC, então, baixa uma Portaria com nomes e atribuições de cada 

um e do CSS. De modo geral a função do CSS é auxiliar a administração da APAC no 

respectivo regime. Logo, o CSS do regime fechado não pode resolver questões de outro 

regime.  

Na verdade, em geral as microrrelações de convência diária são geridas pelo CSS. 

Nesse âmbito, muitas das questões são solvidas pelos próprios recuperandos por meio do CSS 

– Conselho de Solidariedade e Sinceridade, cujas funções incluem, exemplificadamente: 

orientar os recuperandos sobre a organização, distribuição das tarefas, disciplina e segurança 

de um modo geral, dando-lhes conhecimento do teor do regimento interno, do provimento, 

das portarias e demais ordens; sugerir à direção da APAC punições, advertências, elogios etc. 

(a propósito disso, será retomado o papel do CSS quando se tratar das sanções disciplinares); 

supervisionar a conduta nas celas; uma vez por mês, preparar reunião festiva para entrega de 

premiação aos recuperados que a ela fizerem jus no respectivo mês; fiscalizar o 

funcionamento das portarias, de uso de material, da limpeza e organização e do respeito aos 

horários de trabalho, escola, aulas de valorização humana, evangelização, esporte etc. 

(conforme Regulamento do CSS - Conselho de Sinceridade e Solidariedade - Regime 
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Fechado, anexo II, do Regulamento Disciplinar). 

Diga-se, ainda, que, escolhidos pelo CSS, cada cela possui um representante, um 

vice-representante e um secretário, cujas funções basicamente visam manter a ordem e a 

higiene nas celas. Donde, em um comparativo, pode-se dizer que a representação de cela 

equivale ao CSS restrito a esse âmbito. 

Ponto relevante a tratar é o ex-recuperando. Há muitos fatores também que 

dificultam a inserção do egresso na sociedade e são desafiadoras nas atividades das unidades 

prisionais:  

 

Baixa escolaridade dos detentos, a discriminação ético-racial para negros e 
pardos, os quais representam a maioria do público encarcerado, preconceito 
contra egressos do sistema, pertencimento às camadas sociais empobrecidas 
e miseráveis, desqualificação profissional e as precárias condições dos 
presídios. Todos esses indicadores são produzidos numa sociedade desigual, 
individualista e colonial. (UDE, 2017, p. 314) 
 

O egresso da APAC, entretanto, mantém todos os direitos decorrentes das 

assistências ao recuperando sempre que necessário. Ou seja, independente de tempo 

transcorrido, o egresso terá sempre um apoio nas APACs. Ottoboni destaca que para que se 

configure realmente a constatação de uma recuperação definitiva, deve o ex-recuperando – o 

egresso – ser acompanhado por um período de seis meses. A partir daí é que se poderá dizer 

se houve realmente ou não a ressocialização deste ex-recuperando (OTTOBONI, 2018, p. 

108). 

Darke destaca também a característica espontânea da APAC (que não compõe 

formalmente a metodologia) consistente no retorno de ex-recuperandos para trabalhar na 

APAC, quer como voluntários quer como funcionários. “Quatro dos onze funcionários da 

FBAC são ex-presos APAC” (DARKE, 2014, p. 368). 

Em seu trabalho, Darke relata que na sétima conferência nacional da APAC 

participantes trataram das vantagens do retorno de ex-recuperandos para trabalhar no método, 

entre elas a experiência pessoal pela vivência e “maior legitimidade aos olhos dos atuais 

presos” (DARKE, 2014, p. 369), além de gerar oportunidade de emprego ao egresso do 

sistema. 

De qualquer forma, muito do que estimula o ex-recuperando a voltar para a APAC é, 

pois, o postulado recuperando ajudar recuperando, vale para recuperandos atuais e ex-

recuperandos. 
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2.3.2 A família 

 

Como já repisado, a família é um dos fundamentos do método APAC e um dos mais 

efetivos no processo de ressocialização. 

Maritain destaca, como um direito fundamental, o direito de constituir uma família 

(MARITAIN, 1967, p. 75). Defende ser esta a cellula mater da sociedade (MARITAIN, 1967, 

p. 18). A pessoa humana é um todo, mas é um todo aberto, diz Maritain (1967). O filósofo 

quer dizer com isso que a pessoa não é um todo ensimesmado, autossuficiente, é um todo 

aberto. Mas aberto a quê? Aberto ao outro. Isso significa que a pessoa é, por natureza, 

tendente à vida social e à comunhão. Esta tendência na verdade decorre de uma necessidade 

tanto de aspecto material, mas também de aspecto intelectual, moral e afetivo. O ser humano 

está aberto ao outro porque precisa dele para suprir as suas necessidades materiais, mas 

também para transferir e receber conhecimento, para compartilhar amor e afeto. “Falando de 

maneira absoluta, a pessoa não pode estar só” (MARITAIN, 1967, p. 18). 

Diante disso, Maritain considera fundamental o direito de constituir uma família. 

Segundo Maritain (1967, p.75):  

 

Acabei de falar do direito da pessoa humana fundar uma família e do direito 
da própria comunidade familiar. Aqui a pessoa não é mais considerada como 
uma pessoa individual, mas é como fazendo parte de um grupo, que direitos 
particulares lhe são reconhecidos, tanto a ela quanto ao grupo apreço. Os 
direitos da família, os direitos da pessoa, como o pai ou a mãe em família, 
decorrem do direito natural estritamente entendido. 
 

Também já foi averbado aqui (1.2.2 Dignidade humana e direito natural), a 

importância do papel da família na educação em direitos e deveres humanos, com ênfase na 

carta moral dos direitos das pessoas. Note-se que para Maritain, vale repetir, é na família que 

inicia o processo educacional que pode ser complementado pela comunidade política: “O fim 

que se explica à existência da família é produzir e educar pessoas humanas e prepará-las para 

realizar o seu destino total” (MARITAIN, 1967, p.73). Nesse sentido, não é desarrazoado que 

a falta de amor paterno interfira negativamente na fase de formação da personalidade77. 

                                                 
77 Marques Neto, juiz que com Ottoboni fundou a APAC-MÃE, relata em estudo: “Para ser breve, lembro apenas 
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Glasser refere: “O pai responsável cria o envolvimento necessário com o filho e ensina a ele a 

responsabilidade por meio da combinação adequada de amor e disciplina” (GLASSER, 2010, 

p. 16)78. 

Ocorre que muitas pessoas não dispuseram do amor de uma família na descoberta de 

valores e de necessidades reais (não ilusórias da sociedade de consumo), tampouco dos 

comportamentos adequados para atender a tais necessidades sem privar os outros de fazer o 

mesmo. Colhendo efeitos negativos e dolorosos da condenação criminal por comportamentos 

ruins pretéritos, na APAC é que o recuperando tomará ciência e reavaliará tudo isso.  

 

As pessoas que não estão em algum momento de suas vidas, de preferência 
cedo, expostas intimamente a outras pessoas que se importam o suficiente 
com elas para amar e discipliná-las, não aprenderão a ser responsáveis. Por 
esse fracasso, eles sofrem a vida toda. (GLASSER, 2010, p. 16)79 
 

Também a família do condenado sofre muito com os efeitos da condenação 

(SOUZA, 1984, p.309; CUBAS JUNIOR; MOURA; GUEDES, 2011, p. 32). Em regra, situa-

se em situação de extrema vulnerabilidade. Além de não dispor da convivência com o ente 

querido, que se encontra preso, são recorrentes no sistema tradicional situações em que a 

família do preso é humilhada em especial em revistas vexatórias, o que produz revolta em 

grande medida no preso e violam o princípio da intranscendência do poder punitivo (CUBAS 

JUNIOR; MOURA; GUEDES, 2011, p. 32). Por conta disso, muitos familiares deixam de 

visitá-los, o que gera abandono e maior sofrimento que se sobrepõe àquele decorrente da pena 

criminal a que fora condenado.  

Como destacam Ilton Costa, Cachichi e Siqueira (2019, p. 268):  

                                                                                                                                                         
um conceito do psiquiatra e professor de medicina legal Odon Ramos Maranhão sobre a causa da criminalidade: 
‘a causa do crime é a falta de amor paterno na fase da formação da personalidade’ (palestra gravada na abertura 
da semana de criminologia da Faculdade de Direito da UNIVAP em São José dos Campos). Em seguida 
comentou e explicou que o amor é o de pai e mãe como núcleo familiar. Quanto à fase de formação da 
personalidade disse que vai da vida intra-uterina até mais ou menos dez anos de idade. Em seguida vem muita 
informação, mas a formação básica está feita.  

“Depois de explicar que chegou a essa conclusão examinando milhares de presos do sistema prisional de São 
Paulo, onde era psiquiatra, concluía que se a causa da criminalidade era a falta de amor, não seria na casa do 
ódio que o criminoso iria se recuperar e por isso acreditava no método APAC.” (MARQUES NETO, 2007, p. 
49). 
78 Tradução livre. Original:”The responsible parent creates the necessary involvement with his child and teaches 
him responsibility through the proper combination of love and discipline.” 
79 Tradução livre. No original: “People who are not at some time in their lives, preferably early, exposed 
intimately to others who care enough about them both to love and discipline them will not learn to be 
responsible. For that failure they suffer all their lives.” 
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O crime repercute despedaçando não apenas a vida da vítima, da família e da 
comunidade, mas também do próprio criminoso. Quando o recuperando 
chega à APAC a sua e a vida dos familiares em regra também está em 
frangalhos.   
 

No sistema tradicional, em especial nas grandes penitenciárias, o preso fica longe da 

família e da localidade onde tem raízes. “Os contatos e até as notícias são difíceis, tendem a 

desaparecer; os vínculos familiais se afrouxam; eles e a comunidade ficam sendo estranhos 

reciprocamente” (MIOTTO, 1987, p. 350). 

Assim, como afirma Darke, não somente se deve encorajar o contato dos 

recuperandos com as famílias, mas também “a prisão deve auxiliar as famílias dos internos” 

(DARKE, 2014, p. 367). Não há como bem funcionar nenhum método de ressocialização do 

encarcerado sem atenção à família para a qual o egresso, obtida a liberdade, retornará. A 

APAC encarrega-se de fazer uma pesquisa social feita com a família do recuperando e apoio a 

ela sempre que possível e necessário (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 38). 

Como destacou Chiara Lubich (2013, p. 2): 

 

Sem dúvida, é preciso reavivar em nossas famílias cristãs, em nossos grupos, 
em nossos movimentos nascidos sob a inspiração cristã, seja qual for a sua 
finalidade, nas obras a que dedicamos nossas forças, aquela unidade, aquela 
fraternidade que torna presente Cristo entre nós e nos faz Igreja, declarando-
nos abertamente este nosso desejo, sem temor, sem falso pudor.  
 

Assim é que a participação da família no processo de ressocialização é dos pontos 

mais relevantes e profícuos do método APAC. Luiz Carlos Rezende e Santos, em obra 

direcionada à execução penal à luz do método APAC, escreveu: “O contato com os familiares 

proporcionará ao preso o elo com o mundo exterior. Mais do que isso, permite que ele 

continue pai de seus filhos, marido de sua esposa, filho e irmão, além de suas outras relações 

sociais” (SANTOS, 2011a, p. 49). Logo, é na natureza humana reportar comportamentos 

vivenciados no seio familiar. Encoraja-se o contato com a família por correspondências e 

visitas semanais e até por telefone quando devidamente autorizado pelo Poder Judiciário 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 39). Na APAC, cumpridos os requisitos objetivos e 

subjetivos constantes em portaria previamente baixada, as visitas íntimas têm a finalidade não 

apenas sexual, mas sobretudo de cultivar o interrelacionamento familiar.  

Cumpre, pois, o trabalho com a família não só como terapêutica de transformação 

interior do recuperando, senão também de fortalecimento das relações familiares entre este e a 

esposa, os pais, os filhos etc. No semiaberto recuperandos auxiliam, muitas vezes, na reforma 



150 

 

ou construção de casas para familiares (DARKE, 2014, p. 368).  

Daí que, quanto ao trabalho da APAC na família, além de elemento ressocializador, 

restaurativo dos laços familiares, também se presta de alguma forma a assistência social e 

permite aos familiares o conhecimento da metodologia (SANTOS, 2011a, p. 49). Na APAC, 

“são ministrados cursos aos familiares, chamando-os à responsabilidade com o recuperando, 

convidando-os a uma reflexão quanto à mudança de valores” (SANTOS, 2011a, p. 49).  

Além disso, ações fraternais são cultivadas e praticadas; a título de exemplo, verbere-

se que, em algumas APAC, os recuperandos deixam de jantar no último domingo do mês para 

que os mantimentos, que seriam utilizados no jantar, sejam doados como cestas básicas para 

famílias carentes da comunidade (PORTAL FBAC, 2019a, p. 34). 

Outrossim, destacam Ottoboni e Ferreira (2016, p. 36): “Fundamental é que a família 

se envolva no processo desde o princípio e que seja submetida às palestras e aos cursos para 

que conheça as normas da instituição e participe da proposta.” Por isso na APAC a família do 

recuperando é tratada com dignidade e amor (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 117). 

Nesse contexto, a política de inserção da família no contexto da APAC há de estar 

aberta a posturas multidisciplinares, pluralistas, materiais e espirituais, são as únicas capazes 

de produzir resultados efetivos e duradouros.  

E com o tempo  mudam-se os costumes, as sociedades transformam-se, mas a 

natureza humana é sempre a mesma. Todavia, admitindo imutáveis a lei eterna e as bases da 

lei natural (imperativos de conduta perenes), até mesmo Santo Tomás de Aquino admitia a 

possibilidade de mudança para adaptação inclusive dos preceitos secundários da lei natural, 

desde que mantidos os preceitos basilares (CACHICHI, 2019b, p. 141). Anote-se que ajustes 

na lei humana, temporal que é, são previstos, esperados e até desejáveis. Isso porque (i) a 

razão humana que produziu a lei positiva não tem conhecimento integral da lei natural; (ii) a 

razão humana é imperfeita; ademais, (iii) as condições dos homens podem mudar, convindo-

lhes, à mercê da mudança de suas condições, coisas diversas (AQUINO, 1995, I-II, q. 97, art. 

1º). Por “lei humana” entenda-se aqui de preceitos em geral, não só jurídicos, mas morais 

também.  

Com efeito, um ponto que será desafiador em futuro próximo é a questão do novo 

conceito de família. Na academia o assunto tem sido amplamente debatido como relata 

Pancotti: 
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A modernidade tem trazido à tona discussões muito relevantes acerca da 
inclusão mais abrangente possível de todos os cidadãos. Questões como raça 
e gênero, assim como representatividade e proteção social em tempos de 
globalização e necessidade de garantir a efetividade de acordos 
internacionais, ocupam a academia com cada vez maior frequência. 
(PANCOTTI, 2019b, p. 31) 
 

E, deveras, a multiplicidade de grupos sociais têm ganhado espaço no debate público 

acerca de reconhecimento e inclusão como a população LGTBI (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais). 

Como já consignado anteriormente, o método APAC, desde que concebido com 

cinco elementos, conta neste momento com doze e vem sendo aprimorado com o tempo e 

sempre assim será, pois nenhum método pode ser estático, rígido nunca há de ficar pronto, 

definitivo. Trata de pessoas que mudam, transformam-se. É espaço para melhoria, pari passu 

com os costumes, sempre haverá. O Método APAC tem sido muito aprimorado com o tempo, 

ele não é um método estático, rígido, definitivo. Mudanças na concepção de pensamento da 

sociedade impactam também o Método.  

O método de hoje foi criado para um sistema de família tradicional, pai, mãe e filhos, 

mas hoje há vários tipos de famílias, não há uma família só. Então, um dos desafios do 

Método APAC é adaptar-se a essa nova concepção de família, possibilitando, por exemplo, 

visitas íntimas para pessoas do mesmo sexo quando há uma relação, uma união estável, um 

casamento homoafetivo.  

Para Hervada, o Estado pode tolerar uniões homoafetivas (HERVADA, 1993a, p. 

736)80, de modo que nada obstaria visitas íntimas.  

De qualquer forma, essa constatação renderia boa margem para uma pesquisa 

histórico-crítica do método APAC, tomando em consideração, sob o prima dinâmico, as 

principais adaptações do método desde então implementadas e as que possivelmente no futuro 

possam ter cabimento. Como as adaptações necessárias para aplicação do método para 

recuperandos não tradicionalmente atendidos em APACs: não só sobre albergar instituições 

reconhecidamente aceitas e legítimas como a da união homoafetiva, mas outras searas como 

APAC para adolescentes, a pessoas com sofrimento mental (“loucos infratores”). No campo 

de debate sempre haverá os conservadores e os progressitas, disputando espaço na concepção 

                                                 
80 Embora não possa “(…) declarar oficialmente mujer a uno de los varones y, además, hacer creer que realmente 
ha ocurrido tal transformación. No es cuestión de tolerancia sino de honradez y veracidad” (HERVADA, 1993a, 
p. 736). 
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de natureza humana. Até onde é possível ir, apenas o futuro dirá. A discussão sobre esse 

prognóstico não cabe nesse trabalho, destinado à concepção tradicional dos doze fundamentos 

do método APAC à luz da filosofia ético-política de Maritain, engendrada, sobretudo, na 

primeira metade do século passado. Para tanto, certa perspectiva estática afigura-se-nos um 

tanto mais adequada e suficiente, sem preocupação neste presente voltar os olhos ao futuro da 

aplicação e aceitação do método em todas as perspectivas.  

De qualquer forma, malgrado as inúmeras controvérsias que o tema suscita, a família 

constitui elemento do método de notável relevância no contexto apaqueano. 

 

Considerações finais do capítulo 

 

A título de considerações derradeiras do capítulo, vale dizer que, a partir do matiz do 

humanismo de Maritain, focou-se o sistema prisional e método APAC com ênfase nas 

relações entre os atores prisionais.  

Nesse eito, tratou-se em primeiro lugar da própria APAC, pessoa jurídica de direito 

privado, que administra o Centro de Reintegração Social - CRS sem concurso da polícia e 

com auxílio intenso do voluntariado, o qual, estritamente dentro da metodologia,  atua em 

conjunto com outros atores, entre eles o recuperando e a respectiva família.  

Assim, cinco dos 12 elementos do método APAC foram já discutidos nesse capítulo, 

remanescendo para o próximo os sete restantes: trabalho, mérito, assistência jurídica, 

assistência à saúde, valorização humana, espiritualidade e jornada de libertação com Cristo, 

considerados por DARKE (2014) veículos de reabilitação. 
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CAP. 3 SISTEMA PRISIONAL, HUMANISMO E MÉTODO APAC: OS 

INSTRUMENTOS DE REABILITAÇÃO  

 

Esse capítulo destina-se a tratar de pontos sensíveis e controvertidos do método à luz 

do humanismo de Maritain com ênfase nos postulados por intermédio dos quais, bem 

manejados pelos atores do processo de ressocialização APAC, a reabilitação se dá. Com 

efeito, a seguir, tratar-se-á dos direitos e deveres fundamentais (3.1), tema que reúne a questão 

do trabalho, da assistência jurídica, do mérito, da assistência à saúde, todos esses postulados 

do método APAC, os quais conduzem à valorização humana objeto de análise na sequência 

(3.2); valorização essa que, por sua vez, não é completa, tampouco efetiva, tomando a visão 

do humanismo integral de Maritain e do método APAC, sem a espiritualidade (3.3), da qual o 

ponto alto é a jornada de libertação com Cristo, último dos doze elementos do método APAC 

a ser tratado no texto.  

O texto finalizará com um esboço prático sobre criação, implantação e consolidação 

de APACs, bem como da revisão sistemática de elementos dessa prática, tendo presente, 

sobretudo, as grandes diretrizes do humanismo integral (3.4). 

 

3.1 Direitos e deveres fundamentais 

 

Hervada, ao fazer a pergunta “existem ou não existem direitos humanos?”, chega à 

conclusão de que os direitos humanos são uma realidade decorrente da dignidade da pessoa. 

Não se trata de uma ideologia. Com efeito, compete à Filosofia do Direito dar conta dessa 

noção de direito humano de acordo com esta realidade, e não o inverso (HERVADA, 1993b, 

p. 469)81. Nesse sentido colossal é a relevância arquétipo teórico propiciado pelo humanismo 

                                                 
81 “Entiendo que las declaraciones y los pactos internacionales sobre derechos humanos expresan una profunda 
realidad humana y aquella idea sobre los derechos humanos que responde a su germina naturaleza: derechos 
inherentes a todo ser humano, fundados en su dignidad de persona. Por eso entiendo que la teoría de los derechos 
humanos debe asentarse en estos postulados: a) los derechos humanos son verdaderos derechos; b) estos 
derechos son preexistentes -y, en consecuencia, independientes- de la ley positiva y del consenso social; c) estos 
derechos se fundan en el hecho de que el hombre es persona, entendiendo por persona un ser dotado de dignidad, 
dueño de sí y, en consecuencia, portador de unos bienes que son derechos suyos.  

Los derechos humanos son una realidad -no una ideología-, y por lo tanto corresponde a la filosofía del derecho 
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integral no mundo de hoje, sobretudo para a adequada compreensão dos direitos humanos.  

Deveras, somos devedores de Maritain pela contribuição desse filósofo para o 

reconhecimento no proscênio internacional da dignidade humana em si mesma. Lima (1967) 

lembra que o livro Os Direitos do Homem foi escrito antes da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) da ONU em 1948, bem como antes da encíclica Pacem in Terris 

de 1963. Não por outro motivo, Pozzoli afirma que o legado de Maritain inspirou a DUDH, 

em cuja declaração muitos dos considerandos trazem o tema da dignidade da pessoa humana 

como um dos fundamentos (POZZOLI, Lafayette, 2001, p. 126).  

Nessa esteira, Ivanaldo Santos foi muito feliz ao levar adiante pesquisa cujo objetivo 

era justamente estabelecer as relações entre a filosofia de Maritain acerca da dignidade da 

pessoa humana e o debate contemporâneo da reconstrução dos direitos humanos (SANTOS, 

2019, p. 25). Maritain foi um dos convidados a participar do grupo que elaborou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos no final da Segunda Guerra Mundial: “em grande medida, os 

escritos de Maritain precederam e influenciaram a produção do texto final da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos” (SANTOS, 2019, p. 32). 

Neste contexto de direitos humanos, o direito assume um papel ontológico de ponte 

entre a filosofia abstrata e concepções de pessoa humana com a realidade empírica. Nesse 

caminho de concretização, de objetivação de teorias abstratas, o direito atuaria como que 

veiculando, no mundo fenomênico, os princípios, os valores estabelecidos filosoficamente 

(SANTOS, 2019, p. 72). 

Outro aspecto importante que Pozzoli chama atenção na perspectiva da filosofia 

maritaineana é para que se tenha em mente que não apenas os direitos decorrentes da lei 

natural, mas também os deveres fundamentais. Segundo Pozzoli (2001, p. 129): 

  

Assim, o humanismo integral de Maritain nos diz que filosofia dos direitos 
da pessoa humana repousa sobre a ideia de lei natural. A lei natural que 
apresenta os deveres fundamentais é a mesma que apresenta os direitos 
fundamentais. 
 

Maritain parte do dever fundamental, extraído da  primeira regra moral, princípio 

vetor da conduta humana: fazer o bem, evitar o mal, muito bem lembrada por Santo Tomás de 

Aquino na Suma Teológica (I-II,94,282).  

                                                                                                                                                         
dar una noción de derecho que se acomode a esa realidad. No a la inversa” (HERVADA, 1993b, p. 469). 
82 A referência diversa da ABNT justifica-se também aqui, a exemplo dos textos clássicos de autores gregos 
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O quadro de enaltecimento dos direitos e displicência na afirmação dos deveres pode 

em alguma medida ter sido gerado pelo que Maritain chamou de democratismo. Maritain 

reconhece que o termo democracia é um termo que de tanto ter sido usado, perdeu parte do 

sentido, de modo que urge uma ressignificação (MARITAIN, 1967, p. 53).  

Ele distingue democracia de democratismo. O democratismo é uma das falsas 

filosofias de vida que apregoam a liberdade humana de modo soberano, sem submissão a 

nenhuma ordem do evangelho, que institui uma ordem moral e social independente, que torna 

a multidão um deus indolente (MARITAIN, 1967, p. 52). A distinção entre democratismo e 

democracia, entre uma verdadeira filosofia e uma falsa filosofia está que a verdadeira filosofia 

emancipa o homem a partir da justiça e do direito com base em fontes evangélicas 

(MARITAIN, 1967, p. 53). 

Daí a relevância do tema da disciplina na metodologia apaqueana. O recuperando 

que está na APAC já teve oportunidade de gozar de plena liberdade, mas infelizmente por 

conta de um mau uso dela foi condenado e se encontra nessa situação. O exercício desta 

liberdade implicou escolhas, como já foi consignado, uma vez que toda pessoa é dotada de 

intelecto e de vontade. A responsabilidade então pelo ato decorre justamente dessa natureza 

ontológica da pessoa. Tendo feito algo de errado, é importante que quem errou pague o preço 

justo.  

Para Santo Tomás de Aquino, para quem o homem, pela graça divina e pela vontade 

humana, é que se faz virtuoso pela prática habitual de atos virtuosos. A lei estimula o homem 

impondo-lhe comportamentos de acordo com a virtude, mas nenhuma lei torna o homem 

virtuoso. Sobre a filosofia tomasiana, escreveu Rogério Cachichi (2019b, p. 142): 

 

À parte, além do mister de tornar possível a vida em sociedade, também 
cumpre à lei humana uma função educativa: impor ao homem não virtuoso o 
hábito da virtude, a fim de que, com o tempo, possa melhorar. Observe-se, 
por oportuno, que não é a lei que faz virtuoso o homem. Com a missão de 
assegurar um ambiente de paz social, a lei impõe ao indivíduo um portar-se 
de acordo com a virtude. E, agindo de acordo com a lei, o bom cidadão há de 
se acostumar com isso e, por meio do hábito decorrente da reiterada prática 
de atos virtuosos por força da lei, pode vir a se tornar também um bom 
homem, praticando tais atos não mais por força da lei, mas por vontade 
própria. Então a lei humana, além de regular as minúcias das relações entre 
os homens, serve também para lhes impor disciplina.  
 

                                                                                                                                                         
antigos (conforme nota de rodapé n. 10), pela tradição nas referências à Suma Teológica. A notação acima indica 
que a citação se encontra na primeira seção da segunda parte da Suma Teológica (I-II), em especial no artigo 
segundo da questão 94 (94,2). 
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E no mesmo sentido Maritain, inspirado em Santo Tomás, considera que a lei emerge 

como uma pedagogia da liberdade, “de tal modo que os seres humanos, através de um 

progressivo aperfeiçoamento da liberdade, cessem de estar sob a lei à medida que executam, 

voluntária e livremente, aquilo que a lei prescreve” (SANTOS, 2019, p. 120). 

A santidade reside no interior do homem e exterioriza-se no hábito deste ao praticar 

atos virtuosos por vontade própria. Assim, a disciplina na APAC deve ser rigorosa porque 

deve se impor limite ao recuperando e, pela prática reiterada de atos virtuosos, transformá-lo.  

A falta deste limite provavelmente foi o que o levou para o crime. “O bom 

comportamento, portanto, não é decisão livre do preso, mas uma imposição da regra” 

(OTTOBONI, 2012, p. 50). A disciplina se desenvolve num processo pedagógico: 

  

(...) o processo aplicado ao preso no interior do centro de reintegração é um 
processo pedagógico e de aprendizado e como tal, pressupõe 
reconhecimento e premiação do mérito, e punição, em caso do 
descumprimento das regras. 
E nesse ponto não se pode transigir com a disciplina, pois não se pode perder 
de vista que os alunos dessa escola chamada APAC já falharam uma ou mais 
vezes no uso da liberdade, motivo porque a perderam, e, para a recuperarem, 
precisam aprender a usá-la com a ética que regula as relações sociais. 
(CARVALHO, Paulo Antônio, 2009, p. 160) 
 

O grande diferencial é que na APAC o limite é imposto com amor e com respeito aos 

direitos e garantias do recuperando, porém é tomada de um modo muito sério e meticuloso.  

É classificada a conduta disciplinar de todos os recuperandos presentes há mais de 60 

dias: 

 

a) ÓTIMA: quando o recuperando não tenha cometido falta disciplinar, de 
qualquer natureza, durante o cumprimento da pena; 
b) BOA: quando o recuperando, embora tenha cometido falta disciplinar, de 
qualquer natureza, teve sua conduta reabilitada; 
c) REGULAR: Quando o recuperando tenha cometido falta disciplinar de 
qualquer natureza, sem completar o período de reabilitação. (Regulamento 
Disciplinar, art. 31) 
 

 Para Ottoboni, o correto zelo no cumprimento da pena implica não apenas o respeito 

aos direitos do preso, mas também o exigir dele o empenho pessoal e o esforço no sentido de 

se socializar, de se reintegrar, de melhorar (OTTOBONI, 2001, p. 47). 

A imposição da disciplina exigida na APAC é feita de modo planejado. Além dos 

procedimentos e dos esclarecimentos iniciais que são prestados ao recuperando novo que 

chega à APAC, quer em relação aos regulamentos internos da unidade, quer até mesmo em 
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relação aos regulamentos da cela que em que ele permanecerá, e este se submete por prazo 

determinado 90 dias, regime fechado; 60 dias regime semiaberto a uma fase de adaptação 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 41).  

Basicamente, neste período, além das atividades gerais da fase de integração o 

recuperando novo se submete também a atividades específicas ligadas a esta fase de 

adaptação. 

Vale anotar que se submetem a essa fase todos os novos recuperandos, independente 

do regime a que ingressarem. Logo, por exemplo, condenado ao regime semiaberto, a fase de 

adaptação será integrada com as atividades próprias desse regime. 

Durante o período de adaptação, incide uma atenuante em caso de incorrer em 

alguma sanção punível; de acordo com o regulamento disciplinar da APAC, reconhece-se 

como atenuante na aplicação das penalidades o “tempo de adaptação ao Método APAC de no 

mínimo 03 (três) meses” (Regulamento Disciplinar, art.18, IV). O sentido da atenuante é a 

compreensão de que a adaptação do regime tradicional para a disciplina rígida da APAC não é 

algo fácil. 

Pois bem, na primeira atividade específica ele participará de um diagnóstico acerca 

da situação física, psicológica, social, emocional e espiritual dele. Esta avaliação é realizada 

por uma equipe multidisciplinar (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 36). Constatada 

dependência química, este é submetido também a tratamentos paralelos, quer psicológicos, 

quer medicamentosos, inclusive com o auxílio necessário dos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS e também a terapias complementares – como Narcóticos Anônimos, 

Alcóolicos Anônimos, grupos de ajuda etc. (OTTOBONI; FERREIRA, 2006, p. 36). 

Além disso, durante a fase de adaptação, ele é submetido ao que Ottoboni e Ferreira 

chamam de “escolinha do método”, que constitui a destinação de quatro horas diárias do 

tempo do recuperando para estudo específico com base nos materiais fornecidos pela FEBAC 

do método APAC.  

Finalizado o período de 90 dias, não havendo adaptação, o recuperando deve ser 

reconduzido formalmente ao sistema tradicional e, para tanto, a APAC encaminha ao 

Judiciário uma solicitação explicando os motivos. Isso não impede que o recuperando retorne 

à APAC futuramente. Em qualquer caso, a APAC mantém o prontuário do recuperando que 

também não se adaptou ao método arquivado em seus registros (OTTOBONI; FERREIRA, 

2006, p. 37). 
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A exigência disciplinar é alta. Todos os dias há conferência de cela, que consiste em 

vistoria do CSS, na presença do inspetor de segurança diurno, em armários, camas, banheiros 

e salão (há um modelo de formulário específico para isso). A vistoria é feita de manhã e à 

tarde (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 38).  

Toda essa exigência disciplinar fez com que Darke considerasse que a APAC, ao 

contrário do que acontece no sistema tradicional brasileiro, aproximasse-se mais daquilo que 

Foucault chamaria de instituições panópticas. Isso porque, na APAC, a vida do recuperando é 

dirigida nos mínimos detalhes; com a diferença de que os juízos de normalidade são 

estabelecidos não por funcionários estatais, mas de acordo com o método APAC, composto 

de basicamente voluntários e dos próprios recuperandos:  

 

Voltando, pois, às questões sociológicas antes levantadas, diferentemente do 
sistema prisional comum, as prisões APAC podem ser descritas como 
instituições panópticas, na conceituação de Foucault (1977). Centradas em 
rotinas rígidas, disciplina estrita, observação e julgamento contínuos, nelas 
as vidas dos presos são dirigidas nos mínimos detalhes. Ainda assim, as 
prisões APAC continuam a ser diferentes em um importante aspecto – o de 
que os ‘juízos da normalidade’ (Foucault, 1977: 304) não são funcionários 
estatais, na maior parte dos casos nem mesmo profissionais, mas sim 
membros ordinários da comunidade prisional ou local. (DARKE, 2014, p. 
373) 
 

A APAC exige alto nível de organização dos recuperandos, que precisam manter 

camas arrumadas, armários organizados e celas com “impecáveis condições de higiene” 

(PORTAL FBAC, 2016, art. 21, I). A pontualidade é pressuposto para toda e qualquer 

atividade (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 119), havendo sempre um horário predeterminado 

inclusive para higiene pessoal: “Os atos relacionados com a higiene pessoal ocorrerão 

diariamente, de segunda a sexta-feira, das 06h às 07h, das 12h às 13h e das 17h às 21h” 

(PORTAL FBAC, 2016, art. 19, §1º). 

A fiscalização contra o uso de drogas e álcool é efetivo. “Em quaisquer das etapas de 

cumprimento de pena, os recuperandos poderão, por amostragem, ou quando houver 

suspeitas, ser submetidos ao uso do bafômetro ou exames toxicológicos”, como advertem 

Ottoboni e Ferreira (2016, p. 46). 

A título exemplificativo do rigor da disciplina na APAC, constituem imposições, 

restrições e condutas proibidas na APAC, de acordo com o termo de compromisso assinado 

pelo recuperando quando ingressa no respectivo regime e o regulamento de cela a que se lhe 

dá ciência também nessa ocasião (OTTOBONI; FERREIRA, 2016): é vedado assistir à 
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televisão fora da sala especialmente destinada a esse fim, em horário diverso do permitido 

pela Diretoria da APAC; manter aparelho de TV na cela ou possuir celular, notebook, modem, 

pen drive, MP4, MP5 e similares, bem como quaisquer adaptadores e/ou cabos que 

possibilitem o acesso a esses equipamentos; colocar cartazes de qualquer espécie na cela ou 

permitir a entrada no recinto de revistas ou publicações pornografias; manter conversas 

imorais sobre vida passada no erro, crimes e violência; usar de gírias do crime; realizar 

qualquer tipo de negócios com recuperandos, funcionários ou voluntários; fumar em local a 

não ser no permitido, quando houver regulamentação própria; colocar objetos de uso pessoal 

(copos, escovas de dentes etc.) sobre  as camas. É obrigatório manter, com rigor, os preceitos 

de higiene pessoal, inclusive barba e cabelos  cortados, roupas limpas; usar obrigatoriamente 

crachá; ser respeitoso com todos, evitando o uso de gírias e conversas sobre crime  e vida 

passada no erro; participar de todos os cursos e atos socializadores propostos pela entidade 

com interesse e aproveitamento; para a proteção de todos e da APAC, levar ao conhecimento 

da Diretoria  do Conselho de Sinceridade e Solidariedade - CSS as irregularidades e infrações  

cometidas por recuperandos, tanto fora quanto dentro da entidade. 

Vale mencionar, igualmente à guisa de ilustração, as faltas consideradas leves pelo 

Regulamento Disciplinar da APAC (art. 15): 

 

Consideram-se faltas disciplinares de natureza LEVE: I. Descumprir os 
horários do Estabelecimento; II. Retardar o cumprimento de ordem; III. 
Utilizar-se de objeto pertencente a outro recuperando sem o seu 
consentimento; IV. Simular doença ou estado de precariedade física para 
eximir-se de trabalho e/ou estudo, ou para outro fim, perturbando a 
administração; V. Estender, lavar ou secar roupas em local não permitido; 
VI. Tomar refeição fora do local e dos horários estabelecidos, salvo 
autorização escrita de quem de direito; VII. Abordar autoridades e/ou 
pessoas estranhas no estabelecimento, especialmente visitantes, sem a devida 
autorização; VIII. Atuar de maneira inconveniente, por ação ou omissão 
frente às autoridades e voluntários; IX. Desatenção nos exercícios, nas 
atividades escolares ou em outra atividade interna; X. Transitar pelo 
estabelecimento, ou por suas dependências, em desobediência às normas 
estabelecidas; XI. Comunicação não autorizada com visitantes e com os 
recuperandos que estiverem em regime de isolamento celular; XII. Entrega 
não autorizada de quaisquer objetos aos visitantes e/ou recuperandos, 
quando não configurar-se falta média ou grave; XIII. Utilizar material, 
equipamento de trabalho, ferramentas ou utensílios do estabelecimento, sem 
autorização ou sem conhecimento do encarregado, a pretexto de reparos ou 
limpeza; XIV. Entrar em cela alheia ou permitir a entrada de recuperandos 
na sua cela, se a conduta não configurar-se falta média ou grave; XV. 
Improvisar varais e cortinas na cela, comprometendo a vigilância; XVI. 
Posse de papéis, documentos, objetos ou valores não cedidos ou autorizados 
pela Direção, se a conduta não configurar-se falta média ou grave; XVII. 
Não estar devidamente trajado, ou seja, usar bermudas, bonés, camisetas 
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regata e etc., nas reuniões, nos atos socializadores e na presença de visitantes 
e voluntários; XVIII. Uso de material de serviço para finalidade diversa da 
prevista, podendo configurar-se falta média ou grave; XIX. Remessa de 
correspondência, sem registro regular no setor competente; XX. 
Desobedecer sinal convencional de recolhimento às celas e dormitórios; 
XXI. Não usar crachás; XXII. Fumar em local proibido, quando houver 
regulamentação própria. 
 

Desse rol extrai-se a enorme exigência dos que pretendem cumprir pena na APAC. O 

ponto rende ensejo a que algumas linhas sejam dedicadas ao Quadro de Avaliação Disciplinar 

(QAD). 

Logo no início do dia, nos regimes fechado e semiaberto, é preenchido o quadro de 

avaliação disciplinar diário (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 38) que tem por objetivo 

diariamente registrar e tornar público o acompanhamento da disciplina na unidade. 

No quadro, constam nominalmente todos os recuperandos de acordo com as 

respectivas celas do regime. 

Nesse local são registradas todas as faltas leves apuradas no mês por meio de pontos 

coloridos.  

A exposição do quadro visa a dar clareza aos recuperandos sobre sua conduta, 

“dando-lhes oportunidade de reverem seus conceitos de comportamento e, principalmente, 

servir de incentivo para uma correta mudança de vida” (Regulamento do quadro de avaliação 

disciplinar, anexo III, do Regulamento Disciplinar). 

Condizente com o postulado fraterno do Recuperando ajudando Recuperando, esse 

processo de avaliação abrange não apenas uma dimensão individual, senão também coletiva, 

já que toma em conta o estado geral das celas no que tange à organização, limpeza e 

harmonia.  

Da análise do quadro ao final do mês tem-se o recuperando modelo do mês, a cela 

mais organizada, a cela menos organizada, bem como o número de dias com total disciplina 

(Regulamento do quadro de avaliação disciplinar, anexo III, do Regulamento Disciplinar). 
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Fotografia 4 - Quadro de Avaliação Disciplinar (QAD) 

Fonte: arquivo APAC-Barracão/PR 

 

A metodologia do Quadro de Avaliação Disciplinar é procedimento no método 

APAC que exemplifica a seriedade da clareza e do acompanhamento diário da conduta dos 

recuperandos. 

De em diante, resta analisar como se opera o sistema de punição disciplinar. É o que 

será descrito a seguir. 

No método APAC, o sistema punitivo-disciplinar desenvolve-se ora em âmbito 

administrativo, ora judicial, conforme a gravidade da falta apurada. Tanto quanto a pena 

criminal, sanções de natureza administrativa, cíveis, processuais, tributárias, econômicas e 

todas as possíveis formas de punição constituem um mal necessário.  

É pelo sofrimento que o homem melhora, isso se dá porque há, na pessoa e também 
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na sociedade, um espaço de irracionalidade, um espaço de animalidade. Em razão disso é que 

se faz necessária a educação e a disciplina a ser imposta pela autoridade investida na 

sociedade, segundo Maritain (1967, p. 55):  

 

O papel dos instintos, dos sentimentos, do irracional é maior ainda na vida 
social e política do que na vida individual. Segue-se daí que um trabalho de 
educação, acorrentando o irracional à razão, e desenvolvendo as virtudes 
morais, deve realizar-se incessantemente no corpo político; que este deve 
ficar em estado de tensão e defesa contra perpétuas ameaças internas e 
externas, de desintegração e destruição; que a autoridade, fora de sua função 
essencial que é dirigir homens livres para o bem comum, deve exercer 
funções subsidiárias, não somente de sanção penal em relação aos que 
violam as leis da cidade, mas também de direção moral e educação daqueles 
que se comportam ainda como menores; e que muitos males devem ser 
tolerados, assim como certos sentimentos coletivos em  instintos mais ou 
menos impuros do grupo, os quais não seria possível tentar abolir de fora, e 
juridicamente, sem provocar males maiores. 
 

Dessa citação longa que transcrevemos, extraem-se algumas constatações: a 

importância da educação; a importância da aplicação da sanção penal com a finalidade de 

conter a irracionalidade e não de vingar, de apenas punir por punir – isso dá vazão a mais 

irracionalidade. O ponto tem profundo impacto sobretudo quando se tratar não apenas do 

macrossistema do direito sancionador, como também quando se tratar do microssistema de 

execução penal e, ainda no que aqui é pertinente, nos detalhes de aplicação de sanção 

administrativa por violação disciplinar dos recuperandos. 

Além disso, quando Maritain fala em "indivíduos que se comportam como menores" 

ele está, evidentemente, se referindo à menoridade moral, aquele homem infantilizado.  

Além disso, cabe aqui lembrar que para Maritain, se a resolução do uso da punição (e 

até mesmo da força em geral) causar um mal maior do que aquele que se pretende reparar ou 

evitar, então há uma desproporção que não autoriza a utilização deste meio. Maritain trata da 

tolerância. Males que devem ser tolerados; devem ser coibidos atos que não possam ser 

tolerados. Maritain reconhece, portanto, alguns vícios pelos quais a própria sanção pode gerar 

um mal maior (MARITAIN, 1941, p. 207). Extrai-se daí também que a sanção, por si só, é 

um mal e, sendo mal, deve ser aplicada apenas quando necessária. Se o benefício da aplicação 

da sanção for menor do que a não aplicação, então ela não deve ser aplicada, ou seja: se o mal 

provocado pela aplicação da correção, da educação ou da sanção for maior daquele produzido 

pelo erro, então, deve ser tolerado o erro. É isso que se denota da última parte dessa citação. 

Diante disso, conclui-se que a aplicação de uma sanção administrativo-disciplinar na 
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APAC está inserida neste contexto de não punir por punir, mas punir para reeducar, para 

cobrar autonomia; impor um sofrimento proporcional ao erro cometido pelo recuperando; 

uma imposição pautada pela fraternidade, pela misericórdia, e pelo amor-ágape, tudo dentro 

dos princípios afetos à execução penal. Como destaca Ferreira, “se as críticas ou sanções 

disciplinares aplicadas aos recuperandos estiverem acompanhadas de uma atitude de nojo, de 

rejeição ou de ameaça, contribuirão para o aumento da revolta e a sensação de insegurança” 

(FERREIRA, 2017, p. 219). Com efeito, além de proporcional, a sanção deve ser imposta 

quando necessária sempre com solidariedade, fraternidade, respeito, e consideração; que 

nunca seja destrutiva, ou motivo para diminuir a autoestima do recuperando. 

Para que tudo isso seja possível, é imperativo para imposição de alguma sanção - e 

isso em todas as instâncias jurídicas - o respeito ao princípio do devido processo legal (CF, 

art.5º, LIV). Assim, um plexo de vetores devem ser observados. A previsão prévia desta em 

lei ou em regulamento (LEP, art. 45); trata-se mesmo de manifestação do princípio da 

legalidade e da anterioridade, ambos com acento constitucional. Além disso, sem pretensão de 

exaurimento, cite-se também: o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art.5º, 

XXXV), pois sempre caberá ao recuperando punido socorrer-se do Poder Judiciário contra 

imposições punitivas na APAC; princípio do contraditório (CF, art.5º, LV); princípio da 

ampla defesa (CF, art.5º, LIV); direito de petição (CF, art.5º, XXXIV, “a”). 

E é dentro do contexto desses princípios que se pode trazer à colação a relação entre 

os meios e os fins sob a perspectiva da sanção disciplinar.  

Embora as linhas do pensamento ético-político de Maritain, baseadas em Santo 

Tomás de Aquino e Aristóteles, tenham um traço finalístico, teleológico, evidentemente não 

se trata de desconsiderar valor na escolha dos meios adequados para atingir às finalidades do 

corpo político e do homem. Maritain retoma então o problema da finalidade do indivíduo – da 

pessoa – e do corpo político. Para Maritain não é finalidade da pessoa obter bens materiais, 

assim como não é finalidade do corpo político dominar a natureza. A finalidade da pessoa é 

elevar-se, a partir da graça e do esforço, aproximando-se daquilo que pode ser chamado 

homem virtuoso ou bem-aventurança. O corpo político tem portanto a finalidade de garantir 

condições para que esta pessoa possa evoluir. 

Sublinhe-se que ao corpo político não possui a missão de “assegurar a conveniência 

material de indivíduos isolados, absorvidos cada qual no seu próprio bem-estar e na 

preocupação de enriquecer” (MARITAIN, 1959, p. 67), mas a tarefa política essencial de 

assegurar essa convivência entre as pessoas enquanto comunidade fraterna. Eis, pois, a tarefa 
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da comunidade política: "a tarefa política é essencialmente uma tarefa de civilização e de 

cultura, para assegurar ao homem a conquista de uma autêntica liberdade de expansão ou de 

autonomia" (MARITAIN, 1959, p. 68). E Maritain dirá como alcançar essa finalidade que é 

não só provendo meios materiais, mas também morais, políticos, espirituais para todos que 

compõem essa sociedade. Segundo Maritain:  

 

(...) é, antes, poder melhorar as condições da própria vida humana ou de 
alcançar o bem comum da multidão, de tal modo que cada pessoa concreta, 
não somente uma classe privilegiada, mas através de toda a massa da 
população, possa, realmente, alcançar aquela medida de independência que é 
própria da vida civilizada e que é garantida simultaneamente pela segurança 
econômica do trabalho e da propriedade, pelos direitos políticos, pelas 
virtudes cívicas e pelo cultivo do espírito. (MARITAIN, 1959, p. 68) 
 

Esta citação de Maritain que está na obra O homem e o Estado (1959) está em 

harmonia com aquilo que ele mesmo afirma na obra os direitos do homem, isto é, é o fim 

comum da sociedade que é enfim temporal, terreno, mas tem uma conexão com o fim 

absoluto que é a bem-aventurança. 

Desses quadrantes, meio para se alcançar esse bem comum, que é a emancipação 

verdadeira do homem a luz do evangelho (a bem-aventurança), há de ser um meio apto e 

proporcional para o fim a que se destina. Segundo Maritain: “os meios devem ser 

proporcionados e apropriados ao fim” (MARITAIN, 1959, p. 69). Isso significa que não se 

pode utilizar qualquer meio, mas deve-se utilizar um meio que seja ao mesmo tempo apto e 

proporcional. Destarte, deve ser um meio ético, um meio bom, uma vez que deve estar 

conectado com o fim ao qual ele se destina e também aplicado e utilizado de forma 

proporcional.  

Meio é o caminho para a realização de um fim, e, na medida em que avançamos 

nesse caminho, o fim é paulatinamente concretizado; de modo que para Maritain - e o filósofo 

tem uma imagem linda a respeito disso - o caminho, o meio, é o fim em processo de 

elaboração. Segundo Maritain: “são caminhos para o fim, constituindo, por assim dizer, o 

próprio fim em processo de elaboração?” (MARITAIN, 1959, p. 69). Esta seria uma pergunta 

retórica que Maritain faz, ele considera, portanto, que "aplicar meios intrinsecamente maus 

para alcançar um fim intrinsecamente bom é simplesmente uma insensatez e um despautério” 

(MARITAIN, 1959, p. 69). Isso significa que se se tem um fim bom não se pode atingi-lo, sob 

pena de incidir numa incoerência, por meios maus. Vale remarcar que para Maritain não 

existe fim mal a priori; tudo depende da circunstância concreta vivenciada. 
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Há de se estabelecer, ainda, uma hierarquia dos meios, isto é, que considera a ordem 

dos meios que deve corresponder à ordem dos fins, o que faz com que "um fim digno do 

homem seja procurado por meios dignos do homem” (MARITAIN, 1959, p. 78). Nenhuma 

punição, pois, pode ser aplicada para além do necessário, pois, sendo, utiliza-se 

indevidamente de um meio bom, tornando-o mal pelo uso. “Assim, o emprego de métodos 

policiais jamais deve violar os direitos humanos do povo, mas que não podem evitar a 

severidade para com ele. (...) Tudo isso são coisas eticamente bem fundadas” (MARITAIN, 

1959, p. 77). Evidentemente que os policiais causa dor e prisão de liberdade de pessoas, isso 

deve ser feito sempre com respeito aos direitos humanos, porque, dessa forma, quando 

necessária, será uma medida boa.  

É nessa visão que se deve entender a utilização de meios dentro da democracia 

personalista de Maritain, em que se opera a racionalização moral da política como já averbado 

nessa pesquisa. Não é permitido utilizar meios injustos ou contrários à liberdade e à justiça, 

porque tais meios geram, segundo Maritain, um autoaniquilamento da comunidade política. 

Segundo Maritain: "o emprego pela democracia de meios fundamentalmente incompatíveis 

com a justiça e a liberdade seria, na mesma medida, uma operação de auto aniquilamento” 

(MARITAIN, 1959, p. 75). Esta consideração é importante para que se excluam de considerar 

legítimos todos aqueles meios que possam de alguma forma ser deletérios em comparação 

com as finalidades temporais da comunidade política e também com as finalidades absolutas 

do âmbito supratemporal. A propósito, o sistema penitenciário tradicional sem dúvida 

constitui exemplo de meio pernicioso e - diga-se - ineficaz ao fim a que em tese se destinaria. 

À parte isso, impõe-se a seguinte conclusão: devemos ser insistentes e buscar sem 

descanso, à luz de justiça e amizade cívica, o aprimoramento do corpo político (e da 

democracia personalista que o ilumina), bem como da pessoa. Logo, a correção do 

recuperando por meio da disciplina há de ser invariavelmente no intuito de o aprimorar e, 

agindo assim, com todos os que erraram na sociedade, o corpo político aproxima-se do bem 

comum, perfazendo sua finalidade. 

O procedimento é conduzido internamente na APAC, uma vez que segundo 

determina a lei, apenas para faltas graves a autoridade administrativa responsável – no caso da 

APAC a diretoria – representa ao juiz da execução final para a finalidade de aplicação da 

sanção respectiva (art. 48, parágrafo único, da LEP). As demais faltas, leves e médias, são 

impostas dentro da própria APAC. A diretoria impõe faltas médias e o próprio Conselho de 
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Solidariedade e Sinceridade as sanções pelas faltas leves (Regulamento Disciplinar, art. 26)83. 

O procedimento de apuração de sanções leves são processadas pelo CSS, Conselho 

esse que tem a função no campo disciplinar de apurar, julgar e executar as punições, desde 

que leves (DARKE, 2017, p. 372), cabendo recurso à Direção da APAC.  

Conclui-se, pois, que é o CSS que impõe, aplica e executa a sanção, desde que 

decorrente de infração leve. Verificada uma falta média ou grave, caberá ao CSS comunica a 

ocorrência ao encarregado de segurança para as providências cabíveis (Regulamento 

Disciplinar, art. 27). 

Em qualquer caso, em atenção ao princípio ao devido processo legal formal - 

sobretudo quanto a contraditório e a ampla defesa-, “antes de se consumar qualquer 

advertência, correção ou punição, o recuperando terá direito de ampla defesa” (Regulamento 

Disciplinar, art. 23, caput), tudo em consonância com o direito vigente (LEP, art.59). O 

recuperando, pois, deverá ser informado e ouvido sobre o ocorrido, com direito inclusive de 

produção de prova: “O infrator terá direito a palavra e poderá indicar até 03 (três) 

testemunhas” (Regulamento Disciplinar, art. 23, p. ún.).  

Aplicada a sanção em decisão motivada (LEP, art. 59, p. ún.), é possível exercício do 

direito ao recurso, o qual deve ser direcionado ao Presidente da APAC e decidido pela 

diretoria (Regulamento Disciplinar, art. 30). 

O Regulamento Disciplinar da APAC prevê a possibilidade de aplicação das 

seguintes penalidades: 

 

Art. 5º. Os atos de indisciplina serão passíveis das seguintes penalidades: 
I. Advertência Verbal; 
II. Repreensão escrita; 
III. Suspensão ou restrição de regalias; 
IV. Suspensão ou restrição de direitos; 
V. Isolamento na própria cela ou em local adequado; 
VI. Transferência para o sistema comum, mediante solicitação ao Juízo da 
Execução Penal com menção objetiva dos motivos. 
 

Em comparação com as sanções legais (LEP, art. 53), vale dizer que, na APAC, além 

da suspensão ou restrição de direitos, também há possibilidade, a fortiori, de suspensão ou 

restrição de regalias (Regulamento Disciplinar, art.5º, III). Isso porque, na APAC, em virtude 

                                                 
83 A classificação  em leves, médias e graves espelha a previsão legal do art. 49 da LEP. 
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da forte função promocional do direito, o recuperando goza, segundo seu mérito84, de 

benesses além do previsto em lei.  

Ainda, nessa toada comparativa, a LEP prevê, entre as sanções disciplinares, o 

“isolamento na própria cela, ou em local adequado” (LEP, art. 53, IV). A medida pode ser 

aplicada na APAC (Regulamento Disciplinar, art. 5º, V), devendo ser anotado que a cela de 

isolamento é dotada de todos os requisitos mínimos para manutenção da dignidade do 

recuperando, cuja permanência tem limite máximo de 30 dias (Regulamento Disciplinar, art. 

5º, §2º), limitação essa estabelecida pela lei (LEP, art. 58). O isolamento também pode ser 

medida preventiva sempre que houve notícia de falta grave cometida pelo recuperando, caso 

permanecerá até elucidação dos fatos com período máximo de permanência de 10 dias 

(Regulamento Disciplinar, art. 29). A medida de isolamento preventivo possui respaldo legal 

(LEP, art. 60). 

A possibilidade de “inclusão no regime disciplinar diferenciado” (LEP, art. 53, V) 

não tem previsão regimental no método. O equivalente seria a possibilidade de “transferência 

para o sistema comum” (Regulamento Disciplinar, art. 5º, IV). De qualquer forma, para faltas 

graves, cuja apuração e aplicação cabe ao Poder Judiciário, nada impede que o recuperando 

seja transferido para o sistema comum em regime disciplinar diferenciado. 

Ainda sobre a sanção de transferência para o sistema comum (Regulamento 

Disciplinar, art. 5º, VI), duas considerações adicionais merecem destaque. A primeira é que a 

aplicação desta representa uma das mais severas punições ao recuperando, que volta a se 

submeter ao regime tradicional cujas deficiências buscam-se com a APAC superar. A segunda 

consiste em grande nota diferencial da APAC em comparação com os sistemas tradicionais: 

quando uma sanção dessa é aplicada, isto é, na ocorrência de um recuperando ser expulso (e 

também, diga-se, quando ele abandona ou foge), a equipe da APAC se reúne para buscar onde 

eles falharam na aplicação do método. É um momento de reflexão da própria APAC pela 

perda de um recuperando que voltou para o sistema tradicional, que fugiu de alguma forma. 

Trata-se, pois, de momento muito relevante na vivência da APAC, um instante de avaliação 

crítica da própria atuação e da aplicação do método naquela APAC. 

 

                                                 
84 O mérito, um dos postulados do método APAC, será visto adiante, quando se tratar da assistência jurídica. 
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3.1.1 Trabalho 

 

Como já averbado, um dos grandes problemas do sistema penitenciário tradicional é 

a ociosidade do preso. Trata-se, como já afirmado acima, de uma perene tortura a que se 

submetem os reclusos desse sistema. Essa ociosidade favorece o vezo de as prisões 

constituírem verdadeiras universidades do crime (PEREIRA, 2006, p. 189), porque permite 

que os presos fiquem entre si conversando somente sobre a vida do crime. Como destacam 

Estevão et al. (2018a, p. 115): 

 

O preso, no sistema tradicional, geralmente não emprega bem o tempo 
disponível, entregando-se ao ócio, formulando vinganças, fugas, formas de 
voltar ao crime, interagindo com outros presos e formando alianças voltadas 
ao delito; tem-se o que popularmente se denomina “escola do crime”. A 
frustração é constante, a segregação intensa, culminando em uso de drogas e, 
por vezes, em rebelião.   
 

O trabalho para o condenado é dever (LEP, art. 31) e direito (LEP, art. 41, II) ao 

mesmo tempo: “O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade 

humana, terá finalidade educativa e produtiva”, diz o art. 28 da LEP. O Código Penal prevê 

normas sobre trabalho do recluso: 

 

Art. 34, § 1º - O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a 
isolamento durante o repouso noturno. 
§ 2º - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na 
conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que 
compatíveis com a execução da pena. 
§ 3º - O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou 
obras públicas.  
Art. 39 - O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos 
os benefícios da Previdência Social.  
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a 
pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (…) 
III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, 
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 
própria subsistência mediante trabalho honesto. 
 

Para Cardoso, o trabalho constitui um direito individual e um dever social do recluso 

(CARDOSO, 2011, p. 171). Gera direito à remição de pena, consistente em redução de 1 dia 

de pena a cada 3 dias trabalhados (LEP, art. 126), além de constituir requisito para 

recebimento de livramento condicional, conforme se destacou acima (CP, art. 83, III).  

Na APAC o trabalho a que o recuperando faz jus por direito e por dever é um 
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trabalho digno que possa ora lhe permitir uma qualificação profissional, ora constitua uma 

atividade terapêutica (laborterapia).  

Lá, o recuperando trabalha em tempo integral (DARKE, 2014, p. 369). Não se pode 

coagir o preso a trabalhar, mas o descumprimento da obrigação leva à expulsão da APAC, 

além das sanções legais (LEP, art. 50, VI). 

De outro lado, apenas o trabalho não é suficiente para a recuperação do preso. Fosse 

assim então as prisões privadas teriam já resolvido o problema da ressocialização, uma vez 

que é possível – nos países em que a prisão privada existe com força – jornadas de trabalho 

muito extenuantes. Como disse Ferreira: “o trabalho é essencial para a recuperação do preso, 

mas só o trabalho não é suficiente para a mudança de mentalidade do sentenciado.” 

(FERREIRA, 2017, p. 28). O trabalho, como se verá, especialmente no regime fechado deve 

existir menos para o alcance de valores materiais, e muito mais para o alcance de valores 

estéticos e espirituais: 

 

A APAC entende que o trabalho é importante e deve fazer parte do contexto, 
mas isoladamente não resolve o problema. Se assim o fosse, os países e 
alguns Estados do Brasil que adotam as prisões privadas já teriam resolvido 
o problema dos altos índices de reincidência. Neste sentido, a APAC 
reconhece o valor do trabalho, mas não pode ser o único instrumento 
aplicado para a recuperação do ser humano. (OTTOBONI; FERREIRA, 
2016, p. 72) 
 

Assim, o trabalho do recuperando tem um valor muito maior do que produzir 

recursos materiais, mas é modo terapêutico de ressocialização.  

Trabalho e lazer, porém, são coisas distintas que não podem ser confundidos. Entre 

essas duas atividades, não existe  relação de antagonismo, mas de complementariedade, uma 

vez que na vida do ser humano essas duas dimensões - trabalho e lazer - devem estar 

presentes (UDE, 2017, p. 311). 

Dessa forma, atividades esportivas e de recreação, como também culturais e artísticas 

são relevantes na manutenção da saúde física, psíquica e espiritual do recuperando. Assim, na 

APAC há várias atividades ligadas ao lazer: banho de sol, educação física, coral e teatro, 

gincanas culturais e esportivas (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 38), além de rodas de 

conversa e outras atividades guiadas por profissionais voluntários. 

O pátio do CRS, portanto, nos horários de lazer destina-se a práticas esportivas como 

futebol de salão, peteca, vôlei (Regulamento Administrativo, art. 24; conforme anexo). A 
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exibição de filmes e posteriormente rodas de conversa em que se discutiam a problematização 

exibida nesses filmes constitui atividade educativa. 

O lazer não representa simplesmente um momento de socialização (que é também 

importante), mas tem potencial para atingir uma  construção crítica. O lazer pode ser 

trabalhado numa dimensão transgressiva, isto é, uma dimensão que estimula a criatividade, a 

imaginação e a quebra de amarras, digamos assim, histórico-culturais que limitam os sujeitos 

e as comunidades. O lazer pela arte pode ter uma dimensão transformadora inclusive no 

sentido de modificação, de transformação do recuperando. Nesse contexto, Ude traz um 

pensamento de Freud no sentido de que não somos desde cedo inibidos quanto a dimensão 

lúdica da vida (UDE, 2017, p. 315). O artista é aquele que subverte e injeta fantasia na 

realidade.  

Assim, pois, o teatro, no bojo do qual pode estar inserido uma reflexão sobre a vida 

com o intuito de aprimorar valores. Da mesma forma, a dedicação à literatura, pois, pode ser 

considerada um lazer com a vantagem de ser considerada (ainda que tal posição seja 

controvertida) como estudo para fins de remição de pena. Ponto interessante seria por que 

atividades como o teatro, igualmente enriquecedoras não poderiam ser equiparados à leitura 

de um livro de literatura para fins de remição de pena. Além do teatro, outras manifestações 

culturais poderiam ser consideradas, como capoeira; da mesma forma que a pintura e o 

artesanato normalmente são consideradas atividades laborterápicas para finalidade de remição 

pelo trabalho. 

Todas essas atividades de lazer, que objetivam a transformação do ser humano pela 

arte, deveriam ser valorizadas tanto quanto a laborterapia e o estudo, pois visam não só uma 

socialização, um descanso, um entretenimento, mas também uma sociabilidade e uma análise 

crítica da realidade, uma preparação para o futuro. E, note-se por oportuno, o conceito de 

sociabilidade se contrapõe ao conceito de socialização (UDE, 2017, p. 314). Existe uma 

relação entre a sociabilidade, lazer, trabalho e ócio. Esta relação está claramente no texto e 

pode ser objeto de uma pesquisa melhor. De qualquer forma, é possível entender que a 

socialização é um espaço em que se estabelece entre indivíduos dentro do entretenimento, por 

exemplo, um jogo de futebol. A sociabilidade é diferente, é uma atividade que pode ser 

individual ou coletiva cuja finalidade é o estabelecimento de laços sociais, de aprimoramento 

coletivo ou individual, como por exemplo, a elaboração de um teatro em que se busca a 

discussão de problemas sociais, por exemplo. 
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Segundo Ude, a partir de Platão se tem uma dicotomia entre razão de um lado e 

paixões e impulsos de outro. Nesse sentido, em especial na modernidade, a razão passa a ser 

identificada como atributos superiores inclusive próprio da classe social dominante; e a 

paixão, o lúdico e o prazer assim como o trabalho manual são características das classes 

inferiores “identificadas como coisa de pobre, negro e índio” (UDE, 2017, p. 316). É nesse 

sentido que o lazer acaba sendo interpretado como aliado a uma razão instrumental, cuja 

finalidade é ocupar o ócio, o tempo disponível, justamente para preparar e manter um corpo 

dócil ao sistema capitalista de produção. Note-se, portanto, que, nesse momento, o lazer acaba 

sendo utilizado numa dimensão normalizante, perdendo então a sua dimensão transgressora 

(emancipatória). “O ócio algo ameaçador ao sistema produtivo e o lazer, a serviço da indústria 

cultural, promoveria a disciplina e a alienação necessárias a uma sociedade desigual, 

competitiva, consumista e individualista ” (UDE, 2017, p. 316-317).  

O ponto é que a legislação ainda está presa ao culto ao trabalho a que se referia Max 

Weber na Ética Protestante no Espírito Capitalista, pensamento esse em que a modernidade 

trouxe uma negação de qualquer forma do prazer que se contrapõe a uma ideia religiosa de 

dedicação, disciplina, controle e negação de tendências e pecaminosas. Justamente para a 

obtenção de uma salvação que estaria predestinado alguns escolhidos pela por Deus (UDE, 

2017, p. 318).  

 

Na história do mundo ocidental moderno produziu-se uma ideia maniqueísta 
na qual o ócio, lazer e o entretenimento representam a morada dos vícios, um 
lugar diabólico, o templo dos preguiçosos e, em algumas situações, 
entendido “como coisa de rico”. Nesse sentido, a negação do ócio engendrou 
o mercado industrial. (UDE, 2017, p. 311) 
 

Porém, o envolvimento de momentos reflexivos (de lazer com dimensão 

transgressora) para rompimento de construções histórico-culturais que associe pobreza, 

criminalidade, masculinidade e violência, por exemplo (UDE, 2017, p. 324) - como o teatro, a 

exibição de filmes etc. - podem produzir e gerar processo de identificação com o cotidiano e o 

que foi vivenciado, e tem uma função terapêutica: “os processos de identificação gerados por 

essas ferramentas (discussão relacionada ao crime, a masculinidade, a desigualdade, ao 

sistema prisional, políticas públicas etc.) que projetam cenas reais do cotidiano, como também 

apresentam personagens próximos as histórias de vida pessoal e social, provocam emoções, 

reflexões e depoimentos que produzem impactos na subjetividade dos participantes (UDE, 

2017, p. 324-325). Segundo Ude,  
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(…) esses impactos são revelados pelos comentários expressos durante a 
oficina e, posteriormente, nos encontros estabelecidos nos diferentes espaços 
da instituição, como na biblioteca, no refeitório, no jardim central, nas 
oficinas de laborterapia, no refeitório e nas rodas de conversa com os 
estagiários de psicologia. (UDE, 2017, p. 325) 
 

Assim, sempre que não represente apenas um espaço para entretenimento, mas um 

espaço terapêutico, um espaço cultural, um espaço que visa a produção de sentido, de 

reconhecimento, de identificação, o tempo de lazer - tanto quanto o de laborterapia e de 

estudo -  deveria ser considerado para remição de pena.  

Superada a questão do lazer e do trabalho, de rigor mencionar que o método APAC, 

nos termos do método progressivo de cumprimento de pena (MORAIS; DA SILVA, 2010, p. 

167), prevê que o estabelecimento prisional ofereça os três regimes penais: fechado, 

semiaberto e aberto, com instalações independentes e atividades apropriadas a cada um dos 

regimes. Em cada regime, há particularidades ligadas ao trabalho que merecem ser 

consideradas. 

Na APAC não há contato dos recuperandos de um regime com outro regime, como 

determina o regulamento administrativo da APAC, em seu art. 16, §1º, III, “f”, em 

consonância com o que dispõe o art. 82, §2º, da LEP: “O mesmo conjunto arquitetônico 

poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados.”  

Cada vez que algum recuperando ingressa mediante transferência do sistema 

tradicional ou progressão em um determinado regime, é feito um procedimento de 

esclarecimento e de acolhida. Isso é fundamental para que o recuperando conheça as regras de 

cada um dos regimes a que será submetido. Esse esclarecimento, ao menos no que é 

pertinente aos deveres, decorre de lei: “o condenado ou denunciado, no início da execução da 

pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares”, na dicção do art. 46 da LEP. 

Sobremais, na APAC, quando um recuperando progride de regime85 há uma 

comemoração solene no auditório do regime fechado. Depois de ser  abençoado pelos seus 

companheiros, o recuperando vai para o regime semiaberto (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, 

p. 40). Com efeito, na passagem de um regime mais rigoroso para outro são pontos de forte 

valorização humana e de cultivo à espiritualidade, ambos sinais da fraternidade que campeia 

no processo de ressocialização próprio do  método. 

                                                 
85 Determina a lei que a pena privativa de liberdade seja executada em forma progressiva com a transferência do 
recuperando para regime menos rigoroso na medida em que os requisitos para tal sejam cumpridos (LEP, art. 
112). 
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Retormando ao tema do trabalho, vale destacar que a primordial finalidade do 

trabalho do recuperando submetido ao regime fechado é a recuperação de valores, com ênfase 

na laborterapia86: 

 

No regime fechado, o objetivo do trabalho é a recuperação dos valores. 
Despertar a autoestima, as potencialidades, o senso de estética e a 
criatividade. A ênfase deverá ser o trabalho artesanal, o mais diversifiado 
possível. Conclui-se que o trabalho no regime fechado não tem por objetivo 
unicamente a geração de renda. (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 72) 
 

Interessante um ponto de eventual conflito entre o estabelecido em Lei e o método 

APAC. Pela LEP, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo, deve 

ser tanto quanto possível limitado (LEP, art. 32); na APAC acontece o inverso: a regra é a 

laborterapia (artesanato), que não tem a função de profissionalizar, nem de prover com 

recursos financeiros o recuperando e a família.  

Não há, entretanto, nenhuma ilegalidade no ponto. O que a lei objetivou evitar é 

atividades, a título de trabalho artesanal que constituam mero passatempo, inúteis; algo que, à 

evidência, absolutamente, não acontece com a laborterapia, cuja eficácia no processo de 

ressocialização são profundas, em especial pela valorização de dimensões humanas para além 

das materiais, como a estética e a espiritual. É uma atividade que serve como terapia 

ocupacional, a finalidade é terapêutica. 

                                                 
86 Moacyr de Souza relembra questionamento sobre o termo “laborterapia” que, segundo ele, puristas da língua 
considerariam melhor “ergoterapia”, “embora este último termo seja mais empregado para pequenos trabalhos 
manuais destinados ao tratamento de doentes mentais” (SOUZA, 1984, p. 303). Nesse trabalho, toma-se o termo 
“laborterapia”, mais comum na literatura sobre a APAC. 
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Fotografia 5 - Laborterapia 

Fonte: arquivo FBAC 

 

Não adianta profissionalizar (dotar de conhecimento técnico) e esquecer o lado 

humano do recuperando (DARKE, 2014, p. 366). A vida do crime é materialista. “A qualquer 

gesto delicado, fidalgo, o condenado tem como resposta a desconfiança, a reserva, porque 

imagina sempre que, por trás de tudo, há interesses escusos” (OTTOBONI, 2012, p. 58). A 

laborterapia tem a nobre missão de fazer com que o recuperando trabalhe em dimensões 

imateriais. Por isso que é uma atividade que, normalmente, não é lucrativa e é uma atividade 

manual e criativa. Busca-se estimular a criação de sentido (FERREIRA, 2017, p. 213). 

Importante lembrar a influência do pensamento de Maritain na retomada no mundo 

contemporâneo das dimensões religiosa e artística, dimensões próprias do ser humano que 

foram colocadas de lado pelo anti-humanismo, em especial pela fé cega na razão. Como 

destaca Maritain (1955, p.62): 

 

Respecto del desarrollo natural de sus potencialidades, el arte no se inicia en 
plena libertad y buscando la belleza por la belleza misma, sino que comienza 
produciendo instrumentos útiles para la vida del hombre; canoas, vasos, 
flechas, lazos o pinturas murales destinadas a someter, en virtude del poder 
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de sus signos, mágicos o no, lo que circundaba al hombre al domínio de éste. 
El arte no puede olvidar sus Orígenes. El hombre es conjuntamente homo 
faber y homo poeta, sólo que, en la evolución histórica de la humanidad, el 
homo faber carga sobre sus hombros al homo poeta.  
 

Assim, como bem averbou Ivanaldo Santos: “A grande contribuição que o 

Humanismo Integral de Maritain proporcionou foi promover uma integração de áreas e 

setores da vida humana, especialmente a dimensão religiosa e artística, que eram colocadas de 

lado e menosprezadas dentro da modernidade” (SANTOS, 2019, p. 125).  

A laborterapia baseada em artesanato, pintura e outras atividades que poderiam ser 

consideradas artísticas tem fundamento profundo e deita raízes no desejo de buscar força 

interior do recuperando, que, assim como o homem mais virtuoso, não é infalível:  

 

El arte es una virtud; no una virtud moral, puesto que se distingue de las 
virtudes morales. El arte es una virtud en el sentido más amplio y más 
filosófico que los antigos daban a esta palabra; es un habitus o estado de 
posesión, una fuerza interior desarrollada en el hombre, que lo perfecciona, 
de acuerdo con sus modos de obrar y lo hace – en la medida en que el 
hombre emplea tal fuerza – siempre igual en una actividad dada. El hombre 
virtuoso (moralmente) no es infalible, y ello se debe, frecuentemente, a que 
el hombre, al obrar, no hace uso de su virtud; pero la virtud en sí misma 
nunca entraña culpa o extravío. El hombre que pose ela virtud del arte no es 
infalible en su obra, porque, a menudo, al producir no hace uso de su virtud. 
Mas la virtud del arte en sí misma nunca entraña tampoco extravío. 
(MARITAIN, 1955, p. 66)  
 

Maritan, acerca disso, bem prossegue: 

 

El arte es – en la esfera del producir – una perfección intrínseca del intelecto. 
No sólo en Fidias y en Praxiteles hay un desarrollo intrínseco de la razón, un 
ennoblecimiento del intelecto, sino también en el carpintero y el forjador de 
la aldea, como lo reconocieron los doctores de la Edad Media. A sus ojos, la 
virtud de los artesanos no constituía una mera fuerza muscular o una 
destreza de las manos, sino que era una virtud del intelecto que confería al 
más humilde de aquéllos ciertas perfección espiritual. (MARITAIN, 1955, p. 
67)  
 

Nesse sentido é que a laborterapia constitui uma atividade do recuperando que não 

está diretamente vinculada a valores materiais, mas a valores imateriais: espirituais e artísticos 

para estabelecer clima agradável de convivência, abrir a mente para atividades elevadas. “O 

trabalho artesanal me deixa em sintonia com Deus e com o próximo”, disse o recuperando 

M.N.S. em reflexão sobre o trabalho artesanal (reflexão em FERREIRA, 2017, p. 215). 

De todo modo, a APAC proporciona aos recuperandos no regime fechado atividade 

laborterápica com possibilidade de venda dos artigos produzidos, revertendo o lucro em 
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benefício do recuperando e despertando elos afetivos com aqueles que irão adquirir as peças.  

Na APAC, deliberadamente, aos recuperandos do regime fechado evita-se o  trabalho 

industrializado (linhas de produção),  na medida em que se distancia do escopo de restauração 

integral da pessoa, não contemplando todas as dimensões que lhe são inerentes segundo a 

filosofia de Maritain. 

Em síntese, muitas vezes a laborterapia visa auxiliar o recuperando a buscar um 

sentido para sua vida. Reabilitá-lo para vida em sociedade importa muito mais do que lhe 

capacitar com meios para a simples sobrevivência (DARKE, 2014, p. 366). Cuida-se antes do 

aperfeiçoamento profissional, da recuperação do condenado de sua autoestima enquanto 

pessoa dotada de dimensões para além da material e psíquica, mas sobretudo estéticas e 

espirituais. “Pouco ou nenhum sentido existe no sistema progressivo de pena – o ideal, diga-

se de passagem – se, no regime fechado o condenado não for submetido a um rigoroso 

tratamento socializador para que vença as causas geradoras do comportamento criminoso” 

(OTTOBONI, 2001, p. 48).  

 Além da laborterapia, outros trabalhos internos de manutenção da unidade são 

exigidos, entre eles: faxina, portarias, cantina, auxiliar de plantão, encarregado de farmácia, 

encarregado de remição, manutenção etc. (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 39). 

Por seu turno, o principal escopo do trabalho do recuperando submetido ao regime 

semiaberto intramuros é a profissionalização (oficinas profissionalizantes). 

Segundo a Lei de Execução Penal o regime semiaberto é cumprido em colônia 

agrícola, industrial ou similar (LEP, art. 91). Ocorre que, em muitos locais, especialmente no 

interior dos estados brasileiros, não há local adequado para o cumprimento do regime 

semiaberto, de modo que o preso no regime fechado progride diretamente para o regime 

aberto e, não havendo casa do albergado, se submete à prisão domiciliar. Indo, portanto, 

diretamente à liberdade sem o devido preparo de ressocialização. Com a APAC a situação é 

diferente. O Centro de Reintegração Social, admitindo o regime semiaberto intramuros e 

extramuros, supre essa deficiência (OTTOBONI, 2001, p. 53). 

Em comparação com o regime fechado, em que se prestigia a laborterapia, 

constituindo a atividade profissionalizante exceção; no regime semiaberto a regra é o trabalho 

do recuperando visando a sua capacitação profissional, respeitando-se a aptidão de cada um.  
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Fotografia 6 - Capacitação profissional 

Fonte: arquivo FBAC 

 

É claro que também há, como existem no sistema fechado, trabalhos diversos como 

faxina, portaria, cantina etc, tudo isso ligado ao regime semiaberto, mas a capacitação 

profissional do recuperando se dará mesmo no interior das oficinas oferecidas na APAC.  

 

O fato de o regime semiaberto focar no trabalho profissionalizante não 
significa que é relegado ao oblívio finalidades terapêuticas imateriais tão 
caras à laborterapia. Mesmo buscando a profissionalização, não se almeja - 
também no regime semiaberto - apenas ao lucro, mas ao crescimento do 
recuperando enquanto pessoa. 
O trabalho no regime semiaberto, assim como no regime fechado, também 
não objetiva somente o lucro. A finalidade desse regime é a 
profisionalização, tendo por premissa alguns aspectos da psicologia do 
preso, a alta rotatividade dos recuperandos e a questão disciplinar. É preciso 
cuidar para não transformar o regime semiaberto numa empresa. É 
importante ainda frisar que o trabalho nesse regime deve priorizar a 
capacitação profisional do recuperando e não a manutenção da unidade, pois 
isso poderia levar ao desvirtuamento do método. (OTTOBONI; FERREIRA, 
2016, p. 72) 
 

Oficinas profissionalizantes encarregam-se da formação profissional do recuperando 

sempre tendo em conta a finalidade de ressocialização. Ottoboni e Ferreira exemplificam 
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algumas oficinas em que o recuperando no semiaberto pode atuar: 

 

•serviços de cozinha: elaboração de refeições para o regime fechado, 
semiaberto trabalho intramuros, trabalho extramuros, aberto e colaboradores; 
•construção civil: realização de manutenções e obras em geral nas 
dependências do CRS; 
•agrícola: plantação de milho, feijão e café, horticultura (verduras e legumes) 
e fruticultura; 
•industrial: torrefação de café, padaria, fabricação de ração para gado e 
atividades conveniadas com indústrias; 
•serviços: serralheria, funilaria, pintura e oficina mecânica, marcenaria, 
artefatos de concreto, solda, fabricação de vassouras; 
•pecuária: criação de bovinos (leite e corte), criação de caprinos, suínos e 
aves; 
•meio ambiente: horto flrestal, reciclagem de lixo, tratamento de esgoto, 
fabricação de produtos de limpeza, jardinagem, etc. 
•linhas de montagem diversas: execução de serviços terceirizados em 
empresas automotivas, produtos plásticos, etc. (OTTOBONI; FERREIRA, 
2016, p. 41-42). 
 

Nada impede que parcerias entre a APAC com fundações, empresas públicas ou até 

particulares gerenciem oficinas profissionalizantes dentro do CRS, observadas às evidências 

as demais regras do método APAC. Nesse caso, à entidade parceira caberia “promover e 

supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua 

comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração 

adequada” (LEP, art.34, §1º). Interessa anotar, a propósito, a existência de hipótese de 

dispensa de licitação para compra por parte de órgãos da Administração Direta ou Indireta da 

União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos Municípios de bens ou produtos do 

trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a 

particulares (LEP, art. 35). 

Na APAC existe uma distinção entre semiaberto intramuros e semiaberto 

extramuros. Assim que o recuperando passa ao regime semiaberto, progride para o regime 

semiaberto ou é acolhido diretamente no regime semiaberto, ele deve permanecer por pelo 

menos 1/12 da pena no sistema do semiaberto intramuros.  

A distinção entre intra e extramuros é a questão do trabalho externo. Apenas pode ir 

ao semiaberto extramuros aquele que tem comprovadamente a oferta de trabalho, que é 

comprovada por documento assinado pelo empregador externo, e também é realizada uma 

sindicância por parte da própria APAC. Estando no semiaberto intramuros, decorrido esse 

lapso de 1/12, o recuperando tem autorização para sair uma vez por semana por quatro horas 

para procurar emprego. Neste período ele deve comprovar por atestado próprio aqueles 
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empresários que o receberam para tratar dessa possibilidade (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, 

p. 44). 

Cumpridos 1/12 no intramuros, conseguindo emprego externo, o recuperando é 

advertido das condições que ele deve cumprir para continuar com direito – para iniciar e 

seguir – no regime semiaberto extramuros. É realizada uma audiência admonitória na própria 

APAC assim que o juiz autorizar o trabalho externo.  

Os conteúdos dessas advertências são iguais para o trabalho externo no regime 

semiaberto extramuros e também no trabalho externo do regime aberto. São 10 condições que 

devem ser observadas pelo recuperando. Ottoboni e Ferreira trazem modelo de termo de 

audência admonitória mencionando todas as condições: 

 

I - prestar serviços para o Sr. (NOME DO EMPREGADOR ) na função de 
(SERVIÇO PRESTADO) e comprovar, até o dia 5 de cada mês, ter tido 
frequência integral ao trabalho; II - ser liberado às 6 horas, devendo retornar 
às 19 horas de segunda-feira a sexta-feira, fiando recolhido aos sábados, 
domingos, feriados e dias santificados; III - não delinquir, não frequentar 
lugares criminógenos, não fazer uso de bebida alcoólica, não portar armas, 
não portar nem fazer uso de substâncias entorpecentes, E NÃO SE 
AUSENTAR, EM HIPÓTESE ALGUMA, DO LOCAL DE TRABALHO 
NEM DA COMARCA; IV - cumprir fielmente o regulamento disciplinar 
proposto pela APAC nas dependências do regime semiaberto; V - não mudar 
de trabalho antes que a nova proposta de emprego tenha sido aprovada 
através de sindicância realizada pela APAC e expedido novo Termo de 
Audiência Admonitória; VI - perdendo o emprego, o recuperando deverá 
permanecer na APAC, até a obtenção de nova proposta de trabalho externo; 
VII - em caso de acidente de trabalho ou doença, mesmo que tenha atestado 
médico, o recuperando deverá fiar recolhido na APAC, exceto com 
autorização expedida pelo Poder Judiciário para permanecer em sua 
residência; VIII - não faltar ao trabalho quando estiver de saída autorizada 
em família, a não ser que devidamente autorizado pelo empregador. IX - 
caso chegue ao local de trabalho e este esteja fechado, dirigir-se 
imediatamente ao CRS; X - se eventualmente for liberado mais cedo do 
trabalho, dirigir-se à APAC. (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 141) 
 

Assim que feita audiência admonitória, o recuperando é encaminhado para o regime 

aberto, porque o semiaberto extramuros é cumprido no mesmo local do regime aberto: “O 

espaço do regime semiaberto - trabalho extramuros é o mesmo destinado ao regime aberto, e 

as condições de cumprimento de pena também são as mesmas deste” (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2016, p. 44). Destarte, dadas as características semelhantes do trabalho externo 

no semiaberto extramuros e no regime aberto, essas questões serão tratadas quando nesta 

pesquisa se discutir do regime aberto.  

Sobre a questão da necessidade de transcurso do lapso temporal de 1/12 do restante 
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da condenação, vale registrar algumas ponderações adicionais a título de aprofundamento. 

Pois bem, a Lei de Execução Penal determina, no artigo 37, o interstício mínimo de 

1/6 da pena cumprida para autorização do trabalho externo, além de manifestar requisitos 

subjetivos por parte do beneficiado, como aptidão, disciplina e responsabilidade: “Art. 37. A 

prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de 

aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da 

pena.” 

Ocorre que, em 2014, o Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. EP 2 TrabExt-

AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/6/2014, informativo de jurisprudência 

752) decidiu que, aos condenados em regime inicial semiaberto, não se aplica esse interstício 

objetivo de 1/6 da pena para obter direito ao trabalho externo. A questão é se a exigência do 

lapso temporal de 1/12 no regime semiaberto intramuros é constitucional.  

O STF deciciu que o interstício de 1/6 se aplica apenas para o trabalho externo do 

condenado no regime fechado; nos regimes semiaberto e aberto não faria sentido, segundo o 

STF, a exigência de cumprimento mínimo de 1/6 da pena.  

No método APAC, a restrição se justifica a despeito do entendimento do Supremo 

Tribunal Federal para a questão do artigo 37 da LEP. Por primeiro não se trata de aplicação 

dessa restrição, que se refere a 1/6 da pena quando, na verdade, na APAC é uma exigência 

para cumprimento do regime semiaberto intramuros. Os interstícios são diferentes: na lei é 1/6 

da pena, logo, pela dicção legal, este 1/6 da pena não se aplicaria, por exemplo, àquele preso 

que ficou 1/6 da pena no regime fechado e progrediu para o semiaberto, porque já foi 

cumprido 1/6 da pena; se aplicaria no máximo, de acordo com o entendimento do STF, a 

quem está no regime fechado – que não cumpriu ainda 1/6 da pena para progressão – ou 

àquele que está no regime semiaberto e entrou no regime semiaberto inicialmente, e precisaria 

cumprir 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo – o que para o Supremo Tribunal 

Federal não é o caso. Na APAC, é 1/12 da pena restante a ser cumprida no semiaberto 

intramuros. A justificativa é (1) que o processo terapêutico pedagógico da progressão faça 

sentido para o recuperando; e (2) na APAC o cumprimento de pena no semiaberto extramuros 

é no mesmo local do cumprimento de pena no regime aberto, de modo que, na prática, implica 

praticamente o mesmo regime, como em um semiaberto harmonizado. Diante disso, significa 

que a exigência de 1/12 de cumprimento no semiaberto intramuros constitui uma vantagem ao 

recuperando em relação à determinação da lei que impõe a ele pelo menos 1/6 da pena para 



181 

 

progressão ao regime aberto, na melhor das hipóteses (uma vez que há frações mais gravosas, 

como 2/5 e 3/5 para condenados a crimes hediondos e/ou reincidentes). 

De outro lado, quando há uma passagem do fechado para o semiaberto, existe um 

pequeno período de crise para o recuperando. Essa mudança não é 100% positiva para ele. É 

comum um período de crise. Na medida em que ele pode ir para casa por meio de algumas 

saídas autorizadas judicialmente para conviver com a família, acaba sendo impactado pela 

realidade que muitas vezes encontra. No regime fechado o recuperando ficava como se 

estivesse protegido, ele é poupado pela família, que não relata todos os problemas que está 

passando. Assim, o interstício entre o semiaberto intramuros e extramuros ajuda na 

preparação não apenas profissionalizante, mas também psicológica para o recuperando. 

Conclui-se, por fim, que a regulamentação entre o semiaberto intramuros e 

extramuros, bem como da relação desse regime com o trabalho externo e com o regime aberto 

não apresenta nada de ilegal, mas, ao contrário, constitui incentivo à retomada da 

responsabilidade do recuperando com o fim de bem reintegrá-lo à sociedade. 

Já no regime semiaberto extramuros e no aberto, o objeto do trabalho é a ênfase, é a 

inserção social, sempre que possível, com registro em carteira profissional. Da mesma forma 

não deve objetivar apenas o ganho financeiro, mas, qualquer que seja o trabalho na APAC, 

deve buscar “aprimorar certos valores pessoais e sociais, independentemente do regime a ser 

cumprido” (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 116). 

Tradicionalmente, no Brasil, o regime aberto constitui exemplo de desconsideração 

do estabelecido em lei pelos Poderes Constituídos. É o que traz o estudo de David, Moriggi e 

Cristal (2018), os quais, partindo da análise da produção legislativa em tema de execução 

penal, dentro do que chamaram de produção legislativa simbólica, constataram grandes falhas 

de implementação de políticas públicas previstas em lei, mas não materializadas no Corpo 

Político. Uma delas a falta de Casas do Albergado para cumprimento de pena privativa de 

liberdade em regime aberto: 

 

Com previsão já na Lei 6.416/77 (LGL\1977\5), a prisão-albergue demanda 
por iniciativas para sua implementação, tal como versa em seu art. 30, § 6º, 
inciso II. Ainda, a Lei de Execução Penal (LGL\1984\14), em seu art. 95, 
estabelece que “em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do 
Albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os 
presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O 
estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação 
dos condenados”. 
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Ocorre que, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Justiça, publicados 
em 2014, o País contava com apenas 57 casas do albergado masculinas e 07 
femininas, totalizando 64 unidades. A carência de estabelecimentos 
prisionais desse tipo e a falta de vagas nesses lugares fazem com que os 
detentos cumpram suas penas em penitenciárias comuns, em prisão 
domiciliar ou até mesmo em liberdade, havendo o descumprimento dos 
preceitos determinados em lei, o que demonstra o total descaso estatal sobre 
o tema. (DAVID; MORIGGI; CRISTAL, 2018, p. 9) 
 

A APAC cumpre a promessa legal, possibilitando que os recuperandos, autorizados 

judicialmente a cumprir pena no regime aberto ou no regime semiaberto extramuros, 

compartilhem no mesmo setor as normas do regime aberto (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, 

p. 45; OTTOBONI, 2001, p. 53). Trata-se de fase importantíssima na ressocialização do 

condenado: “O regime aberto é o momento da inserção social; é quando os recuperandos são 

autorizados ao trabalho externo e pernoitam no Centro de Reintegração Social” (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2016, p. 72). 

O controle de entrada e saída de recuperandos da APAC é rigoroso. Toda vez que o 

recuperando chega do trabalho externo, é submetido a uma revista – humanizada, 

evidentemente – pelo encarregado de segurança. Além disso, deve existir na APAC um 

controle de entrada e saída que deve ser preferencialmente eletrônico (ponto eletrônico) 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 44.) Até o dia 5 de cada mês (OTTOBONI; FERREIRA, 

2016, p. 118), deverão os recuperandos apresentar atestado do empregador e de frequência 

escolar (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 46). Caso liberado mais cedo pelo empregador, 

deve dirigir-se à APAC (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 119). 

Desde que autorizado judicialmente, o recuperando em trabalho externo ainda poderá 

semanalmente participar de grupos de apoio - em AA ou NA fora do CRS e, acompanhados 

de voluntários da entidade, participar de cultos próximos (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 

46); além de, diariamente, quando o local de trabalho for próximo de sua residência visitar 

familiares antes, depois ou na hora do almoço, “desde que “desde que não comprometa o seu 

trabalho e o horário de retorno e saída do Centro de Reintegração Social - CRS” 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 46). 

Outrossim, mediante autorização judicial, recuperandos podem ajudar na reforma de 

creches, asilos, escolas da comunidade e de casas de pessoas necessitadas (PORTAL FBAC, 

2019a, p. 34). 

Sendo domiciliar o sistema de cumprimento do regime aberto na comarca, poderá o 

Juiz solicitar que a APAC fiscalize os recuperandos. Isso também será possível quando 
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houver concessão de livramento condiconal (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p.46-47). 

Nesses casos, o recuperando comparecerá à APAC mensalmente para justificar suas 

atividades e participar de um entrevista. Afora isso, tendo sido imposta a obrigação de 

comparecimento a cursos e palestras, o recuperando deverá frequentá-las sempre que a APAC 

exigir seu comparecimento (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 47).  

A temática do trabalho do recuperando está inserida no contexto maior do 

capitalismo liberal e, nesse pano de fundo, questões conexas entremostram-se pertinentes 

como as especificidades do regime trabalhista e previdenciário às quais tanto aquele 

recuperando quanto a empresa contratante se submetem. 

Antes, porém, de tratar diretamente do assunto do direito positivo, afigura-se 

necessário tratar do assunto sob o viés do humanismo integral. Sandel afirma: “Quando a 

guerra fria acabou, os mercados e o pensamento pautado pelo mercado passaram a desfrutar 

de um prestígio sem igual, e muito compreensivelmente” (SANDEL, 2016, p. 133). Isso 

precisa mudar. Força concordar com Sayeg e Balera: “É imperioso admitir, pois, que o 

capitalismo, obra humana, perverteu-se em uma versão neoliberal, selvagem e desumana que 

os países centrais da economia globalizada elevaram ao status de política econômica para o 

mundo” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 23).  

O regime capitalista e a economia de mercado produziram efeitos desejados, porém 

também alguns indesejados: entre eles esgotamento planetário e exclusão social. Sayeg e 

Balera chamam a atenção para os irremediáveis danos do neoliberalismo, sobretudo pela 

exclusão absoluta de miséria e morte de pessoas, com praticamente um bilhão de pessoas em 

estado de miséria (SAYEG; BALERA, 2011, p. 25). 

Essa exclusão severa que causa morte de pessoas pode ser atribuída a um mercado 

individualista, anti-judicialista e hedonista (SAYEG; BALERA, 2011, p. 23), o qual, 

baseando-se numa analogia da seleção natural de Darwin, estipula a selvageria, 

desumanidade, estado de natureza no mercado. 

Atento a tudo isso, Maritain tratará de uma espécie do gênero direitos da pessoa 

social. Enquanto participante da sociedade, a pessoa gera, possui direitos sociais, econômicos 

e culturais. Entre esses direitos, entra os direitos da pessoa operária, da pessoa trabalhadora. 

Para Maritain, a partir do século XIX, iniciou-se uma tomada de consciência da dignidade do 

trabalhador o que, para Maritain, foi uma evolução, um progresso muito importante na 

sociedade. 
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Nesse sentido convém ouvir a voz Sayeg e Balera (2011), os quais buscaram compor 

as bases de um humanismo capitalista em que uma economia de mercado humanista assume 

as dimensões de liberdade, sem descurar da igualdade e da fraternidade, culminando num 

capitalismo que, mantendo todas as garantias e prerrogativas da propriedade privada, 

concretiza direitos humanos em todas as suas dimensões.  

Para Sayeg e Balera, a única alternativa a esse cenário é uma resposta aos neoliberais 

por intermédio da “humanização da economia de mercado” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 25).  

Eles propõem então um deslocamento, ou seja, eles pretendem deslocar o 

neoliberalismo do seu ser – baseado numa selvageria, numa liberdade de mercado, num 

estado de natureza do mercado – para um dever ser do neoliberalismo, que seria a 

concretização multidimensional dos direitos humanos (SAYEG; BALERA, 2011, p. 25), com 

ênfase na dignidade da pessoa humana. 

Note-se que tal não significa tratar o trabalhador com paternismo; longe disso. O 

primeiro direito que Maritain reconhece à classe operária é o de não ser tratado como um 

menor. Segundo Maritain:  

 

A tentação ligada às antigas concepções outrora muito em voga em certos 
círculos cristãos, é a tentação do paternalismo. Ela procura fazer depender a 
melhora de sorte da classe trabalhadora das iniciativas do patronato, e de sua 
autoridade de pais de família consciente de seus deveres para com os filhos. 
Tal concepção tende a tratar o operário como um menor, e se opõe da 
maneira mais radical a essa consciência da dignidade social e dos direitos da 
pessoa operária, sob a qual tanto temos insistido. (MARITAIN, 1967, p. 88) 
 

O objetivo do trabalho é lograr a emancipação do homem-trabalhador. Nessa trilha, 

uma vez que os direitos humanos possuem três dimensões subjetivas: liberdade, igualdade e 

fraternidade (SAYEG; BALERA, 2011, p. 18), também o Direito Econômico – pretendendo-

se humanista – há de tomá-las em conta: 

 

Essa é a filosofia humanista do Direito Econômico que nada mais é do que o 
transporte teórico da Lei Universal da Fraternidade para o Direito 
Econômico, o que ora se propõe e que certamente constitui um novo marco 
teórico de análise jurídica do capitalismo — cujo objetivo declarado na seara 
econômica é, então, resolver por meio da fraternidade, levando-se em conta 
as três dimensões subjetivas dos direitos humanos, a tensão dialética entre a 
liberdade e a igualdade.(SAYEG; BALERA, 2011, p. 25) 
 

Portanto, segundo Sayeg e Balera, caberia ao direito econômico ser inspirado numa 

filosofia humanista a fim de permitir que o livre mercado seja exercido com responsabilidade 
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planetária e social, de modo sustentável e inclusivo, buscando a emancipação do homem 

como consectário de sua dignidade.  

 

A filosofia humanista do Direito Econômico entende, portanto, que o 
processo de desenvolvimento deve centrar-se na pessoa humana e no 
planeta, visando garantir a todos os homens níveis básicos de subsistência e 
sustentabilidade planetária, com a decorrente livre realização das 
potencialidades individuais do homem e de todos os homens.(SAYEG; 
BALERA, 2011, p. 28) 
 

O capitalista, entendido como aquele que detém os meios de produção, não pode 

descurar a importância da fraternidade sob pena de, baseado no neoliberalismo puro, propiciar 

situações absolutamente inconcebíveis e insustentáveis sob o aspecto planetário e humanista, 

de tal arte que “(…) cotejado o espírito do capitalismo com o da fraternidade, resulta ser 

imperativo que os direitos humanos estejam, por meio de seu intratexto, imbricados com a 

positivação” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 38). 

A solução ao problema do capitalismo liberal, portanto, é a “concretização do 

capitalismo com direitos humanos, jamais pela negação do capitalismo ou, menos ainda, 

ceifando as liberdades negativas” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 214). O que o humanismo 

capitalista, inspirado pelo humanismo maritaineano, pretende é estabelecer “o equilíbrio 

reflexivo entre o regime capitalista e a fraternidade, em favor de todos e de tudo, em especial 

dos economicamente excluídos e do planeta”(SAYEG; BALERA, 2011, p. 214).  

Nessas bases justifica-se a contratação de recuperandos e, em geral, de reclusos do 

sistema penitenciário principalmente como providência fraterna e dever moral do capitalista 

que se pretende também humanista. 

Mas além disso, há um regime jurídico próprio a se considerar. É o que se tratará a 

seguir. 

O primeiro ponto a referir é que, quando a contratante forem entidades privadas, é 

obrigatório o consentimento expresso do recuperando na forma da LEP, art. 36, §3º. 

Quanto ao regime trabalhista propriamente dito, força dizer que não se aplica ao 

recuperando que trabalha o regime da CLT por expressa determinação legal do §2º do art. 28 

da LEP: “O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho.” O regime jurídico especial prevê: valor mínimo remuneratório (art. 29), limite da 

jornada de trabalho (art. 33) e prevenção em matéria de Segurança e Higiene do Trabalho (art. 

28, § 1°). 
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 Com efeito, há algum consenso de que, à mercê da regra, o recluso que trabalho não 

faz jus a férias, 13º salário, tampouco a FGTS; mas a outros direitos como remição de pena e 

a remuneração, ainda que eventualmente reduzida até 3/4 do salário mínimo, consoante 

autorização do art. 29, caput, da mesma norma legal: “O trabalho do preso será remunerado, 

mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo”. Para 

Cardoso, sequer se poderia chamar de salário tal remuneração, “pois não tem o objetivo de 

remunerá-lo pelos serviços prestados” (CARDOSO, 2011, p. 173). O mesmo dispositivo 

normativo estabelece o destino do produto da remuneração do recuperando, a saber: 

 

Art.29 (…)§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados 
judicialmente e não reparados por outros meios; 
b) à assistência à família; 
c) a pequenas despesas pessoais; 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do 
condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista 
nas letras anteriores. 
§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante 
para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue 
ao condenado quando posto em liberdade. 
 

A natureza da remuneração seria, então, indenizatória, “pois visa a compensar os 

danos por ele causados, a auxiliar sua família, além de reparar as suas despesas pessoais e os 

gastos do Estado na manutenção do recluso” (CARDOSO, 2011, p. 173). Assim, além de 

beneficiar o próprio recuperando, parte da remuneração, como manda a LEP, é destinada à 

família que será assistida, à vítima que será indenizada e ao Estado que será ressarcido. O 

valor remanescente é chamado de “pecúlio” pela lei e ficará depositado em conta de poupança 

na forma da lei. 

Graças a essas especificidades, torna-se vantajosa ao empregador a contratação de 

recuperandos. Primeiro, porque no método APAC a probabilidade de o recuperando 

comprometer-se com o labor interno e externo é grande; segundo, porque proporciona mesmo 

redução do custo pela dispensa de fazer frente a todos direitos a que um trabalhador normal 

faria jus. A despeito das vozes em sentido contrário (OLIVEIRA, 2017, p. 42), a competência 

para dirimir conflitos não é a Justiça do Trabalho, mas a Justiça Comum, como já decidiu o 

TST (TST, 5ª Turma, RR-1009-10.2011.5.09.0010, rel. Min.Douglas Alencar Rodrigues, 

j.7/8/2019, DJ 9/8/19)87. 

                                                 
87 Pende julgamento de embargos de declaração. 
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Por derradeiro, no que tange ao regime trabalhista, ainda, a LEP traz a seguinte 

limitação para o trabalho externo: “o limite máximo do número de presos será de 10% (dez 

por cento) do total de empregados na obra” (LEP, art. 36, §1º). Tratando-se de norma 

restritiva, não comporta interpretação extensiva. A regra fala em “obra”; diferentemente do 

caput do artigo que fala também em “serviços”: “o trabalho externo será admissível para os 

presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da 

Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra 

a fuga e em favor da disciplina” (LEP, art. 36, caput). Ademais, a obra, à qual se refere o 

caput, é aquela pública. A limitação não se aplica para trabalho interno; assim, mantendo a 

empresa, por hipótese, um canteiro de trabalho dentro da unidade prisional, não há de se falar 

em limitação. Em conclusão, tomadas essas constatações, a restrição do §1º, corretamente 

interpretada, não abrange o trabalho interno tampouco o externo para obras privadas ou 

serviços (públicos ou privados), desde que tomadas as cautelas contra fuga, bem como 

asseguradas a ordem e a disciplina dos reclusos. 

Quanto ao regime previdenciário, a lei considera direito do recluso a previdência 

social (LEP, art. 41, III; CP, art. 39). O dispositivo legal que permitia o enquadramento do 

recluso como contribuinte individual ou facultativo (Lei 10.666/2003, art. 2º) foi revogado 

expressamente pela Lei 13.846, de 18 de junho de 2019 (art. 38, IV). A propósito, o Decreto 

3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) considera como segurado facultativo o 

recuperando que exerce alguma atividade remunerada (Decreto 3.048/99, art. 11, §1º, XI)88, 

bem assim aquele que não exerce (Decreto 3.048/99, art. 11, §1º, IX89). 

Sendo segurado facultativo, caberá ao recuperando a inscrição e o respectivo 

recolhimento das contribuições previdenciárias até o dia quinze do mês seguinte àquele a que 

as contribuições referirem-se, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente 

                                                 
88 “Art. 11, §1º.Podem filiar-se facultativamente, entre outros: (…) XI:  - o segurado recolhido à prisão sob 
regime fechado ou semi-aberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou 
mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade 
artesanal por conta própria.” 
89 “Art. 11, §1º.Podem filiar-se facultativamente, entre outros: (…) IX - o presidiário que não exerce atividade 
remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social.” Nesse sentido, a Instrução 
Normativa RFB n.º 971, de 2009, assim disciplina: “Art. 5º Segurado facultativo é a pessoa física maior de 16 
(dezesseis) anos que, por ato volitivo, se inscreva como contribuinte da Previdência Social, desde que não exerça 
atividade remunerada que implique filiação obrigatória a qualquer regime de Previdência Social no País. (…) § 
3º Poderá contribuir como segurado facultativo: (…) III  -  o apenado recolhido à prisão sob regime fechado ou 
semiaberto, que, nessa  condição,  presta  serviços  remunerados,  dentro ou fora da unidade penal,  a  uma  ou  
mais  empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária  ou  entidade  afim, ou que exerce 
atividade artesanal por conta própria;  e IV - o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja 
vinculado a  qualquer regime de previdência social.” 
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quando não houver expediente bancário, caso queira ter e manter a qualidade de segurado, 

não gozando desta condição à época da prisão. A observação final justifica-se porque, 

possuindo a qualidade de segurado, então o recuperando a mantém independente de 

contribuições até 12 meses depois da soltura; trata-se do chamando período de graça (Lei 

8.213/91, art. 15, IV).  

Outra consequência é a dispensa de o tomador do serviço, ainda que pessoa jurídica, 

reter e recolher o valor da contribuição pertinente do recuperando. É que tal obrigação 

acessória não existe quando a seu serviço está o contribuinte facultativo, mas apenas o 

segurado empregado, avulso e contribuinte individual.  

Não incide contribuição da empresa sobre a remuneração do recuperando, porquanto 

não há previsão legal de inclusão na base de cálculo do valor da remuneração paga a segurado 

facultativo (Lei 8.212/91, art. 22).  

Salvo isso, não há, em âmbito federal, incentivo fiscal específico para tomadores de 

serviço de reclusos, porém, de modo geral, pode-se afirmar que há economia de recursos em 

razão das especificidades do regime trabalhista e previdenciário aplicável ao trabalho do 

recuperando. Adiante, demonstrar-se-á um comparativo de custo total entre um empregado 

em uma empresa, cuja renda é correspondente ao salário mínimo vigente no país, com o custo 

total de um recuperando, caso a empresa opte em contratá-lo, na forma da mencionada Lei, e 

com o respectivo consentimento. 

Ainda, para a respectiva demonstração, utilizou-se da aplicação de empresa optante 

pelo simples nacional, tendo em vista que esta modalidade isenta a empresa do recolhimento 

do INSS sobre o faturamento, apurado à alíquota de 20%, ou seja, o mencionado comparativo 

é feito com o menor custo possível de um empregado para Instituição Privada. 

Segue, adiante o aludido quadro comparativo:  

 

 
Comparativo de Custo Mensal entre Empregado e Recuperando  

Empregado  
 
 Recuperando  

 
 

Competência  Salário 
Mínimo   

Férias e 
Terço 
Const.  

13° 
Salário  

Sub total  FGTS 
8% 

Sobre 
Sal, 

Férias e 
13°  

Custo 
Total  

 
 

Valor 
Efetivo 

do 
Salário 

3/4  

Custo 
Total  

 
 

 

Diferença 
de Custo  

Janeiro  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Fevereiro  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  
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Março  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Abril  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Maio  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Junho  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Julho  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Agosto  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Setembro  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Outubro  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Novembro  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

Dezembro  998,00  110,89  83,17  1.192,06  95,36  1.287,42  
 
 748,50  748,50  

 
 538,92  

                     
 
       

 
    

Totais do 
Ano  11.976,00  1.330,67  998,00  14.304,67  1.144,37  15.449,04  

 
 8.982,00  8.982,00  

 
 6.467,04  

Quadro 1 - Comparativo Realizado com Base em Empresa Isenta do INSS de 20% 

Fonte: arquivo do autor 

 
 

De acordo com o quadro acima, depreende-se extrair ainda que utilizando-se de 

comparativo com base em empresa com regime de menor custo possível, a existência de uma 

diferença mensal no valor de R$ 538,92, quando calculado com base no salário mínimo 

vigente. No período de um ano, a diferença é de R$ 6.467,04, o que representaria uma 

economia, no mínimo, de 41,86%. 

Importante observar, ainda, que ambos os casos, empregado ou recuperando, a 

jornada de trabalho para a empresa será a mesma, período de até 8 horas, conforme arts. 33 e 

126 da Lei de Execução Penal (LEP).  

Assim, as benesses decorrentes da contratação, além de financeira, impactam no 

campo social, possibilitando ao recuperando ganho financeiro e também de autoestima, 

enquanto o empresário consegue maior competitividade em termos de preço para seus 

produtos com a redução de custos. 

 

3.1.2 Assistências ao recuperando 
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Preceitua a LEP que “a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado”, sendo 

também o egresso beneficiado (art. 10). Esse deve corresponder à assistência material, à 

saúde, jurídica, educacional,  social e religiosa (LEP, art. 11), tratadas no texto legal: 

assistência à saúde (LEP, art. 14), assistência jurídica (LEP, arts. 15 e 16), religiosa (LEP, art. 

24), educacional (LEP, art. 17), social (LEP, art. 22). 

Cabe, antes de prosseguir, consignar que na APAC “nenhuma das modalidades de 

assistência sugeridas na LEP pode ser oferecida de forma efetiva sem a participação da 

comunidade onde está situado o estabelecimento prisional.” (SANTOS, 2011a, p. 43). Donde 

o papel fundamental da comunidade na prestação voluntária das assistências ao recuperando 

na APAC, assistências essas que ganham “importância fundamental para o início do resgate 

da pessoa humana” (FERREIRA, 2017, p. 49). 

Pois bem, além das assistências jurídica e à saúde, dois dos fundamentos do método 

APAC, os recuperandos gozam de todas as assistências previstas em lei.  

A assistência material já foi vista quando se tratou dos Centros de Reintegração 

Social - CRSs (cap. 2, supra).  

No campo educacional (LEP, art. 17), determina a lei a obrigatoriedade do ensino 

fundamental (LEP, art.18), devendo o ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral 

ou educação profissional de nível médio, ser  implantado com obediência ao preceito 

constitucional de sua universalização (LEP, art. 18-A). 

Na APAC o recuperando terá acesso à educação gratuita escolar até o ensino médio 

e, se possível, até outros níveis de ensino, para formação profissional e cultural do 

recuperando (Regulamento Administrativo, art. 5º), constituindo obrigação do recuperando, 

que não tenha concluído o ensino básico, fundamental e o ensino médio, frequentar os cursos 

ministrados no Centro de Reintegração Social - C.R.S., para suprir essa lacuna (Regulamento 

Administrativo, art.6º). A propósito, cumprindo esse dever, além da qualificação, o 

recuperando fará jus à remição de um dia de pena para cada doze horas de ensino divididas, 

no mínimo, em 3 (três) dias, conforme preceitua o art.126, §1º, I, da LEP e o art. 9º do 

Regulamento Administrativo. 

Em algumas APACs, entidades educacionais prestam serviços gratuitamente, 

inclusive via EAD, mediante convênio, o que encontra respaldo legal no art. 20 da LEP e art. 

8º do Regulamento Administrativo. 

Além da assistência educacional, recebe o recuperando assistência social (LEP, art. 
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22), da qual o objetivo é prepará-lo para o retorno à liberdade. Embora pela lei a assistência 

social destine-se ao recluso, na APAC as famílias, inclusive da vítima, também são amparadas 

(Regulamento Administrativo, art. 12):  

 

Art. 12. A assistência social tem por finalidade o amparo ao recuperando e à 
família, visando prepará-lo para o retorno à sociedade. 
Parágrafo Único. A assistência de que trata este artigo se estenderá às 
vítimas e suas famílias. 
 

Apregoa a lei assistência religiosa (LEP, art. 24), a qual será objeto de 

pormenorizadas considerações adiante. 

Malgrado o dispositivo legal do art.11 da LEP refira-se ao recluso, a própria lei prevê 

também assistência ao egresso90 (art. 25), porém de modo mais restrito, abrange 

genericamente orientação e apoio para reintegração à sociedade (incluindo  procura de 

emprego, art. 27 da LEP)  e alojamento e alimentação por 2 meses. Na APAC a limitação não 

existe; havendo necessidade, todas as assistências prestadas ao recuperando são estendidas ao 

egresso (Regulamento Administrativo, art. 15). 

A seguir, considerações específicas sobre a assistência à saúde e jurídica, 

fundamentos do método APAC. 

Determina a lei a prestação de assistência à saúde do recluso, compreendendo 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico (LEP, art. 14).  

O objetivo legal é oferecer, antes de mais nada, um ambiente salubre. Todavia no 

sistema tradicional está presente uma atmosfera perniciosa de  degradação física, mental e 

espiritual, em celas, muitas vezes, sem condições mínimas de higiene, além da propagação do 

uso de drogas, com agravamento ou desencadeamento de transtornos psicológicos como 

depressão, ansiedade e paranoia. Doenças como a tuberculose (VALENÇA et al., 2015; 

NOGUEIRA et al., 2018), de transmissão respiratória, encontra terreno propício para sua 

perpetuação em locais com pouca ventilação e superpovoados como os ambientes prisionais 

que primam pelo encarceramento, constituindo focos de difícil controle da doença. 

D’Agostini e Reckziegel relatam situação no Presídio Central de Porto Alegre/RS, aferida em 

diligência da CPI do Sistema Carcerário, em que foi detectado apenas um único médico para 

tratar de 123 portadores de HIV e 56 de tuberculose (D’AGOSTINI; RECKZIEGEL, 2016, p. 

                                                 
90 Pela LEP: “Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 
(um) ano a contar da saída do estabelecimento; II - o liberado condicional, durante o período de prova.” 
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12). 

Na APAC a perspectiva é bem outra. O escopo de viabilizar um ambiente salubre é 

alcançado. No âmbito da saúde preventiva, garante-se aos recuperandos uma vida saudável, 

longe de drogas, com a prática de atividades físicas (ESTEVÃO et al., 2018 a, p. 117). Por 

seu turno, no aspecto curativo a assistência à saúde do recuperando é feita por voluntários e 

abrange assistência médico-odontológica, psiquiátrica e psicológica, incluindo tratamento 

para dependência química com participação nos grupos de Alcoólicos Anônimos - AA, 

Narcóticos Anônimos NA e outras terapias de apoio  (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 38; 

Regulamento Administrativo, arts. 3º e 14). Destaque-se ainda, a relevância e o impacto 

negativo do problema das drogas.  

 

De setenta a oitenta por cento dos presos que chegam às prisões têm 
problemas com drogas lícitas ou ilícitas, pois ou praticaram crimes sob efeito 
de entorpecentes, ou para obtê-lo, ou porque estavam com dívida com 
traficantes, ou porque disputavam o controle do tráfico, entre outras 
motivações. (CARVALHO, 2009, p. 160) 
 

Daí a importância do tratamento contra a dependência química. Sem isso, uma vez 

solto, o preso continuará cometendo delitos. Miotto ainda destaca nos idos já de 1987, que era 

digno de nota a recuperação de presos toxicômanos (MIOTTO, 1987, p. 356). 

No interior do CRS deve haver ambulatório médico, gabinete odontológico e 

consultório psicológico, os quais funcionam em salas específicas. O CSS indica e o 

encarregado de segurança referenda um recuperando responsável por coordenar esses setores. 

A ele caberá a importante função de guarda dos medicamentos, do instrumental odontológico 

e dos demais materiais ali usados (Regulamento Administrativo da APAC, art. 41). 
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Fotografia 7 - Assistência à saúde APAC Itaúna 

Fonte: arquivo FBAC 

 

Não havendo no CRS local adequado para o atendimento necessário, nos termos do 

art. 14, §2º, da LEP, deve-se providenciar a escolta do recuperando nos termos regulados por 

portaria do Juízo da Execução Penal, o qual pode autorizar, dependendo das circunstâncias da 

comarca, que a escolta seja feita por voluntários, a qual já é disciplinada na comarca de 

Itaúna/MG pela Portaria nº 01/2004, que  estabelece normas para a escolta de recuperandos91.  

A participação de voluntários na assistência à saúde dos recuperandos transmite-lhes 

a ideia de que não estão sozinhos: “O recuperando, assim, tem ciência de que não está 

abandonado, de que a comunidade se preocupa com ele” (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 117). 

Assistência Jurídica 

A assistência jurídica insere-se no contexto maior do acesso à justiça (CF, art. 5º, 

XXXV). Cuida-se de garantia fundamental do Estado Democrático de Direito aos acusados 

em geral, incluindo, à evidência, aqueles condenados.  

                                                 
91 O inteiro teor da aludida portaria está publicada em OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 134. 
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Ademais, “quem conhece estabelecimentos prisionais sabe que uma das maiores 

angústias que carregam as mentes dos presos é a situação jurídica de cada um” (SANTOS, 

2011a, p. 46). Com efeito, a LEP garante aos reclusos assistência jurídica gratuita àqueles sem 

recursos financeiros para constituir advogado, incumbindo aos Estados promover assistência 

jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais 

(LEP, arts.15 e 16). 

Ottoboni e Ferreira destacam que a assistência jurídica “deve ser considerada a 

espinha dorsal da metodologia, visto que a privação da liberdade contraria  in totum a 

natureza humana, que foi criada para ser livre” (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 73), de 

modo que na APAC é garantida a assistência jurídica na fase de execução penal, incluindo 

análise da situação jurídica do recuperando, postulação de benefícios junto ao Judiciário 

como, p. ex.,  cálculo da remição da pena em função de dias trabalhados e tempo dedicado à 

educação (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p.38).  

E, com efeito, nesse compasso, dentro da proteção dos direitos humanos do 

recuperando, entre eles levanta-se um dos mais importantes, a saber, o acesso à justiça. Não 

havendo acesso à justiça, inútil é garantir outros direitos. No mesmo sentido, já no que toca 

diretamente a assistência jurídica na APAC, com razão Estevão et at. concluem:  

 

Não faria sentido, afinal, que se aplicasse um método que prometesse 
assegurar os direitos tão insistentemente violados, mas, em contraponto, se 
deixasse de prestar a devida assistência apta a permitir a concretização desse 
objetivo. (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 116) 
 

Cabe destacar, ao final, que na APAC a assistência jurídica é dada por meio de 

voluntários, estagiários e advogados constituídos (Regulamento Administrativo, art. 4º) e, 

nesse ponto, a atuação em cooperação com a Ordem dos Advogados do Brasil é essencial. 

Sabe-se, nesse ponto, que a OAB detém importantes finalidades, entre elas tanto finalidades 

político-institucionais (EOAB, art. 44, I), quanto finalidades corporativas (EOAB, art. 44, II): 

 

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada 
de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de 
direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das 
leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e 
das instituições jurídicas; 
II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a 
disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. 
 

Toda ação ou atividade tendente à proteção do ordenamento jurídico como um todo, 
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incluindo desde os ditames constitucionais e convencionais até os imperativos legais, 

notadamente quando relacionados à proteção jurídica dos direitos humanos e da democracia, 

está inserida no contexto das finalidades da própria Ordem dos Advogados do Brasil. 

Evidencia Lôbo (2002, p. 239): "A luta pelo respeito e efetivação dos direitos humanos foi o 

ponto alto da atuação político-institucional da OAB em sua história."  

Sendo assim, cumpre ressaltar que a atuação próxima da OAB na APAC em especial 

na promoção da assistência jurídica dos recuperandos vai ao harmônico encontro das 

finalidades político-institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, autarquia especial esta 

que no passado e hoje segue em defesa dos mais elementares valores democráticos, entre eles 

o acesso à justiça.  

O mérito de cada recuperando é fundamental na avaliação de tudo o que ele alcança 

na APAC (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 119). O comprometimento com a metodologia é 

avaliado de modo sério e meticuloso, desde o instante em que o recuperando chega na APAC 

(FERREIRA, 2017, p. 40). Como já se asseverou na análise da disciplina, há classificação da 

conduta do recuperando em ótima, boa e regular (Regulamento Disciplinar, art. 31).  

Luiz Carlos Rezende e Santos anota que a avaliação do mérito do recuperando é 

avaliada com auxílio de voluntários e dos próprio companheiros que foram o Conselho de 

Sinceridade e Solidariedade - CSS, os quais, juntamente com “pessoas que participam da 

rotina dos presos, geralmente voluntários, dirigentes e funcionários das APACs” (SANTOS, 

2011a, p. 51), opinarão de acordo com o mérito do recuperando no momento da concessão 

dos benefícios. Tudo se dá dentro de uma Comissão Técnica de Classificação que será objeto 

de considerações adiante quando se tratar da pedagogia da presença (FERREIRA, 2017, p. 40, 

p. 235). 

Cada preso deve conquistar o direito de sair no Natal, de ver televisão, de 
receber visita íntima, de estudar fora, de progredir no regime, etc. As regras 
são claras e específicas, mas o preso é sempre obrigado a mostrar 
merecimento. Independente da avaliação psicológica, psiquiátrica quando 
necessário, existem as avaliações comportamentais quase que diárias feitas 
pelos voluntários. Nas regras existem pontuações de mérito e de demérito 
para diversos tipos de comportamento considerados indicativos de 
progressão no caminho da recuperação. (MARQUES-NETO, 2007, p. 50) 
 

No regime tradicional, para se ter mérito basta não ter falta. Isso porque, no quadro 

de  homogeneização dos detentos, avaliar a conduta uma a uma de todos os presos, pontos 

fortes e pontos fracos, atitudes positivas e negativas, entremostra-se inviável. Já na APAC, 

além da apuração rigorosa da conduta de cada um, “os benefícios são concedidos àqueles que 
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também se empenham na metodologia, e não àqueles que simplesmente não registram notas 

desabonadoras em seus prontuários, passando como ‘obedientes’, quando, na verdade, são 

‘omissos e descomprometidos’”(SANTOS, 2011a, p. 51).  

Dentro da metodologia, por exemplo, sendo a frequência às aulas obrigação do 

recuperando, o bom rendimento escolar constitui mérito dele e, portanto, pode-lhe ajudar na 

concessão de benefícios junto ao Juízo de Execução Penal, segundo dispõe o Regulamento 

Administrativo, art. 6º, §3º: “A frequência às aulas e o bom rendimento escolar serão 

considerados mérito para efeito de benefícios na execução.” 

O mesmo regulamento exige mérito na avaliação do direito a visitas íntimas (art. 10, 

VI), bem como pode chegar até a dispensar revista pessoal, havendo mérito do recuperando e 

da pessoa visitante (art. 15, I). 

Tudo isso demonstra a preocupação do método APAC com o mérito. Essa atenção 

específica da metodologia que erigiu o mérito como um dos doze postulados fundamentais 

“proporciona ao recuperando interesse muito maior numa possibilidade de mudança do 

direcionamento nas opções de vida que teve até aquele instante. Daí a grande importância da 

correta avaliação do mérito dos recuperandos para a concessão de benefícios”(SANTOS, 

2011a, p. 51). 

Nessa toada, avulta a importância e a pertinência do que se poderia chamar “direito 

promocional”. 

No artigo “A função promocional do direito nas APACs”, Lafayette Pozzoli, 

Ivanaldo Santos e Cachichi trazem a função promocional do direito para o método APAC. Os 

autores evidenciam alguns pontos em que, dentro da metodologia, está presente de modo 

muito positivo a função promocional do direito na ressocialização dos recuperandos. E a 

relação entre o postulado do mérito e o tema tratado no texto é muito peculiar.  

Não há dúvida de que o direito em si mesmo constitui um dos mais efetivos 

mecanismos de controle social. Ao lado da religião, dos costumes, da opinião pública, da 

escola, da família, da mídia, o direito é o único formalmente constituído com poder coercitivo 

(BANNWART JÚNIOR; CACHICHI, 2015, p. 76). 

Dá-se à norma jurídica - muito mais do que à norma religiosa, ética etc. - o poder de 

proibir, permitir e obrigar condutas com coercibilidade. Todavia, sustentam os autores do 

texto mencionado acima que o direito “forma indireta também pode ser utilizado como 

instrumento para fomentar e estimular condutas no sentido positivo para a sociedade e para o 
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Estado” (POZZOLI; SANTOS; CACHICHI, 2019d, p. 280). Para tanto, a noção de direito 

deve ser integrada com “os demais sistemas culturais, políticos, sociais e econômicos que 

existem de forma inconteste como realidade influenciadora e transformadora” (POZZOLI; 

SANTOS; CACHICHI, 2019d, p. 280). 

Essa visão mais abrangente do papel do direito na sociedade desvela-se presente no 

método APAC, quando este, muito mais do que reprimir condutas dos recuperandos 

violadoras do método, atua de modo a estimular condutas que demonstrem maior 

comprometimento com os postulados que lhe fundamentam. 

Muitas ocorrências de função promocional do direito podem ser vistas na APAC, 

todas lastreadas no fundamento tomista da regra de ouro segundo a qual avalia-se “interesse 

[do recuperando] em ajudar e orientar o companheiro de prisão, com base no princípio de que 

‘não basta deixar de fazer o mal, é preciso fazer o bem’” (Regulamento Disciplinar, art. 33)92. 

Moacyr de Souza já em 1984 destacava práticas de direito promocional na APAC-

Mãe como, de acordo com o mérito, aqueles mesmo antes do semiaberto, passar um domingo 

do mês com a família ou com o casal de padrinhos (SOUZA, 1984, p. 310). 

Mensalmente é realizada uma celebração e ato socializador “com entrega de 

premiação para recuperando modelo do mês, voluntário e amigo do mês, cela mais 

organizada, cela menos organizada, aniversariantes do mês, concurso de redação, 

etc.”(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 39).  

O certificado de “recuperando modelo do mês”, além de averbado no prontuário na 

APAC, é encaminhado ao Juízo da Execução Penal para juntada ao processo de execução 

penal (Regulamento Disciplinar, art. 34). 

Observe-se que no processo de avaliação das condutas de todos participam os 

próprios recuperandos, sobretudo, os membros do CSS, órgão auxiliar da diretoria da APAC 

que colabora com a  disciplina, segurança, divisão das tarefas etc. É o caso da cela mais 

organizada em que todos os membros do C.S.S. de cada regime, escolherão a melhor cela ou 

dormitório, entre aquelas que reunir melhores condições considerando: higiene; arrumação 

das camas; ordem nos armários; higiene das instalações sanitárias; e disciplina (Regulamento 

                                                 
92 Ainda que não fosse preciso previsão legal para isso, a prática tem acento na LEP, que disciplina o direito 
premial nos arts. 55 e 56 do texto normativo: “Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento 
reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Art. 
56. São recompensas: I - o elogio; II - a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os 
regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias.” 
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Disciplinar, art. 35). 

Merece destaque com Lafayette Pozzoli, Ivanaldo Santos e Rogério Cachichi que 

“Dentro da metodologia, não só o prêmio, mas a cerimônia de entrega, numa solenidade da 

qual deverão participar os recuperandos, funcionários e voluntários (PORTAL FBAC, 2015, 

art. 34, p. ún.), detém importância na reconstrução da autoestima do recuperando e função de 

estímulo aos demais.” (POZZOLI; SANTOS; CACHICHI, 2019d, p. 282). 

O direito, então, mesmo não perdendo seu papel  repressivo-protetor, assume outro 

indutor-protetor, promovendo por meio de “artifícios de encorajamento” condutas positivas 

que devem ser fomentadas (POZZOLI; SANTOS; CACHICHI, 2019d, p. 281). O método 

APAC constitui, pois, um grande exemplo de valorização do mérito realmente considerado do 

recuperando e modelo que considera a função promocional do direito como importante 

ferramenta na ressocialização de pessoas. 

No Estado de Minas Gerais há previsão em resolução da Secretaria de Estado de 

Defesa Social de premiação para as APACs que apresentarem melhores índices de 

reincidência, redução de fugas, evasões e abandonos com o menor custo. A propósito, 

preceitua a Resolução 1.373, de 9 de janeiro de 2013, da Secretaria de Estado acima, art. 6º 

(conforme anexo): 

 

Art. 6º Como forma de privilegiar e estimular a excelência na gestão das 
APAC's, bem como a redução de custos, a Secretaria de Estado de Defesa 
Social poderá instituir premiação destinada às Associações de Proteção e 
Assistência ao Condenado que obtiverem desempenho destacado. 
Parágrafo único. Para a premiação de que trata o caput, a Secretaria de 
Estado de Defesa Social estabelecerá regulamento próprio, considerando, 
dentre outros critérios, a redução dos índices de reincidência, redução de 
fugas, evasões e abandonos, dentre outras iniciativas de excelência no 
processo de ressocialização. 
 

Destarte, a função promocional do direito está presente não apenas dentro da APAC, 

mas também em relação ao desempenho das missões das próprias APACs. 

 

3.2 A valorização humana 

 

No sistema tradicional o preso tem valor: “Na prisão, o preso vale aquilo que tem, e 

não o que é como pessoa. Se ele tem um carro, ele vale um carro. Se ele tem uma casa, vale 
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uma casa. Se ele não tem nada, não vale nada” (FERREIRA, 2017, p. 27). Um sistema, 

conectado com a cultura consumista, não só no Brasil como no mundo. Sandel relata, a 

propósito das coisas que o dinheiro hoje em dia é capaz e comprar, a possibilidade de 

pagamento por uma cela “diferenciada”: 

 

Upgrade na cela carcerária: US$ 82 por noite. Em Santa Ana, Califórnia, e 
algumas outras cidades, os infratores não violentos podem pagar por 
acomodações melhores — uma cela limpa e tranquila na prisão, longe das 
celas dos prisioneiros não pagantes. (SANDEL, 2016, p. 85) 
 

Dignidade, compra-se, vende-se? O fato é que, sem valorização humana de verdade, 

levada a sério e para todos, não há mais falar em processo de reabilitação. No método APAC 

o recuperando passa a ter a sua dignidade respeitada, como apregoa o humanismo integral, em 

especial por conta da sua ligação com Deus e por conta da dependência que este homem e 

toda humanidade têm com Ele (MARITAIN, 1941, p. 70). 

Com o advento da modernidade, Ivanaldo Santos refere-se ao mito da escalada para 

caracterizar um espírito de otimismo que se fez presente a partir de ideias iluministas de 

emancipação do homem pela razão. Porém, como o próprio Ivanaldo Santos relata, muitas 

vezes a modernidade, ao contrário do mito da escalada, propiciou a morte em escala 

industrial e com forte base científica (SANTOS, 2019, p. 83). Relembra então esse autor os 

horrores da modernidade, entre eles os campos de concentração, bombas atômicas, 

marginalização etc. “A morte foi distribuída, em larga escala, a milhões de indivíduos ao 

redor do planeta Terra como se fosse um remédio, a cura para alguma doença” (SANTOS, 

2019, p. 83). Esse otimismo, de um lado, que caracterizou o mito da escalada e, de outro, a 

escala industrial da morte e outras atrocidades rendeu ensejo a que Hobsbawn classificasse o 

século XX como a era dos extremos (SANTOS, 2019, p. 84). E nessa era dos extremos, a 

modernidade passou a ser uma época de supressão de dignidade da pessoa humana. 

Foi nessa era de extremos que ecoou a voz de Maritan pelo forte respaldo filosófico 

nos postulados ético-políticos da doutrina cristã com o objetivo de “engrandecer o homem na 

comunhão” (MARITAIN, 1941, p. 7). Eis, pois, o fundamento maritaineano do postulado da 

valorização humana no método APAC, cujo papel do método é essencialmente restaurar – 

reconstituir - a subjetividade da pessoa do recuperando no sentido de considerá-la como um 

universo, como um todo, considerá-la como portadora de uma dignidade tal que espelha a 

imagem e semelhança de Deus (GÊNESIS, 1, 26-27).  

Tudo isso pode ser muito bem caracterizado com Estevão e Oliveira como um 
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processo de emancipação do recuperando. Asseveram esses autores que o preso, no sistema 

tradicional, sofre sistêmica infantilização (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 2018b, p. 511) quer pelo 

Estado, quando a política pública penitenciária é insuficiente para propiciar mínimas 

condições de crescimento; quer pelas facções criminosas que exercem domínio total de 

presídios e reclusos; quer pela própria sociedade, quando esta vê no preso “a figura do 

inimigo público”(ESTEVÃO; OLIVEIRA, 2018b, p. 513).  

A reversão desse quadro de infantilização impõe, segundo Fonseca, o destaque para a 

reconciliação fraterna entre o criminoso e a sociedade deve se estabelecer nesses padrões de 

perdão e de fraternidade. É assim que o método APAC é capaz de restabelecer laços fraternos, 

que Fonseca reputa “ótima iniciativa” (FONSECA, 2019, p. 157).  

Nesse sentido, contra a infantilização e a inferiorização do recluso, na APAC 

estabelecem-se válvulas de autonomia: (i) restabelecimento do diálogo com o corpo social, do 

qual a participação da comunidade é essencial (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 2018b, p. 514); 

diálogo esse que pressupõe alguém com o qual se dialoga, esse “alguém” é o recuperando, 

antes coisificado no sistema penitenciário tradicional. Além disso, outra faceta que induz 

autonomia no processo APAC é (ii) a atribuição de responsabilidades ao recuperando, 

fazendo-o capaz de fazer frente a elas.  

 

Outro elemento emancipador observado é a autonomia e responsabilidade 
que o recuperando adquire na associação em que se encontra, mesmo que 
submetido a regras rígidas, tendo como um dever a responsabilidade sobre 
seus afazeres, bem como a proteção daqueles que pertencem ao seu 
cotidiano. O detento adquire possibilidade de se tornar um indivíduo que 
pensa socialmente e racionalmente, dispondo-se do manto de vingança que 
sucumbe com a recuperação de sua dignidade. (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 
2018b, p. 514) 
 

Como se verá adiante, essa assunção de responsabilidade inclui a de ser partícipe 

direto (e o mais importante) da própria ressocialização (ESTEVÃO; OLIVEIRA, 2018b, p. 

515). 

Nesse diapasão, dois aspectos serão vistos. Visando alcançar a transformação pela 

valorização humana, chamar-se-á empoderamento do recuperando (i) o conjunto de práticas 

para resgate de autoestima e reabilitação da subjetividade total (física, psicológica, social e 

espiritual) do recuperando, além da pedagogia da presença e da terapia da realidade (ii) como 

o plexo de práticas ligadas ao desenvolvimento de vitalidade interior no campo da ética que 

perdure protagonizando o comportamento do recuperando durante e após o período de 
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cumprimento da pena.  

 

3.2.1 Empoderamento integral do recuperando 

 

A valorização humana inclui o empoderamento integral do recuperando. Por 

“empoderamento” deve-se entender o resgate da autoestima, das condições necessárias 

(fortalecimento psicológico, educação e formação) para que ele ocupe seu papel na sociedade 

respeitando direitos e deveres dos outros.  

O preso, quando vem do sistema tradicional, sente-se denegrido: a autoestima 

desaparece por completo (PEREIRA, 2006, p. 190). Além de fisicamente debilitado, 

psicologicamente está destruído e espiritualmente quase morto (FERREIRA, 2017, p. 45). O 

desejo de autodestruição (suicídio) na prisão tradicional gira em torno dos 28%, enquanto na 

APAC apenas 1% cultiva tal ideia (FERREIRA, 2016, p. 258). 

Assim, por meio da valorização humana, objetiva-se, sempre por intermédio da graça 

divina e também do próprio esforço do recuperando, transformá-lo internamente num homem 

virtuoso, esclarecido, confiante e responsável.  

Ninguém pode alcançar isso a não ser o recuperando. Ninguém pode fazê-lo por ele 

(GLASSER, 1998, p. 335).  

A partir da valorização, pretende-se que ele assuma o compromisso de querer ser 

melhor (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 118), ser motivo de orgulho para ele mesmo, para sua 

família e para sua comunidade. 

Para Maritain essa transformação do homem é possível no contexto teológico e 

filosófico; tendo o método APAC levado-a às últimas consequências na prática do cotidiano 

dos CRSs. Apregoa Maritain (1941, p. 90): 

 

[é] necessário mudar o homem, sim, e é o que no fundo somente nos 
importa: quero dizer, no sentido cristão, fazer desaparecer o “homem velho” 
e dar lugar ao “homem novo”, quem se forma lentamente - na história do 
gênero humano como em cada um de nós - até a plenitude do tempo, em 
quem se efetuam os votos mais profundos de nossa essência. 
 

Para Maritain, portanto, essa a transformação do homem velho para o homem novo, 
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do homem de uma sociedade burguesa anti-humanista para um homem novo de uma Nova 

Cristandade verdadeiramente humanista é algo necessário. (SANTOS, 2019, p. 116). 

Nesse sentido, a valorização humana busca recuperar todas as dimensões daquele 

recuperando: física, psicológica, social e espiritual. Essa é a exata noção de empoderamento 

integral do recuperando, a começar por uma viagem interior - dolorosa - para obtenção de um 

diagnóstico de sua vida até então; e formulação de um prognóstico positivo das reais 

expectativas sobre o que lhe espera no futuro.  

Um importante passo nessa caminhada é o resgate da subjetividade pela retomada da 

consciência da  identidade singular de que cada pessoa é portadora. Chama atenção na APAC 

a questão do nome; nenhum recuperando é identificado número, massificado.  

A APAC valoriza a retomada da identidade, perdida no sistema tradicional pela 

absorção do preso na massa carcerária: 

 

(…) o preso do sistema tradicional, nessa condição, não raro deixa de ser um 
indivíduo, passando a integrar uma simples coletividade, guiando suas ações 
de acordo com a direção apontada pelo grupo. Nessa condição, ele muitas 
vezes não tem a devida consciência de sua individualidade, nem de sua 
responsabilidade pelos próprios atos, pois passa a fazer parte de uma massa 
de indivíduos que, em última análise, tornaram-se números e estatísticas 
perante a sociedade. (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 118) 
 

Cumpre esclarecer aqui dois pontos: primeiro, que a lei deve arrolar entre os direitos 

do preso o chamamento nominal (LEP, art. 41, XI); segundo, que não basta chamar pelo 

nome, alcunha, cumprindo o chamamento nominal que determina a lei para que o preso tenha 

garantida sua identidade. Para isso é preciso evitar a constituição de uma massa carcerária 

capaz de eliminar a individualidade de cada preso, o que não se entremostra possível no 

sistema tradicional, muito menos quando operante em grandes unidades prisionais.  

A literatura do holocausto que relata a perda da identidade do sujeito de direitos e do 

cidadão tem cabimento também na análise do sistema prisional tradicional:  

 

A exemplo do que ocorria durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos 
de concentração nazista, o preso não mais será chamado pelo nome, 
perdendo assim sua identidade. A pessoa somente importa na medida em que 
tem um número de prisioneiro. Porém a vida do número é irrelevante, e o 
que está por detrás desse número, o que representa essa vida, é menos 
importante ainda: seu passado, seu destino, sua história. Números não 
sonham, não têm sentimentos, não têm projetos de vida (FERREIRA, 2016, 
p. 189). 
 

E assiste total razão a Ferreira na associação acima. O nazismo logrou nos campos de 
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concentração um domínio total capaz de eliminar a dimensão que diferencia cada pessoa de 

outra (singularidade) e a dimensão que permite a cada indivíduo aparecer ao outro e construir 

um espaço comum a partir de suas singularidades (pluralidade). As prisões tradicionais, assim 

como os campos de concentração, aniquilam “a diferença individual, a singularidade, aquela 

dimensão que torna cada indivíduo único é, segundo Arendt, a dimensão mais difícil de ser 

aniquilada e, por outro lado, a mais fácil de ser recuperada.” (MÜLLER, 2010, p. 27). Arendt 

deixa claro (1997, p. 506): 

 

Morta a individualidade, nada resta senão horríveis marionetes com rostos de 
homem, todas com o mesmo comportamento do cão de Pavlov, todas 
reagindo com perfeita previsibilidade mesmo quando marcham para a morte. 
Esse é o verdadeiro triunfo do sistema (…).  
 

Primo Levi relata: “Roubarão também o nosso nome, e, se quisermos mantê-lo, 

deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma 

coisa de nós, do que éramos” (LEVI, 1988, p. 25). E o que acontece nas prisões acontecia 

também nos campos, Primo Levi lembra que lá, o nome dele era “174.517”(LEVI, 1988, p. 

25). 

Como descreve Ferreira: 

 

Quando o sentenciado é recolhido no sistema comum, a primeira coisa que 
ele perde é o nome e, em sequência, recebe um número de matrícula ou 
INFOPEN – Sistema de Informações Penitenciárias. A exemplo do que 
ocorria durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração 
nazista, o preso não mais será chamado pelo nome, perdendo assim sua 
identidade. (FERREIRA, 2017, p. 189) 
 

Isso na APAC não acontece: 

Na APAC, o reconhecimento de cada um como ser digno, recuperável, apto, com 

virtudes e potencial, auxilia na restauração da identidade, que será trabalhada para que não 

mais se identifique com a vida de crimes, mas de afinidade com o que a sociedade espera de 

cada indivíduo como parte de um todo harmônico de convivência pacífica (ESTEVÃO et al., 

2018a, p. 119). 

Em CRSs locais, com poucos presos, todos os recuperandos são chamados pelo 

nome, mas além disso, todos preservam sua individualidade; esse é o primeiro passo em 

direção à valorização do ser humano antes submetido ao sistema tradicional, que vulnera a 

individualidade dos detentos, homogeneizando-os. À míngua de sua individualidade, o 

encarcerado deixa de ser tratado como sujeito de direitos, mas mero objeto. Estevão e Oliveira 
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descrevem certa estranheza quando se fala em “humanização” do preso, pois, como eles bem 

asseveraram, “o condenado não perde sua qualidade e status de ser humano” (ESTEVÃO; 

OLIVEIRA, 2018b, p. 505). Todavia, como bem se posicionam os autores, nem sempre esse 

status humano é observado. Esse trágico viés acontece quando o preso é coisificado. “Na 

APAC, por outro lado, os recuperandos são conhecidos um a um, identificando-se os méritos 

de cada um deles, em âmbito individual e coletivo” (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 119). Voltam 

a ser pessoas, não coisas. 

Com efeito, há sensível diferença entre ser denominado por um número ou por um 

nome: no último caso, preserva-se a individualidade, a singularidade e, assim, a possibilidade 

do encontro no espaço público com o outro. Inclusive todo recuperando usa um crachá, e não 

usar crachá constitui falta disciplinar. Há resgate da identidade. 

 E na verdade, não é só um resgate, mas uma reformulação de uma identidade. A 

busca por uma identidade que muitas vezes nunca existiu, pois que às vezes a identidade do 

recuperando for forjada no mundo do crime, cujo apelido, com o qual o batizaram na vida do 

crime, era a designação pela qual a esposa o conheceu e o tratava. Necessita-se, nesse caso, de 

uma verdadeira reconstrução de uma identidade, agora pautada em valores para bem-viver.  

Mesmo tendo-se em conta que essa reconstrução parece ser produto de um rigoroso 

processo de normalização, como diz Foucault, força dizer que ela é fundamental no 

tratamento digno do recuperando, ressocializando-o para que não retorne ao sistema 

penitenciário e que não ponha em risco a sociedade, poupando vítimas. 

Dentro da pespectiva de garantir ao recuperando oportunidade de um delineamento 

autônomo para sua própria vida quando posto em liberdade, livre das amarras dos maus 

hábitos (vício, crime, ociosidade), o processo de empoderamento não prescinde da 

participação direta e intensa do recuperando, dos familiares e da comunidade neste processo. 

Daí, averbe-se a relação do assunto com a Justiça Restaurativa como técnica para alcance de 

fortalecimento de quem errou, cuidado da vítima, retomada de laços familiares e 

comunitários93. 

Educação e formação inserem-se diretamente no contexto da valorização humana na 

APAC. Sendo escopo do método “tirar” o homem do crime, ressocializá-lo e profissionalizá-

lo (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 118), faz-se imperioso que ele sinta-se capaz de conviver em 

                                                 
93 O tema da Justiça Restaurativa no método APAC é profícuo, porém não será tratado com profundidade nesse 
trabalho. 
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sociedade e, para tanto, deve estar preparado. Dessa forma, a participação em cursos é 

obrigatória. O rendimento e a frequência constituem elementos meritórios que lhe 

possibilitam o recebimento de benefícios na execução penal (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 

116). 

A valorização humana, na APAC, compreende justamente esse preparo do 

recuperando em educação e formação sobretudo por meio de Cursos profisionalizantes  

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 77), mas não só, porque há também aulas e palestras de 

valorização humana, assunto tratado inclusive em reuniões de cela e palestras de revisão de 

vida (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 38). Esse último ponto será detalhado a seguir, 

quando se falar da terapia da realidade. 

 

3.2.2 Pedagogia da presença e terapia da realidade 

 

Outro aspecto relevante da valorização humana do qual se pretende tratar é a 

pedagogia da presença.  

O ponto remete-nos à legislação em vigor. A LEP contém previsão de Centros de 

Observação, cuja finalidade é proceder a avaliações e exames gerais, inclusive 

criminológicos, para posterior envio à Comissão Técnica de Classificação. Esta Comissão, 

por seu turno, teria a incumbência de  “elaborar o programa de individualização e acompanhar 

a execução das penas privativas da liberdade e restritivas de direitos” (exposição de motivos 

da LEP, item 28), de acordo com os ditames do caput do art. 6º da LEP. Porém, como averbou 

Ottoboni, “Os exames recomendados para se averiguar a cessação de periculosidade, entre 

outros, não passam de mera especulação teórica, pelo despreparo do Estado em atender a essa 

exigência legal” (OTTOBONI, 2001, p. 54). É na APAC que, por intermédio de uma 

pedagogia da presença, logrou-se na execução penal alcançar uma verdadeira individualização 

da pena criminal.  

Essa noção (deveras cara a Maritain, 1967, p. 24) de considerar o ser humano como 

um todo e não como apenas uma parte, é interessante porque também diz respeito à pedagogia 

da presença, imprescindível na aplicação do método, uma vez que visa implantar no interior 

da pessoa recuperanda um estímulo próprio e autônomo, para que ele mesmo busque as ações 
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e comportamentos esperados dele: virtuosos (FERREIRA, 2017). Ao tempo que considera 

como um indivíduo diferente de todos os outros, também o toma como um microcosmo, um 

universo próprio, que merece um cuidado especial e individualizado.  

A pedagogia da presença é muito mais efetiva do que a pedagogia do medo, que 

objetiva estimular comportamentos bons e reprimir comportamentos ruins a partir do receio 

da punição, da reprimenda, ainda que justa. Ferreira (2017, p. 236) explica:  “O uso dessa 

pedagogia pode aparentemente resolver o problema, formando recuperandos que manifestam 

no dia a dia um ‘bom comportamento’, mas em seu interior há uma verdadeira ‘rebelião’. O 

medo não educa ninguém. Somente a autoestima recupera e corrobora para uma mudança de 

mentalidade.” 

Evidente que o medo coíbe comportamentos, promove comportamentos, porém de 

modo exterior, não muda o indivíduo, não o transforma. Significa que, no dia em que essa 

sanção não estiver presente, o comportamento ruim será praticado, no momento em que o 

indivíduo obtiver a liberdade nada internamente nele o impedirá de reincidir. De outro lado, 

pedagogia da presença, concretizada por pessoas – muitas das quais voluntários das APACs – 

que valorizam o ser humano, alcança potencial muito maior na medida em que toca 

profundamente o recuperando (POZZOLI; CACHICHI; SCARMANHÃ, 2019b, p. 163). 

Assim, exatamente na direção do escopo constitucional (CF, art.5º, XLVI) e legal 

(LEP, art. 5º) da individualização da pena, a pedagogia da presença pressupõe tratamento 

individualizado de cada recuperando (FERREIRA, 2017, p. 236). Toma-se como ponto 

nuclear circunstâncias que tornam cada recuperando único: “Seus nomes, sua genealogia, suas 

histórias, sonhos, projetos, suas expectativas, alegrias, angústias, preocupações, derrotas, 

decepções, seus medos...” (FERREIRA, 2017, p. 236). 

A partir, então, da história de vida e dos problemas individuais, familiares e sociais 

de cada um deles é que se estabelece vínculos de aproximação verdadeiramente humana, cujo 

objetivo é sustentar uma relação de afeto, confiança e conhecimento entre os próprios 

reeducandos e entre reeducando e gestores, profissionais ou voluntários que atuam na pequena 

unidade prisional (FERREIRA, 2017, p. 240). Nessa relação entra também a família dos 

recuperandos. Tudo à evidência de acordo com limites e método, evitando “‘vínculos 

perniciosos’ que possam colocar em risco a atuação do voluntário ou do funcionário” 

(FERREIRA, 2017, p. 240), mas laços virtuosos baseados em limites éticos. Fácil antever que 

esse processo é de aplicação impossível em unidades maiores, normalmente com quase ou 
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mais de mil detentos.  

A pedagogia do medo, ainda, é limitada. O medo controla comportamentos, mas até 

um limite. Relata Frankl (1987, p. 19): “Em Auschwitz, o internado em estado de choque não 

tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estada, a câmara de gás nem de longe 

representa um horror. Para ele, o gás é algo que o poupa de cometer suicídio.” A pedagogia 

do medo, com efeito, pode ir até um ponto de opressão, a partir do qual perde eficácia. Já a 

pedagogia da presença não possui limite, visto que edifica no interior do recuperando o desejo 

de ser melhor (FERREIRA, 2017, p. 239).  

A respeito da terapia da realidade, de início, importante diferenciá-la da terapia em 

grupo propriamente dita. A terapia em grupo se distingue da terapia da realidade na medida 

em que a primeira não é possível sem um terapeuta especializado, um profissional capacitado 

para isso (FERREIRA, 2017, p. 49); de outro lado, a terapia da realidade constitui 

procedimento que se inicia em reuniões de cela e se expande até uma reunião plenária de 

todas as celas, com todos os membros da APAC, na qual o ponto culminante são a palestra do 

facilitador e os testemunhos pessoais dos próprios recuperandos. 

Para bem compreender esta dinâmica convém, em primeiro lugar, ouvir a voz de 

Ferreira:  

 
O que se objetiva com as reuniões de cela e as palestras que se sucedem a 
essas reuniões é fundamentalmente expor o recuperando à terapia da 
realidade e contribuir para que haja uma mudança de mentalidade, além de 
permitir ao recuperando a exposição de suas ideias, anseios, medos, sonhos, 
projetos de vida, etc. Consequentemente encontrar caminhos para uma boa 
harmonia e para uma convivência saudável com os demais recuperandos. 
(FERREIRA, 2017, p. 49) 
 

Do trecho acima, alguns elementos podem ser recolhidos. Com efeito, o primeiro 

objetivo da terapia da realidade é o de permitir ao recuperando a busca interior para que ele 

resgate suas ideias, seus anseios, seus sentimentos, o que pode ser traduzido de maneira geral 

nas suas necessidades. O escopo é conduzir o recuperando no processo interior de 

reconhecimento de suas necessidades de modo realista e bem como do caminho correto para 

supri-las (GLASSER, 2010, p. 20). Isso porque, depois da conscientização por intermédio da 

vocalização de sentimentos, busca-se “encontrar caminhos” de concretização ética, o que 

significa ter um planejamento para efetivar essas necessidades; todavia esse planejamento 

estabelece-se com base no respeito ao próximo (alteridade), uma vez que essa concretização 

dessas necessidades deve ser buscada pelo caminho da “convivência saudável” com os demais 



208 

 

recuperandos e com os outros em geral: família, comunidade etc. 

Intentando detalhar a terapia da realidade, Ferreira lembra a frase socrática “conhece-

te a ti mesmo” (FERREIRA, 2017, p. 50). Trata-se da importância de ter clareza quanto às 

coisas que são principais na vida do recuperando. Buscar verdades. Para que isso seja 

possível, a terapia da realidade estimula a reflexão dos recuperandos por intermédio de 

procedimentos que são realizados por um facilitador. Este facilitador pode ser um voluntário 

ou funcionário devidamente treinado para isso (FERREIRA, 2017, p. 50). Assim o 

recuperando, nas reuniões de cela, é levado a reexaminar estes pensamentos e as suas ações 

para ressignificá-las a partir dos estímulos que ele recebe do facilitador. Este convite à 

reflexão permite que o recuperando compreenda em que medida as ações, o comportamento 

impactam o mundo externo (a realidade objetiva), produzem efeitos reativos favoráveis ou 

desfavoráveis, geram felicidade ou dor, são virtuosos ou viciosos. 

Muitos recuperandos acabaram chegando onde chegaram porque, primeiro, se 

enganaram quanto às necessidades reais que eles tinham; segundo, elegeram mal os caminhos 

para concretizá-las e, portanto, tiveram consequências negativas. Contudo, ainda que tarde, o 

recuperando deve fazer melhores e mais efetivas escolhas para, assumindo o controle da sua 

vida, manejar suas ações e comportamentos para colher frutos que lhe supram as reais 

necessidades, incluindo nelas reconhecer em si valores de que possa se orgulhar e pelos quais 

possa receber o reconhecimento da família e da comunidade. 

Quer, portanto, a terapia da realidade conduzir o recuperando no processo interior de 

reconhecimento de suas necessidades de modo realista e bem como do caminho correto para 

supri-las (GLASSER, 2010, p. 20). Transformando a forma de pensar e de agir, o recuperando 

conseguirá indiretamente transformar suas emoções e seu caráter94, para que a resposta 

intuitiva aos estímulos externos seja a melhor possível, entendida essa aquela que concretiza 

as aspirações pensadas e para as quais se age, formando um círculo virtuoso de reforço 

comportamental.  

Com efeito, estimula-se a autocrítica. O procedimento, como se verá a seguir, é 

                                                 
94 Glasser sugere que, mudando nossa forma de pensar e agir, conseguimos pelo menos indiretamente modificar 
não apenas nossas emoções, mas também nossa própria fisiologia: “Entendendo que não podemos controlar 
diretamente nossos sentimentos e nossa fisiologia, apenas nossas ações e pensamentos nos libertam para evitar o 
que não podemos controlar. Não é fácil mudar nossas ações e pensamentos, mas é tudo o que podemos fazer. Se 
conseguirmos ter ações e pensamentos mais satisfatórios, obteremos muita liberdade pessoal no processo 
(GLASSER, 1998, p. 366, tradução livre; no original: “Understanding that we cannot directly control our 
feelings and our physiology, only our actions and thoughts free us to avoid what we cannot control. It is not easy 
to change our actions and thoughts, but it is all we can do. If we succeed in coming up with more satisfying 
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conduzido por intermédio de interrogações a partir de um estímulo que é dado ao 

recuperando, interrogações formuladas pelo facilitador. Algo muito próximo mesmo da 

maiêutica socrática. Nessa dinâmica, a atitude do facilitador é muito importante: ele deve 

permitir que todos possam se expressar livremente evitando que um se sobreponha ao outro e 

que, de preferência, consiga uma atmosfera em que haja um debate entre os recuperandos. 

Não cabe ao facilitador impor visões de mundo, muito menos religiosas, porque o objetivo da 

prática é que o recuperando extraia dentro de si as ideias e as concepções para que ele tenha 

clareza disso e possa avaliar a si próprio, numa autocrítica dessas ideias, dessas concepções; a 

fim de que ele possa ver se os atos decorrentes dessas concepções lhe trarão benefícios ou 

prejuízos, efeitos e consequências positivos ou negativos (FERREIRA, 2017, p. 51).  

Uma vez identificadas então as necessidades principais, o recuperando é estimulado, 

através dessas perguntas, a verificar se o que ele está fazendo, a conduta dele encontra-se ou 

não conectada com objetivos ou necessidades (ideias, seus anseios, seus sentimentos) 

identificados.  

A reflexão a partir dos anseios atuais projetarão uma imagem prospectiva. Devem-se 

planejar ações e pensamentos para que o recuperando obtenha êxito na concretização de 

objetivos.  

Avulta em importância, pois, o princípio de responsabilidade, no sentido de fazer 

consciente o recuperando que ele é responsável pela sua conduta e forma de pensar e deve 

arcar com as consequências advindas. Se nossas condutas impactam diretamente na realidade 

e produzem efeitos que recaem sobre nós, então, se queremos que esses efeitos sejam 

positivos, precisamos modular o nosso comportamento e nossa forma de pensar para atingir 

esse objetivo.  

Não conhecer suas reais necessidades e desconhecer o caminho para supri-las sem 

causar sofrimento alheio é erro que precisa ser superado. Nesse percurso, o recuperando é 

instado a ter presente inclusive o sofrimento que causou à vítima e o abalo que causou na 

comunidade, sendo o responsável por isso. Nessa autocrítica não se minimiza a culpa; ela faz 

parte também do processo de assunção da responsabilidade (GLASSER, 2010, p. 79)95. 

O elemento central, portanto, dessa prática é a autocrítica dos recuperandos sobre a 

vida, a fim de, conhecendo a eles mesmos no que tange sobretudo a sentimentos e emoções, 

                                                                                                                                                         
actions and thoughts, we gain a great deal of personal freedom in the process.”). 
95 Voltaremos ao assunto da culpa, do perdão e da responsabilidade quando se cuidar da espiritualidade. 
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identificar as próprias reais necessidades, não aquelas ilusórias que a sociedade de consumo 

nos impõe. Nessa conscientização incluem-se os valores que o recuperando quer reconhecer 

em si mesmo, bem como que os outros reconheçam nele. A terapia deve incluir o 

planejamento para realização disso no futuro por meio de boas escolhas que propiciem 

controle de comportamentos e adicionem valores para uma vida mais feliz. Por meio da 

terapia da realidade, dá-se, pois, ciência ao recuperando de que, além dele, ninguém tem a 

responsabilidade de lhe atender as necessidades. A responsabilidade, pois, de fazê-lo é dele e 

deve alcançar isso sem privar os outros de fazer o mesmo quanto às necessidades deles 

(GLASSER, 2010, p. 13).  

Sob o viés procedimental, a terapia da realidade tem início, portanto, nas reuniões 

quinzenais de cela. A participação é obrigatória. A reunião começa com a presença dos 

recuperandos daquela cela e de um facilitador, que como já dito pode ser um voluntário ou um 

funcionário. É feita a leitura ou algum procedimento de sensibilização, como por exemplo, 

alguma dinâmica daquelas mencionadas na obra de Ferreira (2017): dinâmica do limão (2017, 

p. 59), dinâmica do barco (2017, p. 64) e outras96. 

Após essa sensibilização, na cela, o facilitador dirige questões para estimular a 

manifestação dos recuperandos. Há um debate entre os presentes sobre a temática, cujo 

resumo é anotado por algum secretário indicado entre os recuperandos. Esse material escrito é 

de conhecimento apenas dos recuperandos e do facilitador, isto é, não é levado ao 

conhecimento de mais ninguém a fim de manter a espontaneidade e sinceridade dos 

participantes. A reunião deve durar até uma hora e meia (FERREIRA, 2017, p. 50).  

De posse do material de todas as celas das quais o facilitador participou das reuniões, 

ele preparará uma palestra que será dada na presença de todos os recuperandos daquele 

regime. Nessa palestra o facilitador trará as reflexões dos recuperandos, ponderando a respeito 

delas. Ao final da palestra alguns recuperandos podem dar testemunho que, segundo Ferreira, 

são mais importantes que a própria palestra, convencem mais: “o testemunho convence mais 

do qualquer palestra” (FERREIRA, 2017, p. 52).  

Este, portanto, é mais um importante instrumento que visa a estimular em cada 

recuperando uma viagem interior para a busca dos sentimentos presentes e concepções de 

vida e, avaliando-os,  possa idealizar um futuro melhor, mais ajustado ao que realmente o 

recuperando precisa enquanto ser humano digno que é. Feito isso, a reflexão é direcionada a 

                                                 
96 Ferreira (2017) traz muitos modelos práticos de dinâmica em sua obra. 
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um plano concreto: planejar para concretizar esse ideal, esses valores e satisfazer um projeto 

de vida verdadeiro, pelo qual assume o recuperando a responsabilidade de levar a efeito. 

Importante destacar como a terapia da realidade e pedagogia da presença se 

conectam com o empoderamento do recuperando a fim de lhe reforçar a autoestima e, 

portanto, concretizam o postulado da valorização humana. Por intermédio da pedagogia da 

presença e da terapia da realidade, o recuperando passa a ter consciência, presença de suas 

necessidades, de seus valores, assume o controle de sua vida e, portanto, passa a se 

autovalorizar. 

Tudo faz parte de um orgânico processo que se faz presente no âmago do método 

APAC. São instrumentos e procedimentos de valorização humana que, embora tomem em 

consideração o passado - porque tem tudo a ver com o que somos hoje -, foca-se no presente 

para planejar um futuro melhor. Daí que na APAC não interessa a vida pregressa do 

recuperando. “O crime fica de fora” é recomendação para todos aqueles que ingressam numa 

APAC, seja lá quem for. É proibido comentar sobre a vida do crime, sobre o artigo, porque a 

proposta é que o criminoso fique lá fora. Lá entra apenas o homem. Então as únicas 

perspectivas daquele que entra são o presente e o futuro, jamais o passado.  

 

Não importa o mal causado, a misericórdia é infinita: "Tudo passará, e a Sua 
misericórdia não terá limite nem fim, e embora a maldade tem sua medida, 
na misericórdia não há medida", revelou em seu Diário Santa Faustina 
(Diário, §423, p. 146). A confraternização pelo retorno do filho pródigo, o 
bezerro cevado, a música e a dança representem manifestações da 
comunidade política. (COSTA, CACHICHI; CACHICHI, 2017, p. 96) 
 

Remoer o passado - a não ser para entender o presente - não ajudará naquilo que se 

deve fazer agora para ter um futuro melhor. “Nossa tarefa é fazer o possível para corrigir 

nosso relacionamento atual. Não estamos condenados a repetir nosso passado, a menos que 

decidamos fazê-lo” (GLASSER, 1998, p. 33497). Ninguém deve ser prisioneiro do passado. A 

mudança está no presente; a esperança no futuro. 

 

3.3 A espiritualidade 

 

                                                 
97 Tradução livre. No original: “Our task is to do what we can to correct our present relationship. We are not 
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Sobre a espiritualidade na APAC, convém, logo de início, chamar a atenção 

novamente para  fato de que a própria origem da APAC está na pastoral penitenciária. Parece 

lógico, pois, que um dos pilares centrais do método seja a espiritualidade (OTTOBONI, 2012, 

p. 48). Foi justamente nesse contexto religioso que foram gestados os elementos fundamentais 

do método, socializados de início como conhecimento tácito, gerado no âmago da busca por 

soluções para problemas reais do homem no cárcere. Para que se tenha clareza sobre o que se 

quer significar, vale uma transcrição de trecho escrito por Nonaka e Takeuchi (2008, p. 19): 

 

O conhecimento tácito, por outro lado, não é facilmente visível e explicável.  
Pelo contrário, é altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de 
comunicação e compartilhamento dificultoso. As intuições e os palpites 
subjetivos estão sob a rubrica do conhecimento tácito. O conhecimento tácito 
está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do 
indivíduo, assim como  nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora.  
 

Ao pé dessa citação, poder-se-ia interrogar se o método seria como é se não fosse a 

origem na pastoral penitenciária. Uma resposta definitiva não poderia ser dada neste trabalho, 

visto que fugiria por demais do objeto da pesquisa e exigiria mais largos limites, porém a 

reflexão poderá no futuro muito bem auxiliar no entendimento desse elemento tão relevante 

para o método. De qualquer forma, uma possível resposta negativa teria base no que 

normalmente acontece em muitas prisões brasileiras. Talvez a partir do sofrimento humano 

abra-se uma janela ao transcendente: 

 

Em visitas a prisões, em celas de todos os lugares do mundo, são vistos 
desenhos e anotações. Não é preciso um estudo específico, mas é 
extremamente raro entrar em uma cela e não ver símbolos religiosos: a cruz, 
a invocação de Deus e o nome de Jesus são uma constante. 
Isso revela que, nos momentos de desespero, nos piores momentos, pessoas 
que normalmente nunca frequentaram qualquer tipo de religião se apegam a 
nomes e a mitos religiosos na busca de algo para salvá-los, para retirá-los 
daquela situação de trevas. (SANTOS, Luiz Carlos, 2011a, p.46) 
 

E de fato, Miotto relata que no início quando a APAC de São José dos Campos, a 

APAC Mãe, passou a produzir excelentes resultados, muitas comarcas no Estado de São 

Paulo buscaram implementar a APAC. Algumas delas optaram por substituir a assistência 

religiosa por atendimento psicológico. Miotto destaca que os resultados não foram positivos 

(MIOTTO, 1987, p. 357). 

De qualquer forma, o papel da Igreja na humanização das penas criminais remota à 

Idade Média e não passou despercebido por Ottoboni (2001, p. 17): 

                                                                                                                                                         
doomed to repeat our past unless we choose to do so.” 
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A Igreja Católica forneceu valorosos subsídios à Lei Penal e, já na Idade 
Média, os crimes religiosos, tais como heresia e descrença, resultavam em 
punições aos membros do clero com a confinação em cela (reclusão 
solitária) para a penitência. Ao mesmo tempo em que punia, tal pena visava 
ao arrependimento como via de reconciliação do pecador com Deus. Sabe-se 
que a pena privativa de liberdade se originou da recolha nas celas dos 
mosteiros. 
 

A propósito disso, diga-se que Ivanaldo Santos não deixou de considerar a 

importância da doutrina social da Igreja (DSI) no reconhecimento e na positivação de direitos 

de segunda dimensão, os chamados direitos sociais, econômicos e culturais. A Igreja, 

conforme destaca Ottoboni e também Ivanaldo Santos sempre participou da luta pela 

concretização de direitos sociais (SANTOS, 2019, p. 100, nota 21). 

Ottoboni sublinha que o termo “penitenciária” vem do local em que se cumpria a 

penitência, que eram, na verdade, os antigos mosteiros (OTTOBONI, 2001, p. 18).  

Com efeito, a pena não deve apenas castigar, mas purificar e educar com a finalidade 

de corrigir e emendar, melhorar o apenado, estabelecendo penalidades justas, para a 

manutenção da harmonia dos seres humanos. Dos elementos do método APAC, a 

espiritualidade, portanto, assume importância capital nos quadrantes da ressocialização, na 

medida em que dá suporte moral e psíquico ao recuperando no percurso em direção ao 

necessário reconhecimento da culpa, abrindo uma janela para superação do homem-criminoso 

pelo homem-cidadão, ressocializado (COSTA; CACHICHI; SIQUEIRA, 2019, p. 264). 

A busca por um fundamento para a espiritualidade no processo de ressocialização do 

recuperando é ampla e comporta inúmeros questionamentos filosóficos, sociológicos, 

antropológicos, psicológicos etc.  

Numa série de cursos ministrados no Collège de France, cujas gravações foram 

transcritas e reunidas no A hermenêutica do sujeito (2006), Foucault  coloca o problema das 

relações entre  sujeito e verdade (FOUCAULT, 2006, p. 4). Para o filósofo, o sujeito é 

produto de práticas e construções históricas, não algo dado, cartesiano, uma mente, uma res 

cogitans que paira sobre nós. Mas, a despeito do conjunto de práticas  de exercício de poder, o 

homem pode participar de sua própria construção: 

 

O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne 
dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, 
um princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no 
curso da existência. (FOUCAULT, 2006, p. 11) 
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Trata-se da busca por si mesmo da verdade interior. O ocupar-se de si mesmo 

apareceria na obras de Platão e dos Epicuristas:  

 

Noção importante, sem dúvida, em Platão. Importante nos epicuristas, uma 
vez que em Epicuro encontramos a fórmula que será tão frequentemente 
repetida: todo homem, noite e dia, e ao longo de toda a sua vida, deve 
ocupar-se com a própria alma. (FOUCAULT, 2006, p. 12) 
 

O conjunto de práticas que, num determinado período histórico, um sujeito realiza 

sobre si mesmo para encontrar a verdade, pode ser denominado espiritualidade: 

 

Creio que poderíamos chamar de "espiritualidade" o conjunto de buscas, 
práticas e experiências tais como as purificações, as asceses, as renúncias, as 
conversões do olhar, as modificações de existência, etc., que constituem, não 
para o conhecimento, mas para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o 
preço a pagar para ter acesso à verdade. (FOUCAULT, 2006, p. 16) 
 

Tal ocorre, pois, quando o o recuperando impõe a si, por espontânea vontade, tais 

práticas para encontrar a verdade maneja técnicas de espiritualidade. Toda a antiguidade é 

perpassada por isso. Para Foucault, o cuidado consigo é o processo pelo qual o sujeito age 

sobre si mesmo, como orar, controlar-se, meditar, trabalhar. Essas práticas são a 

espiritualidade para Foucault, de modo que a APAC pode estimular o recuperando a exercer 

sobre si uma técnica de disciplina (espiritualidade) para busca de algo que ele considera e 

acredita como uma verdade em relação a ele. Essa técnica e resultado é o que Foucault chama 

de “cuidado de si”. Por isso, ela não pode ser imposta, pois deixa de ser uma liberdade. Pois 

se for imposta, ela pode não ter significado para o sujeito. 

Muito embora, para Ottoboni, a verdade esteja em Deus (OTTOBONI, 2012, p. 58), 

pelo menos no sentido de Foucault, aquele que se faz de crente não está exercendo a 

espiritualidade. Mesmo o ateu exerce espiritualidade, na medida em que se autodisciplina em 

busca dessa verdade. Ou seja, não há uma relação direta entre a espiritualidade e Deus. O 

ponto é relevante, como se verá a seguir, quando se tratar do ateísmo e o método APAC. 

De todo o modo, na esteira do que preleciona Ottoboni (2012), destacaram Ilton 

Costa, Cachichi e Siqueira: 

 

Na vida do crime não há espaço para o espiritual, tudo é só material, ela 
circula em torno do dinheiro. A vida do crime é essencialmente materialista, 
aliás, como toda a nossa sociedade. Assim, além do próprio corpo (físico) do 
recuperando, muitas vezes debilitado em especial pelas drogas, a 
metodologia visa a restabelecer-lhe o espírito, a mente e o psicológico. É 
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aqui que entra a espiritualidade como um dos grandes alicerces da 
transformação do homem na misericórdia divina. (COSTA; CACHICHI; 
SIQUEIRA, 2019, p. 268) 
 

Deveras, a citação acima retrata bem uma configuração numa sociedade marcada 

pelo consumismo (a sociedade de consumo). Essa é a tragédia do mundo moderno, referida 

por Maritain no Humanismo Integral (MARITAIN, 1941). Trata-se de uma “cultura pelo mais 

diversificado, profundo e desenfreado consumo é alimentada pelo poder econômico, o qual 

busca ampliar esse padrão de comportamento por meio de fortíssima publicidade 

manipuladora de massas, provocando a felicidade materialista, mercantilista, do ter” 

(HORITA, Marcos, 2019, p. 95). Um mundo em que o “ser” perdeu sentido próprio; 

individualista e intolerante, o homem tornou-se incapaz de perguntar pelo outro. 

Ivanaldo Santos apresenta como justificativa de sua pesquisa sobre o humanismo 

integral de Jacques Maritain e a reconstrução dos direitos humanos, justamente o fato de que a 

obra deste filósofo constitui guia para grandes religiões planetárias que possam dialogar umas 

com as outras de modo tolerante, buscando consenso em prol da pessoa humana (SANTOS, 

2019, p. 31). 

Para Maritain, com a modernidade e com a pós-revolução industrial, revolução 

francesa, das revoluções burguesas, se estabeleceu um capitalismo industrial que tem como 

ponto importante capital o culto ao dinheiro (MARITAIN, 1941, p. 111). Segundo Maritain: 

"um pecado que dá pouco a pouco a morte temporal ao corpo social: oculto do 

enriquecimento terrestre tornando-se a forma da civilização" (MARITAIN, 1941, p. 111). 

Consequência disso é tanto na exclusão do pobre e a desumanização do rico, que passa a ser 

apenas visto nessa sociedade como um agente de consumo. É nisso que consiste, para 

Maritain, a tragédia do mundo moderno. O filósofo, então, escreveu: 

O espírito, objetivo do capitalismo, é um espírito de exaltação das potências 
ativas e inventivas, do dinamismo do homem e das iniciativas do indivíduo, 
mas é um espírito de ódio da pobreza e de desprezo do pobre; só existe o 
pobre como instrumento de uma produção que rende, não como pessoa; o 
rico, ademais, só existe de um lado como consumidor (para o lucro do 
dinheiro que serve esta mesma produção), e não como pessoa. (MARITAIN, 
1941, p. 111) 

Maritain reconhece que a falsa filosofia que promove, que promete a emancipação do 

homem sem Deus produz equívocos em razão dos quais o homem sofre; mas é a partir desse 

sofrimento que o homem reconhece a verdadeira filosofia baseada no evangelho. Ele diz: "e é, 

muitas vezes, ainda através dos erros da falsa filosofia da emancipação que eles percebem 
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essas verdades da autêntica filosofia da emancipação, pelas quais eles derramam o seu 

sangue; e é somente a força de sofrimento que os seus olhos estão pouco a pouco em vez de se 

abrir" (MARITAIN, 1967, p. 53). 

Consignaram Ottoboni e Ferreira (2011, p. 100): “certa vez, um preso nos 

confidenciou que, se tivesse descoberto Deus há mais tempo, não teria, em hipótese alguma, 

percorrido os caminhos da violência e do crime, perdendo a liberdade”. E é a falta de uma 

filosofia cristã na época moderna foi uma das causas que propiciou o estado da modernidade 

em que se encontra hoje (MARITAIN, 1941, p. 111).  

Diante disso, uma das consequências da filosofia de Maritain é a reabilitação do 

homem moderno a partir de um humanismo teológico, do humanismo integral. Diversamente 

da reabilitação buscada pelas ideologias liberal e socialista no começo do século XX, que 

representa a tentativa de reabilitação da criatura sem Deus, apenas com lastro na razão; para 

Maritain em seu humanismo teocêntrico a reabilitação do homem se restabelece em Deus e o 

resultado dessa reabilitação seria um novo homem. Nessa construção teórica Maritain toma 

arrimo em Santo Tomás de Aquino, o qual, para Maritain, apresenta uma concepção de graça 

e liberdade que fundamenta esse novo homem a partir de humanismo integral (MARITAIN, 

1941, p. 73).  

Vale lembrar de dois grandes pressupostos de todo o arcabouço filosófico do 

humanismo integral: o respeito à dignidade do homem enquanto imagem semelhança de 

Deus, reconhecendo a pessoa como detentora de dimensão biopsicosocioespiritual; o 

reconhecimento de que esta transformação do homem a partir da graça divina em concurso 

com a vontade, a atitude do próprio homem com Deus (nunca sem Deus). Segundo Maritain 

(1941, p. 90): 

 

Exige contudo essa transformação, de um lado, que se respeitem as 
exigências essenciais da natureza humana, e esta imagem de Deus, e este 
primado dos valores transcendentes que permitem justamente e escorvam um 
renovamento; de outro lado, que se compreenda que tal modificação não é 
obra do homem sozinho, mas de Deus em primeiro lugar e do homem com 
ele, e que não é o efeito dos meios extrínsecos e mecânicos, mas de 
princípios vitais internos: é este o ensinamento do cristianismo de sempre. 
 

Assim, malgrado se estabelecer em primeiro lugar pela graça divina, não prescinde 

tal reabilitação da atuação do homem. Com base nos ensinamentos de Ottoboni, registra 

Moacyr de Souza “aquele que descobre Deus e o coloca em seu existir passa a respeitar o seu 

semelhante e tudo que lhe pertence” (SOUZA, 1984, p. 307). E veremos agora como tal 
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atuação é significativa no método APAC, quer da parte do recuperando, quer da parte das 

outras pessoas que protagonizam o processo de ressocialização. 

 

3.3.1 Espiritualidade e laicidade 

 

Habermas tomou em conta o diagnóstico da modernidade de Max Weber, que viu no 

advento da modernidade um processo de “racionalização” com uma promessa: libertar os 

homens do julgo da religião. O ethos é substituído pela razão e a teleologia pela 

imparcialidade.  A ética é baseada pelo sujeito, com pretensão de universalidade. Diz 

Habermas (1968, p. 45): 

 

Max Weber introduziu o conceito de “racionalidade” para definir a forma da 
atividade econômica capitalista, do tráfego social regido pelo direito privado 
burguês e da dominação burocrática. Racionalização significa, em primeiro 
lugar, a ampliação das esferas sociais, que ficam submetidas aos critérios de 
decisão racional.  
 

Em Maritain, entretanto, o Estado leigo não é um Estado de neutralidade, isto é,  não 

é o Estado neutro liberal-individualista, tampouco é um Estado teocrático, como era na idade 

média (MARITAIN, 1941, p. 170, p. 173-174).  Segundo Maritain (1941, p. 170):  

 

Eis aí o único sentido em que o cristão pode reconhecer a palavra “Estado 
leigo”,  que de outra maneira tem apenas um sentido  tautológico -  a 
laicidade do estado significado então que ele não é a igreja,-  ou um sentido 
errôneo,-  a laicidade do estado significando então que é ou neutro ou 
antirreligioso, isto é, está a serviço de fins puramente materiais ou de uma 
contra  religião. 
 

Maritain com essa situação está querendo dizer que o Estado leigo não é o Estado 

que ignora completamente a religião, tampouco é neutro em relação a ela ou contra a religião.  

Quanto ao papel da fé no mundo, o Papa Bento XVI doutrinou: “Indubitavelmente a 

fé também tem relação com a evolução do mundo, com a formação do mundo, com a 

pretensão contra a inércia das instituições humanas e contra os que delas se aproveitam” 

(RATZINGER, 1970, p. 34). 

Assim, da secularização na modernidade que fundamenta hoje em dia a laicidade do 

Estado brasileiro, desde a primeira Constituição republicana (1891), não se segue a 
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impossibilidade de relação entre religião e política, tampouco privatização do religioso, que 

permanece no campo do interesse geral da coletividade (MARIANO, 2011, p. 254). O que se 

tem no Brasil – e em geral em países predominantemente católicos – é uma laicidade 

atenuada: “(…) a situação brasileira assemelha-se mais aos casos de Portugal, Espanha e 

Itália, países católicos do sul da Europa, em que predomina uma ‘quase laicidade’, nos termos 

do historiador Fernando Catroga (2006)” (MARIANO, 2011, p. 254).  

E ainda hoje no Brasil “No ambiente forense também se faz presente a cultura cristã. 

Inúmeras salas de julgamento pelo Brasil afora ostentam uma cruz em suas instalações, e no 

STF há uma imagem de Jesus crucificado” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 108). 

Em harmonia com isso, a necessidade de alcançar visão pluralista e ampla sobre o 

tema da religiosidade na APAC gerou algum consenso no sentido de que se deve entender 

esse postulado como espiritualidade, a qual, a bem da verdade, poderia ser entendida como a 

busca do homem por algo transcendente, algo próprio dele, algo antropologicamente 

verificado em muitas culturas.  

Mas, claro, o ponto suscita muitas controvérsias na avaliação do método APAC.  

Inegável a presença muito forte nas APACs de evangélicos e católicos, muito embora 

não se excluam a priori outras manifestações religiosas, de matrizes africanas ou origem 

asiática etc. Lembre-se que a origem da APAC repousa na pastoral penitenciária e que por 

disposição estatutária todos os impressos da APAC constará “Amando ao Próximo Amarás a 

Cristo” (Estatuto, art. 68)98. De outra banda, o recuperando tende a se identificar com Cristo, 

que foi morto como bandido e com bandidos. Com efeito, o discurso lastreado no  

cristianismo entra de modo muito fácil dentro das prisões e da APAC também. Por isso o 

sucesso dos cristãos nos presídios. 

De qualquer forma, considerando o acento constitucional da liberdade de culto e de 
credo, seria de todo desejável que as salas de cultos fossem as mais ecumênicas possíveis, o 
que não veda exibir um crucifixo, até por analogia ao que se admite nas salas do Poder 
Judiciário. Capez, a propósito, escreveu: 

 
Laico, no entanto, não quer dizer inimigo da religião. 
 
Etimologicamente, laico ou leigo provém do termo grego laikós, que designa 
o que se refere ao povo (laós). O termo leigo (laikós) serve apenas para 
diferenciar as pessoas consagradas para uma missão especial, tais como os 
diáconos, presbíteros e bispos, daqueles que são apenas consagrados no 

                                                 
98 De acordo com Ottoboni, tal disposição estatutária tinha finalidade de “manter, para sempre, os vínculos 
históricos com o grupo que iniciou de fato a APAC.” (OTTOBONI, 2012, p. 48). 
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batismo (Dom Fernando Antônio Figueiredo, Introdução à Patrística, RJ, 
Editora Vozes, 2009, p. 46). Laico não designa, portanto, algo não religioso, 
nem contrário à fé, mas apenas aqueles que não exercitam como vocação, o 
ministério religioso. Estado laico não é Estado sem fé, ateu ou que se 
antepõe a símbolos de convicções religiosas, mas tão somente Estado não 
confessional, sem religião oficial ou obrigatória. 
Assim, ao contrário do que parece à primeira vista, a expressão laico não se 
opõe, nem repudia, mas antes, coexiste pacificamente com as religiões, sem 
molestá-las ou coibi-las. (CAPEZ, 2009, s/p.) 
 

Necessário referir, ainda, que a lei ordinária garante assistência religiosa em vários 

dispositivos (LEP, arts.11, VI; 24, caput, §1º e §2º; 41, VII, p.f.)99, revelando grande denodo 

quanto à questão; a mesma norma também proscreve “qualquer distinção de natureza (…) 

religiosa” (LEP, art. 3º, p. ún.) entre os privados de liberdade.  

Diante disso, faz-se possível estabelecer uma abordagem comparativa entre o que 

estabelece a LEP e preceitos atinentes à APAC, que preveem assistência "espiritual", muito 

mais aberta e abrangente que a "religiosa" da norma legal. 

De fato, observe-se que, no convênio-padrão estabelecido entre o Estado, por 

intermédio da Secretaria de Estado pertinente, e a APAC (sobre convênio, conforme 2.1.1 

APAC enquanto método e entidade), com vistas a prover o auxílio financeiro ao custeio da 

unidade, fica expressamente consignada a “espiritualidade” como um dos instrumentos para a 

recuperação baseada na valorização humana dos recuperandos (cláusula segunda do convênio 

padrão, em OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 85). Outrossim, no Regulamento 

Administrativo da APAC consta garantia quanto à prestação de “assistência espiritual, com 

liberdade de culto ao recuperando, permitindo-lhe a posse de livros de instrução religiosa, na 

forma regulamentar da APAC” (Regulamento administrativo, art. 13); por seu turno, no 

Regulamento Disciplinar da APAC garante-se a “assistência espiritual, de acordo com seu 

credo, nos dias e horários determinados pela APAC” (Regulamento disciplinar, art. 1º, III).  

Cumpre, pois, sublinhar que a assistência espiritual - ao tempo que abarca a 

assistência religiosa referida na lei ordinária - é ampla o bastante para compreender para além 

da prática religiosa desta ou daqueloutra doutrina, albergando uma genuína experiência com o 

transcendente. Ouçam-se as palavras de Ottoboni (2018, p. 63): 

                                                 
99 “Art. 11. A assistência será: (...) VI - religiosa.” “Art. 24 A assistência religiosa, com liberdade de culto, será 
prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no 
estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. § 1º No estabelecimento haverá local 
apropriado para os cultos religiosos. § 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de 
atividade religiosa.” “Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...) VII - assistência material, à saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa”. 
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Aprendemos que, sob o manto da religião, o preso mascara, negocia, 
dissemina o que se passa em seu interior para levar vantagens sobre grupos 
religiosos que ali aparecem, os quais inadvertidamente acabam proclamando 
a “santidade” desses “convertidos” à direção do presídio ou a autoridades 
judiciárias, com o indisfarçável objetivo de conquistar benefícios 
penitenciários.  
A espiritualidade é o fator primordial; a experiência de Deus, de amar e ser 
amado, é de uma importância incomensurável, desde que pautada pela ética 
e dentro de um conjunto de proposta em que a reciclagem dos próprios 
valores leve o recuperando a concluir que Deus é o grande companheiro e 
amigo que não falha. Essa experiência de vida deve nascer espontaneamente 
no coração do recuperando para que seja permanente e duradoura.100 
 

Essa experiência com o transcendente busca o equilíbrio das quatro dimensões da 

pessoa humana (biopsicosocioespiritual), rompendo as limitações imanentes dos três 

primeiros planos para acessar o da espiritualidade, quer por meio da religião quer por meio de 

outras técnicas de cuidado de si (Foucault), permitindo essa experiência com Deus, 

fundamental no processo de reconstituição integral do recuperando, como se verá 

detalhadamente a seguir.  

O ponto é que não se pode excluir nenhuma manifestação espiritual, nenhum credo, 

admitindo todos os cultos, desde que pautados pela ética e que objetivem a transformação 

moral do recuperando, máxime, para lhe reconstruir a trajetórias de vida, reduzir-lhe a 

vulnerabilidade e lhe obstar a reincidência. 

Reportando-se referindo ao mundo do começo do século XX, Maritain pergunta, 

então, qual é o papel do cristão neste mundo de hoje? Para ele o papel temporal do cristão é 

propiciar uma transformação desta sociedade para uma sociedade diferente, uma nova 

sociedade, para uma "nova ordem temporal" (MARITAIN, 1941, p. 114). 

A transformação deste mundo de hoje para o mundo melhor, de acordo com 

Maritain, estabelece-se a partir de um paradigma filosófico e teológico juntos, ou seja, é 

necessário reabilitar filosofia e teologia para que andem juntas e a partir deste conjunto 

teórico embasar ações práticas no domínio político e no domínio econômico. Não só no 

homem coletivo, na consciência social, mas também que essa transformação se estabeleça no 

âmbito individual de cada um de nós. Então, os cristãos transformadores, aqueles que vão 

levar a efeito esta transformação, devem, a partir desse arcabouçou teórico de filosofia e 

teologia mudar primeiro a si próprios e, depois, mudar a sociedade. 

                                                 
100 No mesmo sentido, FERREIRA, 2017, p. 36. 
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É com base na filosofia mais teologia que se deve pensar, então, política, economia e 

ética. Desse modo, para Maritain, se teria uma razão esclarecida pela fé bem a gosto de Santo 

Tomás de Aquino (CACHICHI, 2019b, p. 140). Segundo Maritain (1941, p. 115): “observo 

que é um trabalho da razão, de razão esclarecida pela fé, mas um trabalho de razão sobre o 

qual, ao menos quando se deixam os princípios para se descer às aplicações, seria vão esperar 

um acordo unânime”.  

A filosofia e a teologia propiciam um trabalho de razão, de racionalidade esclarecida 

pela fé, mas não há necessidade de que haja unanimidade, uma doutrina cega. É possível que 

haja divergências. Maritain exemplifica que até a divergência tem escolas teológicas, 

dogmáticas, portanto não tem nenhum impedimento a que haja dentro dessa concepção 

filosófico e teológico com divergências entre como se aplicar essa filosofia, como seria uma 

sociologia cristã, como seria hoje uma política cristã. A diversidade não é encarada, por 

Maritain, como algo negativo. Embora ele considere importante uma doutrina mínima 

comum, pelo menos quanto as verdades mais gerais (MARITAIN, 1941, p. 116). 

Assim, o cristão deve agir no mundo temporal para propiciar uma transformação 

pessoal ética, mas também uma transformação social e política. Então, este é o primeiro passo 

para alcançar essa transformação, transformar-se a si próprio (MARITAIN, 1941, p. 116). 

O segundo passo é partir para a transformação do meio em que vivemos, a partir de 

ações que são pautadas no amor, como essas ações são realizadas é a partir de um novo estilo 

de santidade (MARITAIN, 1941, p. 118). Não se trata de um novo tipo de santidade. Maritain 

esclarece que existe apenas um tipo de santidade, que é o que é manifestado por Cristo 

(MARITAIN, 1941, p. 118), mas há vários modos ou estilos de vivenciar essa santidade. 

Maritain exemplifica o diferente modo de santidade de Francisco de Assis e de Stilitas. A 

diferença dá-se no modo de santidade do jesuíta, do dominicano, do beneditino, são estilos 

diferentes para Maritain (MARITAIN, 1941, p. 118). Em que consiste este novo estilo de 

santidade proposto por Maritain? 

Consiste num meio de santidade na vida profana, isto é, não se espera que o homem 

seja santo no sentido de perfeito, ao contrário, o que se espera do homem é que ele não seja 

um Deus, é que ele seja humano, é um estilo de santidade que torna o humano mais humano.  

Ao contrário desse estilo, é o estilo de santidade que se estabelece a partir de 

paradigmas de santos, religiosos, considerando que existem os santos e os homens 

imperfeitos. Esse tipo de estilo de santidade absoluta, ele acaba sendo inalcançável e permite 
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que aqueles que são considerados imperfeitos no estado secular, assumam de tal forma que 

eles passam a perder a esperança de ser santos. Segundo Maritain: "o dever e a função 

metafísica dos imperfeitos é de ser imperfeitos e de assim permanecer" (MARITAIN, 1941, p. 

119). Isso é exatamente o que Maritain diz que deve ser evitado, não é esse estilo de santidade 

que se deve buscar. Deve-se, sim, buscar um modo de santidade que se cristalize, que se 

aperfeiçoe, que se concretize por intermédio de ações, atividades temporais e atemporais que 

transformem o profano, o imperfeito, não em santo, mas humano e consiga irradiar no âmbito 

social e político de tal forma que tenhamos um mundo preparado para o retorno da vinda do 

reino de Deus. É um modo de santidade que é fraterno, simples, amoroso, que não busca 

tornar o homem perfeito, reconhece as imperfeições dele, mas que o considera humano, 

justamente neste sentido. 

Segundo Maritain: 

 

O profano não mais se põe ao sagrado como o impuro ao puro, mas como 
certa ordem de atividades humanas, aquelas cujo fim especificador é 
temporal, se põe a outra ordem de atividades humanas socialmente 
constituídas em vista de um fim especificador espiritual. E o homem 
comprometido nesta ordem profana ou temporal de atividades, pode e deve, 
assim como o homem comprometido na ordem sagrada, tender à santidade. 
(MARITAIN, 1941, p. 120) 
 

Essa questão é muito interessante uma vez que se deve reconhecer a imperfeição do 

homem e buscar transformá-lo, mas antes, na verdade, o agente transformador deve ser ele 

mesmo, transformar a si próprio a partir da atuação humana, fraterna, amorosa e simples 

daqueles que atuam nas APACs enquanto funcionários, enquanto voluntários, enquanto 

diretoria.  

Não se pode aceitar, portanto, a visão maniqueísta de que de um lado estão os 

cidadãos de bem e de outro estão os demônios que estão atrás das grades e devem padecer. 

Esta visão é contra o novo estilo de cristandade de Maritain. 

Moacyr de Souza destaca a razão do insucesso de esforços ressocializadores em 

estabelecimentos penais em termos meramente materiais (SOUZA, 1984, p. 307). 

Desconsiderando a pessoa humana integral, sem a dimensão espiritual, nada pode ser feito. 

Destacam Ottoboni e Ferreira: 

 

Segundo as concepções do médico e psicanalista Viktor Frankl (2003), o 
Método APAC vê o homem como um ser biopsicossocial e espiritual. Por 
essa razão, deverão ser organizadas equipes de evangelização cristã para 
que, por meio de um trabalho ecumênico, despertem os recuperandos para 
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esses sentimentos. Ajudá-los a dar-se conta de que o ser humano também é 
espírito, é uma centelha do Divino, uma fagulha do Eterno. 
O preso, segundo a ótica de Frankl (2003), tem outras necessidades que 
antecedem a necessidade de Deus. Não há como falar de um Deus que é 
amor para quem está juridicamente abandonado atrás das grades, ou que 
Deus é bom e misericordioso para quem está doente. A equipe precisa 
revelar que Deus é amor por meio de gestos concretos de misericórdia. 
(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p.73)101 
 

Qualquer trabalho com pessoas privadas da liberdade não pode prescindir da 

dimensão espiritual. 

Mesmo num país onde predomina o catolicismo102, a liberdade religiosa deve ser 

garantida pela Constituição e assim é no art. 5º, inc. VI, do Texto Maior vigente, liberdade 

individual essa que abrange inclusive - e sem sombra de dúvidas - providências que garantam 

ao recuperando o direito de não professar nenhuma fé, sem que isso implique sanções ou o 

óbice ao acesso ou permanência na APAC. Inclui também a prática de ritos, cerimônias de 

todos os credos (liberdade de culto). Em razão disso, está expressamente consignado no 

estatuto-padrão das APACs que a entidade presta atendimento e assessoramento aos 

recuperandos independente de qualquer discriminação quanto a religião (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2016, p. 53).  

O que a APAC pode (e deve) fazer é conscientizar o preso da necessidade de 

professar uma religião (SOUZA, 1984, p. 308), qualquer que seja ela, sem jamais impor isso. 

É preciso que fique claro que, embora tenha grande embasamento espiritual, notadamente 

cristão, a APAC não impõe este ou aquele credo, apesar de trazer como fundamento basilar a 

relação com Deus (OTTOBONI, 2018, p. 64). Não deve haver, pois, nenhuma discriminação 

religiosa; ao contrário, a regra é a liberdade religiosa e de culto, incluindo abertamente os 

cultos kardecistas, espíritas em geral e afro-brasileiros. O norte é estabelecer a pluralidade 

religiosa na APAC, guardados os valores humanos: “(...) a dignidade e os direitos da pessoa, o 

caráter de obrigação moral inerente à autoridade, a lei do amor fraternal (...)” (MARITAIN, 

1967, p. 36). 

O próprio Maritain via garantido o espaço inclusive dos ateus numa sociedade 

vitalmente cristã. Não poderia ser diferente. Esta não impõe às pessoas que a compõem 

                                                 
101 ”(…) o homem é visto em quatro dimensões: bio, psico, social e espiritual” (OTTOBONI, 2018, p. 62). 
102 “O Brasil, embora seja legalmente um país laico, ainda é o país mais católico do mundo, o segundo país mais 
religioso do planeta e o terceiro em número de jovens que seguem alguma religião – empatado com Indonésia e 
Marrocos e atrás apenas de Nigéria e Guatemala, primeiro e segundo lugar, respectivamente. Portanto, o 
brasileiro autocompreende-se como religioso, o que configura a religiosidade do povo da terra brasilis” 
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nenhum credo específico, tampouco algum credo.  

Também não deve ser uma sociedade que confere a uma ou algumas religiões um 

privilégio especial. Assim mesmo na APAC não se pode prestigiar o cristianismo em 

detrimento de outros credos.  

Sob o aspecto político, a sociedade de que fala Maritain não privilegia nenhuma 

religião específica, mas ao contrário: "as outras confissões religiosas seriam, também, 

representadas, para defender seus direitos e suas liberdades e para ajudar a realização da obra 

comum, nos conselhos da nação." (MARITAIN, 1967, p. 33). 

Uma sociedade vitalmente cristã, como descreve Maritain, exige sim dos seus 

cidadãos o reconhecimento de valores do Evangelho, em especial: dignidade e direitos da 

pessoa humana, obediência e respeito a uma determinada autoridade legitimamente 

constituída sob aspectos democráticos,  reconhecimento do amor fraterno e da santidade do 

direito natural. Mas todos esses são valores prestigiados pelo Estado Democrático de Direito. 

Destarte, não se exige que o cidadão seja nem mesmo crente, ele pode optar 

livremente por ser ateu, desde que observe esses princípios  do Estado Democrático de Direito 

que são também princípios constantes no Evangelho.  

De outro lado, Maritain, como já dito, é contrário a obtenção, por parte da Igreja, de 

vantagens temporais. Isso implicaria perda de liberdade da Igreja, que deveria tratar de 

questões supratemporais, eternas (MARITAIN, 1967, p. 35). Com efeito, Maritain, então, 

defende uma concepção pluralista, segundo a qual: "Acreditamos que é uma concepção 

pluralista, que cabe substituir a concepção chamada (impropriamente) 'teocrática' da era 

sacral, a concepção clerical da época josefista e a concepção liberal burguesa." (MARITAIN, 

1967, p. 34). Consoante Maritain, é nessa concepção que seria garantida a igualdade de 

direitos a todas as famílias religiosas desde que, evidentemente, consagrem os princípios de 

dignidade da pessoa humana, direitos da pessoa humana, obediência a uma autoridade 

legitimamente constituída, amor fraterno e santidade do direito natural. 

Logo, qualquer que seja a opção do recuperando no campo da espiritualidade, bastará 

que ele se dedique à reflexão especulativa e prática sobre a dignidade da pessoa humana, 

fraternidade (valores cristãos sim, mas que decorrem do Estado Democrático de Direito).  

Existe algo de que o Estado não consegue acessar e que Maritain chamará de 

                                                                                                                                                         
(PARENTE, 2017, p. 141). 
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santuário da consciência, é aquilo que faz com que estejamos aptos a escutar Deus e abrir o 

caminho para em direção a Ele, seria o local dos segredos dos corações, nessa consciência o 

Estado não pode intervir.  

A partir desses três fundamentos Maritain tenta agora estabelecer quais seriam esses 

direitos fundamentais que se estabeleceriam dentro desse direito humano que estaria além do 

Estado. O primeiro deles é a liberdade de consciência decorre justamente desse terceiro 

fundamento, a cada um cabe escolher o seu caminho em direção a Deus. Então o Estado não 

pode limitar a liberdade de consciência, o que pode ser feito, no máximo, é reprimir atos que 

possam ser perigosos ou contrários à ordem pública, mas reprimir e sancionar esses atos não 

implica dominar a consciência, sendo esta um direito natural que está acima do Estado.  

Segundo Maritain (1967, p. 75):  

O primeiro desses direitos é o da pessoa humana poder caminhar para seu 
destino eterno num caminho que sua consciência reconheceu como sendo 
traçado por Deus. Em face a Deus e a realidade, ela não tem o direito de 
escolher a seu bel prazer não importa que caminho; ela deve escolher o 
caminho verdadeiro, tanto quanto estiver ao seu alcance conhecer. Mas em 
face ao Estado, a comunidade temporal e ao poder temporal, ela é livre de 
escolher o seu caminho religioso, assumindo seus riscos e perigos, sua 
liberdade de consciência sendo um direito natural.  

Significa que, embora haja um dever de buscar a Deus – e para Maritain esse é Deus 

cristão –, a pessoa pode optar por qualquer caminho dando a sua liberdade de consciência o 

Estado não pode interferir. Claro que Maritain destaca a possibilidade de prática de atos 

contrários à ordem pública, mas mesmo assim isso não implica, diga-se repetindo, uma 

liberdade de consciência, mas uma restrição na prática de atos.  

 

3.3.2 Culpa, responsabilidade, perdão 

 

Como já destacado, a reabilitação do homem no humanismo integral estabelece-se 

pela graça divina, mas também pela atuação do homem. Aqui, destaca-se o papel fundamental 

da espiritualidade no caminho do recuperando. Nesse processo de reabilitação não há dispensa 

do sofrimento, da purificação, é nisso que está implicada a Cruz nesse processo; segundo 

Maritain: “a Cruz do coração, os sofrimentos redentores assumidos no próprio seio da 

existência.” (MARITAIN, 1941, p. 71). 
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Com efeito, doloroso, mas vital para ressocialização, é o processo de reconhecimento 

da culpa por parte do recuperando. Processo esse no qual o papel da espiritualidade 

entremostra-se fundamental como apoio no assunção da culpa; reconhecimento da 

responsabilidade pelo ato ilícito cometido e pelos danos decorrentes; e pela capacidade de se 

perdoar e buscar o perdão dos ofendidos, vítima, família e da comunidade. Segundo Maritain 

(1941, p. 70): “neste novo momento da história da cultura cristã, não seria a criatura nem 

desconhecida nem aniquilada diante de Deus; não seria tampouco reabilitada sem Deus ou 

contra Deus; seria reabilitada em Deus”.  

Afigura-se “fundamental que o recuperando reconheça o erro que cometeu, sem o qual 

qualquer sanção penal perde muito de sua efetividade ressocializadora” (COSTA; 

CACHICHI; SIQUEIRA, 2019, p. 269).  A APAC concretiza “também a terapia do perdão, 

pregada pelo Cristo, quando diz: ‘Vá e não peques mais. A tua fé te salvou’” (CARVALHO, 

2009, p. 159). 

Por meio da Cruz (do sofrimento, da catarse), o homem há de ser reabilitado pela 

graça de Deus e assim possa progredir para a verdadeira liberdade, que é a liberdade em Deus 

(não sem Deus). Numa tomada de consciência, constitui a culpa aquele estado atormentado da 

consciência, aquela angústia pela conduta que o levou ao cárcere:  

 

A culpa é o estado atormentado da consciência por um erro cometido, a 
angústia por ter obrado de modo vil e a vergonha pela atitude; traz em si 
grande quantidade de elementos capazes de alterar significativamente o 
estado de espírito do indivíduo. (SIQUEIRA; COSTA; CACHICHI, 2018, p. 
232)  
 

Cuida-se tal sentimento angustiante de vergonha pelo ato cometido no passado um 

primeiro passo para elevação interna do recuperando. Escreveu Kierkegaard (2005, p. 52): 

 

(...) pues la angustia es una reflexión, por lo que se distingue 
específicamente de la pena. La angustia es el sentido por el cual el individuo 
se hace de la pena y la incorpora. La angustia es la fuerza del movimiento 
por el que la pena se asienta en el corazón humano. 
 

O volver o olhar para dentro de si próprio não deixa de ser uma forma de purificação 

e de cura interior: “o único modo de aplacar tamanha angústia é voltar os olhos para dentro, 

isto é, examinar as menores condutas precisamente para ver o que anda mal.” (SIQUEIRA; 

COSTA; CACHICHI, 2018, p. 232) 

O recuperando pode, através do arrependimento, lembrar-se de que, sendo pessoa 

portadora de dignidade, deve assumir o controle de sua vida apesar das circunstâncias 
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adversas.  

Reconhecendo o erro, o recuperando assume a responsabilidade e aceita a pena como 

expiação: 

 

Esta palavra – “expiação” – não soa bem aos ouvidos modernos (tal como 
"pecado", "moral" e outras tantas). Pensa-se “expiação” como castigo sem 
sentido, todavia expiação é um princípio, um novo começo: aquele que expia 
a falta cometida (e só pode expiar quando a reconhece) pode recomeçar e ter 
uma nova visão da vida e até de si mesmo; ou seja, ao se arrepender e então 
começar de novo, o homem que errou passa a saber que pode cair outra vez e 
não deixa de pensar nisso. (COSTA; CACHCHI; SIQUEIRA, 2019, p. 270) 
 

O desejo por reparar o mal causado à vítima, à família e à comunidade é momento 

decorrente desse contexto: “É fundamental lembrar que a culpa sempre trará consigo uma boa 

dose de vergonha pela falta cometida e a imediata necessidade de reparação.” (SIQUEIRA; 

COSTA; CACHICHI, 2018, p. 233) 

No sistema tradicional - diga-se por oportuno - nada disso ocorre: “no sistema 

tradicional, os presos sentem-se vítimas em 71% dos casos (…); outrossim, a incapacidade de 

assumir a culpa, no sistema tradicional, é de 98% (…)” (ESTEVÃO et al., 2018a, p. 116). O 

preso não percorre esse angustiante caminho interior de reconhecimento da culpa, assunção da 

responsabilidade e desejo de ser melhor. Ao contrário, culpado pelo cárcere a que está 

submetido o preso são aqueles que “o prenderam, o delataram e o levaram para a vida do 

crime, o preso dificilmente assumirá a responsabilidade pelos seus atos. Já no sistema APAC, 

todo o aparato espiritual e emocional é direcionado a que o preso reconheça sua culpa e passe, 

então, a trabalhar internamente todos os aspectos que a envolvem.” (ESTEVÃO et al., 2018a, 

p. 116.)  

No mundo de hoje, em que ronda nos corações humanos a perspectiva de considerar 

como importante apenas a obtenção de recursos materiais e não espirituais, acreditar que a 

melhor forma de configuração social é aquela que se baseia na técnica econômica, que 

nominou Maritain: economismo (MARITAIN, 1941, p. 204) e na qual o poder político é 

concentrado nas mãos de poucos que o exercem segundo os ditames de uma técnica política 

para resolução de problemas sociais e políticos sem nenhuma preocupação com a moral, o 

assim chamado por Maritain: politicismo  (MARITAIN, 1941, p. 206); revisitar-se 

interiormente, reconhecer os malefícios de nossos atos, reconhecer a culpa por eles, assumir a 

responsabilidade e buscar a reparação têm, certamente, sido cada vez mais difícil. Mais fácil é 

a fuga ao exame minucioso da consciência, alternativa que denota notável perda da 
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capacidade de reflexão moral do indivíduo contemporâneo: 

 

Então o sujeito pode apenas tentar esquecer daquilo que fez ou, se o remorso 
não permitir, buscará de todos os modos alguma justificativa para a sua 
atitude. Hoje, infelizmente, a primeira opção é mais comum. Por uma 
educação sentimental bastante frouxa e a dura consequência de se 
reconhecer qualquer culpa, meras distrações – inclusive o litígio – resultam 
menos humilhantes. É fundamental lembrar que a culpa sempre trará consigo 
uma boa dose de vergonha pela falta cometida e a imediata necessidade de 
reparação. 
É preciso deixar claro que, normalmente, o indivíduo não tece um raciocínio 
abstrato sobre as consequências de se reconhecer ou não qualquer culpa; 
existe, na verdade, a tentativa de se abafar a consciência precisamente para 
deixar de pensar. (SIQUEIRA; COSTA; CACHICHI, 2018, p. 233) 
 

Nesse diapasão explica-se o ressentimento do preso no sistema tradicional que tenta 

a todo o custo justificar sua conduta criminosa, atribuindo a culpa pela sua situação sempre a 

outrem. Para ele a condenação - qualquer que seja ela - será invariavelmente injusta.  

 

Aquele que não reconhece a culpa e ainda por cima tenta justificar os seus 
erros para aplacar a consciência, verá a condenação como injusta: a partir daí 
nasce o ressentimento que foi tão bem delineado por um dos discípulos de 
Edmund Husserl, Max Scheler (1994), porque o ressentimento costuma 
nascer em todos nós pela dor e humilhação de uma injustiça não reparada. 
Ora, se o sujeito não reconhece que errou e, portanto, não se arrepende, 
acreditará que é vítima de uma injustiça por parte da sociedade (das outras 
pessoas) e cada dia de sua condenação será uma gota a mais nesse copo 
cheio de raiva que acabará por transbordar.(COSTA; CACHCHI; 
SIQUEIRA, 2019, p. 270) 
 

Diante disso, força convir que o papel da espiritualidade na APAC reflete muito 

particularmente na admissão da culpa pelo ato criminoso praticado pelo recuperando. A 

religiosidade dá o apoio necessário nesse doloroso processo de redenção ressocializadora. 

As celas-fortes nos presídios comuns são utilizadas para impor um castigo que chega, 

muitas vezes, a levar o preso à loucura (OTTOBONI, 2001, p. 24). Na APAC, desde a 

primeira reforma do presídio de Humaitá, a cela-forte que era utilizada para castigo foi 

transformada em capela (MIOTTO, 1987, p. 361).  

A Capela das APACs representam um local de uso espontâneo, um local silencioso 

para o encontrar-se com Deus e consigo mesmo. Pode ser utilizada para atendimentos 

individuais de cunho religioso, como confissões e orientações. 

Todos os dias, entre as atividades diárias da APAC, há uma reflexão bíblica no  1º 

Ato socializador do dia (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p.,37), mas há um dia especial 
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destinado à intensa reflexão. Em todas as APACs, uma vez por mês, faz-se o Dia da 

Solidariedade Universal. Nesse dia os recuperandos não saem da cela, não há trabalho, não há 

lazer, nada. Ficam na cela o dia inteiro, salvo celebração e ato socializador. Eles se alimentam 

com marmita, como é no sistema tradicional: 

 

Dia da Solidariedade Universal. Nesse dia, os recuperandos permanecem 
todo o tempo trancados em suas celas. A alimentação é servida em 
marmitex, e eles somente deixam as celas para participar da celebração e do 
ato socializador mensal, geralmente realizado à noite ou no final do dia com 
a presença de todos os funcionários e voluntários. Observa-se que se trata de 
um dia de reflexão interior. (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 39) 
 

A ideia é refletir sobre o sistema tradicional: sobre aqueles que estão lá sofrendo 

ainda, um dia em que o recuperando solidariza-se com os irmãos presos em condições 

degradantes; sobre o que pode acontecer se o recuperando se o recuperando não se 

ressocializar; e sobre o valor da oportunidade de estar em um lugar como a APAC.  

O dia da Solidariedade Universal não constitui resquício da pedagogia do medo, 

senão oportunidade [1] para o recuperando volver pensamentos de solidariedade em favor 

daqueles presos do sistema tradicional e para refletir, [2] sobre o que pretendem fazer com a 

oportunidade que estão usufruindo na APAC e [3] sobre como será a nova trajetória depois 

dela. 

Maritain destacará que, embora cristã seja sua filosofia, esta não é em nada 

incompatível com qualquer outra filosofia ou doutrina religiosa que considere existir: algo 

absoluto superior ao universo (que para a filosofia cristã, seria o Pai, Cristo e o Espírito Santo, 

a Trindade); bem como o valor metafísico (Maritain usa "supratemporal") da alma humana. 

Isso significa o seguinte: embora seja uma filosofia cristã, tudo que o Maritain vai falar a 

respeito da pessoa humana, pelo menos essa noção, serve também para qualquer filosofia que 

considere existente algo superior ao universo e que a alma humana tenha uma dignidade, um 

espírito, algo metafísico do ser humano. Segundo Maritain (1967, p. 18): "é comum a todas as 

filosofias que dessa ou daquela maneira reconhecem a existência de um absoluto superior à 

ordem total do universo, e o valor supratemporal da alma humana." Isso significa que isso 

vale tanto para o crente, na religião católica, cristã, ou em qualquer outra, quanto para 

qualquer não crente que considere essas duas características em sua filosofia. Esse tópico é 

importante para destacar a questão da liberdade religiosa, da espiritualidade na Apac que, 

embora tenha sido originalmente erigida sobre a fé católica, também permite a abertura para 

outras religiões e outras filosofias. 



230 

 

Refere Moacyr de Souza que a religião dá conforto às almas dos presidiários 

(SOUZA, 1984, p. 307). Assim, na APAC atividades religiosas são intensas: “Palestras de 

evangelização (ecumênicas), participação espontânea em celebrações eucarísticas, cultos, 

estudos bíblicos, catequese, sacramentos etc., de acordo com o credo manifestado pelos 

recuperandos” (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 38).  

 Uma questão interessante é saber se para filosofias que não consideram algo 

absoluto nem a alma humana como alguma dignidade se seria admissível ao método Apac. A 

resposta haveria de ser positiva, desde que respeitados - seja lá por qual fundamento for -  os 

postulados cristãos do respeito à dignidade humana. 

Cumpre, agora, destacar o último dos doze elementos do método APAC que ainda 

não foi visto. Depois de quinze anos para ser aperfeiçoada e concluída: “o esquema da 

Jornada de Libertação com Cristo, um retiro de reflexão com os recuperandos, que demorou 

quinze anos para ser aperfeiçoada e concluída, sendo considerada o ponto alto da proposta” 

(OTTOBONI, 2012, p. 49). A Jornada de Libertação com Cristo, com efeito, é ponto máximo 

de reflexão individual e coletiva na APAC: 

 

A Jornada de Libertação com Cristo apresenta-se nesse contexto como sendo 
um dos pontos altos da metodologia. Momento forte de reflexão e encontro 
consigo mesmo, em que, ao longo de quatro dias, pautados por palestras de 
cunho espiritual - misto de valorização humana e testemunhos -, expõe-se o 
recuperando à terapia da realidade, levando-o, ao final, a um encontro 
pessoal consigo mesmo e com o ser superior. (OTTOBONI; FERREIRA, 
2016, p. 76) 
 

A Jornada possui uma origem muito interessante. Nos primórdios da APAC, logo 

nos primeiros anos em que ela começou a funcionar, o Juiz-Corregedor dos presídios, Silvio 

Marques Neto, responsável pela fundação da primeira APAC junto com Mário Ottoboni, 

concedia licenças para os recuperandos para estudo, trabalho externo, visitar os padrinhos, 

visitar a família numa ocasião em que se rezava o terço em família (MIOTTO, 1987, p. 354). 

Na época, com a aprovação deste magistrado, foi oferecida a oportunidade, para os 

recuperandos que quisessem, participarem de um cursilho de Cristandade com duração de 

dois dias na dependência de um estabelecimento assistencial na cidade de São José dos 

Campos. Quarenta presos recuperandos foram. Foram convidadas as famílias dos respectivos 

recuperandos para participar. Segundo Miotto: “depois da missa com que foi encerrado o 

cursilho, e para a qual haviam sido convidadas as famílias dos presos, podendo confraternizar, 

presos houve que, desvinculados da família, e repudiados, puderam ter um reencontro 
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comovente e feliz.” (MIOTTO, 1987, p. 355). 

Em razão do bom êxito desse cursilho outros foram realizados e até hoje se realiza 

isso com o nome de Jornada de Libertação em Cristo (MIOTTO, 1987, p. 356). 

 

Fotografia 8 - Jornada de Libertação com Cristo 

Fonte: arquivo FBAC 

 

A Jornada de Libertação com Cristo constitui um período de intensa reflexão interior 

de três dias, dividindo-se em duas etapas: a primeira preocupa-se em revelar Jesus Cristo, 

apresentando suas principais características e valores; a segunda ajuda o recuperando a rever 

sua vida e conhecer-se melhor (OTTOBONI, 2018, p. 79).  

Em conclusão, diga-se que não há nada que desaconselhe o acento destacado da 

espiritualidade no cumprimento da pena privativa de liberdade com vistas à reinserção do 

apenado na sociedade. Longe de ilegalidade (há previsão expressa na lei de execução penal da 

assistência religiosa), também não há nenhuma incoerência do fundamento espiritual aplicado 

às instituições estatais, muito menos privadas, responsáveis pela execução penal. 

No Humanismo Integral (1941), Maritain destaca vários pontos que considera 
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equivocados em Estados totalitários. Entre eles: a vontade de construir um mundo com uma 

ética individual, familiar e social sem Deus; negar valores contemplativos, apenas aceitar 

valores materiais, e combater os primeiros a partir do ódio; suprimir a sabedoria por uma 

idolatria da ciência; socializar coletivizar o homem por completo esquecendo que ele é 

portador de uma alma e de uma individualidade, e também extremo oposto deixando de ver 

nele algo coletivo apenas pensando no individualismo; recusar-se a reconhecer na vida as 

coisas sagradas (MARITAIN, 1941, p. 279). Diante disso, seria mesmo um grande erro pensar 

uma APAC sem Deus, sem valores contemplativos, que busque uma sabedoria de vida 

baseada em algo além do plano e material, em algo que está para além da existência temporal. 

Da mesma forma, seria equívoco pensar a APAC desconsiderando a individualidade e a 

valorização de cada um que lá está e também a valorização do coletivo; fazer com que APAC 

abandone os valores cristãos. O que se deve fazer é preservar esses valores em especial o da 

dignidade da pessoa humana, na valorização humana e princípios contemplativos que 

busquem algo superior, fazendo com que a Deus possam comungar desta comunidade, 

colaborar e crescer junto. Também é importante evitar que haja discriminação em relação a 

vários outros fatores inclusive que haja uma conclusão de todo tipo de orientação sexual, de 

todo tipo de orientação religiosa ou mesmo ateísmo desde que reconheça valor nos postulados 

do método. 

 

3.4 A prática da APAC 

 

Como referido na introdução deste trabalho, urge - mais do que nunca - disseminar a 

cultura da APAC no Brasil. Vale frisar também que o objeto da pesquisa centra-se no aspecto 

prático de aplicação das grandes linhas do pensamento ético-político de Maritain na prática 

atual da APAC. 

Assim, depois dos aportes teóricos até então explicitados, avizinha-se a tarefa de 

munir o leitor interessado nos primeiros passos em direção concretização da APAC em sua 

comunidade. 

Com efeito, de em diante, objetiva-se trazer à colação elementos, como que 

conselhos, orientações ou apontamentos, para a constituição na prática de uma APAC, bem 

como ponderações a respeito de como essa mesma prática é subsidiada no contexto do 
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humanismo integral. Sempre que possível, traremos ao texto a experiência da APAC 

Jacarezinho, da qual o monografista, como já anunciado (conforme Introdução), teve 

oportunidade de participar na condição de colaborador do então Juiz de Direito Corregedor 

dos Presídios na Comarca, MM. Dr. Renato Garcia. 

Igualmente, na sequência, objetiva-se, em um esforço de síntese, tecer considerações 

sobre os fundamentos do humanismo tal como expostos no decorrer deste trabalho com as 

práticas apaqueanas em sentido amplo, isto é, incluindo a posição das APACs no tecido 

social. 

 

3.4.1 Primeiros passos para criação de uma APAC 

 

Tomando o exemplo histórico do Dr. Mário Ottoboni na criação da APAC-MÃE, o 

primeiro passo a ser dado é a reunião de pequeno grupo de pessoas que possam vir a firmar o 

compromisso de mudar a realidade prisional da comunidade local. Este grupo deverá, em 

primeiro lugar, entrar em contato com a FBAC, situada na cidade de Itaúna/MG na Rua João 

Nogueira Santos, 346 - Bairro Nogueirinha - CEP CEP 35680-250, tel.:+55 37 3242-4225, e-

mail fbac@fbac.com.br, website http://www.fbac.org.br/. O endereço citado está atualizado; 

trata-se da nova sede da FBAC, inaugurada em 11 de setembro de 2019. Lembre-se que se 

trata da entidade responsável pela fiscalização e orientação de todas as APACs no Brasil e no 

exterior.  
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Fotografia 9 - Nova sede FBAC 

Fonte: Arquivo FBAC  

 

 

Fotografia 10 - Placa inauguração sede FBAC 
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Fonte: Arquivo FBAC  

No mesmo local está o Centro Internacional de Estudos do Método APAC - CIEMA 

e o Memorial Mário Ottoboni. 

 

Fotografia 11 - CIEMA 

Fonte: Arquivo FBAC  

 

Fotografia 12 - Valdeci Ferreira no Memorial Mário Ottoboni 

Fonte: Arquivo FBAC 
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Depois de receber as primeiras orientações do pessoal da FBAC, o grupo deverá 

contatar a autoridade judiciária responsável, solicitando-lhe um encontro pessoal para expor 

suas intenções. Normalmente se trata do juiz corregedor dos presídios da localidade. Pode ser 

que seja necessário dar-lhe conhecimento sobre o método APAC, dos 12 postulados 

fundamentais e dos excelentes resultados.  

Com a concordância e participação dessa autoridade, inicia-se o processo de 

implantação,  presidido pelo mesmo juiz de direito. 

Cabe aqui um registro importante: todo esse processo encontra-se mapeado na obra 

“Método APAC: sistematização de processos”, de Ottoboni e Ferreira (2016), publicada pelo 

próprio TJMG, é de grande valor pela utilidade prática no apresentar um passo a passo para 

constituição, instalação e consolidação de uma APAC (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 

23). Lá o leitor encontrará elementos imprescindíveis no processo de implantação das 

APACs.  Vale enfatizar essa obra encontra-se disponível para download gratuito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (biblioteca digital): 

<https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/7821>.  

Assim é que, no processo de instalação de uma APAC, o primeiro passo é a  

realização de audiência pública na comarca, seguindo-se, em caso de aprovação pela 

comunidade, da criação jurídica da APAC. Na sequência, agora com existência jurídica, a 

APAC deve filiar-se à FBAC. 

Vejamos como se dão esses três passos iniciais. 

Pois bem, na cidade de Jacarezinho/PR, um grupo de pessoas, presidido pelo Juiz de 

Direito da Comarca, Dr. Renato Garcia, no dia 3 de dezembro de 2015, reunidos em audiência 

na sala de audiências da Vara Criminal, após dialogar sobre a situação penitenciária da 

localidade e sobre o método APAC, manifestaram o desejo de levar adiante a audiência 

pública para lançamento do projeto APAC na comunidade, oportunizando que “toda a 

sociedade discuta, participe e opine sobre o assunto, visando  obter a solução que atenda aos 

anseios da comunidade beneficiária” (trecho do termo de audiência preliminar, conforme 

inteiro teor entre os anexos). 
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Imagem 1 - Trecho inicial do termo de audiência preliminar - Lançamento Método APAC em 
Jacarezinho - 3 dez.2015 

Fonte: Pedido de providências 0000420-25.2016.8.16.0098 da Vara Criminal de Jacarezinho/PR 

 

Para a realização de qualquer audiência pública  a mais ampla divulgação possível é 

de todo relevante. Além de faixas e cartazes espalhados pela cidade, bem como divulgação 

nas igrejas, é interessante buscar a mídia em geral. No interior, as rádios comunitárias são 

muito efetivas, como o são também os sites de notícias da localidade. Carta-convites podem 

ser expedidas para autoridades em geral e para aquelas pessoas reconhecidas na comarca 

como formadores de opinião. Jornalistas, prefeito, vereadores, juízes, promotores, advogados, 

delegados, profissionais liberais, todos devem ser nominalmente convidados. Associações 

locais, em especial dos comerciantes devem ser comunicadas. Autoridades universitárias de 

campi locais também.  

Cabe à futura diretoria da APAC essa ampla divulgação. Presidirá a audiência o juiz 

competente pela execução penal na localidade. O futuro presidente da APAC deve coordenar 
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os preparativos para a audiência. 

 

Imagem 2 - Trecho inicial do termo de audiência pública - criação da APAC de Jacarezinho - 25 
jan. 2016 

Fonte: Pedido de providências 0000420-25.2016.8.16.0098 da Vara Criminal de Jacarezinho/PR 

 

O local é importantíssimo; deve ser adequado, grande o suficiente e de fácil acesso. 

Em Jacarezinho a audiência foi realizada em 25 de janeiro de 2016 no auditório da Faculdade 

Estadual de Filosocia, Ciências e Letras de Jacarezinho, pertencente à Universidade Estadual 

do Norte Paranaense - UENP (conforme inteiro teor entre os anexos). Com efeito, faz-se 

mister o contato com alguma entidade que disponha de local para realização da audiência.  

Os demais membros da diretoria e volutários acolherão os participantes, registrando 

presença e destacando autoridades. Importante nesse momento distribuir folders informativos 

e de divulgação para a APAC. Deve haver, se necessário, colocação de placas indicativas do 

local da audiência e banheiros. 
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A equipe deve providenciar datashow, computador, microfone com caixa de som. 

Água à disposição dos participantes. Limpeza do auditório, antes e depois. 

Confirmanda a importância da divulgação, em Jacarezinho compareceram na 

audiência pública, além do Juiz que a presidia, Dr. Renato Garcia, e deste monografista, 

outras autoridades: o Bispo da Diocese de Jacarezinho, Dom Antônio Braz Benevente; a Juíza 

de Direito, Dra. Branca Bernardi, então responsável pela APAC de Barracão, à época única 

em funcionamento no Estado do Paraná; as Juízas de Direito, Dra.Joana Tonetti Biazus e Dra. 

Juliana Pinheiro Ribeiro, magistradas na Comarca de Jacarezinho; os Promotores de Justiça 

da Comarca, Dra. Maristéla Aparecida Canhoto Carula e Dr. Wilson Dornelas Rodrigues 

Filho; o Presidente da OAB/Subseção de Jacarezinho, Dr. Jaziel Godinho de Morais; o 

Prefeito de Jacarezinho, o Dr. Sérgio Eduardo Emygio de Faria; o deputado federal, Dr. Diego 

Alexsander Gonçalo Paula Garcia; o delegado-chefe da cidade, Dr. Amir Roberto Salmen; o 

advogado militante na cidade, Dr. Celso Patriota dos Santos, que viria a ser o futuro 

presidente da APAC de Jacarezinho, bem como outros membros da primeira diretoria, como 

Gerson Pereira dos Santos, Liabily Tabet Mendes Dias, Laércio Guiotti e João Carlos 

Marques, além de dezenas de pessoas da comunidade. 

Feita a audiência pública, o próximo passo a agendar foi uma reunião para acertar a 

constituição jurídica da APAC. Em Jacarezinho, convocada a reunião, esta foi levada a efeito 

no dia 16 de fevereiro de 2016 na sala de audiências da Vara Criminal da Comarca, 

igualmente sob a presidência do Juiz de Direito Dr. Renato Garcia; audiência essa 

complementada por outra no dia 22 de fevereiro de 2016.  

Nesse ocasião restaram definidos os nomes da diretoria inicial da APAC de 

Jacarezinho. Ei-los: 

Dr. Celso Patriota dos Santos, Presidente; 

Liabily Tabet Mendes Dias, Vice-Presidente; 

João Carlos Marques, Primeiro Secretário; 

Ederson Luiz Marques, Segundo Secretário; 

Laércio Guiotti, Primeiro Tesoureiro; 

Gerson Pereira dos Santos, Segundo Tesoureiro; 

Adão Jair Fioravante, Diretor de Patrimônio; 
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Cauby Tobias Mendes, Consultor jurídico e contábil. 

 

 

Imagem 3 - Trecho inicial do termo de audiência de constituição da APAC de Jacarezinho - 22 
fev. 2016 

Fonte: Pedido de providências 0000420-25.2016.8.16.0098 da Vara Criminal de Jacarezinho/PR 

 

Em 04 abril do mesmo ano, o Estatuto da APAC Jacarezinho foi levada a registro 

junto ao Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do Município e Comarca de 

Jacarezinho/PR, obtendo, pois, personalidade jurídica de direito privado enquanto associação 

sem fins lucrativos (cf. sobre a natureza jurídica da entidade, 2.1.1 APAC enquanto método e 

entidade; para acesso integral ao Estatuto da APAC de Jacarezinho, cf. anexo).  

Assim que criada, é imperiosa a filiação desta junto à FBAC, medida obrigatória a 

ser concretizada no prazo de 90 dias a contar do registro e sem a qual não será possível o 

início das atividades da APAC. 
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Constituída e filiada à FBAC, inicia-se uma intensa fase de aprendizado e 

treinamentos. 

Cumpre aos membros da diretoria, ao juiz da execução penal, ao promotor 

responsável e a todas as demais pessoas envolvidas diretamente com a APAC, buscar 

conhecimento profundo sobre o método.  

Recomendam Ottoboni e Ferreira a visita a uma APAC em funcionamento 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 26). Dada a seriedade do método e a responsabilidade da 

aplicação, ainda no campo da formação dos envolvidos, o quinto passo é a realização de 

seminário de estudos e conhecimento do Método APAC (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 

26). 

Depois disso, os autores (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 27) sugerem a 

organização de equipes de trabalho  para prosseguir no aprofundamento e divulgação da 

metodologia na comarca (Grupo de Trabalho em Metodologia), para busca de local adequado 

para instalação física do CRS (Grupo de Trabalho Estrutural) e para estabelecimento de 

parcerias com a comunidade (Grupo de Trabalho para Captação dos Recursos e Divulgação 

das Ações). 

Na sequência, é o momento de instalar fisicamente a APAC. Ottoboni e Ferreira 

recomendam uma sede própria, o que, por vezes, implicará a construção de um CRS 

(OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 28).  

Para tanto, muitas vezes, será necessária a celebração de convênio de custeio com o 

Poder Executivo estadual. No Estado de Minas Gerais, a parceria com o Poder Executivo 

estadual permitiu a construção de CRSs (ANDRADE, 2009, p. 11), o que denota a 

importância da parceria na construção ou reforma de unidades. 

O fechamento de parcerias, como se vê, é também passo fundamental para a garantia 

da manutenção das atividades apaqueanas (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 28). 

Para tanto, é de todo útil que a APAC mobilize-se para obtenção de requerimento de 

utilidade pública junto à Câmara Municipal da cidade e à Assembléia Legislativa do Estado. 

A APAC de Jacarezinho foi declarada de utilidade pública municipal pela Lei municipal 

3.390, de 10 de novembro de 2016, DOM 17.11.2016, ed.1.067, p.3 (inteiro teor anexado) e 

reconhecida de utilidade pública estadual pela Lei estadual 18.978, de 5 de abril de 2017, 

DOE 07.04.2017, ed. 9.922, p. 4 (inteiro teor anexado). 
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Imagem 4 - Lei municipal de reconhecimento de utilidade pública (art.1º) 

Fonte: Diário Oficial do Município  
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Imagem 5 - Lei estadual de reconhecimento de utilidade pública 

Fonte: Diário Oficial do Estado do Paraná  

 

Quando o CRS estiver prestes a ficar pronto, devem os voluntários ser capacitados. O 

curso será ministrado pelo Grupo de Trabalho de Metodologia.  

Nesse período, além dos cursos e do treinamento também dois ou três condenados do 

sistema tradicional, selecionados pelo Juízo da Execução Penal para participar da nova 

APAC, bem como os novos funcionários da APAC a ser inaugurada farão um “estágio” em 

uma APAC em funcionamento.  

Outra providência importante é a celebração de convênio de custeio com o Poder 

Executivo estadual. 

No Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Defesa Social tratou de editar 

a Resolução 1.373, de 9 de janeiro de 2013, que dispôs sobre os procedimentos a serem 

adotados na contratação de pessoal externo. A mesma Resolução, cabe lembrar, tratou 

também do convênio e da prestação de contas de recursos recebidos pelas APACs, mas esse 

assunto já foi tratado anteriormente. 

Segundo esse ato normativo do quadro funcional das APACs, são estabelecidos dois 
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critérios: (i) capacidade física de atendimento e (ii) ocupação efetiva e/ou população prisional 

(Res.1.373/2013, art. 7º). Assim, o número de funcionários e estagiários varia entre 12 (para 

APACs com até 39 recuperandos) a 25 (para APACs com até 200 recuperandos). 

Todo o procedimento de contratação deverá ser documentado para posterior 

comprovação da escorreita seleção junto ao Poder Executivo estadual na ocasião da prestação 

de contas seguinte à contratação (Resolução 1.373/2013, art. 3º, §1º): 

 

O procedimento a que se refere este artigo deverá ser comprovado, através 
da juntada à prestação de contas do mês em que for efetivada a contratação, 
de todos os currículos recebidos pela entidade para o preenchimento da vaga, 
bem como cópia da divulgação, quando for o caso. 
 

Há restrições que vedam a contratação de funcionários que sejam parentes até 3º grau 

de membros da Diretoria ou de recuperandos cumprindo pena (salvo quando em prisão 

domiciliar no regime aberto). As proibições objetivam precaver nepotismo e violação do 

regime legal de cumprimento de pena. A prática de nepotismo é justa causa para o Estado 

encerrar o convênio (Resolução 1.373/2013, art. 4º). 

Para Darke, os funcionários da APAC devem viver na localidade onde é sediada a 

APAC (DARKE, 2014, p. 368); a bem da verdade, considerando a proximidade entre APAC e 

comunidade, bom seria que todos - da Diretoria a voluntários - fossem da região. 

Todos os cargos e respectivos requisitos mínimos para exercício da função, descrição 

sumária, atribuições/tarefas, características e competências exigidas constam da Resolução 

1.373, de 9 de janeiro de 2013, porém, para melhor compreender a dinâmica de 

funcionamento interno das APACs, é expletivo trazer à baila algumas observações sobre as 

funções dos funcionários contratados. Os cargos mais relevantes são os encarregados: de 

segurança, administrativo e tesouraria.  

1.Encarregado de Segurança: função central e mais bem paga na APAC e, entre os 

funcionários, mais complexa. Boa parte do rendimento da APAC decorre da qualidade do 

exercício desta função. Suas atribuições são múltiplas e podem ser agrupadas da seguinte 

forma: atribuições de administração do CRS, que garante aplicação do regulamento 

disciplinar, regularidade nas portarias principal e interna de cada regime. Atribuições de 

consultivas, que opina em todos os requerimentos dos recuperandos, opina em conjunto com 

o Conselho Disciplinar sobre saídas em geral: para médico, para visitar família, para trabalho 

externo etc. Atribuições de segurança e disciplina, que é responsável pela segurança e 

disciplina no CRS. Atribuições de fiscalização, orientação e ensino do método, que atende, 
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em geral, a todos os recuperandos; orienta e fiscaliza os membro e a atividade do Conselho de 

Sinceridade e Solidariedade; nomea os presidentes em cada regime e, juntamente com o CSS 

designa os recuperandos para atividades em outros setores de trabalho (oficinas, portarias, 

administrativo etc); procede a revistas e vistorias na unidade; realiza testes semanais em todos 

os regimes para verificação de uso de álcool e drogas; coordena e fiscaliza as atribuições dos 

inspetores de segurança; fiscaliza, controla e inspeciona veículos da unidade e os gastos com 

combustível. Atribuições educativas, que coordena cursos e palestras juntamente com demais 

envolvidos. Atribuições normativas, que emite portarias e comunicados sobre segurança e 

disciplina. 

Sobre a função do encarregado de segurança, força convir que o funcionário 

designado deve conhecer profundamente o método APAC e o regulamento disciplinar da 

entidade. 

Anote-se, adicionalmente, que os inspetores de segurança (diurnos e noturnos) 

basicamente auxiliam o encarregado de segurança nas atividades de administração, 

fiscalização e segurança do CRS. Estes inspetores, são os responsáveis para receber o preso 

quando chega na APAC e encaminhá-lo ao regime pertinente, bem como para receber  

familiares para visita íntima, liberando-os ao final. 

2.Encarregado Administrativo: função que exige organização e conhecimento do 

regulamento administrativo. Basicamente é responsável por boa parte da produção, registro e 

conservação da documentação na APAC. Atua integrado com a diretoria e tem forte atuação 

na organização de cursos e outras atividades educacionais. Responsável pela comunicação 

externa e interna.  

3.Encarregado de Tesouraria: também básica de coordenação e supervisão da parte 

financeira, incluindo gestão de contas bancárias, compras, elaboração de folha de pagamento, 

controle de materiais para oficinas e atribuições semelhantes. 

Tanto o encarregado administrativo, como o encarregado de tesouraria contam com o 

apoio do Auxiliar Administrativo, sendo que este último acumula a função de secretário nas 

APACs que não contam com esse cargo. 

Além dos encarregados, dos inspetores e do auxiliar administrativo, além do 

secretário (quando houver), também atuam na APAC supervisores de oficinas, cozinheiro ou 

padeiro, estagiários e condutor de segurança e administrativo, este último responsável, na 

condição de motorista, pelas escoltas.  
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Quando o CRS estiver prestes a ficar pronto, devem os voluntários ser capacitados. O 

curso será ministrado pelo Grupo de Trabalho de Metodologia.  

O curso de capacitação de voluntários tem duração de 4 meses e, mesmo depois de 

completado o curso, pode não ser aprovado na seleção. Os participantes são monitoriados ao 

longo do curso e, ao final, depois de entrevista pessoal é que se dá a seleção daqueles aptos ao 

trabalho (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 49). 

O curso será ministrado pelo Grupo de Trabalho de Metodologia na própria APAC e 

deve ser amplamente divulgado, a exemplo da audiência pública (confira supra). 

O conteúdo programático do curso consta no site da FBAC (PORTAL FBAC, 

2019a). Há duas sugestões de agenda para o curso: 

 

Neste ano de 2019, a FBAC apresenta duas sugestões de agenda, sendo a 
tradicional, composta de cerca 13 dias/aulas, a serem ministradas 
semanalmente, pelo período máximo de 3 (três) horas cada uma, com 
intervalo de 15 minutos e, a segunda agenda opcional composta de cerca de 
10 dias/aulas, a serem ministradas durante um final de semana por mês 
(sábado – 14h às 1 7h; e domingo – 8h às 12h), com intervalo 
aproximadamente de 15 minutos/dia. (PORTAL FBAC, 2019b, p. 2)  
 

A temática é variada: desde a história da APAC até visita às instalações da APAC, 

passando por apontamentos jurídicos sobre pena, prisão e todos os elementos do método 

apaqueano. 

Como outras práticas relevantes na APAC, a seleção de voluntários também se 

submete ao crivo de qualidade que leve à autorreflexão sobre atividades desenvolvidas. 

Assim,  existem indicadores na APAC que visam apurar a taxa média de rotatividade dos 

colaboradores, calculado a partir do número de demissões ou desligamento dos colaboradores. 

A eficácia dos treinamentos também é objeto de verificação, que é realizada a partir do 

superior imediato do colaborador na APAC (do voluntário) num período de três meses após 

findo o treinamento (curso de quatro meses).  

Nesse período, além dos cursos e do treinamento também dois ou três condenados do 

sistema tradicional, selecionados pelo Juízo da Execução Penal para participar da nova 

APAC, bem como os novos funcionários da APAC a ser inaugurada farão um “estágio” em 

uma APAC em funcionamento.  

Inaugurado o CRS, “(…) os recuperandos estagiários deverão retornar à sua comarca 

de origem acompanhados por dois a três recuperandos da comarca da APAC anfitriã, onde se 
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realizou o estágio, para colaborarem na implantação do método” (OTTOBONI; FERREIRA, 

2016, p. 30). 

Alguns dias depois já se pode iniciar a conformação inicial da APAC, com a 

transferência do primeiro grupo de presos para o CRS. 

Constitui-se então o Conselho de Sinceridade e Solidariedade - CSS, cujo presidente 

é indicado pelo funcionário encarregado da segurança (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 

31). 

Sobre a prática da transferência inicial do preso para a APAC, porque este ainda não 

está adaptado à vivência na APAC, deve ser realizada mediante escolta policial; só estando a 

APAC autorizada a receber o preso se assim expressamente o Juiz da Execução Penal o 

determinar. Logo, a APAC não recebe nenhum preso sem autorização judicial.  

Na APAC há regras detalhadas sobre a chegada a inserção do preso no CRS. 

A viatura não entra no CRS, deve ficar na parte externa. Os policiais devem adentrar 

até a portaria principal da APAC, local onde serão atendidos por um funcionário da APAC 

(inspetor de segurança). Somente apresentada a autorização judicial ao inspetor de segurança, 

este, firmando ciência do recebimento, recebe o preso, encaminhando uma via da autorização 

judicial à secretaria executiva da APAC (OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 34).  

Cumprida a formalidade, há um rito de acolhimento do novo recuperando na APAC 

que compreende providências de vistoria, esclarecimento inicial sobre as regras da instituição 

e da cela, obtenção de informações sociais e familiares, até um acolhimento especial ao final 

do ato socializador do dia seguinte. Com efeito, é na portaria principal da APAC que serão 

retiradas as algemas do preso, o qual será incontinenti encaminhado aos membros do 

Conselho de Solidariedade e Sinceridade. Na presença do encarregado de segurança, o preso 

será vistoriado, revistado, inclusive seus pertences. A vistoria e a revista são humanizadas.  

Na sequência, os membros do CSS fazem uma reunião com o recuperando, da qual 

não participa nenhum funcionário da APAC. Com o objetivo de passar as instruções sobre o 

regulamento da APAC, com ênfase ao respectivo regime, deve ser colhida, neste momento, a 

assinatura de um termo de compromisso, que contém 27 itens (conforme modelo de termo de 

compromisso em OTTOBONI; FERREIRA, 2016, p. 114) os quais deverão ser respeitados 

pelo novo recuperando no regime fechado. Feito isso, o recuperando será dirigido à cela que o 

Conselho de Solidariedade e Sinceridade destinar para ele. Lá, será apresentado ao 

representante da cela que deverá esclarecer ao recuperando o regulamento da cela, que é 
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composto de 20 (conforme regulamento de cela/dormitório em OTTOBONI; FERREIRA, 

2016, p. 122).  

Deve ser averbado que as aludidas revista e vistoria, bem como o procedimento de 

esclarecimento suso descrito, aplicam-se a todos os presos que entraram na APAC seja em 

qual regime for, mas também a todos o recuperandos que progredirem para o novo regime. 

Isso significa que, uma vez condenado a cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, o 

preso chegará na APAC e será acolhido da mesma forma que aquele que vier para 

cumprimento de pena no regime fechado com a diferença de que ele será acolhido no regime 

correspondente a sua condenação.  

Fica claro também que a APAC não recebe apenas presos do regime inicial fechado, 

recebe para cumprimento em qualquer regime, destacando que o procedimento de 

acolhimento na APAC dá-se em todos os regimes aos que progrediram na APAC ou 

ingressaram nela.  

Encerrada essa etapa, os membros do Conselho de Solidariedade e Sinceridade 

encaminharão então o novo recuperando a uma secretaria interna, na qual ele preencherá uma 

pesquisa social buscando informações a respeito dele, especialmente de contato com a 

família. Finalizado tudo isso, o recuperando é levado pelos membros do CSS para conhecer 

todas as instalações de acordo com o regime a que ele estiver submetido (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2016, p. 34-35).  

Toda a documentação produzida nesse percurso deverá ser encaminhada à secretaria 

da APAC que arquivará no prontuário individual deste recuperando. Na manhã do outro dia, 

após o primeiro ato socializador, este novo recuperando será abençoado por todos os outros 

recuperandos da unidade. 

Têm início, então, todas as rotinas de atividades diárias na APAC. Alcançando uma 

quantidade mínima de recuperandos, em torno de 30 a 40, a FBAC organiza no local um 

curso de conhecimento sobre o Método APAC, cujo público-alvo são recuperandos, 

funcionários e voluntários da APAC. 

Ao cabo disso tudo, assim que consolidado o funcionamento da APAC, deverá esta 

solicitar à FBAC autorização para realizar sua 1ª Jornada de Libertação com Cristo. 

Imperiosa é a participação de membros da APAC nas atividades anuais 

desenvolvidas pela FBAC, com a qual se deve manter contato habitual e permanente. 
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Também existe a avaliação da relação com os fornecedores, que devem ser 

classificados pela APAC numa escala de zero a dez, devendo se manter de acordo com 

critérios de prazos de entrega, conformidade com o produto e outras condições numa média 

acima de sete, para que possam continuar sendo contratados pela APAC (OTTOBONI; 

FERREIRA, 2006, p. 49). 

 

3.4.2 A prática da APAC e o humanismo integral 

 

Azado o momento de retomar os grandes fundamentos do humanismo integral como 

base para a prática das APACs. Nesse intuito, adiante se verá, em que termos as grandes 

diretrizes do humanismo integral sintetizam fundamentos para tais práticas.  

Pois bem, as bases do pensamento de Maritain são importantes para a compreensão 

da razão pela qual essa doutrina é tão importante para fundamentar a APAC. Basta lembrar, 

em primeiro lugar, que se trata de uma doutrina que considera que o télos, a finalidade da 

ação humana, é a felicidade (eudaimonia), por conta da base aristotélica.  

Vale lembrar que felicidade não está apenas na busca do prazer, não é na felicidade 

da busca de prazeres humanos, mas na busca de uma autorrealização de suas potencialidades; 

e essa autorrealização, segundo Santo Tomás de Aquino, dá-se na concretização em nossa 

vida do projeto de Deus. Desse modo, o recuperando deve buscar ações não que promovam a 

busca de um prazer material, carnal, superficial em sua vida, mas que tragam a vida dele a 

felicidade no sentido de autorrealização de suas potencialidades, de suas vocações; no sentido 

de concretizar na vida dele e de seus familiares os propósitos espirituais a que ele se propõe. É 

assim que as vertentes da ética teleológica e do neotomismo que subjazem a doutrina de 

Maritain vêm, por intermédio dessa filosofia, embasar também os postulados da APAC. 

Com efeito, doravante alguns pontos de contato serão retomados, temas que foram 

objeto das grandes linhas ético-políticas do pensamento de Maritain, com a finalidade de 

visuar como as práticas apaqueanas alcançariam supedâneo em um ideal histórico concreto de 

fraternidade e humanismo.  

Entre tais pontos, deve ser referido o papel das instituições políticas, de grupos 

privados e das pessoas na autorrealização humana (eudaimonia), após o que deverão ser 
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objeto de considerações as práticas decorrentes desse conceito de pessoa: observância dos 

direitos e dos deveres fundamentais alicerçados na dignidade humana, pedagogia da presença 

e terapia da realidade, ensino e formação em valores democráticos, bem assim a retomada da 

fraternidade como substrato da rede social a orientar o processo de ressocialização na 

execução penal e como vetor hermenêutico para compreensão da espiritualidade em uma 

sociedade de homens verdadeiramente livres, da qual uma das caracteristicas é admitir o 

plano transcendente e a dimensão espiritual da pessoa e onde o recuperando deve livrar-se da 

infantilização e da escravidão da via do crime, por uma metodologia sem paternalismo, que o 

faça assumir a responsabilidade pelo seu destino, o que se faz possível pelo respeito aos 

direitos humanos, pelo reconhecimento e efetivação da Carta Democrática e pela formação 

cívica dos recuperandos, denotando a importância da educação não só na sociedade em geral, 

mas sobretudo em ambientes prisionais como garantia de menor taxas de reincidência e maior 

ressocialização.  

Vários pontos merecem destaque e serão tangenciados a seguir: (i) o papel das 

instituições políticas, de grupos privados, da comunidade e das pessoas na autorrealização 

humana; (ii) o humanismo na APAC como chave para compreensão da noção integral de 

pessoa; (iii) o personalismo na APAC; (iv) personalismo, direito natural e dignidade humana; 

e (v) a (re)formação do recuperando. Ei-los: 

 

(i) Em Maritain encontrar-se-á o papel das instituições políticas da sociedade 

enquanto garantidoras de condições para autorrealização da pessoa (eudaimonia), bem como 

da comunidade, reunida em grupos vitalizantes (APAC, comunidade local e famílias) e da 

importância do esforço próprio de cada um para tornar-se virtuoso.  

Ademais, entre as quatro características de uma sociedade de homens 

verdadeiramente livres, a saber: personalista, comunitária, pluralista e teísta, as duas últimas 

dão embasamento para a espiritualidade na APAC.  

Trata-se de uma espiritualidade que respeita as diversas concepções de credo e 

crença daqueles que estão participando diretamente da APAC. No Brasil, a maioria das 

pessoas são crentes, tendo a Constituição Federal vigente feito referência no preâmbulo a 

Deus, ser absoluto. 

Nesse sentido é que, numa sociedade em que a maioria das pessoas são crentes, o 

corpo político há de reconhecer algo além da matéria. Trata-se, ainda, de uma sociedade que 
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não exclui ateístas nem não crentes porque eles podem, como diz Maritain, cooperar com os 

fins desta sociedade. Essa sociedade tem por obrigação, como disse Maritain, de cooperar 

com a religião não institucionalizando uma teocracia ou clericalismo, mas reconhecendo a 

importância facilitando o exercício dos direitos e liberdades religiosas (conforme 1.3.2 

Sociedade e Estado). É assim que está o fundamento da espiritualidade, da religião, tanto na 

lei de execução penal quanto na Constituição Federal como nos princípios da APAC, no 

elemento espiritualidade na APAC. Tudo isso está conectado com essa visão de sociedade de 

homens realmente livres. 

E, como já destacado múltiplas vezes, a cidade tem o dever de propiciar instituições 

políticas garantidoras de condições para emancipação do homem, isto é, que concedam a ele 

condições para que ele busque a sua própria emancipação. Logo, viabilizar - quer por 

convênios, quer por divulgação - a disseminação das APACs é papel das políticas públicas. 

Ademais, quando Maritain fala que o detentor de autoridade assume o papel de 

vigário do povo e pode ser pelo povo fiscalizado, isso não quer dizer que o vigário do povo 

deve fazer apenas que o povo quer, mas aquilo que está conectado com o nível mais profundo 

da psique comum do povo, exatamente isso é que reflete a inclinação natural da vontade 

humana, considerada como a essência do bem. Nessa senda, é que o governante, o vigário do 

povo, deve agir com sabedoria quando restar inviável momentaneamente a instalação da 

APAC por resistência da comunidade local.  

Claro que, para ser criada e posta em prática, a APAC precisa do apoio da 

comunidade local; uma vez negado o apoio e rejeitada a APAC, incidem os dois conselhos de 

Maritain ao vigário do povo (ou para aquele que detém autoridade, conforme 1.3.2 Sociedade 

e Estado): primeiro deve educar o povo, despertar nele a consciência, tanto quanto possível, 

do que é importante nesse nível profundo; para que, depois, a comunidade esteja preparada 

para aceitar uma APAC.  

Se a comunidade não aceitar, evidentemente a APAC não poderá ser criada, mas - 

note-se - não porque o governante deve se submeter à vontade superficial do povo, aquela 

passageira, fruto de correntes acidentais de opinião (MARITAIN, 1959, p. 158), senão, 

porque na criação da APAC a anuência da comunidade local é imprescindível.  

Diante disso a única alternativa ao governante será esperar o momento adequado em 

que a comunidade, depois de cônscia desse nível profundo, das reais necessidades de 

ressocialização dos presos, esteja pronta para aceitar a APAC. 
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De qualquer forma, cumpre às instituições políticas garantirem o funcionamento das 

APACs na condição de associação de pessoas na efetivação da ressocialização dos 

condenados por meio da afirmação da dignidade humana.  

No que tange ao papel da comunidade, reunida em grupos vitalizantes e produtores 

de práticas emancipatórias, diga-se que deveriam elas operar em um contexto de amizade 

fraterna, de amor ágape, amor pelo outro, amor pelo próximo. E tudo isso, portanto, tem 

fundamento nas bases da sociedade.  

A fraternidade como elemento de mediação entre liberdade e igualdade se apresenta 

em todo substrato da metodologia APAC, na medida em que ela pretende uma reconciliação 

entre a pessoa do recuperando, a vítima e a sociedade em geral, restaurando laços de amizade 

cívica, a fim de restabelecer as relações anteriormente violadas pelo delito.  

De outro lado, a APAC constituiu forma de efetivação da fraternidade na execução 

penal. Considera o recuperando como um fim em si mesmo, tomando em conta a sua 

dignidade, fundamento das relações fraternas capazes de restaurar o recuperando, a vítima, as 

famílias e a comunidade (conforme 1.3.1 Amizade cívica como fraternidade). 

A APAC tomou a fraternidade como um guia metodológico e hermenêutico de 

interpretação das normas de execução penal a fim de concretizar a dignidade humana. E dessa 

forma beneficiou tanto o recuperando como principalmente protegeu a sociedade. 

E quando alhures (conforme 1.2.2 Dignidade humana e direito natural), falou-se que 

o princípio da dignidade humana é estrutural no atual sistema jurídico global e local (SAYEG; 

BALERA, 2011, p. 40), isso, à evidência, (i) aplica-se à estrutura de métodos e práticas 

ressocializadoras. É essa a base estrutural a partir da qual o Método APAC gerencia tais 

práticas, produzindo profícuos resultados: gera o efeito de multiplicação da fraternidade no 

contexto social, na medida em que os frutos que ela produz em especial pela aproximação da 

comunidade com os recuperandos restabelece esse elo que passa a ser expandido não só no 

interior da APAC, mas também para fora; por consequência, impacta-se positivamente os 

índices de ressocialização, reduzindo os egressos  que retornam ao sistema penitenciário, 

protegendo a sociedade e atendendo às finalidades pena criminal.  

(ii ) O humanismo na APAC como chave para compreensão da noção integral de 

pessoa: se não é a cidade que deve garantir a santidade das pessoas, a própria pessoa deve 

perseguir e alcançá-la com seu esforço pessoal. A APAC não recupera ninguém que não se 

disponha a isso. Esse pensar está em plena consonância com os elementos da valorização 
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humana na APAC (conforme 3.2 A valorização humana). Sem esforço pessoal, mesmo com a 

graça divina, a pessoa, conquanto sempre portadora de dignidade por essa simples condição, 

não se desenvolve, movimentando-se verticalmente na sociedade (conforme 1.3.2 Sociedade e 

Estado). 

Mas quem é esse recuperando que, à mercê da graça divina, há de valer-se do 

intelecto e da vontade para superar a si próprio? A resposta do humanismo integral 

transparece na noção de pessoa integral, dotada de dignidade pela simples condição de existir 

no mundo.  

Nesse contexto de estruturas políticas, grupos, comunidade, família e recuperando, a 

noção de pessoa, tal como  reabilitada em toda sua integralidade no humanismo maritaineano, 

entremostra-se fundamental na compreensão do que representa a prática da APAC no cenário 

penitenciário atual. Cuida-se de uma verdadeira mudança paradigmática na forma de trato do 

ser humano encarcerado. Representa um modo de reagir ao senso comum que se estabeleceu 

na modernidade entre pessoa e indivíduo. Indivíduo enquanto organismo biológico e 

psicológico apenas da raça humana; e pessoa enquanto um indivíduo detentor de outras 

dimensões, em especial a social, a artística e a espiritual.  

É importante destacar que, na APAC, as pessoas, os recuperandos, não são tratados 

como indivíduos que devem ser adestrados como animais; mas pessoas que devem ter 

tratamento digno que tome em conta outras dimensões de seu ser integral: social, artística e 

espiritual. Isso faz com que o conceito de pessoa do humanismo integral seja fulcral como 

pressuposto de importantes elementos do método.  

Sem um conceito de pessoa enquanto ente integral dotado de dimensões biológica, 

psicológica, social, artística e espiritual nenhum sentido faria postulados apaqueanos de 

valorização humana, recuperando ajudando o recuperando, trabalho, espiritualidade, família, 

mérito e Jornada de Libertação com Cristo. 

Da mesma forma, o homem dentro desse humanismo integral não está absolutamente 

no centro do universo; está em conexão difusa com todas as coisas terrenas e atemporais. E 

assim é o recuperando: uma pessoa em conexão difusa com o mundo, mas que o transcende 

em direção ao inefável. 

Nesse aspecto, o estímulo à espiritualidade, à criação artística, à sensibilidade – 

como a laborterapia e o trabalho artesanal, o diálogo em rodas de conversa, as terapias que 

buscam emancipação do recuperando - formam um conjunto de práticas que chamam atenção 
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dos recuperandos para coisas imateriais, fazendo com que ele deixe a infantilidade e busque 

explorar todas as suas dimensões mais profundas e humanas.  

Logo, Maritain identifica com clareza esses dois aspectos da pessoa: como parte da 

comunidade política e nesta parte está subordinada à comunidade política, porém, não em 

tudo, existem atributos da pessoa humana que estão acima da sociedade, acima da 

comunidade política (conforme 1.2.1 Pessoa humana). Dessa constatação relevantes 

desdobramentos advêm no contexto do Método APAC. 

(iii ) O personalismo na APAC: esse assunto é extremamente relevante quando se 

cuida do Método APAC. Cada recuperando que lá se encontra é portador de uma centelha que 

o dignifica para além do todo social; devendo, pois, ser visto como único, exatamente como 

apregoa  Método APAC (conforme 3.2 A valorização humana).  

Assim, o método APAC não se trata de um mero adestramento de corpos dotados de 

estrutura biológica e psicológica, mas de toda a pessoa integral, em todas as suas dimensões. 

Pensar o contrário significa reduzir a ressocialização do ser humano a um anti-

humanismo apregoado por estados totalitários do começo do século XX. Depois de tecer 

considerações sobre as concepções liberal-totalitária, totalitária-comunista e totalitária-racista, 

Maritain chega à conclusão de que o Estado totalitário é aquele que trata o povo como uma 

criança (MARITAIN, 1959, p. 86). Dessa forma, instituições que infantilizam a pessoa são 

totalitárias. Quando o Estado se confunde com a própria comunidade política – entende a si 

mesmo como única possível realização dela – e assim passa a ser o centro, árbitro e entidade a 

partir da qual as pessoas existem e se movem numa analogia invertida com aquilo que disse 

São Paulo: “n’Ele nos movemos, vivemos e somos.” O Estado totalitário assim é um novo 

deus e entende a própria existência como anterior à das pessoas. 

A APAC é diferente: ela busca romper a infantilização do encarcerado, ela busca 

atribuir-lhe a responsabilidade e, para tanto, promove a sua valorização humana. É nesse 

sentido, portanto, que a APAC está em conexão com a democracia personalidade de Maritain, 

uma democracia que tem por fundamento a dignidade da pessoa. 

Constitui a APAC, pois, um grupo vitalizante de boas práticas em execução penal. 

Uma entidade que resgata a pessoa do condenado da infantilização, objetivando que ele ser 

torne responsável, autônomo, maior (sentido moral e espiritual). Para Maritain, maior 

liberdade significa possuir progresso material, moral, espiritual e político (conforme 1.3.2 

Sociedade e Estado). Material significa poder propiciar, poder conseguir elementos materiais 
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básicos para sua sobrevivência – isso a APAC fornece nos cursos profissionalizantes, 

permitindo que o recuperando saia da APAC, muitas vezes, empregado por conta das 

parcerias que a APAC tem com empresários. O progresso moral significa buscar virtudes, ter 

ação voltada para as virtudes. O progresso espiritual significa olhar para além do imanente e 

buscar o transcendente, justamente o que a APAC formará tanto no aspecto da valorização 

moral – o cultivo de virtudes como o respeito ao próximo, a justiça, o trabalho, buscar ser 

melhor para a família – e as virtudes espirituais que são cultivadas na APAC. Por último no 

aspecto político, que significa basicamente cooperar com a sociedade para que a coletividade 

progrida, para que o outro progrida, enxergar o outro e junto com ele construir algo que 

beneficie a todos. Tudo isso faz com que o egresso deixe a APAC mais autônomo e mais 

livre, considerando liberdade a evolução desses quatro aspectos. 

É nesse sentido também, inclusive dentro de um aspecto político, que a APAC liberta 

o recuperando de uma servidão, servidão do crime; busca fazer com que ele não seja 

dominado pelas exigências de um mundo tão materialista que o leva a cometer delitos como 

se fosse um verdadeiro escravo. 

Como escreve Maritain (1941, p. 196), essa busca por uma autonomia, por maior 

liberdade nesses quatro aspectos, não é algo fácil, exige sacrifícios; e é justamente isso que a 

APAC ensinará ao recuperando a partir das técnicas de valorização humana, entre elas a 

pedagogia da presença e a terapia da realidade. 

Corolário da noção integral de pessoa é compreendê-la em duplo aspecto: não só 

como parte da sociedade, mas também como uma parte acima dela; como um todo, não só 

parte. Sendo assim, essa perspectiva de pessoa não apenas como parte, mas também como 

todo que supera a própria sociedade justifica um tratamento que não olvide as próprias 

características dos recuperandos, de suas idiossincrasias. Por isso, na APAC não há massa 

homogeneizada em que cada indivíduo é considerado um átomo (atomização) uma massa 

carcerária homogênea.  

A noção de pessoa do humanismo integral justifica, na APAC, práticas de  

reconhecimento e de aplicação efetiva de direitos fundamentais, que são aqueles direitos que 

estão acima do próprio corpo político; são direitos que submetem o corpo político e devem ser 

impostos inclusive contra a maioria com base no direito natural.  

Na APAC cada recuperando é um recuperando único; cada recuperando tem 

necessidades especiais; capacidades e qualidades diferentes de todos os outros, ele é único.  
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Então o método APAC se volta diretamente para ele em especial na valorização 

humana. A pedagogia da presença e a terapia da realidade são instrumentos de uma 

valorização humana que buscam tornar o recuperando pleno de sua humanidade.  

Além disso, essa concepção de pessoa com um acesso ao plano atemporal, ao plano 

eterno, permite também que cada um decida dentro das suas concepções de maioridade – e 

não de infantilização – a sua relação com Deus, o que implica uma liberdade espiritual.  

 

(iv) Personalismo, direito natural e dignidade humana: a noção de pessoa do 

humanismo integral justifica na APAC práticas de reconhecimento e de aplicação efetiva de 

direitos fundamentais, que são aqueles direitos que estão acima do próprio corpo político; são 

direitos que submetem o corpo político e devem ser impostos inclusive contra a maioria, com 

base no direito natural.  

Ademais, esse pensar fundamenta a existência de direitos individuais acima da 

sociedade e que são levados a efeito na APAC (conforme 3.1 Direitos e deveres 

fundamentais). Isso porque a concepção pessoa como ente dotado de natureza humana 

consistente em inteligência e vontade como condição de possibilidade de o homem agir 

compreendendo o que faz, leva-nos à imagem e semelhança de Deus por meio de um acesso 

que está à mercê da graça ao plano atemporal. Essas dimensões não materiais do homem nos 

dignificam, sobre reconhecer nele atributos que superam a própria comunidade política, 

também lhe outorgam direitos próprios dessa condição e isso por natureza. Com efeito, os 

direitos fundamentais têm raízes no direito natural que deve ser reconhecido por toda 

sociedade que se pretenda pautada na  filosofia política humanista de Maritain. 

Alcançando arrimo no altiplano da Lei Natural, baseada na natureza humana, as 

práticas de respeito a eles nas APACs sequer precisariam ter previsão no direito positivo, 

muito embora estejam presentes em tratados internacionais, na Constituição e na Lei de 

Execução Penal. A APAC respeita e efetiva tais direitos desde 1972, na vigência da 

Constituição de 1969, assegura e concretiza direitos fundamentais da pessoa encarcerada.  

À parte, Maritain interpreta uma correlação entre os deveres e os direitos 

provenientes da Lei Natural: Deus impõe ao homem finalidades e, portanto, ele tem direito a 

concretizá-las. É nesse sentido que, retomando o referido por Lafayette Pozzoli (2001), não se 

pode falar apenas em direitos, mas também em deveres fundamentais.  

Aqui está imbricado todo o fundamento da disciplina e da importância do papel do 
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recuperando na sua própria recuperação; daí a importância também de que ele sinta-se apto a 

isso, portanto empoderado a fazer a mudança em sua própria vida.  

Esse dever que o recuperando tem de mudar a sua vida e de melhorar, é um direito 

natural dele; ou seja, como são noções correlatas (conforme 1.2.2 Dignidade humana e direito 

natural), toda prática que impõe ao recuperando que ele assuma a responsabilidade, que 

reconheça seu erro e cumpra o dever de participar como protagonista do seu processo de 

ressocialização, tem fundamento portanto na Lei Natural, dada a correlação entre direitos e 

deveres. 

Decorrente do Direito Natural, o consenso prático em relação ao reconhecimento de 

direitos não necessariamente implica o acordo em relação a justificativas teóricas ou 

especulativas a respeito dos fundamentos e razões deste reconhecimento. Em Maritain,  esse 

conjunto de direitos reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos implicou a 

formulação de uma carta democrática. Essa carta democrática cabe ser ensinada, repassada 

aos cidadãos e praticada como um hábito para transformar o homem num bom cidadão e um 

bom cidadão num bom homem. 

No contexto da APAC, a despeito das divergências quanto a justificações 

especulativas/teóricas, essa possibilidade de consenso prático serve para permitir que pessoas 

ou concepções de vida, formas de vida diferentes, modos de pensar diversos dentro de uma 

pluralidade democrática, possam convergir para que o método seja conhecido não só na 

comunidade local, mas também pelo Estado em âmbito coletivo, global, da sociedade. O que 

se quer dizer é que, independentemente da concepção filosófica, religiosa, social ou política, é 

possível extrair ou considerar o modelo APAC como portador e concretizador de valores e 

direitos que são comuns a todos, justamente porque são os direitos que estão presentes na 

carta democrática referida por Maritain. 

(v) A (re)formação do recuperando: sobremais, em relação à formação do homem na 

carta democrática, na APAC essa formação se concretiza na medida em que, a todo momento 

e em especial pela valorização humana, pela participação da comunidade e muitos outros 

elementos, se tem o elemento educacional, de formação do recuperando, daqueles que 

participam da direção (funcionários e colaboradores da APAC), da família do recuperando, 

em práticas de respeito ao próximo, de alteridade. Isso tudo implica, então, a presença daquilo 

que Maritain considera importante, ou seja, do ensino e da educação quanto à carta 

democrática, quanto aos direitos que estão lá reconhecidos. 
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Como já destacado anteriormente, o resultado de um processo de educação e 

formação quanto à carta democrática produzirá no íntimo do recuperando um autocontrole 

interno que será muito útil quando ele estiver de volta à sociedade. Não é possível vigilância 

100% do tempo, de modo que a sociedade precisa contar com autocontenção do egresso a fim 

de que aflore nele o desejo de não errar mais e de praticar condutas virtuosas das quais ele, 

sua família, sua comunidade e a sociedade em geral possam se orgulhar. 

A partir de Maritain é possível compreender como que uma fenomenologia da 

educação na APAC. Para Maritain, a educação deveria começar na família, que deveria passar 

aos seus integrantes valores ligados à carta democrática (de respeito aos direitos alheios, aos 

direitos fundamentais, aos direitos do outro). Cabendo ao Estado apenas uma função 

complementar. Na prática, entretanto, muitas vezes a família é completamente ausente, 

cabendo então ao Estado a função de ser protagonista no processo de educação das pessoas. 

Essa educação, quando falha (o que não é incomum), propicia o desenvolvimento de uma 

pessoa, de um cidadão, despreparado na sociedade e que por conta de seus atos de desrespeito 

a carta democrática – aos direitos humanos dos outros – sofre as consequência disso, que é 

submeter-se à justiça criminal. Esta, por sua vez, encaminha esta pessoa para uma última 

instância de ressocialização cuja finalidade é reeducá-lo, que é o sistema penitenciário; e é aí 

que o processo educacional da APAC realiza-se como última esperança de ressocialização, 

última oportunidade para que o cidadão seja formado, educado nos direitos fundamentais, nos 

direitos humanos, na necessidade de respeitar os direitos do outro. Em síntese, quando falha a 

família, quando falha a escola, o cidadão não formado, não educado, cai nas mãos da justiça 

criminal a quem compete como última instância recuperá-lo, compor nele os valores 

necessários para a convivência em sociedade. E é aí que entra a APAC, que deve fazer isso, 

uma vez que o sistema tradicional também falhou nessa atividade, ou seja, de incutir naquele 

que cometeu um crime valores para que não o faça. O sistema tradicional falhou também. A 

única esperança é a APAC.  

 

Considerações finais do capítulo 

 

Nesse derradeiro capítulo, a maioria dos elementos do método APAC foram tratados. 

O respeito aos direitos, a cobrança de disciplina no cumprimento dos deveres, a valorização 
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humana e a espiritualidade, devidamente aplicados pelos envolvidos, veiculam resultados 

extraordinários como os descritos neste texto. Muitos dos elementos fundamentais do método 

gravitaram nesse ponto. Foram considerados “instrumentos de reabilitação”: trabalho, mérito, 

assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, espiritualidade e jornada de 

libertação com Cristo.  

Tendo em mira esses elementos de reabilitação, natural que o capítulo dedicasse 

algum espaço mais prático. Assim foi feito, desenhando o percurso de concepção da APAC 

até sua existência jurídica, prosseguindo depois até a instalação e, desejada, consolidação.  

Humanos que somos, erramos. Errar é próprio do humano (errare humanum est). 

Desse modo, considerando que nesse percurso equívocos que distanciam a prática do método 

APAC não são incomuns, revisitar criticamente tal prática constitui ato de humildade; daí a 

pertinência dos mecanismos que possibilitam uma autocrítica da prática na APAC, a respeito 

dos quais também foi falado nesse capítulo. 

De modo a fixar a fecundidade da relação entre dignidade humana, humanismo 

integral e método APAC, o texto não olvidou de retomar, num esforço sistematizado de 

síntese, assertivas indicadoras dessa riqueza à disposição de todos. 

Destarte, azado é o momento de seguir adiante na conclusão do trabalho. É o que se 

fará a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao final de todas essas considerações, pode-se dar por cumprida a tarefa de volver os 

olhos para uma instituição concebida e desenvolvida ao longo de décadas no Brasil com 

excelentes resultados. Uma criação genuína brasileira. Reconhecida como modelo de 

execução penal pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP e por 

diversos órgãos e entidades, inclusive no plano internacional.  

Entrementes, é mister que nessa parte conclusiva seja retomado o problema da 

pesquisa. O problema central situava-se no embasamento teórico da APAC como entidade 

jurídica privada, composta por particulares, no desempenho de papel tradicionalmente do 

Estado, mas por um método diferente, próprio, no qual a dignidade da pessoa integral é 

tomada em plenitude.  

Tendo desempenhado notável influência na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU(1948), o embasamento filosófico de Jacques Maritain, consubstanciado no 

humanismo integral, quedou-se adequado à compreensão das práticas na APAC.   

Não por outro motivo, observou-se que categorias inspiradas em Santo Tomás de 

Aquino e Aristóteles abriram margem a que, em Maritain,  fosse encontrado solo fértil para 

compreensão dos problemas do sistema penitenciário tradicional como fruto de sua época, 

mas também para uma perspectiva humanista de cumprimento de pena como a APAC.  

É no método APAC que se descortina a aplicação do humanismo integral no 

cumprimento de pena, sobretudo pelo respeito aos direitos fundamentais, sem descurar dos 

deveres do recuperando e da dignidade que lhe é intrínseca.  E isso ficou bem alinhavado nos 

dois últimos capítulos. 

Outrossim, sublinharam-se os vínculos entre as grandes estruturas democráticas do 

Estado, os órgãos dotados de autoridade estatal, a comunidade local, a APAC, a família e os 

próprios recuperandos na construção dessa solução possível. 

E, ainda, analisaram-se os instrumentos que, manejados fraternalmente, perfazem 

uma esfera de respeito aos deveres e aos direitos humanos e de integral valorização humana 

em termos desejáveis para o humanismo integral. 

Importa ter presente que o método APAC, como tratamento humanizado, a despeito 

de muito rígido, visa a corrigir distorções do sistema tradicional e conseguiu - ao longo de 

mais de quarenta anos de aplicação - recuperar a identidade da pessoa encarerada, com o 
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resgate de valores essenciais à vida em comunidade, aprendizado, estudos, trabalho.  

A APAC, tomando a pessoa integral, permite o acesso do recuperando ao plano 

imaterial, estimulando a assunção da culpa e da responsabilidade por parte de quem errou no 

passado, buscando pelo amor e pelo perdão resgatar o homem dentro do criminoso, dando-lhe 

a esperança de uma vida melhor, mais ética, mais fraterna, divorciada do crime, da vingança e 

do ódio. 

Todos os postulados do método APAC foram objeto de aprofundamento e, tomados 

em conjunto ou separadamente, lograram fundamento no humanismo integral de Maritain e 

nas normas vigentes que regulam atualmente a execução penal no Brasil. 

Do exame do percurso histórico e heroico das APACs no contexto brasileiro, 

conclui-se um saldo de conquistas positivas em prol da dignidade da pessoa encarcerada e da 

proteção da sociedade.  

Muito se fez, mas muito mais ainda está por fazer. Finda a leitura, cumpre volver os 

olhos para o futuro, o qual se nos apresenta outras  necessidades e não poucos desafios, ora 

nos quadrantes do financiamento público para construção das APACs: viabilidade jurídica e 

econômica de reforma e construção de CRSs adaptados e destinados ao método na esteira de 

projetos de lei que tramitam no parlamento nacional; ora na seara da inclusão de grupos que 

reivindicam mudanças no conceito de família; ora na possibilidade de extensão do método 

para aplicação em adolescentes e assim avante. Todas essas questões são prova de que muito 

mais pode ser feito e pensado na área dos sistemas humanizados de cumprimento de pena, 

entre os quais se encontra o método APAC. 

De qualquer forma, algo parece certo: com vistas a construir uma sociedade na qual 

os homens vivam em comunhão mais humana, livre e igualitária, a fraternidade não pode ser 

olvidada por ninguém, competindo a todos,  animados pelos êxitos até então logrados pela 

APAC, assumir o desafio de disseminar o método em todo  lugar onde existe desumanidade 

no sistema prisional, valendo rememorar, com Maritain, que é papel temporal do cristão 

promover uma transformação ética, social e política, transformar a sociedade atual em uma 

nova ordem temporal lastreada na amizade cívica e na justiça e que, reconhecendo na pessoa 

humana dimensão biopsicosocioespiritual, não descure de sua dignidade intrínseca.  

Deve ser lembrado que para se chegar a isso, primeiro deve o cristão transformar a si 

próprio, substituindo no recôndito do seu coração o preconceito por esperança, amizade cívica 

e coragem. E, diante disso, paramos nossa pena aqui para que outros sigam adiante, pois, 
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como um grande humanista outrora preconizou:  

 

Querer uma sociedade, uma vida melhor, isso só não basta; temos de fazer algo 

para que a melhora aconteça. Na verdade, a responsabilidade por um mundo unido, sob os 

laços da solidariedade, encontra-se em nossas mãos. Então, mãos à obra! 

(Lafayette Pozzoli) 

Mãos à obra! 
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�
¹±�ÀÚÓÙÜÝØÓÙÚÛ�àÓÖÛ�¶ÝáÓÚÛá�ÜÛ�»ÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛ�Ó�ÛÕ�ÜÓØ×ÝÞ�¶ÝáÓÚÛáÝ×Þ�ÜÓ�ÞÓáñÝæÛÞí�
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�
¹±� ÄÛØàÛáÚ×ØÓÙÚÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×ÜÛ�Ó�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�êÝÓÖ�Ü×�ÞÓÙÚÓÙæ×í�

�
¹¹±� ·ïÓÜÝåÙßÝ×�×Û�ÞÓáñÝÜÛá�Ó�áÓÞàÓÝÚÛ�×�õÕ×ÖõÕÓá�àÓÞÞÛ×�ßÛØ�õÕÓØ�ÜÓñ×�áÓÖ×ßÝÛÙ×áé

ÞÓí�
�

¹¹¹±� »äÓßÕæçÛ�ÜÛ�Úá×ï×ÖîÛ½�Ü×Þ�Ú×áÓê×Þ�Ó�Ü×Þ�ÛáÜÓÙÞ�áÓßÓïÝÜ×Þí�
�

¹Ã±� Õ̧ïØÝÞÞçÛ�ô�Þ×ÙæçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÝØàÛÞÚ×í�
�

Ã±� ¹ÙÜÓÙÝð×æçÛ�ô�ñÝÚÝØ×�ÛÕ�×ÛÞ�ÞÓÕÞ�ÞÕßÓÞÞÛáÓÞí�
�

Ã¹±� ¹ÙÜÓÙÝð×æçÛ�×Û�»ÞÚ×ÜÛ½�õÕ×ÙÜÛ�àÛÞÞèñÓÖ½�Ü×Þ�ÜÓÞàÓÞ×Þ�áÓ×ÖÝð×Ü×Þ�ßÛØ�×�ÞÕ×�
Ø×ÙÕÚÓÙæçÛ½�ØÓÜÝ×ÙÚÓ�ÜÓÞßÛÙÚÛ�àáÛàÛáßÝÛÙ×Ö�Ü×�áÓØÕÙÓá×æçÛ�ÜÛ�Úá×ï×ÖîÛí�
�

Ã¹¹±� ÄÛÙÞÓáñ×æçÛ�ÜÛÞ�ÛïóÓÚÛÞ�ÜÓ�ÕÞÛ�àÓÞÞÛ×Ö±�
�

Ã¹¹¹±� Û̧ØÓÙÚÓ�ÜÝáÝÔÝáéÞÓ�×Û�×ÚÓÙÜÝØÓÙÚÛ�ßÛØ�×�¶ÝáÓÚÛáÝ×�Ü×�»ÙÚÝÜ×ÜÓ�Ó�ßÛØ�Û�àÓÞÞÛ×Ö�
ÚâßÙÝßÛ�×àøÞ�ÞÓá�×ÕÚÛáÝð×ÜÛ�ÛÕ�áÓõÕÝÞÝÚ×ÜÛ�ÜÓñÓÙÜÛ�×Þ�ÞÛÖÝßÝÚ×æ�ÓÞ�ÞÓáÓØ�êÓÝÚ×Þ�
àÛá�ÓÞßáÝÚÛ�ÓØ�ÝØàáÓÞÞÛ�àáøàáÝÛí�
�

¹�±� Õ̧ïØÓÚÓáéÞÓ�×�áÓñÝÞÚ×�àÓÞÞÛ×Ö�Ó�àÓáØÝÚÝá�×�ÜÓ�ÞÓÕÞ�àÓáÚÓÙßÓÞ½�ÙÛ�ØÛØÓÙÚÛ�ÓØ�
õÕÓ�êÛá�ÞÛÖÝßÝÚ×ÜÛí�
�

�±� �ÓÖ×á�Ó�áÓÞàÛÙÜÓá�ÓØ�ß×ÞÛ�ÜÓ�Ü×ÙÛ�àÓÖÛ�à×ÚáÝØ�ÙÝÛ�Ü×�»ÙÚÝÜ×ÜÓ	ØøñÓÝÞ½�
ÝÙÞÚ×Ö×æ�ÓÞ�ÓÖâÚáÝß×Þ½�îÝÜáòÕÖÝß×Þ�Ó�ÕÚÓÙÞèÖÝÛÞ�í�
�

�¹±� ¶×á�ßÝåÙßÝ×�Ó�ÛáÝÓÙÚ×á�ÞÓÕÞ�ê×ØÝÖÝ×áÓÞ�Ó�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ�ÞÛïáÓ�Û�áÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛ�
ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áí�
�

�¹¹±� ÇçÛ�ÕÚÝÖÝð×á�×Þ�ßÓÖ×Þ�Ó�ÜÛáØÝÚøáÝÛÞ�à×á×�ÛÕÚá×Þ�êÝÙ×ÖÝÜ×ÜÓÞí��
�
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�

÷�

�
�

�¹¹¹±� ÄÕØàáÝá�áÝÔÛáÛÞ×ØÓÙÚÓ�×Þ�ßÛÙÜÝæ�ÓÞ�ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝÜ×Þ�õÕ×ÙÜÛ�Ü×Þ�àÓáØÝÞÞ�ÓÞ�ÜÓ�
Þ×èÜ×Þ�ÚÓØàÛáòáÝ×�Ó�Úá×ï×ÖîÛ�ÓäÚÓáÙÛ±�
�

�¹Ã±� ¶ÝáÝÔÝáéÞÓ�×ÛÞ�ÖÛß×ÝÞ�õÕÓ�ÖîÓ�êÛáÓØ�ÜÓÚÓáØÝÙ×ÜÛÞ½�ÞÓó×�ÜÓ�Ö×ðÓá½�×ÚÛÞ�
ÞÛßÝ×ÖÝð×ÜÛáÓÞ½�ñÝÞÝÚ×Þ½�Úá×ï×ÖîÛ½�ÓÚß±½�áÓÚÝá×ÙÜÛéÞÓ�ÞÛØÓÙÚÓ�õÕ×ÙÜÛ�×ÕÚÛáÝð×ÜÛ½�
àÓáØ×ÙÓßÓÙÜÛ�ÓØ�ÞÝÖåÙßÝÛ�õÕ×ÙÜÛ�ÞÛÖÝßÝÚ×ÜÛí�
�

�Ã±� ��àáÛÝïÝÜÛý��
×��¶ÓÞñÝ×á½�à×á×�ÕÞÛ�àáøàáÝÛ�ÛÕ�ÜÓ�ÚÓáßÓÝáÛÞ�Ø×ÚÓáÝ×ÝÞ�ÜÛÞ�ÜÝñÓáÞÛÞ�ÞÓÚÛáÓÞ�Ü×�
»ÙÚÝÜ×ÜÓí�

ï��¼á×ÙÞ×ßÝÛÙ×á�ÛïóÓÚÛÞ�ÜÓ�ÕÞÛ�àÓÞÞÛ×Ö½�ÜÓ�ÚÓáßÓÝáÛÞ�ÛÕ�ÜÛ�à×ÚáÝØ�ÙÝÛ�Ü×�
ÀÆÀÄí�

ß��ÄÛÙêÓßæçÛ�Ó��àÛÞÞÓ�ÝÙÜÓñÝÜ×�ÜÓ�ÝÙÞÚáÕØÓÙÚÛ�ß×à×ð�ÜÓ�ÛêÓÙÜÓá�×�ÝÙÚÓÔáÝÜ×ÜÓ�
êèÞÝß×�ÜÓ�ÛÕÚáÓØí�

Ü��ÀàÛÞÚ×Þ�ÜÓ�óÛÔÛÞ�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�Ù×ÚÕáÓð×í�
Ó��»ÙÚá×á�Ó�àÓáØ×ÙÓßÓá�ÓØ�ÖÛß×Ö�ÜÓÞÚÝÙ×ÜÛ�×�ÛÕÚáÓØ½�ÞÓØ�×�ÜÓñÝÜ×�×ÕÚÛáÝð×æçÛ�
Ü×�×ÜØÝÙÝÞÚá×æçÛí�

ê��¹ØàÓÜÝá�ÛÕ�ïÕáÖ×á�×�ñÝÔÝÖ
ÙßÝ×½�ÞÛï�õÕ×ÖõÕÓá�àáÓÚÓäÚÛ½�ÛÙÜÓ�õÕÓá�õÕÓ�ÞÓ�
ÓÙßÛÙÚáÓí�

Ô��Æ×áÚÝßÝà×á�ÜÓ�Ø×ÙÝêÓÞÚ×æ�ÓÞ�ÓÍÛÕ�ÚÕØÕÖÚÛ�ßÛÖÓÚÝñÛ½�õÕÓ�×ØÓ×ßÓØ�×�
ÞÓÔÕá×Ùæ×�Ó�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�

î��ºÓÞàÛÙÜÓá½�ÓØ�ÙÛØÓ�ÜÛ�ÛÕÚáÛ½�×�ßî×Ø×Ü×�ÜÛ�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ ÓÔÕá×Ùæ×�
õÕ×ÙÜÛ�Ü×�ßÛÙÚ×ÔÓØ�Ü×�àÛàÕÖ×æçÛ�àáÝÞÝÛÙ×Öí�

Ý��ÀÞÞÛïÝÛÞ½�ß×ÙÚÛÞ½�ÞÛÙÞ�ÛÕ�áÕèÜÛÞ�õÕÓ�àÛÜÓáçÛ�ß×ÕÞ×á�Úá×ÙÞÚÛáÙÛÞ�×ÛÞ�
ÜÓØ×ÝÞ�ßÛØà×ÙîÓÝáÛÞ�ïÓØ�ßÛØÛ�àáÓóÕÜÝß×á�×�ñÝÔÝÖ
ÙßÝ×�Ó�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�

ó��»ÙñÝ×á�Ó�áÓßÓïÓá�ßÛááÓÞàÛÙÜåÙßÝ×½�ÕÚÝÖÝð×ÙÜÛéÞÓ�à×á×�ÝÞÞÛ�ÜÓ�ØÓÝÛÞ�
ÝÙ×ÜÓõÕ×ÜÛÞí�

���ÄÛÙßÛááÓá�à×á×�ÕÞÛ�ÛÕ�ê×ïáÝß×æçÛ�ÜÓ�ïÓïÝÜ×�×ÖßÛøÖÝß×�ÛÕ�ÜÓ�ÞÕïÞÚ
ÙßÝ×�õÕÓ�
ÜÓÚÓáØÝÙÓ�ÜÓàÓÙÜåÙßÝ×�êèÞÝß×�ÛÕ�àÞèõÕÝß×í�

Ö��É×ðÓá�ñ×á×ÝÞ�à×á×�áÛÕà×Þ�Ù×�ßÓÖ×�ÛÕ�ÕÞ×á�Û�ßî×Ø×ÜÛ��ßÛØÓéõÕÝÓÚÛ��ÓÚßí�
Ø��¶ÓÝä×á�ÜÓ�ÛïÓÜÓßÓá�ôÞ�ÙÛáØ×Þ�ßÛÙÚÝÜ×Þ�Ù×�êÛáØ×�ÜÓ�ßÛØàáÛØÝÞÞÛ�×ÞÞÝÙ×ÜÛ�
õÕ×ÙÜÛ�Ü×�Úá×ÙÞêÓáåÙßÝ×�ÛÕ�àáÛÔáÓÞÞçÛ�×ÛÞ�áÓÔÝØÓÞ½�êÓßî×ÜÛ½�ÞÓØÝ�×ïÓáÚÛ½�
ÞÓØÝ�×ïÓáÚÛ�×ÕÚÛáÝð×ÜÛ�×Û�Úá×ï×ÖîÛ�ÓäÚÓáÙÛ�Ó�×ïÓáÚÛ½�ïÓØ�ßÛØÛ�ôÞ�ÆÛáÚ×áÝ×Þ½�
ÛáÜÓÙÞ�ÝÙÚÓáÙ×Þ½�áÓÔÝØÓÙÚÛÞ½�ÓÞÚ×ÚÕÚÛÞ�ÞÛßÝ×ÝÞ�Ó�ÙÛ�àáÓÞÓÙÚÓ�áÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛ�
ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�Ü×�ÓÙÚÝÜ×ÜÓí�

Ù��¶ÓÝä×á�ÜÓ�ÓäÓßÕÚ×á�×Þ�Ú×áÓê×Þ�×ÚáÝïÕèÜ×Þ½�ßÛØ�ðÓÖÛ�Ó�ÞÓÙÞÛ�ÜÓ�
áÓÞàÛÙÞ×ïÝÖÝÜ×ÜÓí�
�

�Ã¹±� ¶ÓÞÓØàÓÙî×á�×�ßÛÙÚÓÙÚÛ½�×Þ�êÕÙæ�ÓÞ�ÝÙÓáÓÙÚÓÞ�×Û�ÄÛÙÞÓÖîÛ�ÜÓ�̧ÝÙßÓáÝÜ×ÜÓ�Ó�
Û̧ÖÝÜ×áÝÓÜ×ÜÓ�	Ä±̧±̧±��áÓàáÓÞÓÙÚ×æçÛ½�ñÝßÓéáÓàáÓÞÓÙÚ×æçÛ�Ó�ÞÓßáÓÚ×áÝ×�Ü×�ßÓÖ×½�
ÜÓ�×ÕäÝÖÝ×á�ÜÛ�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×½�ê×äÝÙ×½�ÞÓáñÝæÛÞ�ïÕáÛßáòÚÝßÛÞ�Ó�ÜÓ�ß×ÙÚÝÙ×½�
ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�Ô×ÖÓáÝ×½�ÞÓÔÕá×Ùæ×�Ó�ÜÓÞÓØàÓÙîÛ�ÜÓ�ÞÓáñÝæÛÞ�×áÚèÞÚÝßÛÞ�Ó�ÛÕÚá×Þ�
êÕÙæ�ÓÞ�ßÛÙêÝ×Ü×Þí�
�

�Ã¹¹±� Ì×ÙÚÓá�×�ß×Ø×�ÖÝØà×�Ó�×ááÕØ×Ü×í�
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�
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�
�Ã¹¹¹±� ÇçÛ�ßÛÖÛß×á�ß×áÚ×ðÓÞ�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÓÞàâßÝÓ�Ù×�ßÓÖ×½�ÛÕ�ê×ðÓá�ÝÙÞßáÝæçÛ�Ù×Þ�

à×áÓÜÓÞí�
�

�¹�±� ÇçÛ�àáÛØÛñÓá�×�ÓÙÚá×Ü×�ÛÕ�ÚÓá�×�àÛÞÞÓ�ÜÓ�àÕïÖÝß×æ�ÓÞ�àÛáÙÛÔáòêÝß×Þí�
�

��±� ÇçÛ�áÓßÓïÓá�ÓÙßÛØÓÙÜ×Þ�ÜÓ�ÓÞàâßÝÓ�×ÖÔÕØ×�×ÙÚÓÞ�ÜÓ�ÞÓáÓØ�ñÝÞÚÛáÝ×Ü×Þ�àÓÖÛ�
¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�ÓÍÛÕ�àÓÖÛ�×ÕäÝÖÝ×á�ÜÓ�àÖ×ÙÚçÛí�
�

��¹±� ÅÞ×á�ßá×ßîò�ÜÓ�ÝÜÓÙÚÝêÝß×æçÛ�àÓÞÞÛ×Öí�
�

��¹¹±� Ì×ÙÚÓá�ßÛØ�áÝÔÛá�ÛÞ�àáÓßÓÝÚÛÞ�ÜÓ�îÝÔÝÓÙÓ�àÓÞÞÛ×Ö½�ÝÙßÖÕÞÝñÓ½�ï×áï×�Ó�ß×ïÓÖÛÞ�
ßÛáÚ×ÜÛÞí�
�

��¹¹¹±� Ì×ÙÚÓá�ïÛØ�áÓÖ×ßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�Ó�áÓÞàÓÝÚ×á�ÛÞ�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ½�à×áÓÙÚÓÞ�ÛÕ�ÙçÛ½�Úá×Ú×ÙÜÛé
ÛÞ�ßÛØ�ßÛáÚÓÞÝ×�Ó�ÓÜÕß×æçÛí�
�

��¹Ã±� ¼á×Ú×á�ßÛØ�Õáï×ÙÝÜ×ÜÓ�Ó�áÓÞàÓÝÚÛ�ÛÞ�ØÓØïáÛÞ�Ü×�ÜÝáÓæçÛ½�êÕÙßÝÛÙòáÝÛÞ�Ó��
áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ÓñÝÚ×ÙÜÛ�à×Ö×ñá�ÓÞ�ÛÕ�à×Ö×ñá×Þ�×ÔáÓÞÞÝñ×Þ±�
�

��Ã±� ÇçÛ�áÓßÓïÓá�ÓÍÛÕ�ê×ðÓá�Û�ÕÞÛ�ÜÓ�ÜáÛÔ×Þ�ÛÕ�õÕ×ÖõÕÓá�ÛÕÚáÛ�Ø×ÚÓáÝ×Ö�õÕÓ�àÛÞÞ×�
ßÛÖÛß×á�ÓØ�áÝÞßÛ�×�ÞÓÔÕá×Ùæ×�êèÞÝß×�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�Ó�ÜÛÞ�ñÛÖÕÙÚòáÝÛÞí�
�

��Ã¹±� ÇçÛ�ÝÙÚáÛÜÕðÝá�ÓÍÛÕ�ÕÞ×á½�ÙÛ�Ä±º±̧±½�ÚÓÖÓêÛÙÓÞ½�×à×áÓÖîÛÞ�ßÓÖÕÖ×áÓÞ�ÛÕ�ÙÛÚÓïÛÛ��
ßÛØ�×ßÓÞÞÛ�ô�ÝÙÚÓáÙÓÚ±�

�
��Ã¹±� ÄÕØàáÝá�áÝÔÛáÛÞ×ØÓÙÚÓ�ÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�àáÓñÝ×ØÓÙÚÓ�ÜÓÚÓáØÝÙ×ÜÛÞ½�ßÛØ�áÓÖ×æçÛ�ôÞ�

áÓêÓÝæ�ÓÞ½�×ÖñÛá×Ü×Þ�Ó�×ÚÛÞ�ÞÛßÝ×ÖÝð×ÜÛáÓÞí�
�

��Ã¹¹±� ÄÛÛàÓá×á�ßÛØ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�áÓßâØéßîÓÔ×ÜÛÞ�½�ÛáÝÓÙÚ×ÙÜÛéÛÞ�×ßÓáß×�Ü×Þ�
ÙÛáØ×Þ�Ü×�»ÙÚÝÜ×ÜÓ½�×óÕÜ×ÙÜÛéÛÞ�×�ÞÕàÓá×á�×Þ�ÜÝêÝßÕÖÜ×ÜÓÞ�ÝÙÝßÝ×ÝÞ�Ó�
ÝÙßÓÙÚÝñ×ÙÜÛéÛÞ�×�ßÕØàáÝá½�ßÛØ�ÝÙÚÓáÓÞÞÓ�Ó�×àáÛñÓÝÚ×ØÓÙÚÛ½�ÚÛÜ×�×Þ�×ÚáÝïÕÝæ�ÓÞ�
ÝÙÓáÓÙÚÓÞ�×Û�áÓÔÝØÓ�ÜÓ�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�ÜÓ�àÓÙ×�Ó�ôÞ�ÙÛáØ×Þ�ßÛÙÞÚ×ÙÚÓÞ�ÜÓÞÚÓ�
áÓÔÝØÓÙÚÛí�

�
��Ã¹¹¹±� ����������������������������������� !������"Õ�ßÛØ�à×Ö×ñá×Þí�
�

��¹�±� ÄîÓÔ×á�ÙÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�ÜÓÞÝÔÙ×ÜÛÞ�à×á×�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�×ÚÛÞ�àáÛÔá×Ø×ÜÛÞ�àÓÖ×�ÓÙÚÝÜ×ÜÓ½�
ÙçÛ�ÞÓÙÜÛ�àÓáØÝÚÝÜÛ�Û�×ï×ÙÜÛÙÛ�ÜÛ�ÖÛß×Ö½�ÓäßÓÚÛ�àÛá�ØÛÚÝñÛ�ÜÓ�êÛáæ×�Ø×ÝÛáí�
�

���±� ø̧�ÞÓáò�àÓáØÝÚÝÜÛ�Û�×ê×ÞÚ×ØÓÙÚÛ�Ü×Þ�×ÚÝñÝÜ×ÜÓÞ�àáÛÔá×Ø×Ü×Þ½�×Úá×ñâÞ�ÜÓ�
Óä×ØÓÞ�Ó�×ÚÓÞÚ×ÜÛ�ØâÜÝßÛ�ÛÕ�ÜÓ�ßÛØÕÙÝß×æçÛ�ÓÞßáÝÚ×�Ó�ÓØ�ÝØàáÓÞÞÛ�àáøàáÝÛ½�
àÓÖÛ�ÝÙÚÓáÓÞÞ×ÜÛ±�·�áÓàÛÕÞÛ½�ÙÓÞÞÓ�ß×ÞÛ½�àáÛÖÛÙÔ×áéÞÓéò�×Úâ�×�×ÖÚ×�ØâÜÝß×½�
êÝß×ÙÜÛ�ÙÓÞÚÓ�àÓáèÛÜÛ½�Ù×�ßÓÖ×±�
�
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Ë�
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���¹±� Æ×áÚÝßÝà×á�ßÛØ�ÝÙÚÓáÓÞÞÓ�Ó�áÓÞàÓÝÚÛ�ÜÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�×ÚÛÞ�ÞÛßÝ×ÖÝð×ÜÛáÓÞ�àáÛØÛñÝÜÛÞ�
àÓÖ×�»ÙÚÝÜ×ÜÓí�
�

���¹¹±� ÉáÓõÕÓÙÚ×á½�ÛïáÝÔ×ÚÛáÝ×ØÓÙÚÓ½�×Þ�×ÕÖ×Þ�ÜÓ�ÓÙÞÝÙÛ�êÕÙÜ×ØÓÙÚ×Ö�Ó�ØâÜÝÛ½�õÕ×ÙÜÛ�
ÙÓßÓÞÞòáÝÛ±�

�
�
�

ÄÀÆþ¼ÅÊ·�¹¹�
¶À̧ �ÉÀÊ¼À̧ �»�¶À̧ �̧ÀÇÁÂ»̧ �¶¹̧Ä¹ÆÊ¹ÇÀº»̧ �

�
Ó̧æçÛ�¹�

¶¹̧Æ·̧ ¹ÁÂ»̧ �¿»ºÀ¹̧�
�
Xuoy[��y�̧çÛ�ñÓÜ×Ü×Þ�×Þ�Þ×Ùæ�ÓÞ�ßÛÖÓÚÝñ×Þ½�ÛÕ�ÞÓó×½�×Þ�Þ×Ùæ�ÓÞ�ÞÓáçÛ�ÞÓØàáÓ�
ÝÙÜÝñÝÜÕ×ÖÝð×Ü×Þ½�×ÝÙÜ×�õÕÓ�×àÖÝß×Ü×Þ�à×á×�ßÛØàÛáÚ×ØÓÙÚÛ�ßÛÖÓÚÝñÛ±�

�
Ó̧æçÛ�¹¹�

¶À̧ �ÉÀÊ¼À̧ �¶¹̧Ä¹ÆÊ¹ÇÀº»̧ �
�
Xuoy[��y�ÀÞ�ê×ÖÚ×Þ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áÓÞ½�ÞÓÔÕÙÜÛ�ÞÕ×�Ù×ÚÕáÓð×½�ßÖ×ÞÞÝêÝß×ØéÞÓ�ÓØý�
� ×��ÊÓñÓÞí� � � ï��ÌâÜÝ×Þí�� � � ß��¿á×ñÓÞ�
�
�
#[ÿ�y[[[ÆÕÙÓéÞÓ�×�ÚÓÙÚ×ÚÝñ×�ßÛØ�×�Þ×ÙæçÛ�ßÛááÓÞàÛÙÜÓÙÚÓ�ô�Ü×�ê×ÖÚ×�ßÛÙÞÕØ×Ü×½�
õÕ×ÙÜÛ�îÛÕñÓá�ÜÛÖÛ±[
[
#[��y�·�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�õÕÓ�ßÛÙßÛááÓá�à×á×�Û�ßÛØÓÚÝØÓÙÚÛ�Ü×�ê×ÖÚ×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÝÙßÝÜÝáò�Ù×Þ�
ØÓÞØ×Þ�Þ×Ùæ�ÓÞ�ßÛØÝÙ×Ü×Þ�×Û�ÝÙêá×ÚÛá±�
�
Xuoy[��y�·Þ�×ÚÛÞ�ÜÓ�ÝÙÜÝÞßÝàÖÝÙ×�ÞÓáçÛ�à×ÞÞèñÓÝÞ�Ü×Þ�ÞÓÔÕÝÙÚÓÞ�àÓÙ×ÖÝÜ×ÜÓÞý�
�
¹±� ÀÜñÓáÚåÙßÝ×�ÃÓáï×Öí�

�
¹¹±� ºÓàáÓÓÙÞçÛ�ÓÞßáÝÚ×í�

�
¹¹¹±� Õ̧ÞàÓÙÞçÛ�ÛÕ�áÓÞÚáÝæçÛ�ÜÓ�áÓÔ×ÖÝ×Þí�

�
¹Ã±� Õ̧ÞàÓÙÞçÛ�ÛÕ�áÓÞÚáÝæçÛ�ÜÓ�ÜÝáÓÝÚÛÞí��

�
Ã±� ¹ÞÛÖ×ØÓÙÚÛ�Ù×�àáøàáÝ×�ßÓÖ×�ÛÕ�ÓØ�ÖÛß×Ö�×ÜÓõÕ×ÜÛí�

��
Ã¹±� ¼á×ÙÞêÓáåÙßÝ×�à×á×�Û�ÞÝÞÚÓØ×�ßÛØÕØ½�ØÓÜÝ×ÙÚÓ�ÞÛÖÝßÝÚ×æçÛ�×Û�ÐÕèðÛ�Ü×�

»äÓßÕæçÛ�ÆÓÙ×Ö�ßÛØ�ØÓÙæçÛ�ÛïóÓÚÝñ×�ÜÛÞ�ØÛÚÝñÛÞ±�
�
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Î�

�
�

#[ÿ�y�$Þ�ê×ÖÚ×Þ�Ôá×ñÓÞ�ß×ïÓáçÛ�×Þ�Þ×Ùæ�ÓÞ�àáÓñÝÞÚ×Þ�ÙÛÞ�ÝÙßÝÞÛÞ�Ã�Ó�Ã¹�ÜÛ�×áÚÝÔÛ�
×ÙÚÓáÝÛá±��
�
#[��y[À�ÞÕÞàÓÙÞçÛ�ÛÕ�áÓÞÚáÝæçÛ�ÜÓ�ÜÝáÓÝÚÛÞ�Ó�ÝÞÛÖ×ØÓÙÚÛ�ßÓÖÕÖ×á�ÙçÛ�àÛÜÓáçÛ�ÓäßÓÜÓá�×�
È��	ÚáÝÙÚ×��ÜÝ×Þ±��
�
Xuoy[%�y�$Þ�ê×ÖÚ×Þ�ÖÓñÓÞ�ß×ïÓáçÛ�×Þ�Þ×Ùæ�ÓÞ�àáÓñÝÞÚ×Þ�ÙÛÞ�ÝÙßÝÞÛÞ�¹½�¹¹�Ó�¹¹¹�ÜÛ�ÀáÚÝÔÛ��ö�
ÜÓÞÚÓ�ºÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛ±�
�
Ylu&iul�p['nqsp±�ÀÞ�ê×ÖÚ×Þ�ÖÓñÓÞ�ÞÓáçÛ�ßÛÙÚáÛÖ×Ü×Þ�×Úá×ñâÞ�ÜÓ�ÕØ�õÕ×ÜáÛ�ÜÓ�
×ñ×ÖÝ×æçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÜÝòáÝÛ�	ÓØ�×ÙÓäÛ�±�
�
Xuoy[��±�$Þ�ê×ÖÚ×Þ�ØâÜÝ×Þ�ß×ïÓáçÛ�×Þ�Þ×Ùæ�ÓÞ�àáÓñÝÞÚ×Þ�ÙÛÞ�ÝÙßÝÞÛÞ�¹¹¹½�¹Ã�Ó�Ã�ÜÛ�ÀáÚÝÔÛ�
ö(�ÜÓÞÚÓ�ºÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛ±�
[
Ylu&iul�p[)nqspy[À�ÞÕÞàÓÙÞçÛ�ÛÕ�áÓÞÚáÝæçÛ�ÜÓ�áÓÔ×ÖÝ×Þ�àÛÜÓáò�ÞÓá�×àÖÝß×Ü×�ÝÞÛÖ×Ü×�
ÛÕ�ßÕØÕÖ×ÚÝñ×ØÓÙÚÓ½�Ù×�àáòÚÝß×�ÜÓ�ê×ÖÚ×Þ�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�Ù×ÚÕáÓð×±�
[
Xuoy[*�y�À�×ÜñÓáÚåÙßÝ×�ÞÓáò�ñÓáï×Ö�Ó�×ÙÛÚ×Ü×�ÓØ�êÝßî×�àáøàáÝ×�à×á×�ÓêÓÝÚÛ�ÜÓ�×àáÓßÝ×æçÛ�
ÓØ�ß×ÞÛ�ÜÓ�áÓÝÙßÝÜåÙßÝ×±�
�
Xuoy[+�y[[À�áÓàáÓÓÙÞçÛ�ÞÓáò�ÓÞßáÝÚ×�áÓÖ×Ú×ÙÜÛ�Û�ê×ÚÛ�×�õÕÓ�ÜÓÕ�ß×ÕÞ×½�Ó�ßÛÙÞÝÔÙ×Ü×�Ù×�
à×ÞÚ×�ÆáÛÙÚÕòáÝÛ�ÜÛ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ½�ßÛØ�Û�îÝÞÚøáÝßÛ�Ü×Þ�áÓÞÚáÝæ�ÓÞ�õÕÓ�ñÝÓáÓØ�×�ÞÓá��
ÝØàÛÞÚ×Þ±�
�
Xuoy[ÿ,y[ÀÞ�Þ×Ùæ�ÓÞ�ÜÛÞ�ÝÙßÝÞÛÞ�¹½�¹¹½�ÖÖÖ½�¹Ã�Ó�Ã�ÜÛ�ÀáÚÝÔÛ�ö(�ÞÓáçÛ�×àÖÝß×Ü×Þ�àÛá�×ÚÛ�
ØÛÚÝñ×ÜÛ�ÜÛ�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�Ü×�ÀÆÀÄ½��×Þ�ÜÛ�ÝÙßÝÞÛ�Ã¹�àÓÖÛ�ÐÕèðÛ�Ü×�
»äÓßÕæçÛ�ÆÓÙ×Ö±�
�
Ylu&iul�p['nqspy�·�ÝÞÛÖ×ØÓÙÚÛ�ÜÓ�ßÓÖ×½�õÕ×ÙÜÛ�ÞÕàÓáÝÛá�×�¬��	ÜÓð��ÜÝ×Þ�ÞÛØÓÙÚÓ�
ÞÓáò�àÓáØÝÚÝÜÛ�×àøÞ�à×áÓßÓá�ÜÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×á�Ó½�ÙÓÞÚÓ�ß×ÞÛ�ÜÓñÓáò�ÞÓá�
ÛïáÝÔ×ÚÛáÝ×ØÓÙÚÓ�ßÛØÕÙÝß×ÜÛ�×Û�ÐÕèðÛ�Ü×�»äÓßÕæçÛ±�
[
Xuoy[ÿÿy�·�ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÞÓáò�ßÛÙÞÚÝÚÕèÜÛ�àÛáý�

�
¹±� »Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×í�

�
¹¹±� »Ùß×ááÓÔ×ÜÛ	×��ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñÛ	×�í�

�
¹¹¹±� ¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�	�²�í�

�
¹Ã±� »Ùß×ááÓÔ×ÜÛ	×��ÜÓ�»äÓßÕæçÛ�ÆÓÙ×Ö±�
�
#[ÿ�y�»Ø�ÞÝÚÕ×æ�ÓÞ�ÓäßÓàßÝÛÙ×ÝÞ½�Û�ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×á�àÛÜÓáò�ÚÓá�ÛÕÚá×�ßÛØàÛÞÝæçÛ½�
×�ßáÝÚâáÝÛ�ÜÛ�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�Ü×��ÓÙÚÝÜ×ÜÓ±�
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#[��y[·Þ�ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÞÓáçÛ�ÜÓÞÝÔÙ×ÜÛÞ�àÛá�àÛáÚ×áÝ×�ÜÛ�
ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�Ü×�ÀÆÀÄ±�
�
#[��y[ÀÞ�áÓÕÙÝ�ÓÞ�Ó�ÜÓßÝÞ�ÓÞ�ÜÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ�ÞÓáçÛ�áÓÔÝÞÚá×Ü×Þ�ÓØ�ÖÝñáÛ�àáøàáÝÛ±�
�
Xuoy[ÿ�y�ÄÛØàÓÚÓ�×Û��ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×áý�
�
¹±� ÀàÕá×á�Ó�ÓØÝÚÝá�à×áÓßÓá�×ßÓáß×�Ü×Þ�Þ×Ùæ�ÓÞ�×�ÞÓáÓØ�×àÖÝß×Ü×Þ�õÕ×ÙÜÛ�ÜÛ�

ßÛØÓÚÝØÓÙÚÛ�Ü×Þ�ê×ÖÚ×Þ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áÓÞ�ÜÓ�Ù×ÚÕáÓð×�Ôá×ñÓ�Ó�ØâÜÝ×í�
�

¹¹±� ÆáÛàÛá�ÓÖÛÔÝÛÞ�Ó�áÓßÛØàÓÙÞ×Þí�
�

¹¹¹±� ¹ÙÞÚáÕÝá½�Óä×ØÝÙ×á�Ó�ÓØÝÚÝá�à×áÓßÓá�ÙÛÞ�àÓÜÝÜÛÞ�ÜÓ�áÓßÛÙÞÝÜÓá×æçÛ�Ó�ÜÓ�áÓñÝÞçÛ�
ÜÓ�Þ×Ùæ�ÓÞ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áÓÞ�õÕÓ�ÞÓáçÛ�ÓÙß×ØÝÙî×ÜÛ�×Û�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�Ü×�ÀÆÀÄí�

¹Ã±� »ØÝÚÝá�à×áÓßÓá�õÕ×ÙÜÛ�ÜÛÞ�àÓÜÝÜÛÞ�ÜÓ�àáÛÔáÓÞÞçÛ�ÜÓ�áÓÔÝØÓ½�ÖÝñá×ØÓÙÚÛ�
ßÛÙÜÝßÝÛÙ×Ö½�Þ×èÜ×Þ�×ÕÚÛáÝð×Ü×Þ�ÓØ�ê×ØèÖÝ×½�×ÕÚÛáÝð×æçÛ�à×á×�Úá×ï×ÖîÛ�ÓäÚÓáÙÛ½�
ÝÙÜÕÖÚÛÞ½�ïÓÙÓêèßÝÛ�ÜÓ�ñÝÞÝÚ×Þ�èÙÚÝØ×Þ�Ó�ÛÕÚáÛÞ±�

�
Xuoy[ÿ�y[Ä×ïÓ�×Û�ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ�Ü×�ÓäÓßÕæçÛ�àÓÙ×Ö�Þ×ÙÓ×á�Û�àáÛßÓÜÝØÓÙÚÛ�à×á×�
×àÕá×æçÛ�ÜÓ�ê×ÖÚ×�×�êÝØ�ÜÓ�×ñÓáÝÔÕ×á�àÛÞÞèñÓÝÞ�ÝááÓÔÕÖ×áÝÜ×ÜÓÞ±�
�
Xuoy[ÿ�y[·�ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÞÓáò�àáÓÞÝÜÝÜÛ�àÓÖÛ�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×±�
�
�

Ó̧æçÛ�¹¹¹�
¶À̧ �ÉÀÊ¼À̧ �¶¹̧Ä¹ÆÊ¹ÇÀº»̧ �»Ì�»̧ Æ�Ä¹»�

[
Xuoy[ÿ�y[ÄÛÙÞÝÜÓá×ØéÞÓ�ê×ÖÚ×Þ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áÓÞ�ÜÓ�Ù×ÚÕáÓð×�µcÏcý�
�
¹±� ¶ÓÞßÕØàáÝá�ÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�ÜÛ�»ÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛí�

�
¹¹±� ºÓÚ×áÜ×á�Û�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�ÜÓ�ÛáÜÓØí�

�
¹¹¹±� ÅÚÝÖÝð×áéÞÓ�ÜÓ�ÛïóÓÚÛ�àÓáÚÓÙßÓÙÚÓ�×�ÛÕÚáÛ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�ÞÓØ�Û�ÞÓÕ�

ßÛÙÞÓÙÚÝØÓÙÚÛí�
�

¹Ã±� Ý̧ØÕÖ×á�ÜÛÓÙæ×�ÛÕ�ÓÞÚ×ÜÛ�ÜÓ�àáÓß×áÝÓÜ×ÜÓ�êèÞÝß×�à×á×�ÓäÝØÝáéÞÓ�ÜÓ�Úá×ï×ÖîÛ�
ÓÍÛÕ�ÓÞÚÕÜÛ½�ÛÕ�à×á×�ÛÕÚáÛ�êÝØ½�àÓáÚÕáï×ÙÜÛ�×�×ÜØÝÙÝÞÚá×æçÛí�
�

Ã±� »ÞÚÓÙÜÓá½�Ö×ñ×á�ÛÕ�ÞÓß×á�áÛÕà×Þ�ÓØ�ÖÛß×Ö�ÙçÛ�àÓáØÝÚÝÜÛí�
�

Ã¹±� ¼ÛØ×á�áÓêÓÝæçÛ�êÛá×�ÜÛ�ÖÛß×Ö�Ó�ÜÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝÜÛÞ½�Þ×ÖñÛ�×ÕÚÛáÝð×æçÛ�
ÓÞßáÝÚ×�ÜÓ�õÕÓØ�ÜÓ�ÜÝáÓÝÚÛí�
�
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Ã¹¹±� ÀïÛáÜ×á� ×ÕÚÛáÝÜ×ÜÓÞ� ÓÍÛÕ� àÓÞÞÛ×Þ� ÓÞÚá×Ùî×Þ� ÙÛ� ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛ½�
ÓÞàÓßÝ×ÖØÓÙÚÓ�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ½�ÞÓØ�×�ÜÓñÝÜ×�×ÕÚÛáÝð×æçÛí�
�

Ã¹¹¹±� ÀÚÕ×á�ÜÓ�Ø×ÙÓÝá×�ÝÙßÛÙñÓÙÝÓÙÚÓ½�àÛá�×æçÛ�ÛÕ�ÛØÝÞÞçÛ�êáÓÙÚÓ�ôÞ�×ÕÚÛáÝÜ×ÜÓÞ�Ó�
ñÛÖÕÙÚòáÝÛÞí�
�

¹�±� ¶ÓÞ×ÚÓÙæçÛ�ÙÛÞ�ÓäÓáßèßÝÛÞ½�Ù×Þ�×ÚÝñÝÜ×ÜÓÞ�ÓÞßÛÖ×áÓÞ�ÛÕ�ÓØ�ÛÕÚá×�×ÚÝñÝÜ×ÜÓ�
ÝÙÚÓáÙ×í�
�

�±� ¼á×ÙÞÝÚ×á�àÓÖÛ�ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛ½�ÛÕ�àÛá�ÞÕ×Þ�ÜÓàÓÙÜåÙßÝ×Þ½�ÓØ�ÜÓÞÛïÓÜÝåÙßÝ×�
ôÞ�ÙÛáØ×Þ�ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝÜ×Þí�
�

�¹±� ÄÛØÕÙÝß×æçÛ�ÙçÛ�×ÕÚÛáÝð×Ü×�ßÛØ�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ�Ó�ßÛØ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�õÕÓ�
ÓÞÚÝñÓáÓØ�ÓØ�áÓÔÝØÓ�ÜÓ�ÝÞÛÖ×ØÓÙÚÛ�ßÓÖÕÖ×áí�
�

�¹¹±� »ÙÚáÓÔ×�ÙçÛ�×ÕÚÛáÝð×Ü×�ÜÓ�õÕ×ÝÞõÕÓá�ÛïóÓÚÛÞ�×ÛÞ�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ�ÓÍÛÕ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�
õÕ×ÙÜÛ�ÙçÛ�ßÛÙêÝÔÕá×áéÞÓ�ê×ÖÚ×�ØâÜÝ×�ÛÕ�Ôá×ñÓí�
�

�¹¹¹±� ÅÚÝÖÝð×á�Ø×ÚÓáÝ×Ö½�ÓõÕÝà×ØÓÙÚÛ�ÜÓ�Úá×ï×ÖîÛ½�êÓáá×ØÓÙÚ×Þ�ÛÕ�ÕÚÓÙÞèÖÝÛÞ�ÜÛ�
ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛ½�ÞÓØ�×ÕÚÛáÝð×æçÛ�ÛÕ�ÞÓØ�ßÛÙîÓßÝØÓÙÚÛ�ÜÛ�ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ½�×�
àáÓÚÓäÚÛ�ÜÓ�áÓà×áÛÞ�ÛÕ�ÖÝØàÓð×í�
�

�¹Ã±� »ÙÚá×á�ÓØ�ßÓÖ×�×ÖîÓÝ×�ÛÕ�àÓáØÝÚÝá�×�ÓÙÚá×Ü×�ÜÓ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�Ù×�ÞÕ×�ßÓÖ×½�ÞÓ�×�
ßÛÙÜÕÚ×�ÙçÛ�ßÛÙêÝÔÕá×áéÞÓ�ê×ÖÚ×�ØâÜÝ×�ÛÕ�Ôá×ñÓí�
�

�Ã±� ¹ØàáÛñÝÞ×á�ñ×á×ÝÞ�Ó�ßÛáÚÝÙ×Þ�Ù×�ßÓÖ×½�ßÛØàáÛØÓÚÓÙÜÛ�×�ñÝÔÝÖ
ÙßÝ×í�
�

�Ã¹±� ÆÛÞÞÓ�ÜÓ�à×àâÝÞ½�ÜÛßÕØÓÙÚÛÞ½�ÛïóÓÚÛÞ�ÛÕ�ñ×ÖÛáÓÞ�ÙçÛ�ßÓÜÝÜÛÞ�ÛÕ�×ÕÚÛáÝð×ÜÛÞ�
àÓÖ×�¶ÝáÓæçÛ½�ÞÓ�×�ßÛÙÜÕÚ×�ÙçÛ�ßÛÙêÝÔÕá×áéÞÓ�ê×ÖÚ×�ØâÜÝ×�ÛÕ�Ôá×ñÓí�
�

�Ã¹¹±� ÇçÛ�ÓÞÚ×á�ÜÓñÝÜ×ØÓÙÚÓ�Úá×ó×ÜÛ½�ÛÕ�ÞÓó×½�ÕÞ×á�ïÓáØÕÜ×Þ½�ïÛÙâÞ½�ß×ØÝÞÓÚ×Þ�
áÓÔ×Ú×�Ó�ÓÚß±½��Ù×Þ�áÓÕÙÝ�ÓÞ½�ÙÛÞ�×ÚÛÞ�ÞÛßÝ×ÖÝð×ÜÛáÓÞ�Ó�Ù×�àáÓÞÓÙæ×�ÜÓ�
ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ�Ó�ñÛÖÕÙÚòáÝÛÞí�
�

�Ã¹¹¹±�ÅÞÛ�ÜÓ�Ø×ÚÓáÝ×Ö�ÜÓ�ÞÓáñÝæÛ�à×á×�êÝÙ×ÖÝÜ×ÜÓ�ÜÝñÓáÞ×�Ü×�àáÓñÝÞÚ×½�àÛÜÓÙÜÛ�
ßÛÙêÝÔÕá×áéÞÓ�ê×ÖÚ×�ØâÜÝ×�ÛÕ�Ôá×ñÓí�
�

�¹�±� ºÓØÓÞÞ×�ÜÓ�ßÛááÓÞàÛÙÜåÙßÝ×½�ÞÓØ�áÓÔÝÞÚáÛ�áÓÔÕÖ×á�ÙÛ�ÞÓÚÛá�ßÛØàÓÚÓÙÚÓí�
�
��±� ¶ÓÞÛïÓÜÓßÓá�ÞÝÙ×Ö�ßÛÙñÓÙßÝÛÙ×Ö�ÜÓ�áÓßÛÖîÝØÓÙÚÛ�ôÞ�ßÓÖ×Þ�Ó�ÜÛáØÝÚøáÝÛÞí�

�
��¹±� ÇçÛ�ÕÞ×á�ßá×ßîòÞí�
�
��¹¹±� ÉÕØ×á�ÓØ�ÖÛß×Ö�àáÛÝïÝÜÛ½�õÕ×ÙÜÛ�îÛÕñÓá�áÓÔÕÖ×ØÓÙÚ×æçÛ�àáøàáÝ×±�

�
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�
¹±� ¶ÓÞÛïÓÜÓßÓá�ôÞ�àáÓÞßáÝæ�ÓÞ�ØâÜÝß×Þ½�áÓßÕÞ×ÙÜÛ�Û�Úá×Ú×ØÓÙÚÛ�ÙÓßÓÞÞòáÝÛ�ÛÕ�

ÕÚÝÖÝð×ÙÜÛ�ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ�ÙçÛ�àáÓÞßáÝÚÛÞ�ÛÕ�×ÕÚÛáÝð×ÜÛÞ�àÓÖÛ�ØâÜÝßÛ�
ßÛØàÓÚÓÙÚÓ±�
�

¹¹±� Æá×ÚÝß×á�ÛÕ�ßÛÙÚáÝïÕÝá�à×á×�×�àáòÚÝß×�ÜÓ�óÛÔÛÞ�àáÛÝïÝÜÛÞ½�×Ôá×ñ×ÙÜÛéÞÓ�×�ê×ÖÚ×�
õÕ×ÙÜÛ�Û�×ÚÛ�ÓÙñÛÖñÓá�ÓäàÖÛá×æçÛ�ÜÓ�ÛÕÚáÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞí�
�

¹¹¹±� É×ÖÚ×á�ô�ñÓáÜ×ÜÓ�ßÛØ�Û�êÝØ�ÜÓ�ÛïÚÓá�ñ×ÙÚ×ÔÓÙÞ�ÛÕ�ÓäÝØÝáéÞÓ�ÜÓ�
áÓÞàÛÙÞ×ïÝÖÝÜ×ÜÓí�
�

¹Ã±� »äàÖÛá×á�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÞÛï�õÕ×ÖõÕÓá�àáÓÚÓäÚÛ�ÛÕ�êÛáØ×í�
�

Ã±� ºÓ×ÖÝð×á�ê×äÝÙ×Þ�ÓÍÛÕ�Ö×ñ×á�áÛÕà×Þ�ÜÓ�ÛÕÚáÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ÞÓØ�×ÕÚÛáÝð×æçÛ�ÜÛ�
»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×±�
�

Ã¹±� ºÓßÕÞ×áéÞÓ�×�×ÞÞÝÞÚÝá�ôÞ�×ÕÖ×Þ�ÜÛÞ�×ÚÛÞ�ÞÛßÝ×ÖÝð×ÜÛáÓÞ½�×ÕÖ×Þ�ÜÓ�
×Öê×ïÓÚÝð×æçÛÍÔá×ÜÕ×æçÛ�ÛÕ�×�ê×ðÓá�ÛÞ�ÜÓñÓáÓÞ�ÓÞßÛÖ×áÓÞ�ÞÓØ�á×ðçÛ�óÕÞÚÝêÝß×Ü×í�
�

Ã¹¹±� ÆÛáÚ×á�ÛïóÓÚÛÞ�ÜÓ�àÛÞÞÓ�àáÛÝïÝÜ×í�
�

Ã¹¹¹±� ¶ÓÞñÝ×á�ÛÕ�ÛßÕÖÚ×á�ÛïóÓÚÛÞ�ßÕó×�ÔÕ×áÜ×�ÖîÓ�ÚÓÙî×�ÞÝÜÛ�ßÛÙêÝ×Ü×�àÛá�ñÛÖÕÙÚòáÝÛÞ½�
ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�ÞÓÚÛá�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñÛ�ÛÕ�¶ÝáÓÚÛáÓÞí�
�

¹�±� ¹ØàÕÚ×á�×�×ÖÔÕâØ½�ê×ÖÞ×ØÓÙÚÓ½�ê×ÚÛ�ÜÓêÝÙÝÜÛ�ßÛØÛ�ê×ÖÚ×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áí�
�

�±� ¹ÙÜÕðÝá�ÛÕ�ÝÙÞÚÝÔ×á�×ÖÔÕâØ�×�àá×ÚÝß×á�ê×ÖÚ×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á½�ØÓÞØÛ�õÕÓ�ÙçÛ�ñÓÙî×�×�
ÞÓá�ßÛØÓÚÝÜ×í�
�

�¹±� ¶ÝñÕÖÔ×á�ÙÛÚèßÝ×�õÕÓ�àÛÞÞ×�àÓáÚÕáï×á�×�ÛáÜÓØ�ÛÕ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�
�

�¹¹±� ÄÛØÕÙÝß×á�ßÛØ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÕØ�ÜÛÞ�áÓÔÝØÓÞ�ÜÓ�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�ÜÓ�
àÓÙ×í�
�

�¹¹¹±� ¹ØàÓÜÝá�×�ñÝÔÝÖ
ÙßÝ×�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÜÓàÓÙÜåÙßÝ×�ÜÛ�ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛ½�×Úá×ñâÞ�ÜÓ�
×ÚÛÞ�ßÛÙÞÚá×ÙÔÓÜÛáÓÞ�ÛÕ�ÜÓ�×ØÓ×æ×Þí�
�

�¹Ã±� É×ðÓá�ÔáÓñÓ�ÜÓ�êÛØÓ�ÛÕ�àá×ÚÝß×á�×ÕÚÛÖÓÞçÛ½�ßÛØ�Û�àáÛàøÞÝÚÛ�ÜÓ�ÛïÚÓá�
ñ×ÙÚ×ÔÓÙÞí�
�

�Ã±� ÄÛÙßÛááÓá�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ØÛÜÛ�à×á×�Û�ÝÙÔáÓÞÞÛ�ÜÓ�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ�ÙÛ�ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛ½�
ßÛØ�Û�êÝØ�ÜÓ�ÞÕïñÓáÚÓá�×�ÛáÜÓØ�Ó�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�
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�Ã¹±� ÆáÛñÛß×á�×ÞÞÕ×Ü×½�ÝÙÞÕÖÚÛÞ�ÛÕ�àÓáÚÕáï×æ�ÓÞ�ÜÛ�×ØïÝÓÙÚÓ�ßÛØ�áÕèÜÛÞ½�ñÛðÓáÝÛÞ�
ÛÕ�ñ×Ý×Þí�
�

�Ã¹¹±� ÄÛÙÚÕáï×á�×�óÛáÙ×Ü×�ÜÓ�Úá×ï×ÖîÛ�ÛÕ�×�áÓ×ÖÝð×æçÛ�ÜÓ�Ú×áÓê×Þí�
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�Ã¹¹¹±�ÆÓáÚÕáï×á�Û�áÓàÛÕÞÛ�ÙÛÚÕáÙÛ½�×�áÓßáÓ×æçÛ�ÛÕ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�ÜÓØ×ÝÞ�×ÚÛÞ�ÜÛ�ÌâÚÛÜÛ�
ÀÆÀÄí�
�

�¹�±� ÀïÞÚÓáéÞÓ�ÜÓ�×àáÓÞÓÙÚ×á�ßÛØàÛáÚ×ØÓÙÚÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×ÜÛ�Ó�ÜÓ�ßÕØàáÝá�êÝÓÖØÓÙÚÓ�×�
ÞÓÙÚÓÙæ×�ßÛÙÜÓÙ×ÚøáÝ×�õÕÓ�ÖîÓ�êÛÝ�ÝØàÛÞÚ×í�
�

��±� ºÓ×ÖÝð×á�×ÚÛÞ�ÜÓ�ßÛØâáßÝÛ�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�Ù×ÚÕáÓð×�ßÛØ�ßÛØà×ÙîÓÝáÛÞ½�
êÕÙßÝÛÙòáÝÛÞ�ÛÕ�ñÛÖÕÙÚòáÝÛÞí�
�

��¹±� ÄÛØàÛáÚ×áéÞÓ�ÜÓ�êÛáØ×�ÝÙ×ØÝÞÚÛÞ×�ÜÕá×ÙÚÓ�àáòÚÝß×�ÜÓÞàÛáÚÝñ×í�
�

��¹¹±� ÇÓÔ×áéÞÓ�×�ßÕØàáÝá�Þ×ÙæçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÝØàÛÞÚ×í�
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��¹¹¹±�ÀïÞÚÓáéÞÓ�Ü×�îÝÔÝÓÙÓ�àÓÞÞÛ×Ö½�×ÞÞÓÝÛ�Ü×�ßÓÖ×�Ó�ÜÓØ×ÝÞ�ÜÓàÓÙÜåÙßÝ×Þ�Ü×�ÀÆÀÄí�
�

��¹Ã±�¶ÓÝä×á�ÜÓ�àáÓÞÓáñ×á�ÛÕ�ßÛÙÞÓáñ×á�ÛÞ�ÛïóÓÚÛÞ�ÜÓ�ÕÞÛ�àÓÞÞÛ×Öí�
�

��Ã±�ÆÛÞÞÕÝá�ÛÕ�ÕÚÝÖÝð×á��ØòõÕÝÙ×Þ��ÜÓ�Ú×ÚÕ×ÔÓØ�Ó�àÝÓáßÝÙÔí�
�

��Ã¹±�ÀÔáÓÜÝá�ßÛØ�à×Ö×ñá×Þ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ñÛÖÕÙÚòáÝÛÞ½�êÕÙßÝÛÙòáÝÛÞ�ÛÕ�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞí�
�

��Ã¹¹±�¶ÝñÕÖÔ×á�ÙÛÚèßÝ×�ê×ÖÞ×�õÕÓ�àÛÞÞ×�àÓáÚÕáï×á�×�ÛáÜÓØ�ÛÕ�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�
�

�
Xuoy[ÿ�y�ÄÛÙÞÝÜÓá×ØéÞÓ�ê×ÖÚ×Þ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áÓÞ�ÜÓ�Ù×ÚÕáÓð×�̄dXÏcý�
�
¹±� ¹ÙßÝÚ×á�ÛÕ�à×áÚÝßÝà×á�ÜÓ�ØÛñÝØÓÙÚÛ�à×á×�ÞÕïñÓáÚÓá�×�ÛáÜÓØ�Ó�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�
�
¹¹±� »ñ×ÜÝá½�êÕÔÝá�ÛÕ�×ï×ÙÜÛÙ×á�Û�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�ÜÛ�áÓÔÝØÓí�

�
¹¹¹±� ÀÔáÓÜÝá�êÝÞÝß×ØÓÙÚÓ½�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�êÕÙßÝÛÙòáÝÛÞ½�ñÛÖÕÙÚòáÝÛÞ½�ê×ØÝÖÝ×áÓÞ�ÛÕ�

ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞí�
�
¹Ã±� ÇÛ�ß×ÞÛ�ÜÛ�ÝÚÓØ�×ÙÚÓáÝÛá½�×�ÚÓÙÚ×ÚÝñ×�ÞÓáò�àÕÙÝÜ×�ßÛØ�Û�ØÓÞØÛ�áÝÔÛáí�

�
Ã±� ÅÞ×á�ÝÙÜÓñÝÜ×ØÓÙÚÓ�×Þ�ÖÝÔ×æ�ÓÞ�ÚÓÖÓê�ÙÝß×Þ½�õÕ×ÙÜÛ�×ÕÚÛáÝð×Ü×Þ�àÓÖ×�

ÀÜØÝÙÝÞÚá×æçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ�ÓÍÛÕ�êÛáÙÓßÓá�Ü×ÜÛÞ�ê×ÖÞÛÞ�õÕ×ÙÜÛ�ÜÛ�ß×Ü×ÞÚáÛ�
àáøàáÝÛí�
�
�
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Ã¹¹±� É×ïáÝß×á½�ÔÕ×áÜ×á½�àÛáÚ×á�ÛÕ�êÛáÙÓßÓá�Ø×ÚÓáÝ×Ö�ÜÓÞÚÝÙ×ÜÛ�×�êÕÔ×½�ÓÍÛÕ�à×á×�
×ÚÓÙÚ×á�ßÛÙÚá×�×�ÝÙÚÓÔáÝÜ×ÜÓ�êèÞÝß×�ÜÓ�ÛÕÚáÓØí��

�
Ã¹¹¹±� ÆÛÞÞÕÝá�ÝÙÜÓñÝÜ×ØÓÙÚÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÝÙÞÚáÕØÓÙÚÛ�ß×à×ð�ÜÓ�ÛêÓÙÜÓá�×�ÝÙÚÓÔáÝÜ×ÜÓ�

êèÞÝß×�ÜÓ�ÛÕÚáÓØí�
�
¹�±� É×ðÓá�ÕÞÛ�Ü×Þ�ßÓÖ×Þ�ÜÓ�ßÛÙñÝñåÙßÝ×�ÜÛÞ�àáÓÞÛÞ½�ÛÕ�ÛÕÚáÛÞ�ÓÞà×æÛÞ�ßÛÖÓÚÝñÛÞ½�

à×á×�ñÝÞÝÚ×�èÙÚÝØ×í�
�
�±� ÆáÛñÛß×á½�ÝÙÚÓÙßÝÛÙ×ÖØÓÙÚÓ½�×ßÝÜÓÙÚÓÞ�ÜÓ�Úá×ï×ÖîÛí�

�
�¹±� ¶ÓÝä×á�ÜÓ�ÓäÓßÕÚ×á�Úá×ï×ÖîÛ½�Ú×áÓê×Þ�Ó�Ü×Þ�ÛáÜÓÙÞ�áÓßÓïÝÜ×Þí�
�
�¹¹±� ¶ÓÞáÓÞàÓÝÚ×á�×�õÕ×ÖõÕÓá�àÓÞÞÛ×�ßÛØ�õÕÓØ�ÜÓñ×�áÓÖ×ßÝÛÙ×áéÞÓí�

�
�¹¹¹±� �̧Óá�ÛØÝÞÞÛ�×ÛÞ�ØÛñÝØÓÙÚÛÞ�ÝÙÜÝñÝÜÕ×ÝÞ�ÛÕ�ßÛÖÓÚÝñÛÞ�ÜÓ�Óñ×ÞçÛ½�êÕÔ×�Ó�

×ï×ÙÜÛÙÛ�ÛÕ�ÜÓ�ÞÕïñÓáÞçÛ�Ü×�ÛáÜÓØ�Ó�Ü×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í��
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�¹Ã±� ÀïÞÚÓáéÞÓ�ÜÓ�Úá×Ú×á�ßÛØ�Õáï×ÙÝÜ×ÜÓ�Ó�áÓÞàÓÝÚÛ�ÛÞ�ÜÓØ×ÝÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞí��
�

�Ã±� ÆÛÞÞÕÝá�ÜÛßÕØÓÙÚÛ�à�ïÖÝßÛ�ÛÕ�à×áÚÝßÕÖ×á½�ê×ÖÞÛ�ÛÕ�ê×ÖÞÝêÝß×ÜÛí��
�

�Ã¹±� ÆÛÞÞÕÝá�ÞÕïÞÚ
ÙßÝ×�ßÛááÛÞÝñ×½�ÝÙêÖ×ØòñÓÖ�ÛÕ�ñÓÙÓÙÛÞ×í�
��

�Ã¹¹±� Æá×ÚÝß×á�ê×ÚÛ�àáÓñÝÞÚÛ�ßÛØÛ�ßáÝØÓ�ÜÛÖÛÞÛí��
�
�Ã¹¹¹±�Æá×ÚÝß×á½�ÝÙÜÕðÝá�ÛÕ�ÝÙÞÚÝÔ×á�×ÖÔÕâØ�ô�àáòÚÝß×�ÜÓ�×ÚÛ�ÖÝïÝÜÝÙÛÞÛ�ÛÕ�ßÛÙóÕÙæçÛ�

ß×áÙ×Ö�ßÛØ�àÓÞÞÛ×Þ�ÜÛ�ØÓÞØÛ�ÛÕ�ÜÓ�ÛÕÚáÛ�ÞÓäÛí�
�
�¹�±� ¹ÙÚáÛÜÕðÝá�ÓÍÛÕ�Ø×ÙÚÓá½�ÓØ�õÕ×ÖõÕÓá�ÜÛÞ�áÓÔÝØÓÞ�ÜÓ�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�ÜÓ�àÓÙ×�Ù×�

ÀÆÀÄ½�×�àÛÞÞÓ�ÜÓ�ßÓÖÕÖ×áÓÞ½�ÙÛÚÓïÛÛ�½�ØÛÜÓØ½�àÓÙ�ÜáÝñÓ½�ÌÆã½�ÌÆö�Ó�
ÞÝØÝÖ×áÓÞ�ïÓØ�ßÛØÛ½�õÕ×ÝÞõÕÓá�×Ü×àÚ×ÜÛáÓÞ�ÓÍÛÕ�ß×ïÛÞ�õÕÓ�àÛÞÞÝïÝÖÝÚÓØ�Û�
×ßÓÞÞÛ�ô�ÓÞÞÓÞ�ÓõÕÝà×ØÓÙÚÛÞ�ÜÓÙÚáÛ�ÜÛ�ÄÓÙÚáÛ�ÜÓ�ºÓÝÙÚÓÔá×æçÛ�̧ÛßÝ×Ö�Ü×�
ÀÆÀÄí�
�

��±� ¹ÙÚáÛÜÕðÝá�ÓÍÛÕ�ê×ðÓá�ÕÞÛ�ÜÓ�ÜáÛÔ×Þ�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÓÞàâßÝÓ½�ÝÙßÖÕÝÙÜÛ�ïÓïÝÜ×Þ�
×ÖßÛøÖÝß×Þ�ÓØ�õÕ×ÖõÕÓá�áÓÔÝØÓ�ÜÓ�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�ÜÓ�àÓÙ×í�
�
�
�
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�
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�
¹Ã±� ¼ÓØàÛ�ÜÓ�×Ü×àÚ×æçÛ�×Û�ÌâÚÛÜÛ�ÀÆÀÄ�ÜÓ�ÙÛ�ØèÙÝØÛ��È�	ÚáåÞ��ØÓÞÓÞí�
�
Ã±� ÄÛÙêÝÞÞçÛ�ÓÞàÛÙÚ
ÙÓ×í�

�
Ã¹±� ºÓÞÞ×áßÝØÓÙÚÛ�ÜÛÞ�Ü×ÙÛÞ�Ø×ÚÓáÝ×ÝÞ±��

�
Ylu&iul�p['nqspy� Ó̧áò�Ú×ØïâØ�ßÛÙÞÝÜÓá×Ü×�ßÝáßÕÙÞÚ
ÙßÝ×�×ÚÓÙÕ×ÙÚÓ½�ÞÓ�Û�
áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�ÜÓÞÝÞÚÓ�ÜÓ�àáÛÞÞÓÔÕÝá�Ù×�ÓäÓßÕæçÛ�Ü×�ê×ÖÚ×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÛÕ�ÝØàÓÜÓ�õÕÓ�Û�
áÓÞÕÖÚ×ÜÛ�ÞÓ�àáÛÜÕð×±�
�
Xuoy[ÿ+y[̧ çÛ�×Ôá×ñ×ÙÚÓÞ�Ù×�×àÖÝß×æçÛ�Ü×Þ�àÓÙ×ÖÝÜ×ÜÓÞý�
�
¹±� À�áÓÝÙßÝÜåÙßÝ×�ÓØ�ê×ÖÚ×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áí�
�
¹¹±� Ç×ÚÕáÓð×�Ó�ßÝáßÕÙÞÚ
ÙßÝ×�Ü×�ê×ÖÚ×½�Ú×ÝÞ�ßÛØÛý�

×��Æá×ÚÝß×á�×ÚÛ�õÕÓ�ÓäàÛÙî×�×�áÝÞßÛ�×�ÞÝ�ÛÕ�×�ÛÕÚáÓØ�Ó�×�ÞÓÔÕá×Ùæ×�ÜÛ�
»ÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛí�

ï��ÄÛÙßÕáÞÛ�ÜÓ�ÛÕÚáÛÞ±�
�
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�
�

¹¹¹±� ºÓÞÝÞÚÝá½�ßÛØ�ÕÞÛ�ÜÓ�ñÝÛÖåÙßÝ×½�ô�ÜÓÚÓáØÝÙ×æçÛ�ÜÛ�ÝÞÛÖ×ØÓÙÚÛ�àáÓñÓÙÚÝñÛí�
�

¹Ã±� ºÓÞÝÞÚÝá½�ßÛØ�ÕÞÛ�ÜÓ�ñÝÛÖåÙßÝ×½�õÕ×ÙÜÛ�ÝØàÓÜÝÜÛ�ÜÓ�ÚÓÙÚ×ÚÝñ×�ÜÓ�êÕÔ×í�
�

Ã±� ¼Óá�à×áÚÝßÝà×ÜÛ�ÜÓ�ßÕáÞÛÞ�ÜÛ�ÌâÚÛÜÛ�ÀÆÀÄ½�ÐÛáÙ×Ü×�ÜÓ�ÊÝïÓáÚ×æçÛ�ßÛØ�ÄáÝÞÚÛ�
Ó�ÛÕÚáÛÞí�

�
Ã¹±� ¼Óá�ßÛØÓÚÝÜÛ�×�ÝÙêá×æçÛ�×Úá×ñâÞ�ÜÛ�×ïÕÞÛ�Ü×�ßÛÙêÝ×Ùæ×í�
�
Ã¹¹±� ¼Óá�×ÔÝÜÛ�ÓØ�ßÛÙÖÕÝÛ�ßÛØ�ÞÓáñÝÜÛáÓÞí�
�
Ã¹¹¹±� Æá×ÚÝß×á�×�ê×ÖÚ×�ÜÕá×ÙÚÓ�Û�àá×ðÛ�ÜÓ�áÓ×ïÝÖÝÚ×æçÛ�ÜÓ�ßÛÙÜÕÚ×�àÛá�ê×ÖÚ×�×ÙÚÓáÝÛá±�
�
�
#[ÿ�y� Ó̧ØàáÓ�õÕÓ�×�ê×ÖÚ×�ßÛØÓÚÝÜ×�ßÛÙÞÚÝÚÕ×�ßáÝØÓ�ÛÕ�ßÛÙÚá×ñÓÙæçÛ½�ÞÓáò�ßÛØÕÙÝß×Ü×�
ô�ÀÕÚÛáÝÜ×ÜÓ�ÆÛÖÝßÝ×Ö±�
�
#[��y�À�Óñ×ÞçÛ�ÛÕ�êÕÔ×�ÞÓáò�ßÛØÕÙÝß×Ü×�ô�×ÕÚÛáÝÜ×ÜÓ�àÛÖÝßÝ×Ö�ÝØÓÜÝ×Ú×ØÓÙÚÓ�àÛá�
ÚÓÖÓêÛÙÓ�Ó�ÛêÝßÝ×ÖÝð×Ü×�ÙÛ�àá×ðÛ�ØòäÝØÛ�ÜÓ�²ã�îÛá×Þ�ôÞ�×ÕÚÛáÝÜ×ÜÓÞ�Ü×�ÐÕÞÚÝæ×�Ó�
Ó̧ÔÕá×Ùæ×�Æ�ïÖÝß×½�ßÛØ�áÓÖ×ÚøáÝÛ�ßÝáßÕÙÞÚ×ÙßÝ×ÜÛ�Ó�ÜÓßÖ×á×æ�ÓÞ�ÜÛ�ÝÙêá×ÚÛá½�ÞÓ�
àÛÞÞèñÓÖ½�à×á×�ÝÙÞÚáÕæçÛ�ÜÛ�àáÛßÓÜÝØÓÙÚÛí�
�
#[��y�À�àáÝÞçÛ�ÓØ�êÖ×Ôá×ÙÚÓ�ÞÓáò�ÝÙÞÚáÕèÜ×�ßÛØ�áÓÖ×ÚøáÝÛ�ßÝáßÕÙÞÚ×ÙßÝ×ÜÛ�Ó½�Û�ÝÙêá×ÚÛá�
ÞÓáò�ÓÙÚáÓÔÕÓ�ô�×ÕÚÛáÝÜ×ÜÓ�àÛÖÝßÝ×Ö�à×á×�×Þ�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þ�ß×ïèñÓÝÞ±�
[
Xuoy[�,y[·�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�õÕÓ�ßÛØÓÚÓá�ÝÙêá×æçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á½�õÕÓ�àÛÞÞ×�ÞÓá�×ÚáÝïÕèÜ×�×�
ÜÝÞÚ�áïÝÛÞ�àÞèõÕÝßÛÞ½�×ÝÙÜ×�õÕÓ�ØÛØÓÙÚ
ÙÓÛÞ½�ßÛØàáÛñ×ÜÛÞ�ØÓÜÝ×ÙÚÓ�Ö×ÕÜÛ�ØâÜÝßÛ½�
ÙçÛ�ÞÛêáÓáò�Þ×ÙæçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á½�ÞÓÙÜÛéÖîÓ�ÛêÓáÓßÝÜ×�×ÞÞÝÞÚåÙßÝ×�×ÜÓõÕ×Ü×±�
�
Xuoy[�ÿy[Ä×ÞÛ�ÝÙêáÝÙó×½�×Þ�ÙÛáØ×Þ�ñÝÔÓÙÚÓÞ�ÙÛÞ�êøáÕÙÞ½�îÛÞàÝÚ×ÝÞ�ÛÕ�õÕ×ÖõÕÓá�ÛÕÚáÛ�ÖÛß×Ö�
ÓäÚÓáÙÛ�×Û�ÄÓÙÚáÛ�ÜÓ�ºÓÝÙÚÓÔá×æçÛ�̧ÛßÝ×Ö�Ü×�ÀÆÀÄ½�Û�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�ÓÞÚ×áò�ÞÕóÓÝÚÛ�×ÛÞ�
ÜÝÞàÛÞÝÚÝñÛÞ�ßÛÙÚÝÜÛÞ�ÙÓÞÚÓ�ºÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛ±�
�
�

Ó̧æçÛ�Ã�
¶À�º»À¾¹Ê¹¼ÀÁ.·�¶À�Ä·Ç¶Å¼À�

�
Xuoy[��y�·Þ�àá×ðÛÞ�à×á×�áÓ×ïÝÖÝÚ×æçÛ�ÜÓ�ßÛÙÜÕÚ×�ÞÓáçÛ�ßÛÙÚ×ÜÛÞ�Ü×�Ü×Ú×�Ü×�ê×ÖÚ×�ÙÛÞ�
àá×ðÛÞ�ÜÓý�
�

¹±��¬�	ÕØ��ØåÞ�à×á×�ê×ÖÚ×Þ�Ê»Ã»̧ í�
�

¹¹±��È�	ÚáåÞ���ØÓÞÓÞ�à×á×�ê×ÖÚ×Þ�Ì�¶¹À̧ í�
�

¹¹¹±��÷�	ÞÓÝÞ��ØÓÞÓÞ�à×á×�ê×ÖÚ×Þ�¿ºÀÃ»̧ í�
�
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�

Ylu&iul�p['nqspy[ùÕ×ÙÜÛ�ÞÓ�Úá×Ú×á�ÜÓ�áÓ×ïÝÖÝÚ×æçÛ�à×á×�êÝÙÞ�ÜÓ�ïÓÙÓêèßÝÛ�ÜÓ�
ÖÝñá×ØÓÙÚÛ�ßÛÙÜÝßÝÛÙ×Ö½�Û�àá×ðÛ�ÞÓáò�ÜÓ�¬²�	ÜÛðÓ��ØÓÞÓÞ�ßÛÙÚ×ÜÛÞ�Ü×�Ü×Ú×�Ü×�ê×ÖÚ×�
Ôá×ñÓ±�

�
�

Ó̧æçÛ�Ã¹�
¶À̧ �Æº·Ã¹¶/ÇÄ¹À̧ �ÇÀ�ÀÆÊ¹ÄÀÁ.·�¶À�̧ÀÇÁ.·�¶¹̧Ä¹ÆÊ¹ÇÀº�

[
Xuoy[��y�ÀÙÚÓÞ�ÜÓ�ÞÓ�ßÛÙÞÕØ×á�õÕ×ÖõÕÓá�×ÜñÓáÚåÙßÝ×½�ßÛááÓæçÛ�ÛÕ�àÕÙÝæçÛ½�Û�
áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�ÚÓáò�ÜÝáÓÝÚÛ�ÜÓ�×ØàÖ×�ÜÓêÓÞ×±�
�
Ylu&iul�p['nqspy[·�ÝÙêá×ÚÛá�ÚÓáò�ÜÝáÓÝÚÛ�×�à×Ö×ñá×�Ó�àÛÜÓáò�ÝÙÜÝß×á�×Úâ��È�	ÚáåÞ��
ÚÓÞÚÓØÕÙî×Þ±�
�
Xuoy[��y[·Þ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÚÓáçÛ�à×ÞÚ×�àáøàáÝ×�ÙÛ�Ä±̧±̧±½�ÛÙÜÓ�×�ÞÓÔÕÙÜ×�ñÝ×�ÜÛÞ�
ÜÛßÕØÓÙÚÛÞ�õÕÓ�ßÛØà�ÓØ�Û�ÞÓÕ�îÝÞÚøáÝßÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÞÓáçÛ�×áõÕÝñ×ÜÛÞ±�À�àáÝØÓÝá×�ñÝ×�
ÛáÝÔÝÙ×Ö�ÞÓáò�ÝÙßÛÙÚÝÙÓÙÚÝ�áÓØÓÚÝÜ×�ô�̧ ÓßáÓÚ×áÝ×�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñ×�ÙÛ�ß×ÞÛ�Ü×Þ�ê×ÖÚ×Þ�
ØâÜÝ×Þ�Ó�Ôá×ñÓÞ±��
�
Xuoy[��y[·Þ�áÓÖ×ÚøáÝÛÞ�ÞÓáçÛ�ÜÝÔÝÚ×ÜÛÞ½�ÚÓÞÚÓØÕÙî×ÜÛÞ�Ó½�×ÙÓä×ÜÛÞ�×ÛÞ�ßÛØÕÙÝß×ÜÛÞ�
àáÛÙÚÕòáÝÛÞ�Ó½�ÜÓàÛÝÞ½�×áõÕÝñ×ÜÛÞ�Ù×�à×ÞÚ×�àáÛÙÚÕòáÝÛ½�Ù×�̧ÓßáÓÚòáÝ×�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñ×½�
×àøÞ�ÚÛØ×Ü×Þ�×Þ�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þ�ÜÓ�àá×äÓí�
�
Xuoy[�%y[Ä×ïÓáò�×Û�Ä±̧±̧±�	ÄÛÙÞÓÖîÛ�ÜÓ�̧ÝÙßÓáÝÜ×ÜÓ�Ó�̧ÛÖÝÜ×áÝÓÜ×ÜÓ�½�ÚçÛ�ÞÛØÓÙÚÓ½�×�
×àÕá×æçÛ�Ü×Þ�ê×ÖÚ×Þ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áÓÞ�ÜÓ�Ù×ÚÕáÓð×�ÖÓñÓ�Ó½�ÞÕ×Þ�ßÛÙÞÓõÕÓÙÚÓÞ�Þ×Ùæ�ÓÞ�
ÜÝÞßÝàÖÝÙ×áÓÞ�ß×ïèñÓÝÞ½�ßÛÙêÛáØÓ�õÕ×ÜáÛ�ÜÓ�×ñ×ÖÝ×æçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�ÜÝòáÝÛ�ÓØ�×ÙÓäÛ±�
�
Xuoy[��y[ùÕ×ÙÚÛ�ôÞ�ê×ÖÚ×Þ�ß×Ú×ÖÛÔ×Ü×Þ�ßÛØÛ�ØâÜÝ×Þ�Ó�Ôá×ñÓÞ½�ÓÞÚ×Þ�ÞÓáçÛ�
¹ÇÄ·Ç¼¹Ç»Ç¼¹�ßÛØÕÙÝß×Ü×Þ�×Û�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ ÓÔÕá×Ùæ×½�à×á×�×�ÚÛØ×Ü×�ÜÓ�
ØÓÜÝÜ×Þ�õÕÓ�àáÓÞÓáñÓØ�×�ÛáÜÓØ�Ó�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×½�ÝÙÜÓàÓÙÜÓÙÚÓØÓÙÚÓ�ÜÓ�ÛÕÚá×Þ�
àáÛñÝÜåÙßÝ×Þ±�
�
Xuoy[�*y[·�Ä±̧±̧±½�ÛÕ�Û�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�õÕÓ�àáÓÞÓÙßÝ×á�ÛÕ�ÚÛØ×á�ßÛÙîÓßÝØÓÙÚÛ�
ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÝÙêá×æçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á½�Ö×ñá×áò�Û�ßÛØàÓÚÓÙÚÓ�ßÛØÕÙÝß×ÜÛ�àáÛÙÚÕòáÝÛ½�
ÓÙß×ØÝÙî×ÙÜÛéÛ�×Û�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�Ü×�ÀÆÀÄ½�ÖÓØïá×ÙÜÛ�õÕÓý�

×��·�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�ÞÓáò�ßÛØÕÙÝß×ÜÛ�Ü×�Þ×ÙæçÛ�×�ÞÓá�ÝØàÛÞÚ×�ÙÛ�àá×ðÛ�ØòäÝØÛ�
ÜÓ�¬��	ÜÓð��ÜÝ×Þ½�ßÛÙÚ×ÜÛÞ�Ü×�ê×ÖÚ×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á±�

ï��·�ßÛØÕÙÝß×ÜÛ�ÆáÛÙÚÕòáÝÛ�Ü×�Þ×ÙæçÛ�ÞÓáò�×ÙÓä×ÜÛ�ô�à×ÞÚ×�àáÛÙÚÕòáÝÛ½��à×á×�
ÞÓá�×àáÓßÝ×ÜÛ�ÙÛ�ß×ÞÛ�ÜÓ�áÓÝÙßÝÜåÙßÝ×±�

ß��À�×ÜñÓáÚåÙßÝ×�ñÓáï×Ö�ÜÓñÓáò�ÞÓá�êÓÝÚ×�ÝÙÜÝñÝÜÕ×ÖØÓÙÚÓ½�àáÝØÓÝá×ØÓÙÚÓ�àÓÖÛ�
¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×½�ÛÕ�ÞÓ�êÛá�Û�ß×ÞÛ½�àÓÖÛ�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�Ü×�
ÀÆÀÄ±�

�
�
�
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Ó̧æçÛ�Ã¹¹�
¶À̧ �ÉÀÊ¼À̧ �¿ºÀÃ»̧ �

�
Xuoy[�+y�·�Ä±̧±̧±½�ÛÕ�Û�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�õÕÓ�àáÓÞÓÙßÝ×á�ÛÕ�ÚÛØ×á�ßÛÙîÓßÝØÓÙÚÛ�
Ü×�ÝÙêá×æçÛ�ßÛØÓÚÝÜ×�Ö×ñá×áò�Û�ßÛØàÓÚÓÙÚÓ�ßÛØÕÙÝß×ÜÛ�àáÛÙÚÕòáÝÛ½�Ó�ÓÙß×ØÝÙîòéÖÛéò�
×Û�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�Ü×�ÀÆÀÄ�à×á×�Û�ÜÓñÝÜÛ�àáÛßÓÞÞ×ØÓÙÚÛ½�ÜÓñÓÙÜÛ�ÞÓá�
ÚÛØ×Ü×Þ�×Þ�ÞÓÔÕÝÙÚÓÞ�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þý��
�
¹±� ¹ÞÛÖ×ØÓÙÚÛ�ÜÛ�ÝÙêá×ÚÛá�ÓØ�ÖÛß×Ö�×ÜÓõÕ×ÜÛ½�àÓÖÛ�àá×ðÛ�ØòäÝØÛ�ÜÓ�ÜÓð�	¬���ÜÝ×Þ½�

ÓØ�ß×áòÚÓá�àáÓñÓÙÚÝñÛ½�à×á×�×�×àÕá×æçÛ�ÜÛÞ�ê×ÚÛÞí�
�

¹¹±� ·�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ ÓÔÕá×Ùæ×�ÛÕ�õÕÓØ�×�¶ÝáÓÚÛáÝ×�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñ×�ÝÙÜÝß×á½�
àáÛñÝÜÓÙßÝ×áò�×�ÛÝÚÝñ×�ÜÛ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ½�ÞÕ×Þ�á×ð�ÓÞ�ÜÓ�ÜÓêÓÞ×�Ó�ßÛÖîÓáò�ÛÕÚá×Þ�
àáÛñ×Þ�õÕÓ�ÞÓ�êÝðÓáÓØ�ÙÓßÓÞÞòáÝ×Þ½�ÓÙß×ØÝÙî×ÙÜÛé×Þ�à×á×�ÝÙßÖÕÞçÛ�Ù×�à×ÕÚ×�
ÜÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×áí�

�
¹¹¹±� ¶ÓàÛÝÞ�ÜÓ�Û�ÄÛÙÞÓÖîÛ�ÓØÝÚÝá�à×áÓßÓá�×ßÓáß×�Ü×Þ�ê×ÖÚ×Þ�Ó�Þ×Ùæ�ÓÞ�×�ÞÓáÓØ�

×àÖÝß×Ü×Þ½�ÛÞ�×ÕÚÛÞ�ÞÓáçÛ�ÓÙß×ØÝÙî×ÜÛÞ�ô�¶ÝáÓÚÛáÝ×�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñ×�õÕÓ�àÛá�ÞÕ×�
ñÓð�ÓÙß×ØÝÙî×áò�×Û�ÐÕèðÛ�Ü×Þ�»äÓßÕæ�ÓÞ�ÆÓÙ×ÝÞ�à×á×�×Þ�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þ�
ß×ïèñÓÝÞí�

�
¹Ã±� ÇÛÞ�ß×ÞÛÞ�ÜÓ�ÛßÛááåÙßÝ×�ÜÓ�Ü×ÙÛÞ�×Û�à×ÚáÝØ�ÙÝÛ�Ü×�ÝÙÞÚÝÚÕÝæçÛ�ÛÕ�ÜÓ�ÚÓáßÓÝáÛÞ½�

Û�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�àÛÜÓáò�êÝß×á�ÞÕóÓÝÚÛ�×Û�áÓÞÞ×áßÝØÓÙÚÛ�ÜÛÞ�Ü×ÙÛÞ½�×ÖâØ�Ü×Þ�
Þ×Ùæ�ÓÞ�àáÓñÝÞÚ×Þ�ÙÓÞÚÓ�ºÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛ�Ó�Ù×�ÊÓÔÝÞÖ×æçÛ�àÓáÚÝÙÓÙÚÓ±�
�
�

Ó̧æçÛ�Ã¹¹¹�
¶·̧ �º»ÄÅº̧ ·̧ �»�¶À�ÄÊÀ̧ ¹̧É¹ÄÀÁ.·�¶»�Ä·Ç¶Å¼À�

[
Xuoy[�,y[ÀÛ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�â�×ÞÞÓÔÕá×ÜÛ�Û�ÜÝáÓÝÚÛ�ÜÓ�áÓßÛááÓá�×Û�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�Ü×�ÀÆÀÄ�Ü×�
Þ×ÙæçÛ�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×á�õÕÓ�ÖîÓ�êÛÝ�×àÖÝß×Ü×�ÙÛ�àá×ðÛ�ÜÓ�¬��	ÜÓð��ÜÝ×Þ±�
[
Ylu&iul�p['nqspy�·�áÓßÕáÞÛ�ÞÓáò�ÜÓßÝÜÝÜÛ�àÓÖ×�¶ÝáÓÚÛáÝ×�»äÓßÕÚÝñ×�ÓØ�¬ö�	õÕÝÙðÓ��
ÜÝ×Þ½�Ó�Ü×�ÜÓßÝÞçÛ�ÙçÛ�ß×ïÓáò�Ø×ÝÞ�áÓßÕáÞÛ±�
�
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ÙÛ�ÄÓÙÚáÛ�ÜÓ�ºÓÝÙÚÓÔá×æçÛ�̧ ÛßÝ×Ö½�ÛïÞÓáñ×ÙÜÛ�ÞÕ×�àÓáêÓÝÚ×�×ÜÓõÕ×æçÛ�à×á×�×�
áÓ×ÖÝÜ×ÜÓ�ÜÓ�ß×Ü×�áÓÔÝØÓ±�
�
�
�

ÄÀÆþ¼ÅÊ·�¹¹�
¶À̧ �À¼º¹¾Å¹ÁÂ»̧ �Ä·Ê»¼¹ÃÀ̧ �¶·�Ä±�̧±�̧±�

�
Xuoy[���ÄÛØàÓÚÓ�×Û�Ä̧ ½̧�ßÛÖÓÚÝñ×ØÓÙÚÓý�
�
¹±� ·áÝÓÙÚ×á�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÞÛïáÓ�×�ÛáÔ×ÙÝð×æçÛ½�ÜÝÞÚáÝïÕÝæçÛ�Ü×Þ�Ú×áÓê×Þ½�

ÜÝÞßÝàÖÝÙ×�Ó�ÞÓÔÕá×Ùæ×�ÜÓ�ÕØ�ØÛÜÛ�ÔÓá×Ö½�Ü×ÙÜÛéÖîÓÞ�ßÛÙîÓßÝØÓÙÚÛ�ÜÛ�ÚÓÛá�ÜÛ�
áÓÔÝØÓÙÚÛ�ÝÙÚÓáÙÛ½�ÜÛ�àáÛñÝØÓÙÚÛ½�Ü×Þ�àÛáÚ×áÝ×Þ�Ó�ÜÓØ×ÝÞ�ÛáÜÓÙÞí�

¹¹±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�Û�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�Ü×�̧ÓßáÓÚ×áÝ×�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñ×�¹ÙÚÓáÙ×½�ÞÕÔÓáÝÙÜÛ�ÛÞ�
áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�õÕÓ�ÙÓÖ×�ÜÓñÓØ�Úá×ï×Öî×á½�Ü×ÙÜÛéÖîÓÞ�×ÚáÝïÕÝæ�ÓÞí�

¹¹¹±� Õ̧ÔÓáÝá�ô�¶ÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ�àÕÙÝæ�ÓÞ½�×ÜñÓáÚåÙßÝ×Þ½�ÓÖÛÔÝÛÞ½�ÓÚß±í�
¹Ã±� »ÞÚÝØÕÖ×á�×�à×áÚÝßÝà×æçÛ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÓØ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�×ÚÛÞ�àáÛØÛñÝÜÛÞ�àÓÖ×�

ÀÆÀÄí�
Ã±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�Û�×ÚÓÙÜÝØÓÙÚÛ�ØâÜÝßÛéÛÜÛÙÚÛÖøÔÝßÛ½�àÞÝßÛÖøÔÝßÛ�Ó�ÛÕÚáÛÞ½�õÕÓ�ñÝÞÓØ�

×Û�ïÓØéÓÞÚ×á�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞí�
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Ã¹±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�Û�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�Ü×�ê×áØòßÝ×½�ßÛÙßÓáÙÓÙÚÓ�ô�ÜÝÞÚáÝïÕÝæçÛ�ÜÓ�
ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ�ßÛØ�àáÓÞßáÝæçÛ�ØâÜÝß×½�×ÚÓÙÚ×ÙÜÛ�à×á×�õÕÓ�Û�êÝßîòáÝÛ�ÜÛ�ÞÓÚÛá�
ÓÞÚÓó×�ÞÓØàáÓ�×ÚÕ×ÖÝð×ÜÛí�

Ã¹¹±� É×ðÓá�ßÕØàáÝá�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�áÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛÞ½�ÝÙÞÚáÕæ�ÓÞ½�àÛáÚ×áÝ×Þ�Ó�ÛáÜÓÙÞ�ÝÙÚÓáÙ×Þ�
ÓØ×Ù×Ü×Þ�àÓÖ×�ÐÕÞÚÝæ×�Ó�àÓÖ×�¶ÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄí�

Ã¹¹¹±� ÀàáÓÞÓÙÚ×á½�ÜÝ×áÝ×ØÓÙÚÓ½�×Û�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×½�ÓØ�ÝØàáÓÞÞÛ�àáøàáÝÛ½�Û�
àÓÜÝÜÛ�Ü×Þ�áÓêÓÝæ�ÓÞ�à×á×�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÜÛÓÙÚÓÞ�Ó�×õÕÓÖÓÞ�áÓßÛÖîÝÜÛÞ�Ù×Þ�
ßÓÖ×Þ�àÛá�ØÛÚÝñÛ�ÜÓ�ß×ÞÚÝÔÛ½�ÛáÔ×ÙÝð×æçÛ½�ÜÝÞÚáÝïÕÝæçÛ�Ü×Þ�Ú×áÓê×Þ½�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×�Ó�
ÞÓÔÕá×Ùæ×í�

¹�±� ÇÛØÓ×á�Ó�áÓÕÙÝáéÞÓ½�×Û�ØÓÙÛÞ�ÞÓØ×Ù×ÖØÓÙÚÓ½�ßÛØ�ÛÞ�áÓàáÓÞÓÙÚ×ÙÚÓÞ�ÜÓ�ß×Ü×�
ßÓÖ×½�ÓØ�ÞÓà×á×ÜÛ½�Ó�ßÛØ�ÚÛÜ×�×�àÛàÕÖ×æçÛ�àáÝÞÝÛÙ×Ö�à×á×�×ÙÕÙßÝ×á�àáÛÔá×Ø×Þ½�
ÜÝÞßÕÚÝá�Ó�àáÛßÕá×á�ÞÛÖÕæ�ÓÞ�×ÜÓõÕ×Ü×Þ�à×á×�ÛÞ�àáÛïÖÓØ×Þ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ÜÛ�
Ä±º±̧±�Ó�ÜÓ�ÝÙÚÓáÓÞÞÓ�ßÛØÕØí�

�±� Õ̧àÓáñÝÞÝÛÙ×á�×�ßÛÙÜÕÚ×�Ù×Þ�ßÓÖ×Þí�
�¹±� ¹ÙÜÝß×á�ÙÛØÓÞ�ÜÓ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÜÓ�øÚÝØ×�ßÛÙÜÕÚ×½�à×á×�×ÚÕ×áÓØ�ßÛØÛ�

áÓÞàÛÙÞòñÓÝÞ�àÓÖ×�Ô×ÖÓáÝ×�Ó�êÝÞß×ÖÝð×á�ÛÞ�ÞÓáñÝæÛÞ�ÜÛÞ�ØÓÞØÛÞ½�×ÚÓÙÚ×ÙÜÛ�à×á×�
õÕÓ�ßÕØàá×Ø�ÞÕ×Þ�áÓÞàÛÙÞ×ïÝÖÝÜ×ÜÓÞ�×�ßÛÙÚÓÙÚÛ½�ÙçÛ�àÓáØÝÚÝÙÜÛ�õÕÓ�ÛÞ�
áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�Úá×ÙÞÝÚÓØ�àÓÖÛÞ�ßÛááÓÜÛáÓÞ�ÞÓØ�ß×ØÝÞ×½�Úá×ó×ÙÜÛ�ÞîÛáÚ�Ó�ïÓáØÕÜ×½�
×ÙÚÓÞ�Ü×Þ�¬ìîí�

�¹¹±� ÇÛÞ�ß×ÞÛÞ�ÜÓ�×ÜñÓáÚåÙßÝ×Þ½�ßÛááÓæçÛ�ßÛØ�àÛÙÚÛÞ�×Ø×áÓÖÛÞ½�ÞÕÞàÓÙÞçÛ�ÜÓ�Ö×ðÓá�
Ó�ÜÓ�ÛÕÚá×Þ�áÓÔ×ÖÝ×Þ½�àáÛßÓÜÓá�ßÛØÛ�ÜÝÞà�Ó�Û�ºÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×áí�

�¹¹¹±� ÅØ×�ñÓð�àÛá�ØåÞ½�àáÓà×á×á�áÓÕÙÝçÛ�êÓÞÚÝñ×½�à×á×�àáÓØÝ×á�ÛÞ�ñÓÙßÓÜÛáÓÞ�Ü×�
áÓÜ×æçÛ�ØÓÙÞ×Ö½�Û	×��×ØÝÔÛ	×��ÜÛ�ØåÞ½�ñÛÖÕÙÚòáÝÛ	×��ÜÛ�ØåÞ½�Û�áÓßÕàÓá×ÙÜÛé
ØÛÜÓÖÛ�ÜÛ�ØåÞ½�×�ßÓÖ×�ñÓÙßÓÜÛá×�àÛá�ØÓÖîÛá�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×�Ó�ÛáÔ×ÙÝð×æçÛ½�Ó�ÜÓØ×ÝÞ�
îÛØÓÙ×ÔÓÙÞ�õÕÓ�êÛáÓØ�ÜÓßÝÜÝÜ×Þí�

�¹Ã±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�Û�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�Ü×�ß×ÙÚÝÙ×�Ó�Ü×�ßÛà×½�ÞÕÔÓáÝÙÜÛ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�
õÕÓ�ÙÓÖ×�ÜÓñÓáçÛ�Úá×ï×Öî×á½�Ü×ÙÜÛéÖîÓÞ�×ÚáÝïÕÝæ�ÓÞí�

�Ã±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�Û�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�Ü×Þ�àÛáÚ×áÝ×Þ½�ÞÕÔÓáÝÙÜÛ�ÙÛØÓÞ�ÜÓ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÜÓ�
øÚÝØ×�ßÛÙÜÕÚ×�×Û�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×½�à×á×�ÞÓáÓØ�ÜÓÞÝÔÙ×ÜÛÞ�à×á×�×�
êÕÙæçÛ�ÜÓ�×ÕäÝÖÝ×áÓÞ�ÜÓ�àÖ×ÙÚçÛí�

�Ã¹±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�×�Ø×ÙÕÚÓÙæçÛ�Ø×ÚÓáÝ×Ö½�ÓÖâÚáÝß×�Ó�îÝÜáòÕÖÝß×�ÜÛ�áÓßÝÙÚÛ�ÜÛ�ºÓÔÝØÓ�
ÉÓßî×ÜÛ½�ïÓØ�ßÛØÛ�ÞÕ×�ÖÝØàÓð×�Ó�ÛáÔ×ÙÝð×æçÛí�

�Ã¹¹±� É×ðÓá�ÛïÞÓáñ×á�ÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�ÜÓ�Úá×ï×ÖîÛ½�ÓÞßÛÖ×½�×ÕÖ×Þ�ÜÓ�ñ×ÖÛáÝð×æçÛ�îÕØ×Ù×½�
Óñ×ÙÔÓÖÝð×æçÛ½�ÓÞàÛáÚÓ½�ÓÚß±í�

�
�
�

ÄÀÆþ¼ÅÊ·�¹¹¹�
¶À�É·ºÌÀ�¶»�Ä·ÌÆ·º�·�Ä±̧±̧±�

�
Xuoy[���·�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�â�ÜÓ�ÖÝñáÓ�ÓÞßÛÖî×�ÜÛ�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�Ü×�
ÀÆÀÄí�ÞÓÕ�Ø×ÙÜ×ÚÛ�â�àÛá�ÚÓØàÛ�ÝÙÜÓÚÓáØÝÙ×ÜÛ½�àÛÜÓÙÜÛ�ÞÓá�ÞÕïÞÚÝÚÕèÜÛ�×�õÕ×ÖõÕÓá�
ØÛØÓÙÚÛ½�ÜÓÞÜÓ�õÕÓ�Û�ÝÙÚÓáÓÞÞÓ�Ü×�ÓÙÚÝÜ×ÜÓ�×ÞÞÝØ�Û�ÓäÝó×±�
�
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Ylu&iul�p['nqspy[¶ÓÞÚÝÚÕèÜÛ�Û�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ½�ÛÞ�ÜÓØ×ÝÞ�ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ�
àÓáØ×ÙÓßÓáçÛ�ÓØ�ÞÓÕÞ�ß×áÔÛÞ�×Úâ�×�ÙÛØÓ×æçÛ�Ó�àÛÞÞÓ�ÜÛ�ÙÛñÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ±�
�
Xuoy[���·�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�ÓÞßÛÖîÓáò�ÞÓÕÞ�ßÛØà×ÙîÓÝáÛÞ�Ó½�×�ÓõÕÝàÓ�àÛÜÓáò�ÞÓá�
ÜÝÞÞÛÖñÝÜ×�ÙÛ�ÚÛÜÛ�ÛÕ�à×áßÝ×ÖØÓÙÚÓ½�ÜÓÞÜÓ�õÕÓ�àáÓñ×ÖÓæ×�ÞÓØàáÓ�Û�ÝÙÚÓáÓÞÞÓ�ÞÕàÓáÝÛá�
Ü×�ÀÆÀÄ±�
�
�
�

ÄÀÆþ¼ÅÊ·�¹Ã�
¶·̧ �Ì»Ì¾º·̧ �¶·�Ä±̧±̧±�

�
Xuoy[���·�Ä±̧±̧±�ÞÓáò�ÜÝáÝÔÝÜÛ�àÛáý�
�

¬��ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓí�
²��ÃÝßÓéàáÓÞÝÜÓÙÚÓí�
È��̧ ÓßáÓÚòáÝÛ�¿Óá×Öí�
ã��¼ÓÞÛÕáÓÝáÛí�
ö��¶ÝáÓÚÛá�ÀáÚèÞÚÝßÛí�
÷��»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧×�ÜÓí�
ì��»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�Ü×�Ê×ïÛáÚÓá×àÝ×í�
Ë��»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�ºÓØÝæçÛí�
Î��»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�Ì×ÙÕÚÓÙæçÛ±�

�
Æ×áòÔá×êÛ��ÙÝßÛ±�ÀÞ�ÙÛØÓ×æ�ÓÞ�ÜÛÞ�ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ�ÞÓáçÛ�ÚÛÜ×Þ�áÓêÓáÓÙÜ×Ü×Þ�
àÓÖÛ�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×�Ü×�ÀÆÀÄ±�
�
�
�

ÄÀÆþ¼ÅÊ·�Ã�
¶À̧ �À¼º¹¾Å¹ÁÂ»̧ �¹Ç¶¹Ã¹¶ÅÀ¹̧�¶·̧ �Ì»Ì¾º·̧ �¶·�Ä±̧±̧±�

�
Xuoy[%��À�ß×Ü×�ØÓØïáÛ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�ß×ïÓØ�×Þ�ÞÓÔÕÝÙÚÓÞ�×ÚáÝïÕÝæ�ÓÞý�
¬(�é�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓý�
�
¹±� Ó̧á�Û�ÓÖÛ�ÜÓ�ÖÝÔ×æçÛ�ÓÙÚáÓ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�Ó�×�¶ÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ�Ó�ñÝßÓéñÓáÞ×í�
¹¹±� Õ̧àÓáñÝÞÝÛÙ×á�Û�êÝÓÖ�ßÕØàáÝØÓÙÚÛ�ÜÓ�àÛáÚ×áÝ×Þ½�ÛáÜÓÙÞ�ÝÙÚÓáÙ×Þ½�ÓÚß±í�
¹¹¹±� Õ̧àÓáñÝÞÝÛÙ×á�×�ÓäÓßÕæçÛ�ÜÛÞ�Úá×ï×ÖîÛÞ�ÜÓÞÝÔÙ×ÜÛÞ�à×á×�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÜÓ�

ØÛÜÛ�ÔÓá×Ö½�àáÝÙßÝà×ÖØÓÙÚÓ�ÞÓÔÕá×Ùæ×Þ½�áÓÞàÛÙÞòñÓÝÞ�àÓÖ×Þ�àÛáÚ×áÝ×Þ½�
ÞÓßáÓÚ×áÝ×½�ÓÚß±í�

¹Ã±� Õ̧àÓáñÝÞÝÛÙ×á�×�à×áÚÝßÝà×æçÛ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÓØ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�×ÚÛÞ�àáÛØÛñÝÜÛÞ�
àÓÖ×�ÀÆÀÄí�

Ã±� ÆáÓÞÝÜÝá�×Þ�áÓÕÙÝ�ÓÞ�ÜÛÞ�ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�Ó�Ü×�áÓàáÓÞÓÙÚ×æçÛ�ÜÓ�ßÓÖ×í�
Ã¹±� Ì×ÙÚÓá�×�ÜÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ�ÝÙêÛáØ×Ü×�ÞÛïáÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÛßÛááåÙßÝ×�õÕÓ�ñÓÙî×�

ÜÓÞ×ïÛÙ×á�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×�ÜÛ�ÓÞÚ×ïÓÖÓßÝØÓÙÚÛí�
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Ã¹¹±� ÆáÓÞÝÜÝá½�ÕØ×�ñÓð�àÛá�ÞÓØ×Ù×½�×�×ÞÞÓØïÖÓÝ×�ÔÓá×Ö�ßÛØ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ÞÓØ�×�
àáÓÞÓÙæ×�ÜÓ�ØÓØïáÛÞ�Ü×�ÜÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ½�àÓáØÝÚÝÙÜÛ�õÕÓ�ÚÛÜÛÞ�ÚÓÙî×Ø�ÜÝáÓÝÚÛ�
ÜÓ�áÓÝñÝÙÜÝß×á½�áÓßÖ×Ø×á�ÛÕ�ÓÖÛÔÝ×á�Û�õÕÓ�óÕÖÔ×áÓØ�ÙÓßÓÞÞòáÝÛ½�ïÓØ�ßÛØÛ�ßÛØ�ÛÞ�
ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�õÕÓ½�àÛá�ÞÕ×�ñÓð½�×àáÓÞÓÙÚ×áçÛ�×Þ�ê×Öî×Þ�Ü×�ÞÓØ×Ù×½�õÕÓ�
ÜÓñÓáçÛ�ÞÓá�ÓÖ×ïÛá×Ü×Þ�ßÛØ�Û�ÛïóÓÚÝñÛ�ÜÓ�ØÓÖîÛá×á½�ÓØ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�ÞÓÙÚÝÜÛÞ½�Û�
ÜÓÞÓÙñÛÖñÝØÓÙÚÛ�Ü×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×�ÜÛ�áÓÔÝØÓ�êÓßî×ÜÛí�

Ã¹¹¹±� ºÓßÓàßÝÛÙ×á�ñÝÞÝÚ×ÙÚÓÞ�ÙÛ�áÓßÝÙÚÛ�ÜÛ�áÓÔÝØÓ�êÓßî×ÜÛ½�Ú×ÝÞ�ßÛØÛý�ÔáÕàÛÞ�Ü×�
ßÛØÕÙÝÜ×ÜÓ�Ó�ÛÕÚáÛÞ½�ÜÓñÓÙÜÛ�×ßÛØà×ÙîòéÖÛÞ½�ÛÕ�ÝÙÜÝß×ÙÜÛ�ÛÕÚáÛ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�
õÕÓ�Û�àÛÞÞ×�ê×ðÓá½�Ü×ÙÜÛéÖîÓÞ�ßÝåÙßÝ×�ÜÛ�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�ÜÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�ÞÓÚÛáÓÞ�Ó�
Ü×Þ�êÕÙæ�ÓÞ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�Ó�ÓÞàÓßÝ×ÖØÓÙÚÓ�Ü×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�

¹�±� ÀßÛØà×Ùî×á�×�¶ÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ½�ÞÓØàáÓ�õÕÓ�îÛÕñÓá�ÙÓßÓÞÞÝÜ×ÜÓ½�ÜÕá×ÙÚÓ�
�áÓñÝÞÚ×Þ��ÜÓ�àá×äÓ�Ù×Þ�ÜÓàÓÙÜåÙßÝ×Þ�ÜÛ�Ä±º±̧±í�

�±� »ÙÚáÓñÝÞÚ×áéÞÓ�ßÛØ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�áÓßâØéßîÓÔ×ÜÛÞ�×Û�áÓÔÝØÓ�êÓßî×ÜÛ½�
Ü×ÙÜÛéÖîÓÞ�ßÝåÙßÝ×�Ü×Þ�ÙÛáØ×Þ�Ü×�ÀÆÀÄí�

�¹±� ÀÚÓÙÜÓá�×ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�õÕÓ�Û�àáÛßÕá×áÓØ�à×á×�ÓäàÛá�ÞÓÕÞ�àáÛïÖÓØ×Þ�Ó�
ÚÓÙÚ×á�×óÕÜòéÖÛÞ�Ù×�ØÓÜÝÜ×�ÜÛ�àÛÞÞèñÓÖí�

�¹¹±� Õ̧àÓáñÝÞÝÛÙ×á�ÛÞ�ÞÓáñÝæÛÞ�ÜÛÞ�ÞÓÔÕá×Ùæ×Þ�Ü×�ÙÛÝÚÓ½�×ÚÓÙÚ×ÙÜÛ�à×á×�õÕÓ�Û�
îÛáòáÝÛ�ÜÓ�ÞÝÖåÙßÝÛ�ÞÓó×�áÝÔÛáÛÞ×ØÓÙÚÓ�ßÕØàáÝÜÛ�Ó�à×á×�õÕÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�
áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ÓäßÓÚÛ�ÛÞ�ÞÓÔÕá×Ùæ×Þ½�ÙçÛ�êÝõÕÓØ�Úá×ÙÞÝÚ×ÙÜÛ�ÙÛÞ�ßÛááÓÜÛáÓÞ�
×àøÞ�×Þ�¬Ëîí�

�¹¹¹±� ÇçÛ�àÓáØÝÚÝá�õÕÓ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�Úá×ÙÞÝÚÓØ�ÙÛÞ�ßÛááÓÜÛáÓÞ�ÞÓØ�ß×ØÝÞ×�Ó�
Úá×ó×ÙÜÛ�ÞîÛáÚ�Ó�ïÓáØÕÜ×Þ�×ÙÚÓÞ�Ü×Þ�¬ìî�Ó½�×àøÞ�ÓÞÞÓ�îÛáòáÝÛ½�ß×ÞÛ�î×ó×�×�
àáÓÞÓÙæ×�ÜÓ�ØÕÖîÓáÓÞ�ÙÛ�ÝÙÚÓáÝÛá�ÜÛ�áÓÔÝØÓ�êÓßî×ÜÛí�

�¹Ã±� ÀÚÓÙÚ×á�à×á×�ÛÞ�àáÛÔá×Ø×Þ�ÜÓ�¼Ã½�ïÓØ�ßÛØÛ�à×á×�Û�îÛáòáÝÛ�Ü×Þ�àáÛÔá×Ø×æ�ÓÞí�
�Ã±� ºÓÜÝÔÝá�àÓÜÝÜÛ�ÜÓ�×ÕÚÛáÝð×æçÛ�à×á×�àáÛÔá×Ø×Þ�ÓäÚá×Þ�ÜÓ�¼Ã½�ßÛØ�ÕØ�ÜÝ×�ÜÓ�

×ÙÚÓßÓÜåÙßÝ×±�ÇÛÞ�êÝÙ×ÝÞ�ÜÓ�ÞÓØ×Ù×½�×�×ÕÚÛáÝð×æçÛ�ÜÓñÓ�ÞÓá�àáÛñÝÜÓÙßÝ×Ü×�Ù×�
ÞÓäÚ×éêÓÝá×í�

�Ã¹±� ÇçÛ�àÓáØÝÚÝá�õÕÓ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ßÛÖÛõÕÓØ�ÛÞ�àâÞ�ÙÛÞ�ï×ÙßÛÞ�ÙÓØ�ê×æ×Ø�
×ÖÔ×ð×áá×�ÜÕá×ÙÚÓ�ÛÞ�àáÛÔá×Ø×Þ�ÜÓ�¼Ã±�

�Ã¹¹±� Õ̧àÓáñÝÞÝÛÙ×á�Ó�ßÛÙÚáÛÖ×á½�óÕÙÚ×ØÓÙÚÓ�ßÛØ�Û�¼ÓÞÛÕáÓÝáÛ�×Þ�×ÚÝñÝÜ×ÜÓÞ�Ü×�
ÄÛÛàÓá×ÚÝñ×�ÜÛ�ºÓÔÝØÓí�

�
²(�é�ÃÝßÓéàáÓÞÝÜÓÙÚÓý�
�
¹±� Õ̧ïÞÚÝÚÕÝá�Û�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�õÕ×ÙÜÛ�ÙÓßÓÞÞòáÝÛí�
¹¹±� ÀÕäÝÖÝ×á�Û�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�Ù×�ÞÕàÓáñÝÞçÛ�ÜÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�ÞÓáñÝæÛÞ�áÓ×ÖÝð×ÜÛÞ�àÓÖÛÞ�

áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�Ú×ÝÞ�ßÛØÛý�ÞÓÔÕá×Ùæ×½�Ø×ÙÕÚÓÙæçÛ½�ÖÝØàÓð×½�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×½�
×ÖØÛä×áÝê×ÜÛ½�ßÛÙÚáÛÖÓ�ÜÓ�êáÓõÕåÙßÝ×�ÓÞßÛÖ×á½�áÓñÝÞÚ×á�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�õÕÓ�Þ×ÓØ�
Ó�áÓÚÛáÙ×Ø�×Û�Ä±º±̧±í�

¹¹¹±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�ÞÓØ×Ù×ÖØÓÙÚÓ½�ÓØ�ßÛÙóÕÙÚÛ�ßÛØ�Û�áÓÞàÛÙÞòñÓÖ�àÓÖ×�ßÛà×½�ÛÞ�àá×ÚÛÞ½�
ßÛàÛÞ�Ó�Ú×ÖîÓáÓÞ½�ßÛØÕÙÝß×ÙÜÛ�ÜÓ�ÝØÓÜÝ×ÚÛ�õÕ×ÖõÕÓá�ÛßÛááåÙßÝ×�ÛÕ�ÝÙßÝÜÓÙÚÓí�

¹Ã±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�ÞÓØ×Ù×ÖØÓÙÚÓ½�óÕÙÚÛ�ßÛØ�Û�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�Ì×ÙÕÚÓÙæçÛ½�×Þ�
êÓáá×ØÓÙÚ×Þ�ÕÚÝÖÝð×Ü×Þ�ÙÛ�ÞÓÚÛá�ÜÓ�Ö×ïÛáÚÓá×àÝ×±�
�

È(�é�̧ÓßáÓÚòáÝÛ�¿Óá×Öý�
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�

ãì�

�
�

�
¹±� ·áÔ×ÙÝð×á�Û�Úá×ï×ÖîÛ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�ÙÛ�õÕÓ�ßÛÙßÓáÙÓ�ô�ÓÖ×ïÛá×æçÛ�ÜÓ�×Ú×Þ�ÜÓ�ÚÛÜ×Þ�

×Þ�áÓÕÙÝ�ÓÞ½�áÓÖ×ÚøáÝÛÞ½�ÓÚß±í�
¹¹±� Ì×ÙÚÓá�×ÚÕ×ÖÝð×ÜÛÞ�ÜÝ×áÝ×ØÓÙÚÓ�ÛÞ�õÕ×ÜáÛÞ�ÜÓØÛÙÞÚá×ÚÝñÛÞ�Ó�ÓÞÚ×ÚèÞÚÝßÛ�Ó�×�

ÓÞß×Ö×�ÔÓá×Ö�ÜÓ�ÞÓáñÝæÛÞí�
¹¹¹±� Ì×ÙÚÓá�×ÚÕ×ÖÝð×Ü×�×�áÓÖ×æçÛ�ÜÓ�à×ÜáÝÙîÛÞ�Ó�×êÝÖî×ÜÛÞ½�ßÛØ�ßøàÝ×Þ�×êÝä×Ü×Þ�ÙÛ�

ØÕá×Ö�Ü×�¿×ÖÓáÝ×í�
¹Ã±� Ì×ÙÚÓá�áÓÖ×æçÛ�×ÚÕ×ÖÝð×Ü×�ÜÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�×ÙÝñÓáÞ×áÝ×ÙÚÓÞ½�ßÛØ�ßøàÝ×Þ�×êÝä×Ü×Þ�ÙÛ�

ØÕá×Ö�Ü×�¿×ÖÓáÝ×í�Ø×ÙÚÓá�ÞÓØàáÓ�ÓØ�ÜÝ×�ÚÛÜÛ�Û�×áõÕÝñÛ�ÜÓ�ÓÞßáÝÚ×�ÜÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛí�
Ã±� Ì×ÙÚÓá�ÓØ�ÜÝ×�ÛÞ�ÝØàáÓÞÞÛÞ�ÜÓ�ÕÞÛ�ÜÝòáÝÛ�êÛáÙÓßÓÙÜÛéÛÞ½�Ù×�ØÓÜÝÜ×�Ü×Þ�

ÙÓßÓÞÞÝÜ×ÜÓÞ½�à×á×�ÛÞ�ÞÓÚÛáÓÞí�
Ã¹±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�Û�ÜÓÞÓØàÓÙîÛ�ÜÛÞ�ÞÓßáÓÚòáÝÛÞ�ÜÓ�ßÓÖ×Þ½�ñÓáÝêÝß×ÙÜÛ�ÞÓ�ÓÖÓÞ�ÓÞÚçÛ�

ÓêÓÚÕ×ÙÜÛ�ÚÛÜ×Þ�×Þ�×ÙÛÚ×æ�ÓÞ�ÞÛïáÓ�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×í�
Ã¹¹±� »Ùß×ØÝÙî×á�àÓÜÝÜÛÞ�ÜÓ�¼Ã½�ÓÞßÛÖÚ×Þ½�ÚÓÖÓêÛÙÓÞ½�áÓõÕÓáÝØÓÙÚÛÞ�ÜÓ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�

Ó�ÛÕÚáÛÞ�×ÛÞ�ÞÓÚÛáÓÞ�ßÛØàÓÚÓÙÚÓÞ�Ó�ÙÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�àáâéÓÞÚ×ïÓÖÓßÝÜÛÞ�àÓÖ×�ÜÝáÓæçÛ�
Ü×�ÀÆÀÄí�

Ã¹¹¹±� ·�̧ÓßáÓÚòáÝÛ�¿Óá×Ö�ÞÓáò�×ÕäÝÖÝ×ÜÛ�àÛá�ÕØ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�	¬(�ÞÓßáÓÚòáÝÛ�½�×ÞÞÝØ�
ÜÓÞÝÔÙ×ÜÛ�àÛá�ÓÖÓ±�
�

ã(�é�¼ÓÞÛÕáÓÝáÛý�
�
¹±� ÀÜØÝÙÝÞÚá×á�×�ñÓÙÜ×�ÜÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�Úá×ï×ÖîÛÞ�×áÚÓÞ×Ù×ÝÞ½�ÜÓÞÝÔÙ×ÙÜÛ�ÕØ�

áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�à×á×�×ÕäÝÖÝòéÖÛ�Ù×�ñÓÙÜ×�ÜÛÞ�àáÛÜÕÚÛÞí�
¹¹±� ÀÜØÝÙÝÞÚá×á�×Þ�êÝÙ×Ùæ×Þ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�Ó�àáÛñÝÜÓÙßÝ×á�à×á×�õÕÓ�×Þ�ßÛÙÚáÝïÕÝæ�ÓÞ�

ÞÓó×Ø�êÓÝÚ×Þ�àÛá�à×áÚÓ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�	ñÝÜÓ�ºÓÔÝØÓÙÚÛ�¹ÙÚÓáÙÛ�Ü×�ÄÛÛàÓá×ÚÝñ×�
ÜÛ�ºÓÔÝØÓ�ÉÓßî×ÜÛ�í�

¹¹¹±� ÀÚÓÙÚ×á�à×á×�Û�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�Ó�ßÛÙÚáÛÖÓ�áÝÔÛáÛÞÛ�Ü×�ÄÛÛàÓá×ÚÝñ×�ßÛØ�êÝÓÖ�
ÛïÞÓáñ
ÙßÝ×�ÜÛ�ºÓÔÝØÓÙÚÛ�¹ÙÚÓáÙÛ�õÕÓ�áÓÔÓ�Û�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�Ü×�ÄÛÛàÓá×ÚÝñ×í�

¹Ã±� ÀáõÕÝñ×á�×Þ�ÙÛÚ×Þ�êÝÞß×ÝÞ�ÜÓ�ßÛØàá×�ÜÓ�Ø×ÚÓáÝ×Ö½�ÓØ�à×ÞÚ×�àáøàáÝ×�ÜÛ�Ä±̧±̧±½�
ßÛØ�Û�ñÝÞÚÛ�ÜÛ�ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�ÜÛ�Ä±̧±̧±í�

Ã±� Ì×ÙÚÓá�Û�ß×Ýä×�ÞÓØàáÓ�×ÚÕ×ÖÝð×ÜÛ�Ó�ÞÓØ�á×ÞÕá×Þ½�à×á×�àáÓÞÚ×æçÛ�ÜÓ�ßÛÙÚ×Þ�Ó�
ñÝÞÚÛáÝ×�àÛá�à×áÚÓ�Ü×�ÜÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄí�

Ã¹±� ÉÛáÙÓßÓá�áÓßÝïÛÞ�ÜÓ�ÚÛÜ×Þ�×Þ�ßÛÙÚáÝïÕÝæ�ÓÞ�áÓßÓïÝÜ×Þí�
Ã¹¹±� Ó̧ØàáÓ�õÕÓ�Û�Ä±�̧±�̧±�áÓßÓïÓá�×ÖÔÕØ�ÚÝàÛ�ÜÓ�ÜÛ×æçÛ�ÓØ�ÜÝÙîÓÝáÛ½�ÙÛÚÝêÝß×á�Ó�

ÓÞàÓßÝêÝß×á�Û�ñ×ÖÛá�Ü×�ÜÛ×æçÛ½�ïÓØ�ßÛØÛ�Û�ÙÛØÓ�ÜÛ�ÜÛ×ÜÛáí�
Ã¹¹¹±� ¼ÛÜÛ�ÜÝ×�¬(�ÜÛ�ØåÞ�ÜÓñÓ�ÓÖ×ïÛá×á�ï×Ö×ÙßÓÚÓ�Ü×Þ�áÓßÓÝÚ×Þ�Ó�ÜÓÞàÓÞ×Þ�ÜÛ�ØåÞ�

êÝÙÜÛ½�ÓØ�ÚáåÞ�ñÝ×Þ½�ßÛØ�Û�ñÝÞÚÛ�ÜÛ�ÚÓÞÛÕáÓÝáÛ�Ü×�ÀÆÀÄí�
¹�±� ÉÝä×á�ÕØ×�ßøàÝ×�ÜÛ�ï×Ö×ÙßÓÚÓ�ÙÛ�ØÕá×Ö�Ü×�¿×ÖÓáÝ×�à×á×�ßÛÙîÓßÝØÓÙÚÛ�ÜÛÞ�

áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ßÛÖÛß×ÙÜÛ�ÛÕÚá×�ßøàÝ×�ÙÛÞ�×áõÕÝñÛÞ�Ü×�ÚÓÞÛÕá×áÝ×�ÜÛ�Ä±̧±̧±�
�
�

ö(�é�¶ÝáÓÚÛá�×áÚèÞÚÝßÛý�
�
¹±� »ÞßáÓñÓá�Ù×�ÖÛÕÞ×½�ÜÝ×áÝ×ØÓÙÚÓ½�×Þ�ÝÙÚÓÙæ�ÓÞ½�ÛÞ�×ÙÝñÓáÞ×áÝ×ÙÚÓÞ�Ó�×�áÓêÖÓäçÛ�ÜÛ�

ÜÝ×í�
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�

ãË�

�
�

¹¹±� 1ÛØÓÙ×ÔÓ×á�ÛÞ�×ÙÝñÓáÞ×áÝ×ÙÚÓÞ�ÜÛ�ÜÝ×�ÙÛ�ÆáÝØÓÝáÛ�ÀÚÛ�̧ÛßÝ×ÖÝð×ÜÛá�ÜÛ�ÜÝ×í�
¹¹¹±� Ì×ÙÚÓá�×ÚÕ×ÖÝð×Ü×�×�áÓÖ×æçÛ�ÜÛÞ�×ÙÝñÓáÞ×áÝ×ÙÚÓÞ½�à×áÚÝßÝà×ÙÚÓÞ�ÜÛ�	À±�À±�½�

ÆÞÝßøÖÛÔÛÞ½�×ÖÕÙÛÞ�ÜÛÞ�ßÕáÞÛÞ�àáÛêÝÞÞÝÛÙ×ÖÝð×ÙÚÓÞ½�ß×ÚÓßÝÞØÛ½�ßÛá×Ö½�ÓÚß±í�
¹Ã±� ÄÛÙñÛß×á�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�à×á×�ÛÞ�áÓÞàÓßÚÝñÛÞ�×ÚÛÞ½�ÞÓØàáÓ�ÜÓð�ØÝÙÕÚÛÞ�×ÙÚÓÞ�

ÜÓ�ß×Ü×�ÓñÓÙÚÛí�
Ã±� ÆáÛØÛñÓá�Û�ÓÙÞ×ÝÛ�ÜÛ�ßÛá×Ö½�ÖÓØïá×ÙÜÛéÖîÓÞ�ÞÓØàáÓ�õÕÓ�ÛÞ�ß
ÙÚÝßÛÞ�Ü×�ÀÆÀÄ�

ÚåØ�àáÝÛáÝÜ×ÜÓÞí�
Ã¹±� ·áÔ×ÙÝð×á�ÓØ�ßÛÙóÕÙÚÛ�ßÛØ�ÛÞ�ÜÓØ×ÝÞ�ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�Ä̧ �̧ÚÛÜ×Þ�×Þ�êÓÞÚÝñÝÜ×ÜÓÞ�

àáÛØÛñÝÜ×Þ�ÙÛ�áÓÔÝØÓ�êÓßî×ÜÛ�Ú×ÝÞ�ßÛØÛ�¿ÝÙß×Ù×Þ�»ÞàÛáÚÝñ×Þ½�»ÜÕß×ÚÝñ×Þ½�ÓÚß±í�
Ã¹¹±� ·áÙ×ØÓÙÚ×á½�ÓØ�ßÛÙóÕÙÚÛ�ßÛØ�ÛÞ�ÜÓØ×ÝÞ�ØÓØïáÛÞ�ÜÛ�Ä̧ ½̧�×�ß×Þ×�à×á×�

êÓÞÚÝñÝÜ×ÜÓÞ�Ü×�âàÛß×í�
Ã¹¹¹±� ÄÕÝÜ×á�Ü×�Ø×ÙÕÚÓÙæçÛ�Ó�ßÛÙÞÓáñ×æçÛ�ÜÛÞ�ÝÙÞÚáÕØÓÙÚÛÞ�ØÕÞÝß×ÝÞí�
¹�±� ÄÕÝÜ×á�Ü×�ßÛÙÞÓáñ×æçÛ�ÜÛÞ�ÖÝñáÛÞ�ÜÓ�ß
ÙÚÝßÛÞ�Ó�Ø×ÚÓáÝ×Ö�à×á×�Û�àáÝØÓÝáÛ�×ÚÛ�

ÞÛßÝ×ÖÝð×ÜÛá�ÜÛ�ÜÝ×í�
�±� ºÓ×ÖÝð×á�ßÛÙêÓáåÙßÝ×�ÙÛØÝÙ×Ö�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�àáÓÞÓÙÚÓÞ�×Û�àáÝØÓÝáÛ�×ÚÛ�

ÞÛßÝ×ÖÝð×ÜÛá�ÜÛ�ÜÝ×±�
�

÷(�é�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧×�ÜÓý�
�
¹±� ºÓÞàÛÙÜÓá�àÓÖ×�ÔÕ×áÜ×�ÜÛÞ�ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ½�ÝÙÞÚáÕØÓÙÚ×Ö�ÛÜÛÙÚÛÖøÔÝßÛ�Ó�ÜÓØ×ÝÞ�

×ÚáÝïÕÝæ�ÓÞ�ÜÛ�ÞÓÚÛá�
¹¹±� Ì×ÙÚÓá�êÝßî×�ÝÙÜÝñÝÜÕ×Ö�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ßÛØ�êÛÚÛÔá×êÝ×½�ÜÓñÓÙÜÛ�ßÛÙÞÚ×á�ÚÛÜÛ�

×ÚÓÙÜÝØÓÙÚÛ�ØâÜÝßÛ�Ó�ÛÜÛÙÚÛÖøÔÝßÛí�
¹¹¹±� Ì×ÙÚÓá�ÛÞ�×áØòáÝÛÞ�ÜÓ�ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ�Ó�ÝÙÞÚáÕØÓÙÚÛÞ�ÛÜÛÙÚÛÖøÔÝßÛÞ�êÓßî×ÜÛÞ½�Ó�

ÓØ�àÓáêÓÝÚ×�ÛáÜÓØ½�ïÓØ�ßÛØÛ�×�ßÖ×ÞÞÝêÝß×æçÛ�ÜÓÞÚÓÞ½�êÝß×ÙÜÛ�ÜÓ�àÛÞÞÓ�Ü×Þ�
ßî×ñÓÞ�ÜÛÞ�×áØòáÝÛÞ½�ß×ïÓÙÜÛéÖîÓ�×ÝÙÜ×�êÝÞß×ÖÝð×á�Ó�ÜÝÞÚáÝïÕÝá�ÛÞ�àÞÝßÛÚáøàÝßÛÞ�
áÓßÓÝÚ×ÜÛÞ�àÓÖÛ�ØâÜÝßÛí�

¹Ã±� ÜÝÞÚáÝïÕÝá�ÛÞ�ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ�×ÛÞ�à×ßÝÓÙÚÓÞ½�ÙÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�àáÓÞßáÝÚÛÞ½�×ÚÓÙÚ×ÙÜÛ�
à×á×�õÕÓ�ÚÛÜÛ�ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛ�ÞÓó×�ÝÙÔÓáÝÜÛ�ÓØ�ÞÕ×�àáÓÞÓÙæ×í�

Ã±� ÆáÛñÝÜÓÙßÝ×á�àáÓñÝ×ØÓÙÚÓ½�Û�àáÓÓÙßîÝØÓÙÚÛ�ÜÛÞ�àÓÜÝÜÛÞ�ÜÓ�ßÛÙÞÕÖÚ×�ØâÜÝß×�Ó�
ÛÜÛÙÚÛÖøÔÝß×�ÓØ�ÝØàáÓÞÞÛ�àáøàáÝÛ½�ßÛÖîÓÙÜÛ�×ÞÞÝÙ×ÚÕá×�ÜÛ�ÝÙÚÓáÓÞÞ×ÜÛ�Ó�
ÓÙß×ØÝÙî×á½�×àøÞ�×Þ�×ÙÛÚ×æ�ÓÞ�ÜÓ�àá×äÓ½�ÛÞ�ÝØàáÓÞÞÛÞ�ñÝÞÚ×ÜÛÞ�àÓÖÛ�ØâÜÝßÛ�ô�
Ó̧ßáÓÚ×áÝ×�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñ×�Ü×�ÀÆÀÄ½�à×á×�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þ�ÜÓ�ßÛÞÚÕØÓí�

Ã¹±� »ÙÚáÓÔ×á�ÜÓ�àáÛÙÚÛ�ô�̧ÓßáÓÚ×áÝ×�ÀÜØÝÙÝÞÚá×ÚÝñ×�Ü×�ÀÆÀÄ½�à×á×�×Þ�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þ�
ÙÓßÓÞÞòáÝ×Þ½�ÛÞ�ÓÙß×ØÝÙî×ØÓÙÚÛÞ��à×á×�ßÛÙÞÕÖÚ×Þ�ßÛØ�ÓÞàÓßÝ×ÖÝÞÚ×Þ�êÛá×�ÜÛ�
àáÓÞèÜÝÛ½�ÞÛÖÝßÝÚ×ÜÛÞ�àÓÖÛ�ØâÜÝßÛ½�ÓÙêÓáØÓÝáÛÞ�ÛÕ�ÜÓÙÚÝÞÚ×Þ�Ü×�ÀÆÀÄí�

Ã¹¹±� ÇçÛ�ÓÙÚáÓÔ×á�×ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�õÕ×ÝÞõÕÓá�ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ�ÞÓØ�àáÓÞßáÝæçÛ�
ØâÜÝß×í�

Ã¹¹¹±� ÇçÛ�àÓáØÝÚÝá�×�ÙÓÙîÕØ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ½�ÔÕ×áÜ×á�ÛÕ�Ø×ÙÚÓá�õÕ×ÝÞõÕÓá�
ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ½�ÓØ�ÞÓÕ�àÛÜÓá½�ÜÓÙÚáÛ�Ü×�ßÓÖ×í�

¹�±� ÄÛÖÓÚ×á�óÕÙÚÛ�×Û�ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�Þ×�ÜÓ�Ü×�ÀÆÀÄ½�ÛÞ�ØÓÜÝß×ØÓÙÚÛÞ�õÕÓ�
àÛáñÓÙÚÕá×�ÞÓó×Ø�ÓÙÚáÓÔÕÓÞ�àÓÖÛÞ�ê×ØÝÖÝ×áÓÞ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞí�

�±� ÄÛØÕÙÝß×á�×Û�àáÓÞÝÜÓÙÚÓ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±�Û�ÕÞÛ�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÚÝàÛ�ÜÓ�àÞÝßÛÚáøàÝßÛ½�àÛá�
à×áÚÓ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�à×á×�õÕÓ�ÞÓó×Ø�ÚÛØ×Ü×Þ�×Þ�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þ�ÜÓ�ßÛÞÚÕØÓí�
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�

ãÎ�

�
�

�¹±� ÆáÛÝïÝá�×�àÓáØ×ÙåÙßÝ×�ÜÓ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÙÛ�ÞÓÚÛá�ÜÓ�Þ×�ÜÓ½�ÓäßÓÚÛ�à×á×�ÛÞ�êÝÙÞ�
ÙÓßÓÞÞòáÝÛÞ�ÜÓ�×ÚÓÙÜÝØÓÙÚÛ�ØâÜÝßÛ½�ÛÜÛÙÚÛÖøÔÝßÛ½�àÞÝßÛÖøÔÝßÛ�Ó�ÛÕÚáÛÞ�õÕÓ�ÞÓ�
ê×æ×Ø�ÙÓßÓÞÞòáÝÛÞí�

�¹¹±� »ÞÚ×ïÓÖÓßÓá½�ÜÓ�ßÛØÕØ�×ßÛáÜÛ�ßÛØ�×�ÜÝáÓÚÛáÝ×�Ü×�ÀÆÀÄ�Ó½�ÞÓØàáÓ�ÜÓ�
ßÛÙêÛáØÝÜ×ÜÓ�ßÛØ�×Þ�àáÓÞßáÝæ�ÓÞ�ØâÜÝß×Þ½�Û�îÛáòáÝÛ�ÜÓ�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�ÜÛ�
×ØïÕÖ×ÚøáÝÛ�ØâÜÝßÛ�Ó�Ô×ïÝÙÓÚÓ�ÛÜÛÙÚÛÖøÔÝßÛí�

�¹¹¹±� »ÙÚáÓÔ×á�×Û�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×½�×Þ�ßî×ñÓÞ�ÜÓ�×ßÓÞÞÛ�×Û�ÞÓÚÛá�ÜÓ�Þ×�ÜÓ½�
êÝß×ÙÜÛ�ÜÓ�àÛÞÞÓ�ÚçÛ�ÞÛØÓÙÚÓ�Ü×Þ�ßî×ñÓÞ�Ü×�ß×Ýä×�ÜÓ�àáÝØÓÝáÛÞ�ÞÛßÛááÛÞ�Ó�
×Ù×ÖÔâÞÝßÛÞ±�
�

ì(�é�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�Ê×ïÛáÚÓá×àÝ×ý�
�
¹±� ¶ÓÞÝÔÙ×á�ÕØ�×ÕäÝÖÝ×á�à×á×�ßÛÖ×ïÛá×á�ßÛØ�ÚÛÜ×Þ�×Þ�Ú×áÓê×Þ�ÜÛ�ÞÓÚÛáí�
¹¹±� Õ̧àÓáñÝÞÝÛÙ×á�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�Úá×ï×ÖîÛÞ�Ö×ïÛáÚÓáòàÝßÛÞ�áÓ×ÖÝð×ÜÛÞ�àÓÖÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞí�
¹¹¹±� ÀÚÓÙÚ×á�à×á×�õÕÓ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�àÓáØ×ÙÓæ×Ø�ÓØ�ÞÕ×Þ�áÓÞàÓßÚÝñ×Þ�ØÓÞ×Þ�Ó�

ÞÓÚÛáÓÞ�ÜÓÞÝÔÙ×ÜÛÞí�
¹Ã±� É×ðÓá�ßÕØàáÝá�×Þ�ÙÛáØ×Þ�õÕÓ�áÓÔÓØ�×�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×�Ü×�Þ×Ö×�ÜÓ�Ö×ïÛáÚÓá×àÝ×½�ÙçÛ�

àÓáØÝÚÝÙÜÛ�õÕÓ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÞÕï×Ø�Ù×Þ�ØÓÞ×Þ�ÞÓØ�ÙÓßÓÞÞÝÜ×ÜÓ½�ÙÓØ�õÕÓ�
Þ×Ý×Ø�ÜÛ�áÓßÝÙÚÛ�ÞÓØ�×ÕÚÛáÝð×æçÛí�ÓñÝÚ×á�õÕÓ�ÚÓÙî×Ø�ÜÝÞßÕÞÞ�ÓÞ�ÜÓÞÙÓßÓÞÞòáÝ×Þ�
���"2���������������������G����"�F�7��A��"��7�ñÛÖÕØÓ�×ÖÚÛ½�êÝõÕÓØ�ÛßÝÛÞÛÞ½�
ÖÓÝ×Ø�áÓñÝÞÚ×Þ½�ÖÝñáÛÞ�Ó�óÛáÙ×ÝÞ�ÓØ�îÛáòáÝÛ�ÜÓ�Úá×ï×ÖîÛ½�àÛÙî×Ø�ÛÞ�àâÞ�ÙÛÞ�
ï×ÙßÛÞ½�áÝÞõÕÓØ�×Þ�ØÓÞ×Þ½�ÓÚß±í�

Ã±� ÃÓáÝêÝß×á�ÜÝ×áÝ×ØÓÙÚÓ�ÛÞ�Ø×à×Þ�ÜÓ�ßÛØà×áÓßÝØÓÙÚÛ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�
ÓÞß×Ö×ÜÛÞí�

Ã¹±� É×ðÓá�áÓÖ×ÚøáÝÛÞ�ÜÓ�ÚÛÜ×Þ�×Þ�ÛßÛááåÙßÝ×Þ½�ÓÙß×ØÝÙî×ÙÜÛé×Þ�ÜÓ�àáÛÙÚÛ�×Û�
ÆáÓÞÝÜÓÙÚÓ�ÜÛ�Ä±�̧±�̧±½�à×á×�×Þ�ÜÓñÝÜ×Þ�àáÛñÝÜåÙßÝ×Þí�

Ã¹¹±� ÇÛ�êÝÙ×Ö�ÜÛ�àÓáèÛÜÛ½�×àøÞ�ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÜÓÝä×áÓØ�Û�áÓßÝÙÚÛ½�ñÓáÝêÝß×á�ÞÓ�ÚÛÜÛÞ�
ÜÓÝä×á×Ø�Û�ÖÛß×Öí�

Ã¹¹¹±� ÀÚÓÙÚ×á�à×á×�õÕÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�ÛïóÓÚÛÞ�ßÛÙêÓßßÝÛÙ×ÜÛÞ�àÓÖÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÞÓó×Ø�
ÓäàÛÞÚÛÞ�ÙÛ�ÞÓÚÛá�ÜÓ�ÓäàÛÞÝæçÛí�

¹�±� ÃÓáÝêÝß×á�ÞÓ�ß×Ü×�ÛïóÓÚÛ�ô�ñÓÙÜ×�ÓÞÚò�ßÛØ�ÓÚÝõÕÓÚ×½�ßÛÙÞÚ×ÙÜÛ�ñ×ÖÛá�Ó�ÙÛØÓ�ÜÛ�
áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�àáÛàáÝÓÚòáÝÛí�

�±� ÇçÛ�àÓáØÝÚÝá�õÕÓ�ÞÓó×Ø�ÔÕ×áÜ×ÜÛÞ�Ù×Þ�ßÓÖ×Þ½�ÛïóÓÚÛÞ�ßÛÙêÓßßÝÛÙ×ÜÛÞ�Ù×�
Ö×ïÛáÚÓá×àÝ×í�ÜÓñÓÙÜÛ�ÓÞÚÓÞ½�àÓáØ×ÙÓßÓáÓØ�ÙÛ�ÞÓÚÛá�àáøàáÝÛ�à×á×�ÓäàÛÞÝæçÛí�

�¹±� »Ø�ÜÝ×Þ�ÜÓ�ñÝÞÝÚ×Þ�ÜÛÞ�ê×ØÝÖÝ×áÓÞ½�àÓáØÝÚÝá�õÕÓ�ÛÞ�ÛïóÓÚÛÞ�×áÚÓÞ×Ù×ÝÞ�ô�ñÓÙÜ×�
ÞÓó×Ø�ÓäàÛÞÚÛÞ�ÓØ�ÕØ×�ØÓÞ×�ÙÛ�àòÚÝÛ½�à×á×�ÞÓáÓØ�ßÛØÓáßÝ×ÖÝð×ÜÛÞ�àÓÖÛ�
¼ÓÞÛÕáÓÝáÛ�ÓÍÛÕ�ÞÓÕ�×ÕäÝÖÝ×á±�

�¹¹±� ÆáÛÝïÝá�×�ÓäàÛÞÝæçÛ�Ó�ñÓÙÜ×�ÜÓ�õÕ×ÖõÕÓá�ÛïóÓÚÛ�êÛá×�ÜÛÞ�ÖÛß×ÝÞ�ÜÓÞÝÔÙ×ÜÛÞ�à×á×�
ÓÞÞÓ�êÝØ½�ÛÕ�õÕÓ�Û�ê×æ×�õÕ×ÖõÕÓá�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ�õÕÓ�ÙçÛ�ÓÞÚÓó×�×ÕÚÛáÝð×ÜÛí�

�¹¹¹±� ÀÚÓÙÚ×á�à×á×�õÕÓ�ÛÞ�ÛïóÓÚÛÞ�ÓäàÛÞÚÛÞ�ô�ñÓÙÜ×�ÞÓó×Ø�ÜÓ�ïÛ×�õÕ×ÖÝÜ×ÜÓ�Ó�ÚÓÙî×Ø�
àáÓæÛÞ�×ÜÓõÕ×ÜÛÞí�

�¹Ã±� ÄÕÝÜ×á�à×á×�õÕÓ½�ÕØ×�ñÓð�àÛá�ÞÓØ×Ù×½�ÞÓó×�ÓêÓÚÕ×Ü×�×�ÖÝØàÓð×�ÔÓá×Ö�ÜÛ�áÓßÝÙÚÛ½�
Ö×ñ×ÙÜÛéÞÓ�ÚÛÜ×�×�òáÓ×í�

�Ã±� ¶ÝÞÚáÝïÕÝá�Ó�ßÛÙêÓáÝá�ÚÛÜ×Þ�×Þ�êÓáá×ØÓÙÚ×Þ�ÕÞ×Ü×Þ�àÓÖÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÙÛ�îÛáòáÝÛ�
ÜÛ�Úá×ï×ÖîÛ�Ö×ïÛáÚÓáòàÝßÛí�
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�Ã¹±� Ì×ÙÚÓá�×ÚÕ×ÖÝð×Ü×�×�áÓÖ×æçÛ�Ü×Þ�êÓáá×ØÓÙÚ×Þ�Ó�ÜÓ�ÞÓÕÞ�áÓÞàÓßÚÝñÛÞ�àáÛàáÝÓÚòáÝÛÞí�
�Ã¹¹±� »ÙÚáÓÔ×á�×Þ�êÓáá×ØÓÙÚ×Þ�Ù×�ØÓÜÝÜ×�Ü×�ÙÓßÓÞÞÝÜ×ÜÓí�
�Ã¹¹¹±� ÇÛÞ�îÛáòáÝÛÞ�ÜÓ�à×ÖÓÞÚá×�Ó�áÓêÓÝæ�ÓÞ½�ßÕÝÜ×á�à×á×�õÕÓ�×Þ�êÓáá×ØÓÙÚ×Þ�

àÓáØ×ÙÓæ×Ø�ÙÛÞ�áÓÞàÓßÚÝñÛÞ�×áØòáÝÛÞ�ÜÓ�ß×Ü×�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ½�Ù×�Þ×Ö×�ÜÓ�
Ö×ïÛáÚÓá×àÝ×í�

�¹�±� ÇçÛ�àÓáØÝÚÝá�õÕÓ�ÞÓó×Ø�ÝÙÚáÛÜÕðÝÜ×Þ�Ù×Þ�ßÓÖ×Þ�õÕ×ÝÞõÕÓá�êÓáá×ØÓÙÚ×Þí�
��±� ÇÛ�êÝÙ×Ö�ÜÛ�ÓäàÓÜÝÓÙÚÓ½�ßÛÙêÓáÝá�×Þ�êÓáá×ØÓÙÚ×Þ�Ó�ÔÕ×áÜòéÖ×Þ�ÓØ�ÖÛß×Ö�×àáÛàáÝ×ÜÛ±�

�
�
Ë(�é�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�ºÓØÝæçÛý�
�
¹±� Ä×ïÓ�×Û�ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÛ�ÞÓÚÛá�áÓÞàÛÙÜÓá�àÓÖ×�ÛáÜÓØ½�êÝÜÓÖÝÜ×ÜÓ�Ó�ÔÕ×áÜ×�ÜÓ�

ÜÛßÕØÓÙÚÛÞ½�àÛÜÓÙÜÛ�ÝÙÜÝß×á�ÞÓÕÞ�×ÕäÝÖÝ×áÓÞí��
¹¹±� Ì×ÙÚÓá�ßÛÙÚáÛÖÓ�ÜÝòáÝÛ�ÜÛ�Úá×ï×ÖîÛ½�ÜÓÞÝÔÙ×ÙÜÛ�ÕØ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ½�à×á×�ßÛÖÓÚ×Þ�ÜÓ�

×ÞÞÝÙ×ÚÕá×Þ�ÜÛÞ�ÜÓØ×ÝÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�àáÓÞÚ×ÜÛáÓÞ�ÜÓ�ÞÓáñÝæÛÞ�Ó�ÜÛ�ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ�
ÜÓÞÞÓ�ÞÓÚÛá½�õÕ×ÚáÛ�ñÓðÓÞ�ÜÕá×ÙÚÓ�Û�ÜÝ×í�

¹¹¹±� Ì×ÙÚÓá�à×ÞÚ×�àáøàáÝ×�à×á×�ß×Ü×�áÓßÕàÓá×ÙÜÛ½�ÙÕØÓá×Ü×½�ßÕóÛ�Ù�ØÓáÛ�ÞÓáò�ÜÛ�
ßÛÙîÓßÝØÓÙÚÛ�ÜÛ�ÝÙÚÓáÓÞÞ×ÜÛ�Ó�ßÛÙÞÚ×áò�ÙÛ�ßá×ßîòí�

¹Ã±� Ì×ÙÚÓá�Û�ßÛÙÚáÛÖÓ�Ü×�áÓØÝæçÛ½�õÕÓ�ÞÓáò�ÜÝÔÝÚ×ÜÛ�ÓØ�ÝØàáÓÞÞÛ�ÛêÝßÝ×Ö½�ßÛÙÚÓÙÜÛ�
×Þ�×ÞÞÝÙ×ÚÕá×Þ�ÜÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ½�ÜÛ�áÓÞàÛÙÞòñÓÖ�àÓÖÛ�ÞÓÚÛá�Ó�ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�
»äÓßÕæçÛ�ÆÓÙ×Öí�

Ã±� ÀàøÞ�×�Úá×ÙÞßáÝæçÛ�ÜÛ�ßÛÙÚáÛÖÓ�×áõÕÝñ×á�Ù×�à×ÞÚ×�ÜÓ�áÓØÝæçÛí�
Ã¹±� Ì×ÙÚÓá�Û�îÛáòáÝÛ�ÜÓ�êÕÙßÝÛÙ×ØÓÙÚÛ�ÜÛ�ÞÓÚÛá�ÜÓ�áÓØÝæçÛ½�Ü×Þ��Ëî�ôÞ�¬ìî½�

àÛÜÓÙÜÛ�àáÛÖÛÙÔ×áéÞÓ�õÕ×ÙÜÛ�ÜÓñÝÜ×ØÓÙÚÓ�×ÕÚÛáÝð×ÜÛ�àÓÖ×�ÜÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄí�
Ã¹¹±� »Ö×ïÛá×á�ùÕ×ÜáÛ�ØÓÙÞ×Ö�ÜÓ�áÓØÝæçÛ�Ó�ÓÙß×ØÝÙî×á�×Û�ÓÙß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�»äÓßÕæçÛ�

ÜÓ�ÆÓÙ×±�
�

Î(�é�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�Ø×ÙÕÚÓÙæçÛý�
�
¹±� »êÓÚÕ×á�ßÛÙÞÓáÚÛÞ�Ù×Þ�ß×ÜÓÝá×Þ½�ßÝÙðÓÝáÛÞ½�×áØòáÝÛÞ½�ØÓÞ×Þ½�àÝÙÚÕá×�Ü×Þ�ßÓÖ×Þ½�

ßÛááÓÜÛáÓÞ½�×ÕÜÝÚøáÝÛ½�Þ×Ö×�ÜÓ�×ÕÖ×�Ó�ÜÓØ×ÝÞ�ÞÓÚÛáÓÞ½�õÕ×ÙÜÛ�ÙÓßÓÞÞòáÝÛí�
¹¹±� ÃÓáÝêÝß×á�ÚÛÜ×�×�ÖÝØàÓð×�ÜÛ�Ä±º±̧±í�
¹¹¹±� ºÓ×ÖÝð×á�ÖÝØàÓð×Þ�Ü×Þ�ß×Ýä×Þ�ÜÓ�ÓÞÔÛÚÛí�
¹Ã±� Ì×ÙÚÓá�ÓØ�ÛáÜÓØ�ÚÛáÙÓÝá×Þ½�ßîÕñÓÝáÛÞ½�Ö×ñ×ÚøáÝÛÞ½�Ú×ÙõÕÓÞ½�ÓÙß×Ù×ØÓÙÚÛÞ�Ó�

ÜÓØ×ÝÞ�ÞÓáñÝæÛÞ�îÝÜáòÕÖÝßÛÞí�
Ã±� É×ðÓá�áÓà×áÛÞ�Ù×Þ�ÝÙÞÚ×Ö×æ�ÓÞ�ÓÖâÚáÝß×Þ½�ïÓØ�ßÛØÛ�ÙÛÞ�×à×áÓÖîÛÞ�

ÓÖÓÚáÛÜÛØâÞÚÝßÛÞ�Ó�ÚáÛß×á�×Þ�Ö
Øà×Ü×Þí�
Ã¹±� É×ðÓá�Ø×ÙÕÚÓÙæçÛ�Ù×�áÓÜÓ�ÜÓ�ÓÞÔÛÚÛÞ�ÝÙÚÓáÙ×�Ó�ÜÓ�òÔÕ×Þ�àÖÕñÝ×ÝÞí�
Ã¹¹±� É×ðÓá�áÓà×áÛ�Ü×�òáÓ×�ÝÙÚÓáÙ×�	ºÓÔÝØÓ�ÉÓßî×ÜÛ��ÜÛ�Ä±º±̧±í�
Ã¹¹¹±� ÉÝÞß×ÖÝð×á�à×á×�õÕÓ�ÚÛÜÛÞ�ÛÞ�ÞÓÚÛáÓÞ�ÞÓó×Ø½�áÝÔÛáÛÞ×ØÓÙÚÓ½�ÖÝØàÛÞ�ÕØ×�ñÓð�àÛá�

ÞÓØ×Ù×í�
�

�
�
�
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Xuoy[���·Þ�ß×ÞÛÞ�ÛØÝÞÞÛÞ�ÞÓáçÛ�áÓÞÛÖñÝÜÛÞ�àÓÖ×�¶ÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ±�
�
�

Xuoy[*��»ÞÚ×�àÛáÚ×áÝ×�ÓÙÚá×áò�ÓØ�ñÝÔÛá�ÙÓÞÚ×�Ü×Ú×±�
� �
� ¶åéÞÓ�ßÝåÙßÝ×�×ÛÞ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÜÛ�ºÓÔÝØÓ�ÉÓßî×ÜÛ½�×Û�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�
Ó̧ÔÕá×Ùæ×½�×ÛÞ�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×Þ�Ó�ô�ÚÛÜ×�¶ÝáÓÚÛáÝ×�Ü×�ÀÆÀÄ±�
�
�
�
�
�
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Ydc_X̀ â [c[ÏXµ̂ d_üX̀ â [|́ XgX[
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[

dhijklmhnop[bqrsqtkqnlu[vpr[Zhnoupr[vh[dhqnohiulwxp[]psqlk[buy[zuln{[vh[Zlroup[|pk{}luo~[

�

÷��

�
�

Ä̧ �̧ÓñÝÚ×ÙÜÛ�õÕÓ�×ÞÞÝØ½�ÕØ�Ôá×ÙÜÓ�Ù�ØÓáÛ�ÜÓ�áÓßÕàÓá×ÙÜÛÞ�ÚÓÙî×Ø�×ßÓÞÞÛ�×ÛÞ�Ü×ÜÛÞ½�Û�

õÕÓ�×ÕØÓÙÚ×áÝ×�×�àáÛï×ïÝÖÝÜ×ÜÓ�ÜÓ�ÓááÛÞ±�

�

Xuoy[�%y�·Þ�ß×ÞÛÞ�ÛØÝÞÞÛÞ�ÞÓáçÛ�áÓÞÛÖñÝÜÛÞ�àÓÖ×�¶ÝáÓæçÛ�Ü×�ÀÆÀÄ½�ÛÕñÝÜ×Þ�ÚÛÜ×Þ�×Þ�òáÓ×Þ�

ÖÝÔ×Ü×Þ�ô�ÜÝÞßÝàÖÝÙ×�Ü×�ÓÙÚÝÜ×ÜÓ½�Ú×ÝÞ�ßÛØÛ�Û�»Ùß×ááÓÔ×ÜÛ�ÜÓ�̧ÓÔÕá×Ùæ×½�ÛÞ�¹ÙÞàÓÚÛá�ÜÓ�

Ó̧ÔÕá×Ùæ×Þ½�Û�ÄÛÙÞÓÖîÛ�¶ÝÞßÝàÖÝÙ×á�Ó�Û�àáøàáÝÛ�ÄÛÙÞÓÖîÛ�ÜÓ�̧ÝÙßÓáÝÜ×ÜÓ�Ó�̧ÛÖÝÜ×áÝÓÜ×ÜÓ�é�

Ä̧ ±̧�

�

�

�

�

_ol'nl\̄ ú[,%[[vh[X�uqk[vh[�,ÿ�y[

[

[

[

[

[

ÏXµbcZ_[XgeZg_̂[zcddc_dX[

bquhopu[c[hsjoq\p[vl[zûXZ[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[
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¿Å»ÉÅÇ�Ûâ»ÉÐÇÓ�éÁÅÈÃÄ¿ÅÆÃÂ�¿�Ç�¤Å»ÉÅÇ�®ÌÈÉÇÓ�»¿ÊÒÇ�ÇÛÊÉÀÃÈÇ»�Ã�éÊ¿ÕÁ¿ÅÆÃÊ�Ç»�ÐÁÊ»Ç»�
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ðyèáy¢»�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÉÅ»ÐÊÉÆÇ»�ÅÇ»�ÐÁÊ»Ç»Ó�È¿Ë¿ÊÒÇ�»¿�ÃÎÊ¿»¿ÅÆÃÊ�æ»�ÃÁÂÃ»�ÐÇÄ�ÐÉÅÐÇ�

ÄÉÅÁÆÇ»�È¿�ÃÅÆ¿Ð¿ÈÏÅÐÉÃÓ�ÉÄÎÇÊÆÃÅÈÇ�Ç�È¿»ÐÁÄÎÊÉÄ¿ÅÆÇ�ÈÃ�ÅÇÊÄÃ�¿Ä�éÃÂÆÃ�ÈÉ»ÐÉÎÂÉÅÃÊ�
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ðyëáÿ�éÊ¿ÕÁÏÅÐÉÃ�æ»�ÃÁÂÃ»�¿�Ç�ÛÇÄ�Ê¿ÅÈÉÄ¿ÅÆÇ�¿»ÐÇÂÃÊ�»¿ÊÒÇ�ÐÇÅ»ÉÈ¿ÊÃÈÇ»�ÄÌÊÉÆÇ�ÎÃÊÃ�
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�
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Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÕÁ¿�ÃÎÊ¿»¿ÅÆÃÊ¿Ä�Ç�¥¿ÊÆÉéÉÐÃÈÇ�È¿�ÐÇÅÐÂÁ»ÒÇ�ÈÇ»�Ê¿é¿ÊÉÈÇ»�ÐÁÊ»Ç»�ÇÁ�

ÐÇÄÎÊÇËÃÊ¿Ä�ÉÅÐÃÎÃÐÉÈÃÈ¿�ÎÃÊÃ�Ã�ÃÆÉËÉÈÃÈ¿�ÃÆÊÃËÌ»�È¿�ÃÆ¿»ÆÃÈÇ�È¿�ÎÊÇéÉ»»ÉÇÅÃÂ�

ÐÇÄÎ¿Æ¿ÅÆ¿��

�

v���yóáy »̈�ÃÆÉËÉÈÃÈ¿»�¿ÈÁÐÃÐÉÇÅÃÉ»Ó�ÉÅÐÂÁÉÅÈÇ�ÐÁÊ»Ç»�¿»Î¿ÐÉÃÂÉØÃÈÇ»Ó�ÎÇÈ¿ÊÒÇ�»¿Ê�

È¿»¿ÅËÇÂËÉÈÃ»�Ä¿ÈÉÃÅÆ¿�ÐÇÅËÏÅÉÇ�ÐÇÄ�¿ÅÆÉÈÃÈ¿»�ÎçÛÂÉÐÃ»�ÇÁ�ÎÊÉËÃÈÃ»�ÐÇÄ�ÉÅ»ÆÃÂÃÑÒÇ�

È¿�¿»ÐÇÂÃ»�ÅÇ�¥¿ÅÆÊÇ�È¿�£¿ÉÅÆ¿ÀÊÃÑÒÇ�«ÇÐÉÃÂ�ÇÁ�éÇÊÃ�È¿Â¿Ó��ÕÁÃÅÈÇ�ÎÇ»»ÔË¿Â��
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Î¿ÊÄÉÆÉÅÈÇµÂÖ¿�Ã�ÎÇ»»¿�È¿�ÂÉËÊÇ»�È¿�ÉÅ»ÆÊÁÑÒÇ�Ê¿ÂÉÀÉÇ»ÃÓ�ÅÃ�éÇÊÄÃ�Ê¿ÀÁÂÃÄ¿ÅÆÃÊ�ÈÃ�
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�
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»¿ÀÁÉÅÆ¿»�ÃÆÊÉÛÁÉÑê¿»Ú�
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�� £¿Ð¿Û¿Ê�¿�ËÉ»ÆÇÊÉÃÊÓ�ÅÃ�ÎÊ¿»¿ÅÑÃ�ÈÇ�Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃÓ�ÆÇÈÇ»�Ç»�Î¿ÊÆ¿ÅÐ¿»�

ÕÁ¿�¿ÅÆÊÃÊ¿Ä�¿�»ÃÔÊ¿Ä�ÈÇ»�Ê¿»Î¿ÐÆÉËÇ»�Ê¿ÀÉÄ¿»Ù�
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�

�� ¬ÊÃ×ÃÊµ»¿�È¿Ð¿ÅÆ¿Ä¿ÅÆ¿�¿�»¿Ê�ÐÇÊÆÏ»�ÐÇÄ�Ç»�ËÉ»ÉÆÃÅÆ¿»Ù�

�

̧�� Ð̈ÇÄÎÃÅÖÃÊ�Ã»�üÊ¿ËÉ»ÆÃ»ü�È¿�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÕÁ¿�¿ÅÆÊÃÄ�¿�»Ã¿Ä�ÈÇ»�Ê¿»Î¿ÐÆÉËÇ»�
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�� ©¿»»Ã�ÎÇÊÆÃÊÉÃÓ�ÈÉÃÊÉÃÄ¿ÅÆ¿Ó�ÆÊÃÛÃÂÖÃÊÒÇ�¿Ä�»É»Æ¿ÄÃ�È¿�Ê¿Ë¿ØÃÄ¿ÅÆÇÓ�ÆÊÏ»�

Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÈÇ�Ê¿ÀÉÄ¿�é¿ÐÖÃÈÇÓ�È¿�ìÆÉÄÇ�ÐÇÄÎÇÊÆÃÄ¿ÅÆÇÓ�ÕÁ¿�ÎÇÈ¿ÊÒÇ�»¿Ê�

ÉÅÈÉÐÃÈÇ»�Î¿ÂÇ�¥�«�«�Ó�¿�Ê¿é¿Ê¿ÅÈÃÈÇ»�Î¿ÂÇ�¤ÅÐÃÊÊ¿ÀÃÈÇ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃ�ÈÃ�̈§̈ ¥��
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¿�ÅÇ�Î¿ÊÔÇÈÇ�ÅÇÆÁÊÅÇÓ�ÈÃ»��¾Ö�æ»��ÿÖÓ�ÅÒÇ�ÎÇÈ¿ÅÈÇ�Ç�ÎÇÊÆ¿ÉÊÇ�ÃÛÃÅÈÇÅÃÊ�¿Ä�

Å¿ÅÖÁÄÃ�ÖÉÎìÆ¿»¿Ó�Ç�ÂÇÐÃÂ�»¿Ä�¿ÍÎÊ¿»»Ã�ÃÁÆÇÊÉØÃÑÒÇ�ÈÇ�Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃÙ�

�

�� ¢»�ÎÇÊÆ¿ÉÊÇ»�¿»ÆÒÇ�»ÁÛÇÊÈÉÅÃÈÇ»�ÈÉÊ¿ÆÃÄ¿ÅÆ¿�ÃÇ�Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃ�ÈÇ�ÈÉÃÓ�

ÅÃÈÃ�éÃØ¿ÅÈÇ�»¿Ä�Ã�»ÁÃ�Î¿ÊÄÉ»»ÒÇ�¿�ÈÃÅÈÇµÂÖ¿�ÐÉÏÅÐÉÃ�È¿�ÆÇÈÃ»�Ã»�ÇÐÇÊÊÏÅÐÉÃ»�

ÈÇ�»¿ÆÇÊÓ�»¿ÅÈÇ�ÃÉÅÈÃ�È¿�»ÁÃ�Ê¿»ÎÇÅ»ÃÛÉÂÉÈÃÈ¿Ú�

Ã÷�ÅÒÇ�ÃÛÊÉÊ�ÄÃÉ»�È¿�ÁÄÃ�ÀÊÃÈ¿�ÃÇ�Ä¿»ÄÇ�Æ¿ÄÎÇÓ�È¿Ë¿ÅÈÇ�ÁÄÃ�Î¿ÊÄÃÅ¿Ð¿Ê�
é¿ÐÖÃÈÃÓ�¿ÅÕÁÃÅÆÇ�Ã�ÇÁÆÊÃ�¿»ÆÉË¿Ê�ÃÛ¿ÊÆÃÙ�

Û÷�ÄÃÅÆ¿Ê�»¿ÄÎÊ¿�Ã»�ÐÖÃË¿»�¿Ä�»¿Á�ÎÇÈ¿ÊÙ�
Ð÷�ÅÒÇ�Î¿ÊÄÉÆÉÊ�Ã�¿ÅÆÊÃÈÃ�È¿�Î¿»»ÇÃ»�¿»ÆÊÃÅÖÃ»�ÅÇ�Ê¿ÐÉÅÆÇ�»¿Ä�ÃÁÆÇÊÉØÃÑÒÇ�ÈÇ�
Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃÙ�

È÷�ÅÒÇ�Î¿ÊÄÉÆÉÊ�Ã�»ÃÔÈÃ�È¿�Å¿ÅÖÁÄ�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ�ÈÇ�Ê¿ÀÉÄ¿�é¿ÐÖÃÈÇ�ÎÃÊÃ�Ç�
Ê¿ÀÉÄ¿�»¿ÄÉÃÛ¿ÊÆÇ�»¿Ä�¿ÍÎÊ¿»»Ã�ÃÁÆÇÊÉØÃÑÒÇ�ÈÇ�¤ÅÐÃÊÊ¿ÀÃÈÇ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃÙ�
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¿÷�ÉÄÎ¿ÈÉÊ�Ã�¿ÅÆÊÃÈÃÓ�ÅÃ�âÊ¿Ã�ÈÃ�ÎÇÊÆÃÊÉÃÓ�È¿�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÈÇ�Ê¿ÀÉÄ¿�
»¿ÄÉÃÛ¿ÊÆÇÓ�¿ÍÐ¿ÆÇ�»¿�ÃÁÆÇÊÉØÃÈÇ»�Î¿ÂÇ�¤ÅÐÃÊÊ¿ÀÃÈÇ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃ�ÈÃ�̈§̈ ¥Ù�

é÷�ÅÒÇ�Î¿ÊÄÉÆÉÊ�ÕÁÃÂÕÁ¿Ê�ÐÇÅÆÃÆÇ�È¿�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÈÇ�Ê¿ÀÉÄ¿�é¿ÐÖÃÈÇ�ÐÇÄ�
Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÈÇ�Ê¿ÀÉÄ¿�»¿ÄÉÃÛ¿ÊÆÇ�¿�ËÉÐ¿µË¿Ê»ÃÙ�

À÷�Ê¿Ð¿Û¿Ê�¿ÅÐÇÄ¿ÅÈÃ»�»ÇÄ¿ÅÆ¿�ÃÐÇÄÎÃÅÖÃÈÃ»�ÈÇ�Ê¿ÐÉÛÇ�ÎÊìÎÊÉÇÓ�ÐÇÄ�Ç�ËÉ»ÆÇ�
ÈÇ�ÎÇÊÆ¿ÉÊÇ�ÈÃ�ÎÇÊÆÃÊÉÃ�ÎÊÉÅÐÉÎÃÂ�ÈÇ�¥�£�«��¿�ÈÃ�Î¿»»ÇÃ�ÕÁ¿�Ã»�ÆÉË¿Ê�¿ÅÆÊ¿ÀÃÈÇÙ�

Ö÷�ÎÃ»»ÃÊ�üÊ¿ËÉ»ÆÃü�ÐÇÄÎÂ¿ÆÃÓ�ÅÃ�ÎÊ¿»¿ÅÑÃ�ÈÇ�Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃ�¿�
§Ê¿»ÉÈ¿ÅÆ¿�ÈÇ�¥��«��«�Ó�¿Ä�ÆÇÈÇ»�Ç»�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÈÇ�£¿ÀÉÄ¿�²¿ÐÖÃÈÇ�ÕÁ¿Ó�
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v���yèè�ÿ �̈ÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÑÒÇ�ÈÃ�̈§̈ ¥�Ì�ÐÇÄÎÇ»ÆÃ�È¿Ú�¡ÉÊ¿ÆÇÊÉÃ�¤Í¿ÐÁÆÉËÃÓ�̈»»É»ÆÏÅÐÉÃ�

#ÁÊÔÈÉÐÃÓ��»¿ÆÇÊ�²ÉÅÃÅÐ¿ÉÊÇÓ�«¿ÐÊ¿ÆÃÊÉÃÓ�Å»Î¿ÆÇÊÉÃ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃ�¿�¡É»ÐÉÎÂÉÅÃÓ�«¿ÆÇÊ�È¿�

§ÃÆÊÉÄúÅÉÇ$̈ÂÄÇÍÃÊÉéÃÈÇÓ�«ÃçÈ¿Ó�¢éÉÐÉÅÃ»�§ÊÇéÉ»»ÉÇÅÃÂÉØÃÅÆ¿»Ó��¤ÈÁÐÃÑÒÇÓ�̈»»É»ÆÏÅÐÉÃ�

æ»�̧ÉÆÉÄÃ»Ó�̈»»É»ÆÏÅÐÉÃ�æ�²ÃÄÔÂÉÃÓ�̧ÃÂÇÊÉØÃÑÒÇ�ºÁÄÃÅÃ�¿�¤»ÎÉÊÉÆÁÃÂÚ�

�

��¢»�ÆÊÃÛÃÂÖÇ»�ÃÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÆÉËÇ»�»¿ÊÒÇ�Ê¿ÃÂÉØÃÈÇ»�ÎÇÊ�ËÇÂÁÅÆâÊÉÇ»�¿�éÁÅÐÉÇÅâÊÉÇ»Ù�

�

��¢»�À¿»ÆÇÊ¿»�ÈÇ�»¿ÆÇÊ�ÃÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÆÉËÇ�»¿�Ê¿ÁÅÉÊÒÇ�»¿ÄÃÅÃÂÄ¿ÅÆ¿�ÐÇÄ�Ã�ÎÊ¿»ÉÈÏÅÐÉÃ�

ÈÃ�̈§̈ ¥�ÎÃÊÃ�ÄÇÄ¿ÅÆÇ»�È¿�¿»ÎÉÊÉÆÁÃÂÉÈÃÈ¿�¿�ÎÃÊÃ�ÈÉ»ÐÁ»»ÒÇ�¿�¿ÅÐÃÄÉÅÖÃÄ¿ÅÆÇ�

ÈÃ»�ÕÁ¿»Æê¿»�ÃÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÆÉËÃ»Ù�

�
��̈ Îì»�Ã�Ê¿ÁÅÉÒÇ�ÃÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÆÉËÃÓ�ÐÃÈÃ�ÁÄ�ÈÇ»�»¿ÆÇÊ¿»�È¿Ë¿Êâ�»¿�Ê¿ÁÅÉÊ�

»¿ÎÃÊÃÈÃÄ¿ÅÆ¿Ó�ÎÃÊÃ�ÆÊÃÆÃÊ�È¿�Ã»»ÁÅÆÇ»�È¿�»ÁÃ�âÊ¿ÃÙ�

�

̧��¥ÃÈÃ�»¿ÆÇÊ�Ì�ÃÁÆúÅÇÄÇ�Ì�Æ¿Êâ�Ç�»¿Á�Ê¿ÀÁÂÃÄ¿ÅÆÇ�ÎÊìÎÊÉÇÙ�

�

�̧�ýÁÃÅÈÇ�Ç�»¿ÆÇÊ�ÃÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÆÉËÇ�»ÉÆÁÃÊµ»¿�ÐÇÅÆÉÀÁÇ�æ»�È¿Î¿ÅÈÏÅÐÉÃ»�ÈÇ�Ê¿ÀÉÄ¿�

»¿ÄÉÃÛ¿ÊÆÇ�ÉÅÆÊÃÄÁÊÇ»Ó�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÈÇ�Ê¿ÀÉÄ¿�»¿ÄÉÃÛ¿ÊÆÇ�ÎÇÈ¿ÊÒÇ�ÐÇÂÃÛÇÊÃÊ�ÃÂÉ�

ÐÇÄÇ�ÃÁÍÉÂÉÃÊ¿»Ó�Ã�ÐÊÉÆÌÊÉÇ�ÈÇ»�ÃÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÈÇÊ¿»�È¿�ÐÃÈÃ�»¿ÆÇÊÙ�

�

̧��̈ »�Ê¿ÎÃÊÆÉÑê¿»�ÈÇ�»¿ÆÇÊ�ÃÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÆÉËÇ�È¿Ë¿ÊÒÇ�Î¿ÊÄÃÅ¿Ð¿Ê�ÆÊÃÅÐÃÈÃ»�ÕÁÃÅÈÇ�ÅÒÇ�

¿»ÆÉË¿Ê¿Ä�¿Ä�éÁÅÐÉÇÅÃÄ¿ÅÆÇ�¿�Ã»�ÐÖÃË¿»�È¿�ÃÐ¿»»Ç�È¿Ë¿ÊÒÇ�éÉÐÃÊ�È¿�ÎÇ»»¿�ÈÇ»�

Ê¿»Î¿ÐÆÉËÇ»�Ê¿»ÎÇÅ»âË¿É»�Î¿ÂÇ�»¿ÆÇÊ��

�

�

{�ÜÝ�y}}y

��ywã���y��y{��y

�

v���yèë�y¢�§âÆÉÇ�È¿�»ÇÂ�¿�ÂÃØ¿ÊÓ�éÁÅÐÉÇÅÃÊâ�È¿�»¿ÀÁÅÈÃ�æ�»¿ÍÆÃµé¿ÉÊÃÓ�ÈÃ»���Ö��Ä�æ»�

�¾Ö���¿�ÈÃ»���Ö���æ»��ªÖ��Ó�ÎÃÊÃ�ÛÃÅÖÇ�È¿�»ÇÂÓ�¿�ÈÃ»��ÿÖ���æ»���Ö��Ó�ÎÃÊÃ�ÂÃØ¿Ê�¿�

¿»ÎÇÊÆ¿��

�



vwvxyzyv{{|x}v~�|y��yw�|��~�|y�yv{{}{���x}vyv|{yx|����v�|{y
y

�����������yv�������������y��yvwvxy

�

���

�
�
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��y���y��yß����y��y��������y
�
v���yïó��¢�Ë¿ÔÐÁÂÇ�ÈÃ�¤ÅÆÉÈÃÈ¿Ó�»¿�È¿»ÆÉÅÃ�Ã�ÃÆ¿ÅÈ¿Ê�¿ÍÐÂÁ»ÉËÃÄ¿ÅÆ¿�æ»�Å¿Ð¿»»ÉÈÃÈ¿»�

ÈÃ�̈§̈ ¥Ó�»¿ÅÈÇ�Ë¿ÈÃÈÇ�Ç�»¿Á�Á»Ç�ÎÃÊÆÉÐÁÂÃÊ��

�

v���yïô��¢�ÐÃÊÊÇ�È¿Ë¿Êâ�Î¿ÊÄÃÅ¿Ð¿Ê�ÅÃ�̈§̈ ¥�¿Ó�»¿�ÎÇÊ�ÄÇÆÉËÇ�Ê¿Â¿ËÃÅÆ¿Ó�ÅÒÇ�ÎÁÈ¿Ê�

éÉÐÃÊ�ÃÂÉÓ�Ç�éÃÆÇ�»¿Êâ�ÐÇÄÁÅÉÐÃÈÇ�ÃÇ�Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃÓ�ÕÁ¿�ÃÅÇÆÃÊâ�Ç�ÂÇÐÃÂ�ÈÃ�»ÁÃ�

ÂÇÐÃÂÉØÃÑÒÇ�¿�Ç�Åû�È¿�Æ¿Â¿éÇÅ¿�ÈÇ�ÐÇÅÈÁÆÇÊÓ�ÎÃÊÃ�ÐÇÅÆÃÆÇ»�ÁÊÀ¿ÅÆ¿»��

�

v���yñø��¤ÅÆ¿ÅÈ¿µ»¿�ÎÇÊ�Å¿Ð¿»»ÉÈÃÈ¿»�ÈÃ�̈§̈ ¥Ó�Ã»�¿»ÐÇÂÆÃ»�ÎÃÊÃ�ÐÇÄÎÃÊ¿ÐÉÄ¿ÅÆÇ�Ã�

ÄÌÈÉÐÇÓ�È¿ÅÆÉ»ÆÃÓ�Ë¿ÂìÊÉÇ»Ó��»¿ÄÉÅâÊÉÇ»Ó�ÐÁÊ»Ç»Ó�ÎÃÂ¿»ÆÊÃ»Ó�Ê¿ÁÅÉê¿»Ó�»¿ÊËÉÑÇ»�È¿�éìÊÁÄÓ�

¿�ÇÁÆÊÇ»�Ã�ÐÊÉÆÌÊÉÇ�ÈÃ�¡ÉÊ¿ÑÒÇ���

�

v���yñà��̈ �ÎÊ¿»ÆÃÑÒÇ�ÈÇ�»¿ÊËÉÑÇ�»¿Êâ�ÃÀ¿ÅÈÃÈÃ�ÐÇÄ�Ç�ÐÇÅÈÁÆÇÊ�ÈÇ�Ë¿ÔÐÁÂÇÓ�È¿�ÃÐÇÊÈÇ�

ÐÇÄ�Ã»�Å¿Ð¿»»ÉÈÃÈ¿»Ó�Î¿ÂÇ»�éÁÅÐÉÇÅâÊÉÇ»�ÈÇ�»¿ÆÇÊ�̈ ÈÄÉÅÉ»ÆÊÃÆÉËÇÓ�Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�

«¿ÀÁÊÃÅÑÃ�¿�ÇÁÆÊÇ»�ÕÁ¿�Å¿Ð¿»»ÉÆ¿Ä�È¿Â¿��

�

v���yñè��§ÃÊÃ�ÃÆ¿ÅÈÉÄ¿ÅÆÇ�ÈÃ»�Å¿Ð¿»»ÉÈÃÈ¿»�ÈÃ�̈§̈ ¥Ó�Ç�ÐÃÊÊÇ�»¿Êâ�Á»ÃÈÇ�È¿���(�Ã�ö�(�

é¿ÉÊÃÓ�ÈÃ»���Ú���æ»��ÿÚ���ÖÇÊÃ»�¿Ó�éÇÊÃ�È¿»Æ¿»�Î¿ÊÔÇÈÇ»Ó�Ç»�ÈÇÐÁÄ¿ÅÆÇ»�¿�Ã�ÐÖÃË¿�ÈÇ�

Ë¿ÔÐÁÂÇÓ�éÉÐÃÊÒÇ�¿Ä�ÎÇÈ¿Ê�ÈÇ�Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃ��

�

v���yñë��§ÃÊÃ�ÃÆ¿ÅÈÉÄ¿ÅÆÇ»�È¿�ÁÊÀÏÅÐÉÃÓ�ÐÇÄÇ�¿»ÐÇÂÆÃ»�ÎÃÊÃ�ÐÇÄÎÃÊ¿ÐÉÄ¿ÅÆÇ�Ã�

ÖÇ»ÎÉÆÃÂÓ��ÄÌÈÉÐÇ�¿�Ë¿ÂìÊÉÇÓ�éÇÊÃ�ÈÇ»�ÈÉÃ»�¿�ÖÇÊâÊÉÇ»�Ä¿ÅÐÉÇÅÃÈÇ»�ÅÇ�ÃÊÆÉÀÇ�ÃÅÆ¿ÊÉÇÊÓ�Ç�

Å»Î¿ÆÇÊ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃ�Ê¿ÕÁÉ»ÉÆÃÊâ�Ç�ÐÇÅÈÁÆÇÊ�È¿�»¿ÀÁÊÃÅÑÃÓ�ÇÁ�»¿�Ç�Ä¿»ÄÇ�ÅÒÇ�ÎÁÈ¿Ê�

ÃÆ¿ÅÈ¿Ê�æ�»ÇÂÉÐÉÆÃÑÒÇÓ�Ç�éÃÆÇ�»¿Êâ�ÐÇÄÁÅÉÐÃÈÇ�ÃÇ�¤ÅÐÃÊÊ¿ÀÃÈÇ�È¿�«¿ÀÁÊÃÅÑÃÓ�ÎÃÊÃ�Ã»�

ÎÊÇËÉÈÏÅÐÉÃ»�ÐÃÛÔË¿É»��

�

v���yñí��̈ »�¿»ÐÇÂÆÃ»�ÈÇ»�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÎÃÊÃ�ÐÇÄÎÃÊ¿ÐÉÄ¿ÅÆÇ�Ã�ÖÇ»ÎÉÆÃÉ»Ó�ÄÌÈÉÐÇ»Ó�

È¿ÅÆÉ»ÆÃ»�¿�ÇÁÆÊÇ»Ó�ÃÐÃÊÊ¿ÆÃÊµÂÖ¿»µÒÇ�ÁÄÃ�ÆÃÍÃ�È¿�Ê¿ÄÁÅ¿ÊÃÑÒÇ�ÈÃ»�È¿»Î¿»Ã»Ó�ÐÁ×Ç�

ËÃÂÇÊ�»¿Êâ�éÉÍÃÈÇ�Î¿ÂÃ�̈§̈ ¥Ó�Ã�»¿Ê�Ê¿ÐÇÂÖÉÈÃ�Î¿ÂÇ�¥««�¿�¿ÅÐÃÄÉÅÖÃÈÃ�æ�Æ¿»ÇÁÊÃÊÉÃ�ÈÃ�

§̈̈ ¥��

�



vwvxyzyv{{|x}v~�|y��yw�|��~�|y�yv{{}{���x}vyv|{yx|����v�|{y
y

�����������yv�������������y��yvwvxy

�

�ÿ�

�
�

v���yñï��¢»�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»�ÐÃÊ¿ÅÆ¿»�¿»ÆÃÊÒÇ�É»¿ÅÆÇ»�ÈÃ�Ê¿é¿ÊÉÈÃ�ÆÃÍÃ��

�

v���yññ��¢�ÐÇÅÈÁÆÇÊ�ÇéÉÐÉÃÂ�ÄÃÅÆ¿Êâ�Ê¿ÂÃÆìÊÉÇ�ÈÉâÊÉÇ�ÐÇÄ�Ã�»ÉÆÁÃÑÒÇ�ÈÇ�ÐÃÊÊÇÓ�ÉÅÐÂÁÉÅÈÇ�

ÕÁÉÂÇÄ¿ÆÊÃÀ¿ÄÓ�ÐÇÅ»ÁÄÇ�È¿�ÀÃ»ÇÂÉÅÃÓ�ìÂ¿Ç�¿�ÇÁÆÊÇ»�È¿�ÉÅÆ¿Ê¿»»¿��

�

v���yñò��ýÁÃÅÈÇ�Ç�ÐÃÊÊÇ�éÇÊ�ÐÇÅÈÁØÉÈÇ�ÎÇÊ�ÄÇÆÇÊÉ»ÆÃ�ÅÒÇ�ÇéÉÐÉÃÂÓ�Ç�ÐÇÅÈÁÆÇÊ�ÅÒÇ�ÎÇÈ¿Êâ�

È¿ÉÍÃÊ�Ã�¤ÅÆÉÈÃÈ¿�»¿Ä�Ç�ÎÊ¿¿ÅÐÖÉÄ¿ÅÆÇ�È¿�éÉÐÖÃ�ÎÊìÎÊÉÃÓ�ÐÇÅÆ¿ÅÈÇ�Ç»�»¿Á»�ÈÃÈÇ»Ó�Ã�

»ÉÆÁÃÑÒÇ�ÈÇ�ÐÃÊÊÇÓ�ÕÁÉÂÇÄ¿ÆÊÃÀ¿ÄÓ�¿ÆÐ��

�

v���yñó��«¿Êâ�È¿�Ê¿»ÎÇÅ»ÃÛÉÂÉÈÃÈ¿�ÈÇ�ÐÇÅÈÁÆÇÊ�È¿�»¿ÀÁÊÃÅÑÃÓ�¿»ÐÇÂÖÉÈÇ�Î¿ÂÃ�¡ÉÊ¿ÑÒÇ�

ÈÃ�̈§̈ ¥Ó�Ã�ÄÃÅÁÆ¿ÅÑÒÇ�Ä¿ÐþÅÉÐÃÓ�Ã�ÂÉÄÎ¿ØÃ�¿�È¿ÄÃÉ»�ÐÁÉÈÃÈÇ»�ÕÁ¿�ÎÇ»»ÉÛÉÂÉÆ¿Ä�Ç�

ÛÇÄ�Á»Ç�¿�Ã�ÐÇÅ»¿ÊËÃÑÒÇ�ÈÇ�Ë¿ÔÐÁÂÇÙ�

�

v���yñô��¤Ä�ÐÃ»Ç�È¿�Å¿Ð¿»»ÉÈÃÈ¿Ó�ÇÁÆÊÇ»�ÐÇÅÈÁÆÇÊ¿»�ÎÇÈ¿ÊÒÇ�ÁÆÉÂÉØÃÊ�Ç�Ë¿ÔÐÁÂÇÓ�È¿»È¿�

ÕÁ¿�Æ¿ÅÖÃÄ�ÖÃÛÉÂÉÆÃÑÒÇ�¿�ÃÁÆÇÊÉØÃÑÒÇ�¿ÍÎÊ¿»»Ã�ÈÇ�§Ê¿»ÉÈ¿ÅÆ¿�ÈÃ�̈§̈ ¥��

�

v���yòø��ºÃË¿ÅÈÇ�ÄÁÂÆÃ»�ÈÁÊÃÅÆ¿�Ã�ÐÉÊÐÁÂÃÑÒÇ�ÈÇ�Ë¿ÔÐÁÂÇÓ�»¿ÊÒÇ�¿ÂÃ»�È¿�

Ê¿»ÎÇÅ»ÃÛÉÂÉÈÃÈ¿�ÈÇ�ÐÇÅÈÁÆÇÊ��

�

v���yòà��̈ »�ÃÅÇÊÄÃÂÉÈÃÈ¿»�ÇÁ�ÉÅÐÉÈ¿ÅÆ¿»�ÈÁÊÃÅÆ¿�Ç�Á»Ç�ÈÇ�Ë¿ÔÐÁÂÇÓ�»¿ÊÒÇ�Ê¿»ÇÂËÉÈÇ»�È¿�

ÎÊÇÅÆÇ�Î¿ÂÇ�ÐÇÅÈÁÆÇÊ�ÕÁ¿�È¿Ë¿Êâ�ÐÇÄÁÅÉÐÃÊ�Ç�éÃÆÇ�ÉÄ¿ÈÉÃÆÃÄ¿ÅÆ¿�ÃÇ�¤ÅÐÃÊÊ¿ÀÃÈÇ�È¿�

«¿ÀÁÊÃÅÑÃ��

�
�

{�ÜÝ�ȳ}}y
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ðyàáÿ »õÇ»÷�ÐÇÄÎÃÅÖ¿ÉÊÃ»õÇ»÷Ó�ÅÇÉËÃ»õÇ»÷�¿�ÅÃÄÇÊÃÈÃ»õÇ»÷�È¿�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇ»õÃ»÷Ó�»¿�Ä¿ÅÇÊ¿»Ó�

»ÇÄ¿ÅÆ¿�Æ¿ÊÒÇ�ÃÐ¿»»Ç�ÃÇ�ÂÇÐÃÂ�È¿�ËÉ»ÉÆÃ»�ÕÁÃÅÈÇ�ÃÁÆÇÊÉØÃÈÃ»�×ÁÈÉÐÉÃÂÄ¿ÅÆ¿�¿�ÃÐÇÄÎÃÅÖÃÈÃ»�

È¿�ÎÃÊ¿ÅÆ¿»�ÄÃÉÇÊ¿»�È¿�ÉÈÃÈ¿��Ó�

y

ðyèáyºÃË¿Êâ�ÁÄÃ�ÎÃ»ÆÃ�ÎÊìÎÊÉÃ�ÎÃÊÃ�ÐÃÈÃ�Ê¿ÐÁÎ¿ÊÃÅÈÇÓ�ÈÃ�ÕÁÃÂ�ÐÇÅ»ÆÃÊÒÇ�ÈÇÐÁÄ¿ÅÆÇ»�¿�

ÉÅéÇÊÄÃÑê¿»�ÈÃ»�Î¿»»ÇÃ»�ÐÊ¿È¿ÅÐÉÃÈÃ»�Ã�ËÉ»ÉÆâµÂÇÚ�

y

ðyëáy©¿ÅÖÁÄ�ËÉ»ÉÆÃÅÆ¿�éÃÄÉÂÉÃÊ�ÎÇÈ¿Êâ�ÃÈ¿ÅÆÊÃÊ�Ã»�È¿Î¿ÅÈÏÅÐÉÃ»�ÈÇ�¥�£�«��»¿Ä�Ç�È¿ËÉÈÇ�

ÐÊ¿È¿ÅÐÉÃÄ¿ÅÆÇ��

y

v���yïá�y �̈̈§̈ ¥�¿ÍÉÀÉÊâ�ÎÃÊÃ�Ç�ÐÊ¿È¿ÅÐÉÃÄ¿ÅÆÇÚy

�

��§Ê¿¿ÅÐÖÉÄ¿ÅÆÇ�È¿�ÁÄÃ�éÉÐÖÃ�ÎÊìÎÊÉÃÙ�

��¡ÁÃ»�éÇÆÇÀÊÃéÉÃ»�ªÍ¼Ù�

��¢�Á»Ç�ÈÇ�¥ÊÃÐÖâ�ÈÁÊÃÅÆ¿�Ã�ËÉ»ÉÆÃÙ�

̧��¥¿ÊÆÉÈÒÇ�È¿�ÐÃ»ÃÄ¿ÅÆÇÓ�È¿�ÅÃ»ÐÉÄ¿ÅÆÇÓ�ÐÌÈÁÂÃ�È¿�ÉÈ¿ÅÆÉÈÃÈ¿Ó�ÇÁ�ÇÁÆÊÇ�ÈÇÐÁÄ¿ÅÆÇÓ�

ÐÇÅéÇÊÄ¿�Ç�ÐÃ»ÇÙ�

�̧�©ÇÄ¿�¿�¿ÅÈ¿Ê¿ÑÇ�ÐÇÄÎÂ¿ÆÇ�È¿�ÆÊÏ»�Î¿»»ÇÃ»�ÐÇÅÖ¿ÐÉÈÃ»Ó�ÕÁ¿�ÅÒÇ�»¿×ÃÄ�ÎÃÊ¿ÅÆ¿»Ù�

̧��¬ÃÍÃ�Ê¿ÂÃÆÉËÃ�ÃÇ�ÄÃÆ¿ÊÉÃÂ�¿�æ�ÐÇÅé¿ÐÑÒÇ�ÈÃ�ÐÊ¿È¿ÅÐÉÃÂ��

�

ðyàáy¢�ÉÅÆ¿Ê¿»»ÃÈÇ�ÅÇ�ÐÊ¿È¿ÅÐÉÃÄ¿ÅÆÇ�»Á×¿ÉÆÃÊµ»¿µâ�æ�Ê¿ÃÂÉØÃÑÒÇ�È¿�Î¿»ÕÁÉ»Ã»�ÎÃÊÃ�

Ë¿ÊÉéÉÐÃÑÒÇ�ÈÃ»�ÉÅéÇÊÄÃÑê¿»�ÎÊ¿»ÆÃÈÃ»Ù�

y



vwvxyzyv{{|x}v~�|y��yw�|��~�|y�yv{{}{���x}vyv|{yx|����v�|{y
y

�����������yv�������������y��yvwvxy

�

ªö�

�
�

ðyèáy¬ÇÈÇ�ËÉ»ÉÆÃÅÆ¿�»¿Êâ�ÇÛÊÉÀÃÈÇ�Ã�ÃéÉÍÃÊ�ÅÇ�Î¿ÉÆÇÓ�È¿�ÄÇÈÇ�ËÉ»ÔË¿ÂÓ�Ã�ÐÊ¿È¿ÅÐÉÃÂÓ�ÕÁÃÅÈÇ�

¿»ÆÉË¿Ê�ÅÇ�ÉÅÆ¿ÊÉÇÊ�ÈÇ�¥�£�«��

y
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