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Introdução: Pena privativa de liberdade significa que há um cerceamento da liberdade
do indivíduo que foi condenado, com sentença penal transitada em julgado, podendo
cumpri-la no regime fechado, no semi aberto ou no aberto, segundo art. 33 e seguintes
do Decreto-Lei n 2848/1940. Sendo assim, teoricamente, apenas o direito de
locomoção do indivíduo está restrito, é o que traz o art. 3 da Lei nº 7210/1983, “ao
condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela
sentença ou pela lei. Tendo eminentemente a violação dessas normas e a ineficiência
da ressocialização dos condenados, surgiu o modelo APAC. Objetivo: A metodologia
APAC fundamenta-se no estabelecimento de uma disciplina rígida, caracterizada pelo
respeito, ordem, trabalho, envolvimento da família do sentenciado e preservação da
dignidade.
Diante o exposto, o objetivo do presente trabalho é estudar o modelo APAC,garantindo
a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Metodologia: O método de
abordagem utilizado é teórico-dedutivo e sendo o método de procedimento adotado, o
comparativo, vez que haverá a comparação entre o sistema carcerário comum e o
modelo APAC, no que concerne o princípio da dignidade da pessoa humana. A técnica
de pesquisa utilizada foi à bibliográfica, tendo apoio principal a Legislação
Constitucional e Penal. Resultados: Apesar de estar disposto expressamente em lei, os
reclusos estão sujeitos a um número exorbitante de detentos por celas, sofrem
violências sexuais, físicas e psicológicas, expostos as condições mais desumanas.
Segundo dados disponibilizados pelo Infopen em 2018, a taxa de ocupação dos
presídios brasileiros é de 175%, considerado o total de 1.456 estabelecimentos penais
no País. O levantamento também traz informações sobre os serviços prestados aos
presos. Na região Nordeste, por exemplo, mais da metade (58,75%) dos
estabelecimentos não dispõe de assistência médica. Por sua vez, em relação à
assistência educacional, 44,64% das unidades brasileiras não a oferecem aos internos.
Ante de tais situações, a pena ultrapassa o disposto na sentença e atinge um dos
princípios fundamentais expresso na Constituição Federal, em seu art. 1º, III, a
dignidade da pessoa humana. E a mesma Carta Magna, veda “a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante”, em seu art. 5º, III. Conclusão: Concluímos que
mesmo diante da aparente falência do sistema carcerário brasileiro, ainda existe
esperança quanto à recuperação dos detentos, se ocorrer a utilização e implementação
massiva do modelo APAC, pois nenhum indivíduo é irrecuperável.
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