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RESUMO

A presente pesquisa tem como finalidade a possibilidade de um modelo prisional, fundamentado na dignidade da pessoa humana e nos princípios 
da humanização das penas, que ressocialize o condenado, oferecendo condições reais de recuperação.  Nesta lógica, quando da observação do 
sistema prisional brasileiro, que se encontra em estado de verdadeira catástrofe, é de claridade solar que a violência física e psicológica ao 
detento só faz com que este retorne cada vez mais perigoso e revoltado à sociedade, contribuindo assim, para o aumento das taxas de 
reincidência.  O método utilizado nas (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) APAC´s vem, obtendo resultados impressionantes, 
sendo uma (Organização não governamental) ONG, na busca soluções para a diminuição da tão crescente violência e criminalidade em nosso 
país, conseguindo alcançar altos índices de ressocialização e baixíssimos índices de reincidência, através de uma modalidade contemporânea de 
execução penal.  O objetivo é a investigação da real possibilidade das APAC`S contribuírem para um sistema prisional mais democrático, 
respeitando a Lei de Execução Penal (LEP) e para tanto, consultou-se artigos sobre a evolução histórica dos presídios, autores como Beccaria, 
Foucault, Roxin, e entre outros e ainda, a visita feita pelas pesquisadoras à APAC/Itaúna, em Minas Gerais e a Penitenciária Dênio Moreira de 
Carvalho, em Ipabas/MG, instituição que utiliza forma similar de execução da pena das APACS, mesmo sendo um presídio de grande porte.  O 
núcleo da questão é também fazer com que a sociedade, os políticos e os legisladores compreendam que o sistema atual aniquila todas as 
possibilidades de recolocação destes seres humanos na sociedade, para tanto, demonstrando gráficos comparativos entre os modelos existentes 
no Brasil e em outros países que obtiveram sucesso em seus sistemas carcerários.  Conclui-se que a possibilidade de existência de uma execução 
da pena no Brasil, em que haja respeito aos direitos humanos e a individualização da pena, fazendo com que o sistema prisional tenha o real 
caráter sócio-educativo e consequentemente a redução da reincidência e da violência.
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