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“ O Estado deverá recorrer `a cooperação da 

comunidade nas atividades de execução da pena 

e da medida de segurança).” 

         ( art. 4º da Lei de Execução Penal.) 

 

Quando visitei, na qualidade de membro do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (Ministério 

da Justiça), de 6 a 9 de julho de 1994, pela primeira vez, o 

Presídio Humaitá, na cidade de São José dos Campos, no 

Estado de São Paulo, onde se realizava, naquela cidade, o 

IV Congresso Nacional das Associações de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APACs), não tinha a menor 

informação sobre o que ali se passava, como até hoje 

acontece com centenas de brasileiros, mesmo os 

estudiosos do Direito Penal, da Criminologia ou do 

Penitencialismo. 

Como estudioso do sistema prisional do Brasil e, até certo 

ponto, de alguns países vizinhos, tinha conhecimento do 

método tradicional de cumprimento de pena privativa de 
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liberdade, em seus diversos modos, mas já sabia desse 

método, reconhecidamente falido, que é o vigente, no 

Brasil e em grande parte do mundo. Sabia também que o 

índice de reincidência, no sistema tradicional, é a 

declaração de seu ‘’atestado de óbito’’, ou seja, sem 

dúvida, acima de 95% do número daqueles que cumpriram 

a pena privativa de liberdade. Tinha conhecimento de que 

são registradas, pelo menos, duas rebeliões por dia, em 

todo o território nacional, nas penitenciárias e presídios. 

Sabia das fugas diárias, com ou sem violência e que um 

preso custa aos cofres públicos uma quantia equivalente a 

cinco salários mínimos, além de tantas outras mazelas 

existentes no sistema tradicional, mas desconhecia que no 

Presidio Humaitá, (em São José dos Campos (SP), a 

administração do sistema era feita pelos próprios internos, 

com êxito, ou, melhor dizendo, pelos recuperandos, como 

ali eles são chamados. Sequer sabia que em 23 anos de 

existência daquela instituição prisional, nunca se registrou 

uma rebelião, e que durante todo esse tempo ocorreu 

apenas uma fuga. Só então fiquei sabendo que o índice de 

reincidência não alcançava a casa de 4%. 

Somente a partir dessa primeira visita, pude ver de perto 

que todos os internos trabalhavam e todos estudavam, 

preparando-se para a vida futura, como cidadãos úteis à 

sociedade da qual saíram pelas sendas do crime. Somente 

ali tomei conhecimento de que as chaves do presídio, ou 



 

3 
 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

seja, do portão de entrada, das celas e dos alojamentos 

eram guardadas pelos próprios internos, e que ninguém 

sentia necessidade de fugir da prisão de Humaitá, pois a 

recuperação de cada um era tarefa de cada interno. Sempre 

soube que no sistema tradicional 94% dos condenados não 

alimentam qualquer projeto de vida futura, enquanto que 

em São José dos Campos esse percentual não alcançava 

3,8%; ainda mais, que no sistema tradicional 88% dos 

condenados são dominados pelo sentimento de revolta 

contra o sistema ou contra a sociedade, enquanto que na 

APAC, esses cálculos não atingiam a cifra correspondente 

a 9% 

Nesse mesmo sentido, 85% dos condenados do velho e 

carcomido sistema carcerário alimenta o desejo mórbido 

de vingança. Em contrapartida, com o modelo apaqueano 

não se registra mais de 4%. As pesquisas psicológicas 

registram que sendo da ordem de 92% os casos de 

neuroses de angústia no velho sistema, na experiência de 

São José dos Campos verificam-se menos de 10,6%. Nos 

antigos modelos prisionais de prisão, registram-se 90% de 

desmotivados para a vida, enquanto que pelas estatísticas 

de Humaitá esse problema não ultrapassa 8,9%. 

A partir dessa visita à penitenciária da APAC, e depois de 

várias outras, acompanhado de estudantes e de professores 

de Direito Penal, de Criminologia, de psicólogos e 
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assistentes sociais, pude constatar alguns segredos na 

experiência daquele estabelecimento penal. Um deles 

reside no respeito à pessoa do homem condenado e preso 

naquele estabelecimento de reeducação social, bem 

diferente do que acontece com cerca de 511 outras 

penitenciárias espalhadas por todo o território nacional, 

onde cerca de 120.169 condenados vivem na mais 

degradante promiscuidade física e moral, sem esperança, 

sem qualquer projeto de vida, a partir do cumprimento de 

sua pena, sem estudo, sem trabalho, sem qualquer 

assistência jurídica, religiosa, social, humana etc. 

Para o êxito da experiência vitoriosa de São José dos 

Campos, dentre tantos outros ingredientes, tem-se, com 

certeza, a da participação efetiva da comunidade local, 

formal ou informalmente na vida dessa entidade prisional. 

A sociedade civil, de modo geral, ainda tradicionalista e 

burguesa de nossos dias, não se conscientizou de que a 

criminalidade faz parte integrante dessa mesma sociedade 

e, como tal, ela não se pode furtar de sua participação no 

papel de minimização da criminalidade, ora com medidas 

preventivas, tornando menos desigual à sociedade, ora 

assumindo sua responsabilidade de intervir na recuperação 

do homem condenado e preso. 

Quanto ao aspecto preventivo, sabe-se que o Brasil é 

considerado campeão mundial dessa desigualdade social, 
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deixando para trás até Bangladesh. Dados do Banco 

Mundial demonstram que os 20% mais ricos, neste país, 

ganham 26 vezes mais do que os 20% mais pobres. 

Quanto à responsabilidade de engajar-se no processo de 

apoio a um programa de ressocialização do homem 

condenado, a indiferença de nossa sociedade é proverbial. 

Pagam-se os impostos ao governo para que o governo 

resolva todos os problemas da sociedade civil. Isso é, sem 

dúvida, uma posição alienada, conservadora, elitista e 

paternalista, para não chamá-la de egoísta. O homem 

condenado não foi cumprir pena privativa de liberdade de 

sua condenação em outro planeta e nem existe no Brasil, 

graças a Deus, a pena de morte ou prisão perpétua. Um 

dia, esse condenado cumprirá sua pena e voltará, 

recuperado, ou não, para nosso meio social. Virá caminhar 

a nosso lado, no trem, no metrô, nas barcas, irá à praia ou 

ao estádio de futebol, por toda parte, ele nos encontrará 

nas estradas, nas praças ou nos becos escuros e se ele não 

se encontrar ressocializado, com certeza, revoltado, mais 

cedo ou mais tarde passará, de novo, a agredir a sociedade, 

e dessa vez pode ser contra qualquer um de nós. 

Los muros de la cárcel representan uma violenta 

barrera que separa la sociedade de una parte de 

sus propios problemas y conflitos. Reintegración 

social (del condenado) significa, antes que 

transformación de la socied que reassuma aquella 
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parte de sus problemas y conflitos que se 

encuentran ‘segregados’ en la cárcel (1). 

Nesse sentido, buscando diminuir os efeitos negativos da 

pena privativa de liberdade, advindos, por vezes, do 

próprio isolamento social a que são submetidos pela 

condenação a essa espécie de pena, é que, a moderna visão 

do Direito Penal, exteriorizando-se na Lei de Execução 

Penal, convoca a comunidade a que venha unir-se ao 

Poder Público num mutirão social e legal, na solução do 

problema da ‘’Comunidade antissocial’’. 

Outro segredo do êxito da experiência de ressocialização 

do homem condenado, na Penitenciária da rua Humaitá, 

em São José dos Campos, é, sem dúvida, a 

conscientização da comunidade local no sentido de 

investir no processo de ressocialização desse homem 

condenado e que cumpre a pena privativa de liberdade em 

sua cidade. 

A sociedade civil de São José dos Campos não é nenhuma 

‘’comunhão dos santos’’. Não se quer afirmar que todos 

os moradores dessa cidade estejam integrados no processo 

comunitário de recuperação dos condenados de sua cidade, 

que se instalou há mais de 23 anos, com excelente 

resultado social. Nessa cidade, como em qualquer parte do 

Brasil ou do mundo, há também os indiferentes, 

egocêntricos, alienados, opositores, adeptos das penas de 
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morte, da prisão perpétua, dos trabalhos forçados. Há 

aqueles que propõem a mutilação, como pena ou a 

castração química, bem como tantos outros métodos 

utilizados durante a Idade Média. Felizmente esses não 

constituem a maioria. O que importa é que existe um 

segmento bem conscientizado, motivado pela razão e pelo 

bom senso, com a mente e o coração oxigenados pela fé, 

pelo amor ao próximo e pelo exercício consciente da 

cidadania, inspirados no sentimento de solidariedade 

humana, que se engajaram no contingente daqueles que se 

sentem atores no processo de um mundo melhor. 

Em particular, esse segmento da sociedade civil dessa 

cidade paulista ou de qualquer outro espaço sadio do 

território brasileiro abraça, com muita fé, a empresa árdua 

e problemática de diminuir os efeitos negativos da pena 

privativa de liberdade imposta àqueles que um dia 

violaram o dever de respeito a seu semelhante, 

perpetrando um crime. 

Tal participação da sociedade no processo de 

ressocialização do homem condenado pode ser exercida de 

diversos modos, informal ou formalmente. Na primeira 

modalidade, o comprometimento da sociedade pode 

ocorrer na ‘’adoção’’ de um condenado, proporcionando-

lhe um programa de assistências: à saúde, ou psicológica, 

social, religiosa, laborativa, tudo, enfim, uma vez 
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cumpridas as formalidades legais e de praxe, sem qualquer 

paternalismo. 

O membro da comunidade, o adotante, que pode ser uma 

pessoa física ou social, passa a acompanhar a vida do 

homem condenado e preso, sob todos os aspectos éticos, 

durante o cumprimento da pena e, depois, na sua condição 

de egresso, a fim de que ele não ceda às oportunidades 

perigosas na nova vida que começa a enfrentar. 

Outra modalidade de participação seria a da hipótese 

formal, prevista na Lei nº 7.210/84, em seus artigos 80 e 

81, qual seja a implementação do Conselho da 

Comunidade.  

O Conselho da Comunidade, vale lembrar, para motivo de 

uma segurança legal e jurídica, segundo a lei, deve ser 

criado pelo juiz de Direito da Comarca e, na forma do 

artigo 80 da Lei de Execução Penal, e sendo composto “no 

mínimo, por um representante da Associação Comercial 

ou Industrial, por um advogado, indicado pela secção da 

Ordem dos Advogados do Brasil e um assistente social 

escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional 

de Assistentes Sociais’’. Creio que o preconceito contrário 

à criação e implementação dos Conselhos da Comunidade 

deve ser atribuído, na melhor das hipóteses, à falta de 

conhecimento de suas finalidades e competências previstas 

na Lei de Execução Penal.  
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Na oportunidade, vale conhecer a lição do professor René 

Ariel Dotti, nos seguintes termos: ‘’A abertura do Cárcere 

para a sociedade através do Conselho da Comunidade, 

instituído como órgão de execução para colaborar com o 

juiz e a administração, visa a neutralizar os efeitos 

danosos da marginalização. Não somente os 

estabelecimentos fechados, mas também as unidades 

semiabertas devem receber a contribuição direta e 

indispensável da sociedade (colônias, casas de 

albergado)”. (2) Desnecessário advertir que a participação 

da comunidade, através do Conselho da Comunidade, não 

se deve confundir com ‘’assistencialismo’’ ou 

‘’paternalismo’’, como alguém poderia imaginar. Cuida-se 

de uma participação responsável, até mesmo ao respeito 

ao ser humano que cumpre a pena. 

Tem-se, por outro lado, que a participação da comunidade, 

quer de modo informal, quer de modo formal, no processo 

de ressocialização do homem condenado, não deve 

constituir uma subsidiariedade do Poder Público, pois ao 

direito de cidadania deve corresponder esse mesmo dever, 

e o dever do cidadão é de participar efetivamente na 

solução dos problemas da comunidade. Mas, 

independentemente dessa relação direito/dever de 

cidadania, a experiência tem demonstrado que o Poder 

Público nem sempre primou no exercício da função 

administrativa, ainda que essa afirmação possa parecer 
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contraditória, uma vez que Administração Pública, como 

bem acentua Alessi (3) “é o conjunto de órgãos a serviço 

do Estado e é a expressão do Estado agindo, in concreto, 

para a satisfação de seus fins de conservação, de bem 

estar individual dos cidadãos e de progresso social”. 

Em geral, uma empresa privada sabe selecionar bem seus 

servidores e sabe submetê-los a treinamentos 

especializados, preparando-os para o desempenho de suas 

funções. Tem-se observado que a empresa privada 

explora, e até com certa dose de exagero, aptidão, 

capacidade ou criatividade de seus empregados como 

condição de rendimento de seus interesses. Ao contrário, 

quando se trata do Poder Público, a seleção é feita sem um 

critério rigoroso, notadamente quando essa seleção se 

destina a escolher servidores para a área do trato 

penitenciário. Percebe-se, claramente, que o bom servidor 

público o é mais por vocação e por iniciativa própria do 

que pelos estímulos ou incentivos do seu empregador, no 

caso, a União, o estado ou o município. 

Com certa analogia, vale lembrar a célebre frase de 

Margareth Thatcher, ex-primeira-ministra britânica: 

‘’Empresários não sabem administrar governos. 

Governantes não sabem administrar empresas’’. Prova 

disso é que o recente Censo Penitenciário revela que, em 

todo o território nacional, para os 120.169 presos, há um 
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servidor para 3,5 presos. Com isso, vê-se que é 

demasiadamente precário esse quantitativo, mas o pior não 

é a quantidade, mas sua qualificação. O próprio ministro 

da Justiça, na Portaria 125, de 19 de abril de 1993, 

publicada no DOU de 20-04-93, reconhece a gravidade do 

problema, quando em seu segundo ‘’considerando’’, nesse 

documento, assim se manifesta: ‘’Considerando que a 

ausência de recursos humanos qualificados, com 

formação e aperfeiçoamento, obsta à implantação de um 

modelo prisional, para viabilizar o processo de 

recuperação do preso, em conformidade com os 

conhecimentos da moderna Criminologia e da Ciência 

Penitenciária contemporânea’’.(4)  

Ainda sobre esse aspecto negativo do Poder Público, 

quanto à formação de seu pessoal especializado, 

notadamente para a área social e, no caso, para a aplicação 

das medidas pedagógicas na recuperação do preso, vale 

lembrar, que na Exposição de Motivos nº 189/94 (5), o 

então ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Mauricio Corrêa, aposentado, assim se 

posicionou, dizendo: 

Pouca atenção se tem dado, até agora, à formação 

e ao treinamento de agentes penitenciários, 

elementos da maior importância no 

aperfeiçoamento do sistema. Da qualidade do 
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agente, vai depender, antes de tudo, o correto 

funcionamento das estruturas materiais da prisão, 

seus edifícios, seus serviços e suas dependências, 

por mais dilatada que venha ocupar. 

O que se propõe, neste momento, é um trabalho de 

conscientização do Poder Público, federal, estadual e 

municipal, ao lado de organizações não governamentais, a 

partir daqueles a quem incubem a tarefa funcional de 

colaborar na formação e reeducação do condenado, bem 

assim, toda a comunidade local, através de seus diversos 

segmentos, tais como, Cursos de Direito ou áreas afins, 

empresas privadas, comunidades religiosas, comunidades 

eclesiais de base, clubes esportivos e sociais, associações 

de bairros, sindicatos, OAB, IAB, Associação do 

Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de defesa 

da cidadania e, no contexto dessas organizações e de 

tantas outras, a família, todos, enfim, engajados numa 

realização conjunta de uma ação de cidadania. 

Tem-se, como exemplo vivo dessa conscientização, a 

Associação de Proteção e Assistência ao Condenado 

(APAC) de São José dos Campos, desde o ano de 1974. É 

a sociedade local conscientizada, trabalhando em 

colaboração com a administração penitenciária. A APAC 

já vem se difundindo em diversas cidades brasileiras e em 

algumas no exterior, em que pese certa resistência de 
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grupos conservadores, entre eles o próprio Poder Público 

de algumas Unidades da Federação. Cuida-se de uma obra 

de grande dimensão no campo da recuperação do preso, 

tendo como ponto fundamental a ativa participação da 

comunidade local que, sem paternalismo, assume o 

processo de recuperação do homem condenado e preso, 

não apenas no incentivo do trabalho interno do preso, 

como em seu investimento no egresso. 

Alguns entraves legais e burocráticos, por vezes, vêm 

obstaculizando a implementação da participação direta da 

sociedade no processo de recuperação social do 

condenado, exclusivamente em razão de cultura 

preconceituosa. Cremos, no entanto, que esses obstáculos 

poderão ser perfeitamente contornáveis com a 

interpretação do texto legal, bastando um estudo da 

legislação pertinente ou, quem sabe, uma visita a alguma 

das cidades brasileiras que passaram a adotar essa filosofia 

da libertação social. Nessa mesma linha de raciocínio, 

interessante refletir sobre a lição de Manoel Pedro 

Pimentel, á época Secretário de Justiça do Estado de São 

Paulo, quando assim se manifestou: ‘’Alerto os segmentos 

da sociedade civil da necessidade de uma mudança de 

mentalidade no que tange a sua indiferença, passividade 

ou alienação, face ao homem condenado. Necessário se 

fazia, como se faz hoje, que as forças vivas da comunidade 
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se mobilizem no sentido de um interesse efetivo e 

participação ativa na solução do problema carcerário’’. 

Por outro lado, o Poder Público deve fazer crédito na 

capacidade das organizações privadas. Se outro motivo 

não estimulasse a sociedade, em seus diversos segmentos, 

a simples, mas responsável, reflexão sobre o fato de que 

um dia, recuperado ou não, cumprida a pena privativa de 

liberdade imposta na sentença condenatória, o preso 

deixará a prisão e voltará a ocupar o mesmo espaço físico 

e social em que nós vivemos, convivendo conosco, 

ressocializado ou fortemente vocacionado à reincidência. 

Tem-se, bem perto de nós, exemplo de um país irmão, 

qual seja a Argentina, onde a moderna orientação 

doutrinária assinala a conveniência de incorporar e 

incrementar a participação da comunidade, com o esforço 

privado idôneo, na obra de readaptação dos delinquentes. 

(Exposição de Motivos da Lei Penitenciária da Argentina 

– in: Elias Neuman – Evolución de la pena privativa de 

libertad y regímenes penitenciários, Buenos Aires: 

Ediciones Pannedille, 1971, p. 239).   

Na Holanda, sabe-se que existe uma tradição de trabalho 

de comunidade junto aos condenados. O mesmo ocorre em 

diversos países escandinavos, onde há um voluntariado 

composto, sobretudo, de profissionais liberais que 

colaboram com os probations officers, numa permanente 
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supervisão e auxílio aos condenados. Nos Estados Unidos 

e no Canadá, são frequentes as organizações não oficiais 

que realizam um trabalho voluntário na ressocialização do 

preso. No Brasil, já se fez referência à exaustão, além da 

APAC de São José dos Campos, podemos registrar outras 

como a de Piracicaba, Caraguatatuba e  Jacareí, ou nas 

cidades de Uberlândia, Itaúna, Divinópolis e Araxá, no 

interior de Minas Gerais. Também São Leopoldo, no Rio 

Grande do Sul ou Maringá, no Paraná, em João Pessoa, na 

Paraíba ou nas cidades de Fortaleza e Crato, no Ceará. 

Recentemente, em setembro de 1994, reuniram-se no 

Presídio de Humaitá, representantes de 20 países, dos 

cinco continentes, contando-se entre eles da Alemanha, 

Argentina, Austrália, Canadá, Costa do Marfim, Escócia, 

Estados Unidos, Filipinas, Honduras, Índia, Líbano, Nova 

Zelândia, Nova Guiné, Peru, Rússia, Singapura, Siri-

Lanka, Zâmbia, Zimbábue, bem como diversos outros 

estados brasileiros (9).  

Esses pesquisadores realizaram um seminário para tratar 

de assuntos administrativos da Prison Felloswhip 

Internacional, órgão consultivo da ONU, para assuntos 

penitenciários, procurando conhecer de perto e aprofundar 

sua reflexão na experiência brasileira, com vista a levar o 

método da APAC a nível mundial. Os representantes da 

Prison Fellowship Internacional, admirados com o êxito da 

filosofia criada e implantada em São José dos Campos, 
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declararam nada existir no mundo que se possa comparar à 

metodologia ‘’apaqueana’’. 

É de louvar-se que o mundo inteiro venha ao Presídio-

Modelo de Humaitá, conhecer aquilo que, segundo 

aqueles pesquisadores, especialistas em execução de 

cumprimento de ‘’solução do problema carcerário”, sejam 

testemunhas oculares, mas, por outro lado, é de lamentar-

se profundamente que os brasileiros, de modo geral, não 

conheçam esse modelo de ressocialização do homem 

condenado e preso. Razão porque a citada Exposição de 

Motivos da LEP, em seu inciso 24, assim vaticina 

dizendo: 

Nenhum programa destinado a enfrentar os 

problemas referentes ao delito, ao delinquente e à 

pena se completaria sem o indispensável e          

contínuo apoio comunitário. (10). 

Em suma, e, na ordem interna do estabelecimento da Rua 

Humaitá, em São José dos Campos, as regras mestras 

adotadas pelos reeducando encontram-se já insculpidas no 

coração de cada um deles: 

 

 O amor como caminho; 

O diálogo como entendimento; 
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A disciplina como ato de amor; 

O trabalho como essencial; 

A fraternidade e respeito como meta; 

A responsabilidade para o soerguimento; 

A humildade e a paciência para vencer; 

O conhecimento para ilustrar a razão;  

A família organizada como suporte; e 

Deus como fonte de tudo.  
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