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Em meados de 2006, a crise do sistema carcerário manifestou-se fortemente em 

São Paulo com os atentados da facção denominada Primeiro Comando da Capital 

(PCC). A burocracia da administração penitenciária estadual havia adotado medidas 

restritivas para além do permitido pela legislação de execução penal, no intuito de 

controlar as ações do PCC. O mais polêmico desses atos administrativos de caráter 

emergencial foi o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), instituído como procedimento 

administrativo em 2001. O RDD tornou-se uma das políticas centrais de segurança 

daquele governo, sendo definitivamente incorporada pela legislação federal como 

instrumento usual de repressão penitenciária em 2003.2 Estes fatos lançam uma 

importante indagação, qual seja, se uma política provisional de segurança pode ser 

                                                 
1 Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (1997), mestre em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2000) e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro (2006). Atualmente é professor de Teorias Políticas do Curso de 
Relações Internacionais da ESPM-Rio e avaliador ad hoc na área do Direito do Ministério da Educação e 
do Desporto. Coordenou a edição do livro Direito e Política  (Porto Alegre: Síntese, 2004) (E-mail: 
rogeriodultra@yahoo.com.br). Agradeço as criticas e a leitura atenta de Luiz Weneck Vianna e Gisele 
Silva Araújo. 
2 Em 04 de maio de 2001, foi publicada a Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária do 
Estado de São Paulo (SAP) n.° 26, que regulamentava o Regime Disciplinar Diferenciado. Sua mais 
imediata inspiração fora a Resolução SAP n.° 11, de 13 de março do mesmo ano. Ambas as resoluções 
foram produzidas no governo de Geraldo Alkmin, sob o comando do secretário Nagashi Furukawa (1999 
- maio de 2006), que argumentava da necessidade de um ato excepcional, “peculiar, mas [que], apesar 
de seu rigor, não pode[ria] ser discriminatório, permanente ou afrontador das disposições das 
Constituições da República e do Estado, e da Lei de Execução Penal”. Medida já tida como 
inconstitucional, por restringir direitos sem fundamento legal, o RDD foi considerado a saída para o 
gerenciamento da prisão de Luís Fernando da Costa, o “Fernandinho Beira Mar” em 2001, por conta das 
restrições de comunicação e pela possibilidade de isolamento total. Foi somente com a Lei Federal n.º 
10.792 de 1.º de dezembro de 2003, alterando o Art. 52 da Lei de Execuções Penais, que o RDD — 
apesar de ainda padecer de problemas relativos a sua constitucionalidade — passou a ter previsão legal 
e no final de 2005 transformou-se em ato apenas autorizado pelo poder judiciário. Por conta deste fato, 
foi publicada a Resolução SAP n.º 59, estabelecendo o Regime Disciplinar Especial (RDE) que mais 
uma vez recuperaria, de forma ilegal, a competência administrativa em matéria de execução penal. Com 
o recrudescimento do regime de cumprimento das penas e com a inclusão de um de seus líderes em 
maio deste ano no famigerado regime, o PCC passou das greves de fome aos atentados aos prédios 
públicos e às execuções de policiais, causando a queda do secretário Furukawa. Para a justificativa 
oficial do RDD, e de outras medidas de caráter repressivo, calcadas todas em um ethos de normalização 
e em uma técnica jurídica de tipos vagos, ver SAP (2003). Sobre a migração do modelo de RDD de São 
Paulo para o Rio de Janeiro, ver Caldeira (2004). 
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transformada numa política criminal legitimada por princípios, que permita seu controle 

externo, público e democrático.  

Nos Estados ocidentais contemporâneos, a justificação de uma política pública 

de “emergência” repousa na radicalização da atividade repressiva como grande 

“remédio” para uma situação de desordem, de “guerra civil”, de conflitos internos. As 

políticas de segurança de emergência são geralmente vinculadas à perspectiva da 

criminologia etiológica (causal), que acredita em fatores biológicos, sociais e/ou 

familiares como constitutivos da origem do comportamento criminoso. Esse programa 

político criminológico — que se consolidou no pós-guerra — pretende manter um 

fundamento epistemológico positivista sem as conseqüências nazistas do sistema 

repressivo alemão. Apesar destas intenções, as conseqüências são preocupantes: ao 

considerar que existem grupos humanos biologicamente inferiores, naturalmente 

violentos e que não podem ser tratados com igualdade em relação à maioria “sadia”, a 

criminologia causal — também conhecida como da “defesa social” — desemboca 

necessariamente em práticas racistas, colonialistas e de extermínio (Zaffaroni, 

1988:241).  

A repressão como remédio ao que é considerado naturalmente anormal se 

cristaliza no senso comum de uma população aterrorizada pelo clima de insegurança e 

estimulada pelo caráter belicoso do discurso da própria administração pública. Para 

uma situação de “caos”, a “resposta” do Estado policial — ou orientado pela lógica 

provisional da administração de resultados, fundada na criminologia positivista — é a 

instauração, no dizer de Agamben, de uma guerra civil legal. Esta “guerra” 

juridicamente respaldada permite a neutralização “não só de adversários políticos, mas 

de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, resultaram não integráveis 

no sistema político” (Agamben, 2003: 11). Nesse sentido, o RDD é exemplar, não só 

por sua estrutura e fundamento, mas por sua finalidade de neutralizar os inimigos do 

Estado.  

Todo ato resultante da discricionariedade da administração pública retira sua 

validade do grau de inteterminação do conteúdo da lei, que, por ser uma manifestação 

geral e abstrata, exige complementação ulterior. A atribuição de um conteúdo concreto 

e individualizado à lei, isto é, o processo de sua delimitação administrativa deve estar 

vinculado em tudo à legislação, exceto no tocante às opções de conveniência e 

oportunidade. São esses dois elementos, segundo Leal (1997), “que constitu[em] o 

conteúdo discricionário do ato, mas, salvo no tocante a este ponto, em tudo o mais, se 
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deve considerar vinculado”. Portanto, a situação de emergência não é suficiente para 

conferir legalidade ao ato administrativo. Quando os atos da administração pública 

buscam se fundamentar somente na situação de emergência, está-se diante de 

arbitrariedade, e não de discricionariedade. Trata-se do ato administrativo de exceção. 

 No caso do RDD e de medidas similares subseqüentes, tanto seu fundamento, 

quanto seu conteúdo e escopo são manifestamente ilegais. No que respeita ao seu 

fundamento e conteúdo, o RDD — e o seu substituto, o RDE — previa originalmente a 

possibilidade de modificações no processo de execução da pena sem a anuência do 

Poder Judiciário, violando frontalmente um princípio notório do Direito Penal.3 A 

excepcionalidade da situação, isto é, a recorrência discursiva à necessidade do 

momento (por conta de rebeliões, fugas e/ou assassinatos de autoridades), 

estabeleceu a supressão consciente dos limites jurídicos pela autoridade administrativa 

e, posteriormente, pelo Poder Legislativo, que incorporou a medida à legislação de 

Execução Penal. Quanto ao escopo, tais medidas emergenciais adotam explicitamente 

a lógica do terror como método de Estado. Em entrevista ao jornal Estado de São 

Paulo, o ex-Secretário de Administração Penitenciária Nagashi Furukawa justifica a 

medida: 

Logo depois da megarebelião, nós criamos aqui na Secretaria o Regime 

Disciplinar Diferenciado (RDD). O que causou um medo enorme nessas lideranças. É 

um regime duríssimo. Você não tem como colocar medo em um preso condenado a 

400 anos de prisão, a não ser um regime mais duro. Não adianta ameaçá-lo com maior 

pena. Essas ações conjuntas permitiram que em 2003 e mais dois meses de 2004, nós 

ficássemos sem nenhuma rebelião no Estado. Mas houve uma mudança muito 

desastrosa para a administração penitenciária. Porque a internação em RDD até 

dezembro era um ato administrativo meu. E essa nova lei determinava que a 

internação em RDD deveria ser um ato judicial. Os presos começaram a perceber. Nós 

podemos fazer as coisas que a condenação não sai. E o criminoso é um tipo 

interessante: ele sente na carne reação imediata. Uma reação que vem um mês, dois 

meses, três meses depois, parece que eles não sentem. Tanto são imediatistas que na 

                                                 
3 Detalhes da discussão sobre a juridicidade do RDD podem ser colhidos no Parecer de 04 jul 2005, 
aprovado na 312ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP, 
2005) que, dentre outras afirmações, sustenta: “Assim, quando o Estado hodierno permite que a 
autoridade administrativa escolha presos e elabore lista punitiva, de conformidade com seus próprios 
critérios, observa-se que, pela via oblíqua, ou ao menos de forma análoga, institui-se um tribunal de 
exceção para os problemas da execução penal”. 
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reivindicação que eles vêm apresentando, afirmam: nós queremos, por exemplo, a 

troca de uniforme, mas queremos respostas daqui a cinco dias (Furukawa, 2006). 

Vê-se, portanto, que o princípio operativo básico da administração de um modelo 

reativo de política pública de segurança é o estado de exceção. As regras jurídicas que 

garantiriam uma operação “normal” das instâncias repressivas do Estado são 

substituídas por atos do Poder Executivo. O núcleo destes atos consiste na autorização 

da violação do direito — e dos direitos — para a suposta reposição de uma situação de 

ordem e normalidade, em detrimento de indivíduos considerados de segunda classe ou 

perigosos. A discricionariedade pública é substituída pelo arbítrio de decisões 

individuais, sob fundamentos estranhos ao ordenamento jurídico. Este tipo de prática é 

característico de um modelo jurídico-político de caráter ditatorial caro à história 

constitucional brasileira e que a cada dia vem se consolidando como uma realidade das 

ditas democracias contemporâneas (Santos, 2006).  

A regularidade administrativa e legal tem por objetivo gerar a legitimidade das 

ações das instituições públicas. Um dos problemas de uma política pública de exceção 

é a ausência de previsibilidade e de regularidade de práticas que geralmente envolvem 

o uso da força. Não se trata, como pode aparentar, de um problema que se resolveria 

através do controle externo dos atos administrativos do Poder Executivo, embora a 

legalidade e a constitucionalidade das políticas públicas sejam objetos dessa forma de 

controle. O controle externo verifica a competência, a forma e a finalidade dos atos 

discricionários da administração — o atendimento do interesse público —, devendo 

encontrar naqueles atos o respaldo material do ordenamento jurídico. Entretanto, as 

medidas repressivas das políticas públicas de exceção se caracterizam exatamente 

pela sua contraposição ao direito vigente. Numa situação de excepcionalidade, a lei 

perde o seu caráter obrigatório para o agente da administração, utilizando-se a idéia de 

necessidade para transformar um ato inicialmente ilícito em algo incorporado ao direito. 

A emergência não se submete, portanto, ao controle externo.  

Durante os últimos anos, viu-se no Brasil poucas manifestações de crítica ou de 

descontentamento com relação à juridicidade dessas medidas emergenciais, embora, 

em geral, elas signifiquem um rompimento com os fundamentos de um Estado 

democrático de direito. Imagens que propõem a “insegurança produzida pela 

criminalidade comum como centro da vida cotidiana” configuram uma estratégia de 

consolidação dos instrumentos administrativos de exceção e impedem a discussão 

sobre políticas públicas de proteção real a direitos de cidadania (Tiscornia, 2004). Num 
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quadro de comoção e de insegurança públicas exacerbadas pelos meios de 

comunicação, em que as características gerais das políticas de segurança se pautam 

pela lógica da retribuição (“olho por olho, dente por dente”), o tratamento racional da 

questão da segurança acaba se diluindo. A “crítica” da opinião pública não questiona 

nem as “execuções sem processo”, nem as intervenções disciplinares no cotidiano das 

cidades e muito menos a situação degradante e desumana do sistema carcerário. A 

exposição pública do tema fica constantemente limitada à individualização dos conflitos 

e da auto-proteção, dificultando uma avaliação democrática de discussão dos 

dispositivos excepcionais — e ilegais — de governo (Prando e Santos, 2007).  

Essa situação é particularmente perceptível no Brasil quando se olha para o 

caso do PCC em São Paulo e para como o Estado vem reagindo nesses anos às 

sucessivas crises institucionais e políticas relativas à área de segurança pública. Não 

apenas o RDD, mas toda a política carcerária aponta para a lógica da exceção. O 

sistema carcerário do Estado de São Paulo é o maior do Brasil, “abrigando”, numa 

estatística projetada para o mês de dezembro de 2006, algo em torno de 150.000 

presos, quase a metade da população encarcerada do país —de 371.482 presos— e o 

triplo de encarcerados naquele Estado no ano de 1994 (Depen, 2006; SAP, 2006a e b). 

Não é somente o maior sistema, mas o mais “inchado”, já que o déficit oficial de 31.000 

vagas aponta para uma situação de superlotação e ampliação perversa. Os dados da 

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em comparação 

com os índices de criminalidade violenta da Secretaria de Segurança Pública do 

mesmo Estado, apontam claramente não haver relação entre a ampliação do número 

de vagas no sistema carcerário e a diminuição da criminalidade violenta.  

O processo de crescimento desordenado e geométrico do sistema carcerário 

nos últimos anos também não estimulou no Brasil uma ampla crítica. Nesse sentido, 

situação de São Paulo não é, infelizmente, isolada. No início da década de 1980, os 

EUA implantavam um modelo semelhante de gestão do sistema carcerário. Suas 

conseqüências apontam para um processo frenético e industrial de guetificação das 

massas urbanas apartadas da cadeia produtiva e da possibilidade de consumo, o que 

tende a se agravar à medida que essas práticas se tornam mais freqüentes. Por um 

lado, essa política de encarceramento em massa consegue diminuir artificialmente e a 

curto prazo as taxas oficiais de desemprego, ao mesmo tempo em que aquece os 

lucros da economia vinculada à segurança (empregos, prédios, armas, roupas, cursos, 
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etc.).4 Por outro, a criminalização da miséria, ou a carcerização da população 

favelizada leva, a médio e longo prazo, ao esgarçamento das redes de integração 

social (escolarização, profissionalização, sociabilidade e institucionalização de direitos) 

e à bancarrota de um ideal de cidadania (Wacquant, 2002b).   

O controle da população favelizada — exacerbado pela privatização do sistema 

carcerário — se reproduz velozmente através de quatro elementos que corroboram a 

existência de uma distinção social que chega a ser, inclusive, de caráter étnico-racial: 

a) a rotulação negativa dos indivíduos (estigma), que os impossibilita de adquirir 

credenciais sociais de empregabilidade; b) o constrangimento social e legal derivado do 

estigma, que barra o acesso a programas de assistência e de redistribuição de renda; 

c) o confinamento, que além da humanidade e da dignidade, retira os direitos de 

participação política e d) a institucionalização, que estimula a homogeneização 

perversa do comportamento e a sua reprodução (Wacquant, 2002a: 50). Tais 

conseqüências configuram as funções não declaradas do sistema carcerário, 

fundamentalmente, a reprodução da exclusão social (Andrade, 1997). 

Além dos desdobramentos perversos derivados da ampliação geométrica do 

aprisionamento, este modelo de gestão do cárcere se organiza a partir da exceção. As 

funções de garantia e proteção da sociedade contra os criminosos atribuídas ao 

sistema carcerário fazem parte da mesma matriz ideológica que fundamenta o RDD: a 

defesa social. O sistema carcerário se funda discursivamente nesta matriz, tendo como 

objetivos declarados a punição, a proteção e a reeducação. No entanto, tal como 

organizado, o que se realiza de fato é o controle social e a estigmatização. Segundo 

Zaffaroni (1988), o sistema penal é seletivo, já que utiliza critérios racistas, classistas e 

descolados do direito, prendendo pessoas que não são nem “recuperadas”, nem 

“reinseridas” ou nem “reeducadas”, por total inadequação e irracionalidade da punição. 

Diante de pretensões logicamente impossíveis de serem realizadas, a administração 

pública, mais uma vez, lança mão da idéia de necessidade para justificar a violação de 

regras jurídicas. Não é a restrição orçamentária do Estado que impede a realização das 

pretensões declaradas do sistema penal, mas tal situação de “necessidade” é utilizada 

para justificar a violação da lei.   

Desse modo, vê-se atualmente a consolidação progressiva de um modelo de 

políticas públicas que não funciona em consonância com a normalidade democrática 
                                                 
4 Ver, nesse sentido, o exemplo do incremento das vagas de trabalho na área de segurança privada 
entre os anos de 1985 e 1995, em Musumeci (1998) ou da gestão comercial das prisões, em Minhoto 
(2000). 
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garantida por instituições representativas formalmente legítimas. A pressão da opinião 

pública nacional por respostas concretas na área da segurança pública relativa à 

criminalidade das áreas urbanas levou os agentes públicos a adotarem políticas de 

caráter retributivo e de exceção que reproduzem a tradição autoritária da história 

recente do país, travestida do discurso da eficiência administrativa e do enxugamento 

do Estado. Esta situação reafirma algumas importantes contradições e problemas que 

demonstram que tal modelo repressivo precisa ser reavaliado.  

O primeiro problema a ser enfrentado é a abertura semântica para a recepção 

do discurso de ampliação do Estado Penal (Wacquant, 2002b), seguida da privatização 

da preocupação com a segurança e da conseqüente ampliação dos serviços de 

segurança para a pequena parcela da população que pode arcar com os seus custos. 

Trata-se da formação de um ethos punitivo ao qual subjaz o desejo, mediatizado pela 

comunicação de massa, de uma sociedade de controle total, horizonte de sentido de 

uma idéia confusa e forçada de “harmonia social”. Um segundo problema diz respeito à 

substituição de políticas sociais de inclusão por medidas de caráter punitivo como 

instrumentos de controle social, provocando uma situação de desrespeito endêmico 

aos próprios fundamentos de funcionamento regular do Estado. Finalmente, aparece o 

ainda pouco discutido processo de militarização da atuação das polícias, o que pode 

gerar em médio prazo uma incorporação das Forças Armadas a atividades de caráter 

multifuncional de repressão. Dilui-se a separação conceitual entre segurança e defesa 

nacional: diminui ou é eliminada a relevância da função de defesa e esta é orientada ao 

espaço interno. Recupera-se, no ideário militar, o seu antigo papel de guardião e de 

“reconstrutores da nação” (Borbea, 2004). 

Todos estes problemas têm em comum uma prática administrativa calcada em 

mecanismos provisionais que violam o ordenamento jurídico e que funcionam sob a 

lógica da exceção. Isso corrobora, a partir da atuação das administrações estaduais, o 

movimento nacional de atividade legislativa do Poder Executivo (neste caso, através de 

Medidas Provisórias de “urgência” e “relevância”). Nessas situações, a função 

administrativa de regulamentar textos legais é exacerbada na direção do arbítrio, 

justificado pela exceção. O caráter político-ideológico da regulamentação administrativa 

da repressão funciona ao mesmo tempo como legitimação social automática — por 

reproduzir o ethos punitivo da sociedade — e como barreira para o seu próprio 

controle. As políticas públicas de exceção podem ser vistas como manifestações do 
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fenômeno da secularização de conceitos religiosos na esfera da política: representam 

remédios milagrosos e fórmulas providenciais das situações de emergência. 
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