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I. O crime de Tântalo e a condenação 
aos infernos: o Tártaro

Homero relata, no Canto XI da
Odisséia, a descida de Ulisses, filho de
Laertes, da estirpe divina de Zeus, ao
Hades, em seu intuito de consultar a alma
do tebano Tirésias. 

Após atravessar cachoeiras enormes e
rios violentos, chegando de nau na região
das trevas espessas a qual ninguém jamais
ousara alcançar, Ulisses se depara com as
mais atrozes purgações, impostas ao mais
terríveis crimes cometidos. Entre os inúme-
ros pecadores, incluindo sua própria mãe,
encontra “a mãe de Édipo, a bela rainha
Epicasta, a quem o filho, assassino do pai,
por esposa tomara.” Vê Tício, estendido ao
solo, “(...) ao lado seu dois abutres vorazes
laceravam-lhe o fígado pelas membranas
rasgadas, sem que ele afastá-los consiga.”
(Homero: 1960, 168-176)  Assiste Sísifo na
vã tentativa de arrastar gigantesca rocha,
pois cada vez que chegava ao topo da
montanha, a pedra retornava ao ponto ini-
cial, impondo novo e interminável esforço
físico. Depara-se também com Tântalo,
governador da Frígia, descendente direto
de Zeus, condenado pelos deuses a sofrer
eternamente nos infernos.

"Se crescem o poder e a consciência de si de uma comunidade, torna-se mais suave o direi-

to penal; se há enfraquecimento dessa comunidade, e ela corre grave perigo, formas mais duras

desse direito voltam a se manifestar" (Nietzsche, Genealogia da Moral, II, § 10).
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Segundo a mitologia, em decorrência
do amor e da estima que os deuses
nutriam por Tântalo, possuía livre acesso
ao Olimpo, sendo convidado freqüente-
mente para participar dos festejos e ban-
quetes. No entanto, em determinada oca-
sião, abusa da amizade e confiança, train-
do os imortais.

Inúmeras e controversas são as versõ-
es apresentadas para justificar sua conde-
nação e a terrível pena imposta. A revela-
ção de segredos divinos aos amigos mor-
tais; o furto de néctar e ambrosía (bebida
e comida exclusiva dos deuses) para
deleite com suas concubinas; o falso jura-
mento prestado a Zeus ao negar a posse
do cachorro sagrado furtado por Pandareo
do santuário divino e a ele confiado (em
outra versão Tântalo teria prestado falso
juramento a Hermes quando indagado
sobre o desaparecimento do cachorro de
Zeus); a negação da divindade de Apolo
(Sol), afirmando tratar-se apenas de uma
esfera de fogo; o rapto do príncipe
Ganimedes, cuja beleza fizera com que
Zeus, enamorado, se convertesse em
águia para raptá-lo e levá-lo ao Olimpo...

No entanto, de todos os delitos imputa-
dos o mais grave teria sido a tentativa de
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enganar as divindades com intuito de
colocar em dúvida sua capacidade de dis-
cernimento. 

Embora as inúmeras faltas cometidas
por Tântalo, gerando severas desconfian-
ças, os deuses aceitaram o convite de
hospedagem em seu palácio durante suas
andanças pelo reino da Ásia Menor.
Motivado pela curiosidade de comprovar
se seus hóspedes eram realmente divinos,
o anfitrião sacrifica seu filho Pélope, ser-
vindo-o cozido aos convidados. Com
exceção de Demeter – que abatido com a
perda de sua filha Perséfone (Plutão a
havia raptado e a levado ao Hades) come-
ra um pedaço do ombro do filho esquarte-
jado –, todos os deuses perceberam a arti-
manha, negando-se a participar do insóli-
to banquete. 

Por ordem de Zeus, o pequeno Pélope
é ressuscitado, sendo o ombro faltante
substituído por outro de ouro. O sacrilégio
de Tântalo é punido severamente: a san-
ção é o confinamento no imenso asilo de
almas que Plutão governava sob a terra.
Os delitos (homicídio e sacrilégio) eram
dignos da fúria das divindades, sendo o
castigo a condenação ao Tártaro.

Plutão, filho de Saturno, herdou o
mundo subterrâneo dos mortos. A ele
cabia julgar e encaminhar os espectros ao
Hades, reino formado por uma imensa pla-
nície subterrânea na qual os que comete-
ram grandes delitos em vida vagam e
sofrem à espera da reencarnação. O
Tártaro, local mais profundo das entranhas
da terra, é localizado abaixo do Hades.
Após ter sido o Hades dividido em com-
partimentos –Campos Elísios (local tempo-
rário de purgação) e Érebo (residência
também temporária de sofrimento cons-
tante)–, o Tártaro se tornou o local de
suplício dos grandes criminosos. 

O julgamento impõe a Tântalo o eterno
sofrimento da sede e da fome. Preso no
abismo impenetrável do Tártaro a um
imenso lago com água ao pescoço, o con-
denado não pode saciar sua sede, pois
cada vez que tenta beber o líquido seca,
recusando-se a umedecer-lhe a garganta.
As árvores, carregadas de saborosos fru-
tos e localizadas sobre sua cabeça, igual-
mente não lhe permitiam saciar a fome,
visto que seus galhos, pela ação do vento,
escapam das mãos na menor tentativa de
aproximação. Ao adormecer, Tântalo
sonha com assados e néctares dispostos
em uma imensa mesa, cujo banquete é
preparado com exclusividade para o seu
deleite. O sofrimento, nas palavras de
Ulisses, é aterrador:

“Vi, também, Tântalo, e o modo por que ele,

com pena indizível, num lago estava metido,

com água a bater-lhe no queixo. Sede sofria;

mas era impossível jamais minorá-la, pois quan-

tas vezes o velho tentava beber e abaixava-se,

era toda a água absorvida, escoando-se; negro

surgia-lhe dos pés à volta do terreno, que sem-

pre um demônio secava. Árvores altas com fru-

tos vergavam-lhe sobre a cabeça; eram perei-

ras, romeiras, macieiras de frutos opimos mais

oliveiras viçosas e figos de gosto agradável.

Mas quantas vezes o velho tentava com a mão

alcançá-las, o vento forte as tocava para o alto,

até as nuvens sombrias.”   (Homero: 1960, 176)

Não obstante inúmeras interpretações
do mito reforçarem a idéia da severidade
da pena pelo delito de parricídio, uma das
leituras do desatino de Tântalo visualiza
em Pélope a representação dos desejos
da carne, dos desejos do “humano, dema-
siado humano”. A convivência com os
deuses subtraíra de Tântalo a capacidade
de se sentir mortal, impondo-se o desejo
de permanecer na falsa condição de divin-
dade. O retorno do Olimpo representaria
uma queda. Assim, se o filho representa os
desejos naturais da carne, Tântalo, ao
servi-lo, procura negar a mundanidade do
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mundo para atingir a suprema condição
de Deus. O desejo humano da divindade,
porém, realça a fúria divina, sendo a san-
ção implacável.

II. Os pecados do Poder: a vivificação 
contemporânea do Tártaro 

Comparada aos campos de concentra-
ção nazista, “a Casa de Detenção ganha
em maldade, em sofrimento humano (...)”
(Reardon: 1999, 28).

A entrevista proferida em 1999 por
Francisco Reardon para o periódico Caros
Amigos parecia ser o diagnóstico intrans-
ponível do sistema penitenciário brasileiro.
Os relatos sobre a crueldade no trato dos
presos (provisórios e condenados definiti-
vamente) no Complexo do Carandiru de
São Paulo, naquele momento antecedente
à sua desativação, sugeria que a “bomba
relógio” chegava ao seu limite máximo de
contenção. O sentimento generalizado
das pessoas que trabalha(va)m, direta ou
indiretamente com a execução penal, era
de que, se medidas urgentes não fossem
tomadas, o sistema não suportaria, culmi-
nando em eclosão de violência similar
àquela que, no mesmo local, levara ao
extermínio de 111 presos pelos órgãos do
Estado (“Massacre do Carandiru”).

À entrevista de Reardon somava-se o
impacto causado nos organismos interna-
cionais de tutela dos direitos humanos de
inúmeros relatórios sobre a miséria da exe-
cução da pena no Brasil. A Anistia
Internacional, após averiguar in loco 33
instituições em 10 Estados, sustentava
que o descaso do Poder Público com o
sistema penitenciário “inflige terríveis vio-
lações dos direitos humanos a muitos
daqueles que passam pela sua engrena-
gem” (AI: 1999, 04). A Human Rights
Watch em seu relatório concluía que “as
condições carcerárias no Brasil são nor-
malmente assustadoras” (HRW: 1998, 01). 

Ao final da década de noventa era
notório o crescimento da população car-
cerária nacional, sendo que a omissão
estatal em investir na infra-estrutura forne-
cia sérios indícios de que a situação ten-
dia a ficar cada vez mais grave.

O Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP) divulga-
va, em 1995, após superar as imensas difi-
culdades decorrentes da inexistência de
dados palpáveis sobre a população car-
cerária nos Estados, o Censo Penitenciário
Nacional. Naquele momento, as fontes ofi-
ciais indicavam que o número total de pre-
sos no Brasil era de 148.760, dos quais
28,4% eram presos provisórios. O índice
de encarceramento – razão entre o núme-
ro de presos e o índice populacional
(100.000 habitantes) – chegava a 95,5. Em
estabelecimentos inadequados, 29,8%
dos apenados cumpriam pena; no regime
fechado, 75,1% era o número de pessoas
presas; o déficit funcional chegava a
75.887 vagas. Em 1997, este déficit subira
para 96.010, indicando que em cada vaga
prisional havia 2,3 pessoas, levando-se
em conta os sempre otimistas números ofi-
ciais e os criticáveis critérios de conside-
ração da existência de uma vaga, pois
normalmente não são os legalmente esta-
belecidos no art. 88, parágrafo único, ‘b’
da LEP (06 m²/preso). 

Dados atuais corroboram o diagnóstico
do crescente aumento das taxas de encar-
ceramento. O Departamento Penitenciário
Nacional, divulgando dados de junho de
2003, informa que a população carcerária
do Estado de São Paulo, o qual possui
23% dos apenados do país, crescera 13%
em relação ao ano de 2002, chegando a
um índice de encarceramento de 320 pre-
sos. O déficit funcional alcançava 43.659
vagas. Dos 118.389 presos, 32.856 esta-
vam em prisão provisória e 74.580 cum-
priam pena em regime fechado. Em Minas
Gerais, na mesma época, embora a taxa
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de encarceramento fosse menor (124 pre-
sos), a situação não era diversa, pois eram
22.253 presos distribuídos em 5.059
vagas, gerando um déficit de 17.194 pos-
tos. Desta população, 7.639 pessoas esta-
vam presas cautelarmente e 10.275 cum-
priam pena no regime fechado.

O quadro retratado em São Paulo e
Minas Gerais, que não escapa substan-
cialmente da realidade dos demais
Estados da federação, demonstra, recons-
truindo a fala de Reardon, ser possível
algo mais que Auschwitz. A crueldade e o
descaso da Administração Pública, do
Judiciário e do Legislativo, poderes com
capacidade direta de intervenção nesta
triste realidade, simplesmente demons-
tram que “os presidiários comuns são as
verdadeiras vítimas esquecidas das viola-
ções dos direitos humanos no Brasil, onde
os detentos são submetidos a condições e
a tratamento extremamente severos, como
por exemplo uma superlotação de 500%, o
recurso rotineiro a violência e tortura pelos
guardas, más condições de higiene e fre-
qüente recusa de acesso a assistência
médica, mesmo no caso de presidiários
paraplégicos ou portadores de doença
terminal. Os incidentes de revolta, fuga e
tomada de reféns são freqüentes, em
parte resultante das pavorosas condições
de detenção. Em várias ocasiões a Polícia
Militar reage com a execução extrajudicial
de detentos” (AI: 1998, 15).

A conduta omissiva e comissiva do(s)
Poder(es) vivifica, na contemporaneidade,
os horrores do Tártaro, atestando ser a pri-
são o local mais abominável e de difícil
acesso aos “humanos”. 

A atividade legislativa da década de
noventa, em muito potencializada pelo
conjunto de normas constitucionais penais
programáticas que impuseram ao legisla-
dor ordinário uma feroz produção de Leis,
ampliou as hipóteses de criminalização

primária (seleção de condutas delitivas) e
enrijeceu o modo de execução das penas,
na grande maioria das vezes indo além do
permitido constitucionalmente (inconstitu-
cionalidade por excesso). O resultado
desta experiência legiferante foi a dilata-
ção do input do sistema e o estreitamento
do output. Assim, paralela à criação de
inúmeros novos tipos penais, normalmente
dispostos em Leis penais especiais, houve
alteração na modalidade de cumprimento
das sanções, sobretudo pela inovação
introduzida pela Lei 8.072/90, no que
tange ao aumento de penas, à impossibili-
dade de progressão de regime, à maximi-
zação do prazo para livramento condicio-
nal e a conseqüente obstrução de comu-
tação e indulto aos delitos taxados de
hediondos.

Não obstante, em matéria processual
penal, a consolidação da inquisitorialidade
do Código de Processo Penal (CPP)
fomentou um alargamento da criminaliza-
ção secundária (incidência das agências
penais). Desta forma, não apenas as pos-
sibilidades de prisão cautelar foram
(re)estruturadas –v.g. prisão temporária
(Lei 7.960/89) e novas espécies de inafian-
çabilidade e vedação de liberdade provi-
sória (Leis 7.716/89, 8.072/90, 9.034/95 e
Lei 9.455/97)–, como foi criada, em abso-
luta ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência, modalidade de
execução de pena sem o trânsito em jul-
gado de sentença condenatória (Lei
8.038/90).

Ao excesso do legislador é acrescido o
terrível “pecado Judiciário”. Se padece o
poder derivado de ter produzido inúmeras
normas que maximizaram o sistema puniti-
vo, em sua maioria em ofensa explícita aos
dispositivos da Constituição, esta culpa
deve ser dividida, pois o Legislativo
encontrou no Judiciário conveniente cúm-
plice. Como se sabe, determinados princí-
pios constituem a base do Estado
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Democrático de Direito, de forma que ao
legislador não é defeso escolher aleatoria-
mente, como se possuísse “carta branca”,
a matéria sobre a qual deseja legislar, ou
seja, os princípios garantidores regulam
esferas que não podem ser objeto de deli-
beração (esfera do indecidível). Em
havendo abuso por parte do Poder
Legislativo, o sistema de freios e contrape-
sos impõe ao Judiciário a tarefa de desle-
gitimar normas que ofendam a principiolo-
gia estuturante do ordenamento jurídico
através dos mecanismos de controle de
constitucionalidade (direto ou difuso). No
entanto, ao contrário do esperado, o
Judiciário tem se mostrado condescen-
dente com os abusos do Legislativo, omi-
tindo-se da fiscalização de constitucionali-
dade das Leis penais. Não apenas no que
diz respeito ao controle concreto, mas
principalmente em relação ao difuso, o
Judiciário tem descuidado da necessária
limitação dos excessos normativos. O
legislador, neste quadro, não encontra
qualquer freio à violação da Constituição.
Pelo contrário, encontra no Judiciário gua-
rida do seu produto inquisitivo.

Não é difícil compreender, portanto, a
co-responsabilidade dos operadores do
direito no caos do sistema penitenciário. A
determinação do regime integral fechado
pela Lei dos Crimes Hediondos, a banali-
zação no decreto das prisões cautelares,
a não aplicação das penas substitutivas à
prisão, a omissão no que tange à interven-
ção nos presídios por força do excesso de
execução, a burocratização na análise dos
incidentes executivos e a criação de crité-
rios ultra legem (meta-regras) para apre-
ciar os direitos públicos dos apenados são
exemplos concretos de como o Judiciário
tem sido partícipe na efetivação do suplí-
cio carcerário nacional.

A terceira aresta da estrutura de vitali-
zação do Tártaro na contemporaneidade é
aquela fornecida pelo Executivo. Não ape-

nas pela banalizada crítica da falta de
investimentos em pessoal e infra-estrutura
(omissão administrativa), o Poder
Executivo, comissivamente, através das
Secretarias de Estado de Justiça e de
Segurança Pública, tem incrementado o
“Estado penitência”. Se é certo que inves-
timentos mínimos na melhoria das casas
prisionais trariam uma qualidade de vida
doméstica menos insalubre aos apena-
dos, igualmente é correto sustentar que,
em relação às políticas disciplinares, a
omissão estatal produziria efeitos menos
perversos do que os alcançados com sua
ação terrorífica.

É que durante a década de noventa,
correlato ao incremento punitivo operado
pelas políticas criminalizadoras adotadas
pelo Legislativo e legitimadas pelo
Judiciário, o Poder Executivo, sobretudo
os estaduais, através de Portarias, tem
(re)significado a idéia de disciplina trazida
na Lei de Execução Penal. Desta forma,
em que pese as críticas ao falso humanis-
mo da Nova Defesa Social –substrato ide-
ológico que informou a elaboração da Lei
penitenciária– serem variáveis possíveis e
precisas, nas atuais acepções auferidas à
pena, o gosto romântico do ilusório huma-
nismo parecer (re)nascer como triunfo não
gozado.

III.Do Tártaro empírico ao Tártaro 
normativo: o processo de 
(re)significação da disciplina 

Em meados do primeiro semestre de
2003, após a divulgação pela imprensa de
projetos de modificação da estrutura nor-
mativa da política penitenciária, os princi-
pais institutos nacionais de estudos da vio-
lência –Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais (IBCCrim), Instituto Trans-
disciplinar de Estudos Criminais (!TEC),
Instituto Carioca de Criminologia (ICC),
Grupo Brasileiro da Associação
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Internacional de Direito Penal (AIDP),
Instituto de Defesa do Direito de Defesa
(IDDD), Instituto de Hermenêutica Jurídica
(IHJ) e Instituto de Ciências Penais de
Minas Gerais (ICP/MG)–, mobilizaram-se
na criação do Movimento Antiterror (MAT).
Como objetivo principal, o MAT procurava
“sensibilizar os poderes do Estado, os
administradores e trabalhadores da justiça
penal, os meios de comunicação, as uni-
versidades, as instituições públicas e pri-
vadas, e os cidadãos de um modo geral,
para a gravidade humana e social repre-
sentada por determinados projetos que
tramitam no Congresso Nacional e que
pretendem combater o aumento da violên-
cia, o crime organizado e o sentimento de
insegurança com o recurso a uma legisla-
ção de pânico” (MAT: 2003, 07).

O principal fator que mobilizou o MAT
foi a tramitação no Congresso Nacional de
projeto de Lei que instituía o Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD): normativa
cujo conteúdo criava, no caótico sistema
penitenciário brasileiro, uma forma absolu-
tamente diversa de apartação da pessoa
presa rotulada como ameaça à segurança
social. O conteúdo do projeto apresentado
causou espanto à comunidade jurídica
visto a adoção explícita de formas absolu-
tamente desumanas de execução da pena
privativa de liberdade, especialmente
aquela cumprida em regime fechado. Se a
Lei 8.072/90 produzira o incremento nos
níveis de encarceramento e a barbariza-
ção do sentido normativo-humanitário pre-
visto na LEP, a modalidade proposta de
cumprimento da sanção surpreendente-
mente gerava espécie de regime integral-
mente fechado plus.

O projeto fora baseado em Portaria que
o Governo do Estado de São Paulo havia
instituído para “controlar” uma série de
incidentes em seu sistema carcerário
(fugas, rebeliões e motins) durante o ano
de 2002. A Portaria nominara o RDD,

criando inúmeras restrições aos direitos
dos presos considerados perigosos. O
direito de defesa, p. ex., foi limitado sobre-
maneira, inclusive no que concerne ao
contato do preso com seu advogado. 

Apesar da absoluta ilegalidade do ato,
sobretudo porque a LEP delega ao Poder
Público estadual apenas a atribuição de
disciplinar sanções e procedimentos de
apuração de faltas leves e médias, restrin-
gindo, pelo princípio da legalidade (art.
45, LEP), ao Legislativo federal a disciplina
dos fatos considerados como falta grave
(art. 49, LEP), o RDD obteve ampla aplica-
ção na condução da execução da pena
dos suspeitos de participação em organi-
zações criminosas. 

Com forte apoio da imprensa, o
Parlamento foi instigado a universalizar o
regime diferenciado através de alteração
na legislação federal. O projeto de gene-
ralizar o novo regime penitenciário atingiu
seu ápice quando os veículos do mass
media passaram a difundir e vincular a
imagem do advogado, e subliminarmente
a idéia de direitos e garantias, com a do
réu/condenado preso –principalmente nos
casos de crimes graves como tráfico ilícito
de entorpecentes e tráfico de armas–,
comunicando a falsa associação entre
direito de defesa e conivência com o
crime. Assim, o elo do advogado com o
criminoso passou a reforçar, no senso
comum teórico do homem da rua (every
day theories), a obrigação de restringir os
“exorbitantes” direitos do preso (provisório
ou condenado) possibilitados pela “frágil”
e “condescendente” legislação penal e
processual penal em vigor.

O fértil solo discursivo, propício para
irromper a legislação de pânico, estava
cultivado: cultura de emergência fundada
no aumento da violência; vinculação da
impunidade ao “excesso de direitos e
garantias” dos presos (provisórios e con-
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denados). A resposta contingente seria
conseqüência natural; e em 02 de dezem-
bro de 2003 é publicada a Lei 10.792, alte-
rando a LEP e o CPP.

Não obstante consolidar alguns posi-
cionamentos jurisprudenciais e doutriná-
rios de vanguarda que vinham sendo ado-
tados por magistrados com compromisso
constitucional no que tange à forma dos
atos nos processos de conhecimento e
execução penal, o Poder Público reiterou,
no apelo simbólico às Leis de ocasião, sua
incapacidade de gerir a crise na seguran-
ça pública, intentando entorpecer a socie-
dade civil com resposta inepta. Nesta
ação meramente cênica, algumas migal-
has servem como mecanismo retórico
para minimizar os efeitos perversos da Lei
10.792/03. Na verdade, porém, o recente
texto delimita uma forma de execução da
pena totalmente inédita, consagrando em
Lei o suplício gótico vivido pelos condena-
dos nos presídios brasileiros. Se anterior-
mente havia possibilidade de desqualificar
a desumana realidade carcerária nacional
invocando a LEP, com sua alteração, a tra-
gédia é subsumida ao texto. Logicamente
não se está a referir a eventual legitimida-
de que a Lei 10.792/03 auferiria à péssima
qualidade de vida doméstica (infra-estru-
tura material) imposta aos penitentes.
Certamente o legislador não encontraria
palavras para descrever a fétida realidade
prisional; não teria coragem de redigir
texto cujo conteúdo produzisse a adequa-
ção da Lei ao cotidiano de ostentação do
sofrimento; não realizaria o ato de desvelar
o gozo da “opinião publicada” ao ver seus
excluídos penarem corporalmente. A Lei
sempre foi um não-lugar; algo que se pro-
jeta como conquista; algo que não se tem
mas que se deseja; algo que inexiste mas
que projeta uma ação. A Lei 10.792/03, ao
incorporar o RDD na (des)ordem jurídica
nacional e alterar a LEP, vinculando o
ingresso do preso no regime diferenciado
quando apresentar alto risco para a ordem

e a segurança do estabelecimento penal
ou da sociedade (art. 52, § 1o da LEP) ou
quando recaiam fundadas suspeitas de
envolvimento ou participação, a qualquer
título, em organizações criminosas, qua-
drilha ou bando” (art. 52, § 2o LEP), mani-
festa o assentimento dos Poderes Públicos
com práticas arbitrárias, regularmente
toleradas nas penitenciárias nacionais.

A ressignificação normativa da discipli-
na consiste na possibilidade de impor o
regime diferenciado a determinados pre-
sos não apenas pela prática de falta
grave, situação que por si só é absoluta-
mente arbitrária, mas, sobretudo, pela
adjetivação igualmente aleatória de sua
conduta pessoal no cárcere ou fora dele. 

As sanções previstas no art. 52 da LEP
são resultado de procedimento administra-
tivo disciplinar (PAD) de averiguação de
falta grave, regulada e taxativamente dis-
posta no estatuto penitenciário. Antes da
vigência da Lei 10.792/03, a sanção disci-
plinar imposta à falta grave constituía na
suspensão de direitos e isolamento na pró-
pria cela (art. 57, § único), não podendo
esta medida ultrapassar 30 dias (art. 58).
Com a nova Lei, ao art. 53 foi incluído inci-
so no qual se prevê a inclusão do “preso
perigoso” no regime disciplinar diferencia-
do, independente da apreciação formal de
falta, ou seja, mesmo sem a prática de
falta grave regularmente apurada pela
administração da casa e posteriormente
homologada pelo juiz, se o apenado apre-
sentar as condições previstas nos pará-
grafos 1o e 2o do art. 52 da LEP, há possi-
bilidade de ingresso no regime diferencia-
do. Igualmente redesenhado foi o art. 58,
excepcionando-se a regra dos 30 dias
como lapso temporal máximo. Sancionado
o preso por falta grave ou sendo-lhe atri-
buído o rótulo de “perigoso”, poderá ser
submetido ao regime diferenciado com as
seguintes características: (a) duração de
360 (trezentos e sessenta) dias; (b) recol-
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himento em cela individual; (c) visitas
semanais de duas pessoas, sem contar
crianças, por 02 (duas) horas; (d) saída
diária, por 02 (duas) horas, para banho de
sol. 

Desde a edição da LEP em 1984, tem-
se criticado o estatuto pela utilização, na
definição de faltas graves, de termos
vagos e genéricos, sem precisão semânti-
ca, que acabam por permitir ao agente
penitenciário o uso de meta-regras em sua
significação – v.g. incitar ou participar de
movimento para subverter a ordem e a dis-
ciplina; descumprir obediência ao servidor
ou o respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se; não executar tra-
balho, tarefa e ordens recebidas. A técni-
ca legislativa utilizada no ambiente carce-
rário serviu historicamente para o uso arbi-
trário dos poderes pelos agentes prisio-
nais, os quais utiliza(va)m-se da impreci-
são terminológica para adjetivar condutas
banais de presos incômodos.1 A volatilida-
de dos termos produziu gradualmente a
minimização dos direitos de defesa dos
apenados nos procedimentos na averi-
guação das faltas disciplinares, gerando
sérias irregularidades na configuração da
conduta punível pelos Conselhos
Disciplinares, em face da irrefutabilidade
de determinadas hipóteses levantadas
pelos órgãos de segurança. Talvez um dos
exemplos mais notórios de condutas rei-
vindicatórias pacíficas que acaba(va)m
sendo definidas como atos de “subversão
da ordem e da disciplina”, passíveis, pois,
de sanção disciplinar por falta grave, é a
prática da greve de fome. Não por outro
motivo, em casos de movimentos reivindi-
catórios não-violentos, a Portaria 202, de
18 de dezembro de 2001, editada pela

Secretaria de Estado da Justiça e da
Segurança do Rio Grande do Sul (SJS/RS),
no intuito de minimizar os efeitos perversos
propiciados pela terminologia da LEP,
determinou que “toda pessoa presa terá
direito a expressar suas reivindicações,
individual ou coletivamente, de forma pací-
fica” (art. 7o, § 1o) e que “a ‘greve de
fome’, quando legítima, não será conside-
rada falta disciplinar” (art. 7o, § 2o).

Em sentido diametralmente oposto à
concretização do princípio da legalidade,
que imporia pela taxatividade o fechamen-
to dos tipos abertos da LEP, a Lei
10.792/03 inclui categorias igualmente
dúbias, gerando duplo efeito. Em primeiro
lugar, deflagra efeito normativo no que
tange à interpretação das faltas, sobretudo
as graves. Assim, se anteriormente a falta
de precisão decorrente da ambigüidade
terminológica favorecia o arbítrio adminis-
trativo, com o novo texto a tendência é sua
maximização. Por outro lado, produz efeito
na gestão da política penitenciária, visto a
importância auferida à ordem, à disciplina
e à segurança do estabelecimento prisio-
nal, não apenas reforça a ideologia defen-
sivista, mas ressignifica o sentido da exe-
cução, voltada na contemporaneidade à
contenção dos “socialmente indesejá-
veis”, dos “corpos excedentes”. Abdica-
se, pois, vez por todas, do ilusório e
romântico fim ressocializador pregado no
Estado Social em prol de uma administra-
ção das “massas inconvenientes”.

Embora seja clara a inconstitucionalida-
de da Lei, não apenas por ferir o princípio
constitucional da legalidade com a utiliza-
ção abusiva de termos vagos mas espe-
cialmente pela ofensa ao princípio da

1 Com intuito de cerrar a tipicidade penitenciária aberta, grupo de trabalho integrante de comissão para reforma
da legislação penitenciária gaúcha propôs como definição de "subversão da ordem e da disciplina" condutas dire-
cionadas: (a) adesão e associação à violência; (b) manifestação violenta, individual ou coletiva, de reivindicaçõ-
es; (c) porte de armas; e (d) violação da integridade física e moral e a da liberdade sexual de pessoa que se rela-
cione (Carvalho: 2002, 333).
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humanidade das penas quando prevê a
submissão do preso ao regime diferencia-
do – a manutenção em isolamento por até
360 dias não pode receber outra denomi-
nação senão a de pena cruel, vedada pela
Carta Constitucional (art. 5o, inciso XLVII,
CR)2 –, o temor que se inaugura é o de
que nossos Tribunais, a começar pelas
Cortes Superiores (STF e STJ), inebriados
pelos discursos de emergência, não utili-
zem os mecanismos de controle de cons-
titucionalidade e, por conseqüência, acol-
ham a barbárie posta em Lei como se
fosse mera técnica pedagógica de isola-
mento. 

O Tártaro sancionatório no contemporâ-
neo parecer ser o retrato da experiência
punitiva brasileira: longe de projetar meca-
nismos constitucionais de redução do
sofrimento imposto nas prisões, a Lei
dobra a punição com a ressignificação da
disciplina e da segurança, condenando o
preso, para além da privação da liberda-
de, à inexaurível situação de penúria.

IV.Tântalo e o saber ‘psi’: 
a normatização do sistema 
disciplinar-pedagógico

O sistema progressivo-regressivo, fun-
dado na idéia de (de)mérito pessoal do
apenado, foi eleito em 1984 como o instru-
mento hábil para atingir a finalidade apre-
goada à execução da pena: a ressocializa-
ção do condenado. Típico de um modelo
estatal intervencionista, o escopo ressocia-
lizador legitimou a ação dos aparelhos
punitivos na avaliação e formatação do
“ser” do preso. Assim, o preso ressociali-
zado, no discurso conformador da LEP,
passa a ser aquele adequado às regras do

estabelecimento carcerário e ao programa
individualizador, ou seja, o sujeito discipli-
nado e ordeiro que se submete e responde
satisfatoriamente ao “tratamento penal”.

A técnica estabelecida para averiguar o
grau de ressocialização seria a capacida-
de de o condenado atingir condições de
descarceramento progressivo (progressão
de regime) ou, contrariamente, pela
necessidade de reencarceramento
(regressão de regime). Para alcançar o
gozo dos direitos de progressão previstos
na LEP, o apenado deveria cumprir requi-
sitos de ordem objetiva e subjetiva, segun-
do a redação do art. 112. O critério objeti-
vo foi vinculado ao tempo de cumprimento
da sanção: um sexto da pena no regime
anterior. O pressuposto subjetivo, determi-
nado pelo mérito do condenado. Previa,
ainda, a LEP, no parágrafo único do art.
112, a necessidade de o preso ser sub-
metido à Comissão Técnica de
Classificação (CTC), encarregada de exa-
rar parecer e, quando necessário, ao
exame pericial do Centro de Observação
Criminológico (COC). Ambos documentos,
porém, consistiam, quase na unanimidade
dos casos, em prognósticos de não-reinci-
dência e/ou medição do grau de adapta-
bilidade e arrependimento. 

Em relação ao livramento condicional
–etapa do sistema progressivo e momento
importante na lógica do sistema de indivi-
dualização científica (art. 83 do Código
Penal)–, a duplicidade de requisitos igual-
mente se impunha, quais sejam: (a) objeti-
vo: vinculado ao tempo –cumprimento de
um terço (condenado primário) ou metade
(reincidente) da pena– e à reparação do
dano; e (b) subjetivo: relacionado com o
“comprovado comportamento satisfatório”.

2 Não é necessário ser 'expert' da área da saúde para notar que "o isolamento celular diuturno de longa duração
é um dos instrumentos de tortura do corpo e da alma do condenado e manifestamente antagônico ao princípio
constitucional da dignidade humana" (MAT: 2003, 09).
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Outrossim, o parágrafo único do art. 83 do
Código Penal previa, em caso de conde-
nação por crime doloso, cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, que
a concessão do livramento condicional
ficaria “subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinqüir”.
Não obstante, conforme determinava o art.
71, inciso I da LEP, seria necessário pare-
cer opinativo do Conselho Penitenciário.

O comportamento carcerário satisfató-
rio, apesar de ser requisito subjetivo, sem-
pre esteve vinculado à comprovação pro-
cessual, de forma a estabelecer objetiva-
ção do critério. Doutrina e a jurisprudência
nacional fixaram como elemento a indicar
o bom comportamento carcerário a ausên-
cia de registro, no prontuário do preso, de
sanção por falta grave devidamente homo-
logada pelo juiz competente. Ao magistra-
do, caberia avaliar se o procedimento de
apuração seguiu os requisitos formais e
materiais do devido processo legal (ampla
defesa, contraditório, recurso, assistência
de advogado et coetera). Em face de
inexistência de previsão do tempo em que
a falta grave continuava produzindo efei-
tos, em decorrência da interpretação siste-
mática dos decretos de indulto, suas impli-
cações foram restringidas em 12 (doze)
meses, i.e., para ser confirmado o bom
comportamento carcerário do preso seria
necessário o não cometimento de falta
grave nos últimos doze meses.

A estrutura meritocrática da LEP,
porém, era potencializada pela presença
de requisito subjetivo que nos casos de
crimes graves ganhavam especial valor.
Se a ausência de falta grave comprovava
comportamento satisfatório no que diz res-
peito à adequação do condenado às
regras prisionais e a sua boa relação de
convivência com os demais apenados e
com os agentes penitenciários, os exames
criminológicos, que atestariam o grau de

ressocialização do preso, indicariam
ausência de “conflitos internos”. O mérito
representaria o bom convívio com as pes-
soas com quem deveria relacionar-se
(com comportamento) e atestaria a sadia
relação do apenado consigo mesmo
(adaptabilidade), sobretudo com a inter-
nalização dos limites estabelecidos pela
Lei (prognóstico de não reincidência) obti-
da pelo arrependimento (consciência do
delito). Definidos, pois, os critérios proces-
suais de comprobabilidade do mérito: (a)
ausência de PAD quanto ao bom compor-
tamento; e (b) parecer técnico (CTC) e/ou
laudo criminológico (COC) no que diz res-
peito ao grau de ressocialização.

Os laudos e pareceres criminológicos
que ingressavam no processo de execu-
ção penal como prova pericial adquiriram,
no passar dos anos, tamanha importância
que acabaram (re)criando um sistema de
prova tarifada, a qual, embora não vincu-
lasse a decisão do juiz por força da ado-
ção do sistema do livre convencimento
(art. 157 e art. 182 do CPP), instituia arma-
dilha intransponível, mormente nos casos
de pareceres desfavoráveis. Outrossim,
por força de ser juízo empiricamente inde-
monstrável (“possibilidade de vir a come-
ter delito no futuro”), as perícias obstaculi-
za(va)m o direito ao contraditório, macu-
lando o devido processo legal.

Em que pese a deturpação material
gerada no sistema de prova e a conse-
qüente revivificação da prova tarifada com
a adoção de valores irrefutáveis, a crítica
aos laudos foi historicamente direcionada
à ilegitimidade dos técnicos realizarem jul-
gamentos morais dos presos. A categoria
ressocialização, encarada como signo de
valoração da vida do “periciando”, invaria-
velmente cedeu espaço à violação de sua
intimidade, vista a possibilidade de julga-
mento da história pessoal e das opções de
vida do “objeto” de análise. Veja-se, p. ex.,
que, se eventualmente o preso silenciou
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ou negou o delito durante o processo de
conhecimento, em caso de condenação
tais posturas perante os técnicos revela-
riam a incapacidade de arrependimento e
a torpeza moral, contra-indicando o direito
postulado.

O poder das perícias, em absoluta
ofensa aos direitos básicos de tutela da
intimidade e da vida privada (seculariza-
ção), fora pautado numa inversão ideológi-
ca do discurso dos direitos humanos,
dado ao fato de que superficialmente apa-
rentava a humanização dos fins da pena.
Não mais intimidar ou reprimir, mas criar
condições de que o preso se arrependa e
não volte mais a delinqüir. No entanto, dife-
rentemente do divulgado pelo discurso ofi-
cial, notou-se a criação de um sistema de
otimização do positivismo criminológico
que deixou os direitos dos apenados
reféns de um discurso dúbio que pendia
entre as noções, abertas e isentas de sig-
nificado, porém altamente funcionais, de
disciplina e ressocialização. Outrossim,
agregava-se sistema administrativo alta-
mente burocratizado que substancialmen-
te se sobrepunha à jurisdicionalização da
execução da pena.

Com a edição da Lei dos Crimes
Hediondos em 1990, um novo contorno
começou a ser dado no sistema de encar-
ceramento, dado ao enrijecimento das
regras executivas e à ruptura no sistema
progressivo. Além do aumento expressivo
das penas às condutas classificadas como
hediondas (art. 6o c/c art. 9o da Lei
8.072/90), duas alterações substanciais no
que diz respeito à execução foram significa-
tivas: o estabelecimento do regime integral-
mente fechado e o aumento do lapso tem-
poral para o gozo do livramento condicional.

Em realidade, se se primar pelo rigor
acadêmico, a Lei 8.072/90 não vedou
absolutamente a progressão de regime
aos delitos hediondos, ou melhor, a veda-

ção da progressividade imposta atingiria
apenas os reincidentes específicos em
crime hediondo (art. 83, inciso V, in fine do
CP). Em sendo o livramento condicional
parte integrante do sistema progressivo, e
em não havendo obstaculização, mas
aumento de lapso temporal, a Lei apre-
sentaria uma contradição interna entre os
artigos 2o, § 1o (que veda a progressão
de regime) e art. 5o (que aumenta para
dois terços o requisito temporal para o
livramento).

Todavia o que mais chama atenção na
edição da Lei 8.072/90 é sua derivação
constitucional, pois o legislador ordinário
nada mais fez do que cumprir o comando
do art. 5o, inciso XLIII da CR. A natureza
programática da norma constitucional
auferiu legitimidade ao legislador para ela-
boração da Lei dos Crimes Hediondos.
Lógico que o fato de o dispositivo consti-
tucional ter sido cumprido, por si só não
imuniza a referida Lei dos vícios de incons-
titucionalidade. A propósito, tenho que o
principal argumento de sua inconstitucio-
nalidade é derivado do descomedimento
legislativo, visto que o dirigismo constitu-
cional-penal optou pela vedação exclusiva
aos crimes considerados hediondos da
fiança, graça e anistia, não sendo referida
a questão da progressividade ou aumento
de penas. Como o legislador ordinário não
possui deliberalidade plena sobre a maté-
ria legislativa derivada, conforme visto
anteriormente, a imperfeição da Lei é
substancialmente no que se circunscreve
ao excesso, não obstante legítimas as crí-
ticas relativas à ofensa aos princípios da
individualização, da humanidade das
penas e ao princípio da extratividade da
Lei penal mais benéfica – v.g. a revogação
do art. 2o, § 1o da Lei 8.072/90 pelo art.
1o, § 7o da Lei 9.455/97.

Resta claro, porém, que a opção legis-
lativa reconfigura a finalidade da pena no
sistema penal pátrio. Não que este remo-
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delamento tenha abdicado integralmente
do discurso ressocializador previsto na
LEP. À ideologia da reforma moral do
preso é aliada a idéia de contenção das
massas indesejáveis, principal objetivo da
sanção no nascente Estado Penal.
Delineado, desta forma, o papel das agên-
cias penais na década de 90: controle
pedagógico potencializado pela idéia de
manutenção/exclusão dos corpos exce-
dentes. A experiência ensaia o devir puni-
tivo do século XXI.

V. Os paradoxos da Lei 10.792/03: 
maximizar os poderes disciplinares,
minimizar o discurso criminológico

Não obstante a institucionalização do
RDD como potencializador da idéia meri-
tocrática-disciplinar, o que por si só macu-
la a Lei 10.792/03 de forma a não poder
dela retirar todos os elogios que a doutrina
nacional tem apontado, a modificação na
estrutura da individualização científica,
operacionalizada pelo sistema progressi-
vo-regressivo, merece atenção, notada-
mente em referência aos requisitos e ao
procedimento de alcance dos direitos
públicos subjetivos instrumentalizados nos
incidentes da execução penal. 

No que tange ao procedimento, a nova
redação do art. 112 da LEP reforça o devi-
do processo legal e seus corolários de
ampla defesa e contraditório, recapacitan-
do o princípio de jurisdicionalização norte-
ador formal da redação do código peni-
tenciário. O antigo parágrafo único do art.
112, que previa a motivação de decisão
judicial precedida de parecer da CTC ou
exame do COC, é substituído por dois
importantes parágrafos, os quais remode-
lam a forma dos atos processuais. O pará-
grafo primeiro define que a decisão relati-
va à progressão de regime deve ser fun-
damentada e precedida de manifestação
do Ministério Público e do defensor; e o

parágrafo segundo projeta o procedimen-
to à concessão de livramento condicional,
indulto e comutação das penas, respeita-
dos os prazos previstos nas normas vigen-
tes. À exceção da remição, comutação e
unificação de penas, os principais inciden-
tes em execução penal serão orientados
pelo conceito trilateral típico do sistema
acusatório, i.e., institui-se a noção de par-
tes processuais até então ofuscada no
ordenamento executivo, redesenhando-
se, por conseqüência, o papel de todos os
sujeitos processuais (juiz, ministério públi-
co, defesa, conselho penitenciário, técni-
cos, agentes e diretores).

O debate entre as partes (acusação e
defesa) em contraditório, apresentando e
refutando teses, pretende derrogar os pro-
cedimentos desjurisdicionalizados que
tendiam a se sobrepor na execução,
dando-lhe, embora a incorporação norma-
tiva, feição administrativa (administrativi-
zação material). Desta forma, entendeu a
reforma ser necessário reestruturar o
modelo, aproximando-o da estrutura do
processo de conhecimento.

A reforma redesenha a pesada e buro-
crática máquina executivo-penitenciária,
alterando substancialmente o papel do
“criminólogo”. Ao técnico penitenciário,
segundo a nova redação do art. 6o da
LEP, é possibilitado um ambiente de cria-
ção de condições minimizadoras dos efei-
tos perversos da sanção penal (paradig-
ma da vulnerabilidade), em dissonância
com o histórico papel de tarefeiro redator
de laudos de prognoses delitivas (para-
digma etiológico). Cabe, portanto, às
CTC’s, a exclusiva missão de elaborar pro-
gramas individualizadores e acompanhar
o desenvolvimento da execução da pena
privativa de liberdade e restritiva de direi-
to. No que diz respeito aos COC’s, seu tra-
balho (perícia técnica) fica restrito à obten-
ção de elementos mais precisos àquela
individualização, no caso de condenado
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ao regime fechado. Inexiste, portanto, na
nova configuração da LEP, espaço para
que laudos e pareceres vinculem a deci-
são judicial, sobretudo porque deixam de
ser peça processual a informar o incidente
executivo. Mais: penso que há verdadeira
vedação às CTC’s e aos COC’s de produ-
ção de material opinativo destinado à ins-
trução do incidente executivo, seja pro-
gressão de regime, livramento condicio-
nal, indulto ou comutação, nos termos da
redação do § 2o do art. 112.

A opção legislativa é clara, e eventual
entrave ao alcance dos direitos em face de
perícias desfavoráveis parece ser direta
ofensa à legalidade penal, constituindo
cerceamento de direito. Se o requisito sub-
jetivo existia e a reforma penitenciária
optou por sua remoção, nítido o fato de
que havia falhas, distorções e/ou impossi-
bilidades técnicas de realização da prova
pericial ou parecer técnico, não cabendo,
portanto, ao julgador, ao órgão acusador,
ou a qualquer outro sujeito da execução,
revificar o antigo modelo. Do contrário,
estar-se-á empiricamente auferindo ultrati-
vidade à Lei penal mais gravosa que
determina quantidade superior de requisi-
tos para o gozo dos direitos, ofendendo a
lógica formal e material do princípio da
legalidade penal.

Outrossim, correlata à tendência de
diminuir entraves burocráticos, cuja exis-
tência apenas servia para tornar mais
morosa e indefinida a execução da pena,
a Lei 10.792/03 retirou a atribuição opinati-
va do Conselho Penitenciário nos casos de
livramento condicional. Restringiu a atua-
ção consultiva do órgão aos pedidos de
indulto e comutação da pena – manuten-
ção de justificação pouco compreensível
–, reforçando seu papel fiscalizador de
inspeção dos estabelecimentos peniten-
ciários, emissão de relatório anual sobre
as condições das casas ao Conselho
Nacional de Política Criminal e

Penitenciária (CNPCP), supervisão de
patronatos e assistência aos egressos (art.
70 da LEP).

Inominável paradoxo exsurge: a Lei
10.792/03, apesar de institucionalizar regi-
me bárbaro de execução de pena (RDD),
maximizando poderes da administração
penitenciária no que diz respeito às disci-
plinas (relação entre preso e gestores do
cárcere), inova na retirada dos laudos e
pareceres técnicos, peças processuais
cuja eficácia histórica foi a de manter
absoluta sobreposição do discurso da cri-
minologia administrativa sobre o sistema
jurisdicional. Assim, elimina elemento de
análise subjetiva do apenado corporifica-
do nos laudos e pareceres, os quais pos-
tulavam extrair o grau de amoldamento
interno e arrependimento do apenado, sig-
nos identificados, no discurso penitenciá-
rio, com “ressocialização”. No entanto,
mantém-se o pressuposto subjetivo “bom
comportamento carcerário”, sinônimo de
disciplina e adequação às regras institu-
cionais. Nota-se, pois, na alteração discur-
siva, que a permanência do requisito “bom
comportamento” otimiza um discurso rígi-
do e hermético, alheio aos (falsos) huma-
nismos ressocializadores, cujo resultado é
declarar abertamente toda crueza do novo
fim apregoado à sanção no Estado Penal.

VI. A lógica de Lampeduza: recaída 
de Tântalo ou do terapeuta?

Após a edição da Lei 10.792 em
dezembro de 2003, as políticas peniten-
ciárias do Governo Federal e dos
Governos Estaduais passaram por um pro-
cesso de reavaliação. Embora a finalidade
precípua da nova Lei ter sido criar modelo
de execução penal no qual o preso consi-
derado “perigoso” sofreria inúmeras restri-
ções aos direitos fundamentais, exigindo,
portanto, adequação normativa e estrutu-
ral ao novo regime penitenciário, nítida a
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necessidade das Secretarias de Justiça e
Segurança, mais propriamente as
Secretarias de Serviços Penitenciários,
reverem o papel dos técnicos, como ante-
riormente descrito.

A alteração direcionada a otimizar/
modificar o trabalho de psicólogos, psi-
quiatras e assistentes sociais, estruturou-
se no entendimento de que a eles não
caberia mais a função de emitir laudos/
pareceres, mas sim de elaborar, para o
apenado, um programa individualizado
com escopo de tornar menos aflitiva sua
pena, proporcionando-lhe, na medida do
possível, retorno menos dramático ao con-
vívio social. A justificativa, portanto, não foi
apenas fundada na verificação empírica
de que os técnicos não têm condições de
acompanhar adequadamente os apena-
dos de modo a lhes capacitar realizar
diagnósticos/prognósticos. Neste particu-
lar, o objetivo da reforma foi claro: inverter
a lógica administrativizada do paradigma
etiológico que informa(va) o trabalho dos
técnicos, determinando que os profissio-
nais, ao invés de ficarem em seus gabine-
tes produzindo mecanicamente perícias e
pareceres, trabalhem junto aos presos no
sentido de lhes auxiliar no retorno menos
hostil à sociedade.

Todavia, no Rio Grande do Sul, a
Secretaria de Justiça e Segurança
(SJS/RS), após criticar violentamente a
retirada da obrigatoriedade dos laudos e
pareceres criminológicos, prontamente
apresentou novo Regimento Penitenciário
(Portaria 014, de 21.01.04, DOE 23.01.04),
no qual, para que seja atestado ao preso
“bom comportamento”, inúmeros requisi-
tos são apresentados. O “bom comporta-
mento” carcerário, requisito histórico para
progressão de regime e livramento condi-
cional, adquire importância significativa
com o advento da Lei 10.792/03. Com o
remodelamento da função dos técnicos,
há uma objetivação dos pressupostos

para o alcance dos incidentes executivos.
A Portaria 014/04 da SJS/RS, porém, mani-
festando notório desagravo à legalidade
federal, incrementou, através da tipicidade
aberta “comportamento carcerário”, os
requisitos, não apenas reinstituindo os lau-
dos/pareceres, mas ampliando o rol que a
própria LEP determinava como pressupos-
tos para o gozo dos direitos públicos sub-
jetivos de minimização da pena.

Segundo o art. 15 da Portaria 014/04,
“quando da emissão do documento que
comprove o comportamento do apenado,
previsto no artigo 112 da Lei 7.210/84,
com as alterações introduzidas pela Lei
10.792/03, o Diretor/Administrador do
estabelecimento considerará o seguinte: I
- a classificação da conduta nos termos do
artigo anterior [neutra, plenamente satisfa-
tória, regular ou péssima]; II - manifesta-
ção formal, sucinta e individual de, pelo
menos, três dos seguintes servidores com
atuação no estabelecimento penal em que
se encontrar recolhido o apenado: a)
Presidente ou membro do Conselho
Disciplinar; b) Responsável pela Atividade
de Segurança e Disciplina; c)
Responsável pela Atividade Laboral; d)
Responsável pela Atividade de Ensino; e)
Assistente Social. E, no parágrafo primei-
ro, estabelece que “se as características
individuais do preso indicarem que a con-
cessão do benefício pleiteado poderá
gerar reflexos nocivos a ele ou à socieda-
de, o Diretor/Administrador poderá juntar
ao documento referido no ‘caput’ deste
artigo, avaliação psicológica e/ou psiquiá-
trica como subsídio à decisão judicial.
Nesta avaliação, poderão ser referidas a
prognose de reincidência e grau de ade-
são do apenado ao Programa
Individualizador previsto no artigo 6o da
Lei 7.210/84, com as modificações inseri-
das pela Lei 10.792/03”. 

Em realidade, através de uma burla de
etiquetas, a SJS/RS reintroduziu ilegalmen-
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crimes hediondos ou equiparados, a
Portaria da SJS/RS criou mecanismos
internos mais morosos e obscuros que
aquele previsto com o antigo Conselho.

Determina o § 3º. do art. 15 da Portaria
014/04 SJS/RS que “nos casos de apena-
dos por delitos hediondos, ou equipara-
dos, tais como: tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e terrorismo,
ou com histórico de fugas, ou com envolvi-
mento em formação de quadrilha, ou com
pena superior a 20 anos, o atestado do
Diretor/Administrador [atestado de bom
comportamento] haverá de ser homologa-
do por Comissão da Secretaria da Justiça
e da Segurança, presidida pelo Secretário,
por maioria de votos. 

A manutenção da crença nas antigas
práticas, cujos efeitos experimentamos
diariamente pela iminência de conflitos
carcerários, ofusca qualquer possibilidade
de câmbio da realidade.3 Na verdade,
atos desta natureza parecem apoiar falido
modelo carcerário que vivificou o Tártaro
na contemporaneidade. Enfim, presenciar
esta realidade sugere que a única mudan-
ça permitida é aquela sugerida por
Lampeduza: a mudança necessária para
que tudo permaneça como está.

te, pois não possui atribuição, a
Legislação revogada, recriando o modelo
fracassado de avaliação psicológica do
condenado que a reforma procurou alterar.
Se o modelo de execução da pena no Rio
Grande do Sul, cujas características não
diferem substancialmente das dos demais
Estados federados, atinge na atualidade
níveis de insuportabilidade em decorrên-
cia da falta de condições materiais e de
recursos para investimento em melhorias,
com a publicação da Portaria 014/04, o
Governo do Estado, através da Secretaria
de Justiça e Segurança, consegue a proe-
za de “dobrar ilegalidades”. À ilegalidade
fática que é a imposição do suplício da
superlotação – ilegalidade sempre excu-
sável e tolerada visto ser o problema car-
cerário “eterna fatalidade” –, o Poder
Público consagra a ilegalidade normativa,
pois viola abertamente a Constituição e a
Legislação Federal, desrespeitando a
estrutura básica das atribuições legislati-
vas reguladas no art. 22, inciso I da CR.

Mais. Não obstante reinstaurar o mode-
lo etiológico das práticas criminológicas,
refunda a lógica burocratizante dos siste-
mas administrativizados. A Lei 10.792/03,
ao abdicar do parecer do Conselho
Penitenciário para grande parte dos inci-
dentes de execução, procurou agilizar e
tornar absolutamente judicializado o pro-
cesso de execução penal. No entanto, em
casos de condenados a longas penas,
com histórico de fugas ou condenados por

3 Não obstante os atos descritos, a jurisprudência de resistência vem atuando com intuito de demonstrar as irre-
gularidades provenientes da recente reforma legislativa. Neste sentido, "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, DA LEP. REQUISITOS AO BENEFÍCIO. PORTA-
RIA N.º 14, 21/01/2004, DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA DO RS: ILEGALIDADE DO INCISO II E
SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO ARTIGO 15. - O artigo 112, da LEP, alterado pela Lei n.º 10.792 (01/12/2003),
exige, à progressão, apenas o cumprimento de lapso temporal e bom comportamento carcerário (desde que o sis-
tema não a vede: crimes hediondos). - Não se pode impor outras condições, pena de imputação penal agredir
princípio maior: prejudicar cidadão sem base em lei. - Ao órgão do MP e à defesa competem destruir a presun-
ção vinda da declaração de comportamento expedida pela autoridade carcerária. - Critério para aferição do bom
comportamento: inexistência de falta disciplinar - apurada via PAD - nos prazos do artigo 14, do Regimento
Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul. - O inciso II e seus parágrafos 1º e 2º, do artigo 15, do
RDP do RS, agridem o princípio da legalidade por impor requisitos - ao benefício - que a Lei Federal (artigo 112,
da LEP) não exige - aliás, objetivo da sua nova redação. - Agravo provido" (AG. Execução n. 70007705221, 5a
Câmara Criminal TJRS, Rel. Des. Amilton Bueno de Carvalho, j. 11.02.04).
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VII. A resistência de Tântalo aos 
ambientes severos e o trabalho 
de Sísifo

Após reconstruir de forma fragmentária
e entrecruzada os paradoxos criminaliza-
dores e punitivos da Lei penal brasileira
nas últimas décadas, penso ser possível o
diagnóstico da gradual sobreposição, atra-
vés dos discursos de emergência, do
modelo de hiperpunibilidade do Estado
Penal ao romântico escopo ressocializador
presente nas políticas públicas do Estado
Social. E se no Brasil o Estado Social é
experiência não vivida, distante da realida-
de das pessoas e presente apenas nos
longínquos discursos do(s) poder(es), o
incremento da punição tende a ser absolu-
tamente rústico, pautado numa ritualística
de distribuição de martírios focalizada na
segregação/contenção dos indesejados.

A veracidade da tese encontra guarida
na progressiva barbarização das normas
relativas à execução da pena, sobretudo
da pena privativa de liberdade cumprida
em regime fechado.

Com a corporificação contemporânea
do Tártaro – no qual, não esqueçamos, os
sofrimentos-pena são eternos –, as ten-
dências acadêmicas pautadas na minimi-
zação da programação sancionatória dos
poderes (minimalismo, realismo marginal e
abolicionismo) aparecem quase como ide-
ais de uma utopia irrealizável ou de difícil
acesso. As novas formas de gestão penal
da miséria, caracterizadoras da face terrí-
fica do controle social na era pós-indus-
trial, indicam que as agências sancionató-
rias seguem uma pauta programática
absolutamente definida na qual o Estado
passa a adquirir cada vez mais função
policialesca.

Os discursos sediciosos, portanto, se
querem ainda ter algum sentido, devem
inexoravelmente estar enraizados em uma

concepção pessimista do poder punitivo
(princípio da irregularidade dos poderes),
pois apenas desde este local conseguirão,
com muito esforço, obter (pequenos) gan-
hos na minimização das violências (garan-
tismo). Penso, inclusive, que a biografia
das práticas penais, apesar de sua sinuo-
sidade, tem demonstrado que a regra do
poder penal é o inquisitorialismo, ou seja,
que o discurso garantista de gênese ilus-
trada configurou uma variável insensata na
estrutura das formas de poder, uma cisão
acidental na história das violências da qual
somos herdeiros inocentes, românticos
poetas de um passado imaginário.

Neste quadro, creio que duas conclu-
sões são possíveis sobre os sujeitos da
discussão. Em relação aos apenados, a
constante exacerbação normativa das
penas –seja com o aumento da cominação
em abstrato, com a subjetivação dos crité-
rios judiciais de aplicação ou a obstrução
dos direitos de progressão–, aliada ao
ocaso empírico da execução representado
nas inomináveis condições de cumprimen-
to, refletem a capacidade hercúlea de o
ser humano adaptar-se a ambientes hos-
tis, de superar a cada instante os limites
da própria humanidade.

No que tange a nós, “pensadores
humanistas e críticos do sistema penal”,
vejo que o trabalho de denúncia e atuação
processual voltada à contração do sistema
de violência parece retratar, como reflexo
da pena imposta aos indesejáveis que
habitam os horrores do Tártaro, igualmen-
te uma sanção. Talvez uma sanção apenas
assemelhada a do Sísifo descrito por
Ulisses: “Vi Sísifo, e o modo por que ele,
com pena indizível, com as mãos ambas
tentava arrastar uma pedra enormíssima.
Firma os dois pés no chão duro, com
ambas as mãos esforçando-se para levar
para cima o penedo; mas quando pensa-
va que já vencera o alto monte, com força
outra vez retornava. Dessa maneira, até o
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plano, rolava o penhasco impudente. Ele
de novo a empurrá-lo começa, suor esco-
rrendo-lhe dos membros todos, enquanto
a cabeça de poeira se cobre” (HOMERO:
1960, 176). ·
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