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RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico, traz uma discussão sobre o Regime Disciplinar Diferenciado 

aplicado nas prisões brasileiras, regime esse mais conhecido pela sua sigla RDD. Buscamos 

esclarecer, o posicionamento daqueles que entendem pela constitucionalidade do RDD, assim 

como trouxemos também, os ensinamentos daqueles que pensam o contrário. Para facilitar a 

compreensão sobre o tema, dividimos o trabalho em três capítulos. No primeiro capítulo, 

trabalhamos com a concepção, o conceito e a evolução histórica do RDD no Brasil. No 

segundo, trouxemos as possibilidades de cabimento do RDD. Possibilidades essas, que no 

terceiro capítulo serão objetos de grande discussão tanto por parte dos doutrinadores, pela 

jurisprudência, assim como também por outros organismos interessados no assunto, como foi 

o caso da Ordem dos Advogados do Brasil que no ano de 2008 através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4162, a entidade pede que o Supremo Tribunal Federal declare 

nulos os artigos que se referem ao Regime Disciplinar Diferenciado, incluídos pela Lei 

10.7892/03, que modificou o texto original da Lei de Execução Penal. 

 

Palavras-Chaves:Regime Disciplinar Diferenciado. Lei de Execução Penal. Regimes de 

Pena. Dignidade da Pessoa Humana. Constitucionalidade. Sistema Prisional.  
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ABSTRACT 

 

 

This monographic work, to draw up a discussion on the Differentiated Disciplinary Regime 

applied in Brazilian prisons, a regime better known by its acronym RDD. We seek to clarify, 

the positioning of those who understand the constitutionality of the RDD, as well as bringing 

the teachings of those who think otherwise. To make it easier to understand the topic, we 

divided the paper into three chapters.In the first chapter, we work with the concept, concept 

and historical evolution of RDD in Brazil. In the second, we have brought the possibilities of 

RDD fitting. These possibilities, which in the third chapter will be objects of great discussion 

both by the doctrinators, by the jurisprudence, as well as by other organizations interested in 

the subject, as was the case of the Brazilian Bar Association in 2008 through Direct Action 

(ADI) 4162, the entity requests that the Federal Supreme Court declared null and void the 

articles that refer to the Differentiated Disciplinary System, included by Law 10.7892 / 03, 

which modified the original text of the Criminal Enforcement Law. 

 

Keyword: Differentiated Disciplinary Regime. Law of Penal Execution. Pena schemes. 

Dignity of human person. Constitutionality. Prison system. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O problema carcerário no Brasil, nunca ocupou a agenda de prioridades 

administrativas dos governantes. O tema vem à tona, em geral, em situações de grandes crises 

no sistema prisional, como por exemplo, as rebeliões acontecidas nos presídios do norte do 

país no início do ano de 2017, ou quando os organismos não governamentais que trabalham 

com essas questões trazem a público as mazelas existentes nos estabelecimentos prisionais. 

Todavia, é bom saber que desde surgimento das primeiras sociedades, as penas e 

prisões sempre existiram, assim relata Edgar Magalhães Noronha, que "a história do direito 

penal é a história da humanidade. Ele surge com o homem e o acompanha através dos tempos, 

isso porque o crime, qual sombra sinistra, nunca dele se afastou”. (NORONHA, 1987, p. 20). 

Mas, em geral, a conduta social do ser humano é de se integrar e se organizar com o 

seu meio ou comunidade, num mútuo respeito as normas e leis vigentes, em prol de um bem 

maior que é a convivência pacífica dos povos. Porém, como toda regra tem sua exceção, 

quando esta ocorrer, deve ser observado o grau de reprovabilidade da conduta, para se avaliar 

a postura do Estado, diante do caso concreto, na busca de solução do problema, como também 

da aplicação da respectiva sanção se for o caso. 

Entretanto, é expressamente proibido que o Estado de forma infundada, obstrua o 

direito fundamental do cidadão da sua liberdade, sob o risco de exercer o seu jus puniendi 

(poder de punir) de forma diversa da prevista constitucionalmente na legislação atual, se 

afastando da legalidade obrigatória e se aproximando de uma arbitrariedade, revestida de 

abuso de poder. Pois, assim como prevê o artigo 5º, inciso LXI – “ninguém será preso senão 

em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 

salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 

Mas, o crescimento alarmante da taxa de criminalidade e a falta de segurança pública 

tornam cada vez mais frequente o questionamento da eficácia do atual sistema penal 

brasileiro. Este cenário instável causa na população um clamor por punições mais rígidas, 

maior quantidade de prisões, e a consequente relativização das garantias fundamentais no 

processo e na execução penal. 

Ao analisar o estudo do professor Luís Flavio Gomes sobre o RDD, percebemos que 

as penitenciárias que deveriam atuar como instituições educacionais, para corrigir as 
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incompetências comportamentais de seus internos, com o objetivo de transformá-los em 

indivíduos aptos a preencher as exigências normativas que a sociedade impõe, tem se tornado 

uma verdadeira universidade do crime.Universidade essa, onde seus “alunos calouros” 

adentram pela primeira vez como amadores na pratica criminosa e ao saírem de lá (seja pelo 

fim do prazo de sua sentença penal ou nos casos de fugas) como verdadeiros profissionais do 

crime. Segundo o professor Luís Flavio Gomes:  

É nessa Universidade do crime, que eles fazem contato com as organizações 

criminosas que dominam os presídios, enfileirando-se como seus “soldados”, 

depois de introjetarem a cultura do crime, do desprezo e do ódio, 

transformando em realidade a profecia das suas carreiras criminais. 

(GOMES, 2008). 

Entretanto, a aplicação de uma pena a uma pessoa que violou uma norma penal deve 

perseguir um fim condizente com a democracia e os ditames constitucionais. Razão pela qual, 

com a criação da Lei de Execução Penal em 1984, o Estado brasileiro tinha como principal 

objetivo, proporcionar condições de integração social do preso, dando a ele uma segunda 

chance para buscar um novo caminho longe da marginalidade. A Lei de Execução Penal prevê 

que, além do caráter retributivo, punitivo, a sanção penal deve ter como função preparar o 

criminoso para a volta à vida em sociedade. 

 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Segundo os dados colhidos através do Sistema de Informações Penitenciário 

(INFOPEN) do Ministério da Justiça, estima-se que atualmente no Brasil a população 

carcerária seja de 622 mil presos, sendo incluídos aqui os presos condenados e os provisórios, 

entretanto, as vagas para essa demanda são insuficientes, já que existe apenas uma 

disponibilidade de aproximadamente 376 mil, o que gera um déficit de mais de 246 mil vagas 

para abrigar legalmente todos os presos. (INFOPEN, Ministério da Justiça,2016). 

Com base nesses dados, podemos concluir que o Brasil, é sem dúvida é um país onde 

se prende muito, mas prende mal. Apesar deste elevado índice de inclusão de indivíduos no 

complexo sistema carcerário, o que temos de efetivas prisões, não corresponde a uma alta 

eficiência do Estado no seu papel de se fazer justiça. Pois, o Brasil possui mais de meio 

milhão de pessoas atrás das grades, o que deixa o país no alto posto do ranking de 4ª maior 
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população carcerária do planeta, mas, esse número não é de orgulhar nenhuma nação, pois a 

dinâmica de atuação do Estado frente a essa problemática tem se mostrado falha no decorrer 

de toda sua história. 

Para o professor Rogério Greco (2011, p.302), essa falta de interesse estatal, reflete na 

falta de interesse da própria sociedade que gostaria que, na maioria dos casos, os presos 

sofressem além da condenação imposta, a fim de suas estadias nos estabelecimentos penais se 

tornem os piores anos de suas vidas, como se a simples privação de liberdade não fosse 

punição mais do que suficiente. 

No artigo intitulado de “Os direitos do preso à luz do princípio da dignidade da 

pessoa humana” da professora Ângela Miranda Pereira, ela chega a citar vários fatores que 

contribui para o caos no sistema penitenciário brasileiro, diz ela: 

O Poder Executivo não destina orçamento suficiente nem constrói políticas 

públicas eficazes para o bom funcionamento do sistema penitenciário 

brasileiro, por outro o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública – principalmente promotores e juízes das execuções penais, não 

fiscalizam a administração do Poder Executivo nem a observância da Lei das 

Execuções Penais. Já o Poder Legislativo, com o intuito de dar uma 

satisfação à sociedade, que clama por segurança e justiça, cria novos tipos 

incriminadores, permitindo que fatos de pequena ou nenhuma importância 

sejam julgados pela Justiça Criminal, contribuindo assim para que o sistema 

fique superlotado com pessoas que poderiam ter sido punidas pelos demais 

ramos do direito, uma vez que, segundo o Princípio da Intervenção Mínima, 

o Direito Penal só deve intervir onde os demais ramos do direito não 

consigam solucionar o litígio. E para piorar a situação, o próprio Poder 

Judiciário, atendendo ao clamor social, usa indiscriminadamente a privação 

cautelar de liberdade, fazendo com que o instituto que deveria ser exceção – 

prisão cautelar, passe a ser regra. (PEREIRA, 2013) 

A professora supracitada chega afirmar que apesar de a ressocialização ser uma das 

funções da pena, visto que o fim de todo condenado é o retorno à sociedade, o Brasil é 

extremamente deficiente em políticas públicas eficazes tanto para o detento quanto para o 

egresso do sistema prisional. Sendo assim, ela destaca a importância de políticas públicas 

voltadas para a prevenção do crime, assim como também, aquelas aplicadas na execução da 

pena. 

Num primeiro momento, destaca-se a importância de políticas públicas que 

visem a prevenir à prática delituosa, dando oportunidade para todos, 

diminuindo as desigualdades econômicas e sociais, bem como fortalecendo 

as instituições criminais de forma a extinguir o pensamento da impunidade 

que assola a nação brasileira. Num segundo momento, quando já houve a 

transgressão da lei penal, é mister cuidar para que o infrator seja realmente 

punido, mas de forma a assegurar-lhe a dignidade durante toda a execução 
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da pena, além de prepará-lo moral, psicológico, educacional e 

profissionalmente a enfrentar o mundo após tantos anos isolado. 

(PEREIRA,2013). 

Ela afirma ainda que, são necessárias também políticas públicas que conscientizem a 

população de que o ex-detento já pagou o que devia à sociedade, devendo ser tratado como 

um cidadão comum, sem discriminações, garantindo-lhes novas oportunidades e evitando que 

voltem a delinquir. 

Pois, para ela as penas privativas e restritivas de liberdade são cumpridas em 

estabelecimentos que longe de preservarem a incolumidade física do apenado, o expõem a 

maus-tratos, ambientes infectos e promíscuos, violando os princípios constitucionais que 

assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Logo, o cidadão-preso perde muito 

mais do que sua liberdade. Perde sua dignidade. Está submetido à humilhação e acaba se 

sentindo um nada. E é nesse contexto que, depois de cumprida a sua passagem pela casa 

prisional, voltará ao convívio social. Estigmatizado. Rotulado. Sem possibilidade de 

adaptação. Invariavelmente retornará à criminalidade. 

Seguindo nesse raciocínio, ao analisar a obra do professor Cezar Roberto Bitencourt, 

intitulada de Tratado de Direito Penal, percebemos que a cadeia é monstruosa, a prisão é uma 

coisa infame e devastadora da personalidade humana. Muito embora, o criminoso não é só um 

criminoso, mas, antes de tudo é um ser humano que não apenas tem que ter os seus direitos 

garantidos pela Constituição Federal, como também tem o direito natural de viver em 

sociedade, produzir e retomar sua posição após ser punido. 

A prisão ao invés de "frear a delinquência, parece estimulá-la, convertendo-

se em instrumento que oportuniza toda espécie de desumanidade, até porque 

não traz nenhum benefício ao apenado; ao contrário, possibilita toda sorte de 

vícios e degradações". (BITENCOURT, 2001, p.157) 

Entretanto, foi diante do caos existente no sistema prisional brasileiro, quando enfim, 

em 1º de dezembro de 2003 com alterações na LEP – Lei de Execuções Penais, feitas através 

da Lei 10.792, nasce o Regime Disciplinar Diferenciado (mais conhecido pela sigla RDD).  

Ele se apresenta como uma das ferramentas para coibir internamente o presidiário, que por 

não se adequar as normas pré-estabelecidas de comportamento, e que além disso coloque em 

risco a integridade física dos demais detentos ou da sociedade, seja colocado de forma 

transitória num regime de isolamento ainda mais restrito ao mundo externo. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

 

O Regime Disciplinar Diferenciado é um tema relevante e atual, devido os últimos 

acontecimentos no sistema prisional brasileiro. Logo, o conhecimento sobre o RDD, faz-se de 

grande importância para os acadêmicos das diversas áreas do conhecimento, mas em especial 

aos profissionais e estudantes de cursos voltados para a prevenção e gestão da segurança 

pública, que além de futuros aplicadores da lei, terão a oportunidade de se valer da condição 

técnica, para contribuir para o aprimoramento de todo o sistema de segurança pública. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é promover uma discussão sobre os benefícios 

trazidos pelo regime disciplinar diferenciado para segurança pública, assim como, os danos 

causados na vida do preso que se encontra sob o RDD.  

 

 

1.3  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Nas discussões sobre o RDD, surge um grande questionamento: Qual o limite do 

poder de punir do Estado frente à dignidade da pessoa humana do preso? 

Diante dessa problemática, o Regime Disciplinar Diferenciado será o objeto de estudo 

nesse trabalho de conclusão de curso de Especialização em Gestão da Segurança Pública- 

CEGESP, pela Universidade Federal da Bahia.  

 

 

1.4  METODOLOGIA 

 

 

Para a realização desta monografia, foi utilizado o método de abordagem hipotético 

dedutivo, que parte da análise de normas gerais para observação de um ponto particular. A 

técnica de pesquisa empregada na coleta de dados para confecção do trabalho foi a revisão 

bibliográfica, contando com a consulta de publicações especializadas na temática, sites 

especializados na internet e as legislações que tratam do assunto. 
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2 A CONCEPÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

 

 

2.1  CONCEITO 

 

 

O Regime Disciplinar Diferenciado, (mais conhecido pela sua sigla RDD) é um 

instrumento utilizado pelo Estado para tentar disciplinar o preso que não cumpriu em algum 

momento, com o regulamento interno de algum estabelecimento prisional e por conta disso, 

será submetido a uma forma de regime mais rígido de pena. Esse tal comportamento tido 

como inadequado, atendendo a requisitos objetivos e subjetivos, respeitando as premissas 

legais constantes na lei 10.792 de 2003, assim como a LEP – Lei de Execuções Penais, lei 

7210 de 1984 e devidamente fundamentado pela autoridade do estabelecimento prisional, 

levará o preso ao cumprimento diferenciado de sua pena, de forma temporária, visando a 

ordem institucional e a segurança pública. 

De acordo com o Código Penal brasileiro, verifica-se que existe somente três tipos de 

regime de cumprimento de pena no sistema prisional brasileiro. Logo, exclui-se o RDD deste 

rol taxativo deste diploma legal, sendo então este citado instituto, uma sub divisão do regime 

fechado, pois a lei 10792/2003 não objetivou criar um regime de cumprimento autônomo que 

tivesse cunho punitivo, mas sim, normatizar uma ferramenta de controle disciplinar e social 

interno nos presídios do Brasil, baseando-se na premissa da segurança coletiva dos próprios 

presos, que no cumprimento de sua pena, tenham a sua integridade física resguardada, perante 

uma lesão ou ameaça de lesão que são direitos fundamentais e garantias constitucionais 

previstas na Carta Magna. 

 

 

2.2  ASPECTO SOCIOLÓGICO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

 

 

Os problemas e consequências que temos na atualidade no tocante ao sistema prisional 

brasileiro, está longe ainda de se ter uma solução definitiva. É sabido por todos, que existe 

uma dificuldade imensa por parte do poder público, de adequar-se as estruturas e condições 
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dignas aos presos, respeitando os seus direitos, que está previsto legalmente em ordenamento 

específico, na lei 7210 – 1984, a dizer, lei de execuções penais. 

Os presos são cidadãos que foram submetidos à pena privativa de liberdade, porque 

em tese cometeram uma infração penal, e ainda que alguns não tenham sido devidamente 

julgados, por maior que seja o crime que deu à justa causa ao decorrente cumprimento desta 

prisão, este indivíduo faz jus como punição, a privação da sua liberdade e nada mais. 

Portanto, há de se respeitar e garantir todos os demais direitos inerentes ao ser humano, pois 

sem o qual, não há de se falar em ressocialização.   

Segundo um recente estudo sobre Sistema Prisional Brasileiro, realizado pelo o 

Instituto Avante Brasil e citado pelo professor Diego Augusto Bayer na revista eletrônica 

“Atualidades do Direito” a realidade nos presídios brasileiro é uma violência aos direitos 

básicos de cada cidadão preso. Pois, o que temos como regra é a superlotação das celas, 

consequência da falta de quantidade de presídios suficientes para salvaguardar a legalidade 

expressa e dar ao custodiado as condições adequadas para o cumprimento digno da pena a ser 

cumprida. A crise instaurada nos presídios reflete-se de várias formas, faltam materiais 

básicos de subsistência como vestimenta, produtos de limpeza e de higiene pessoal, colchões, 

instalação sanitária adequada, ambiente limpo. Ressalva ainda, que em alguns presídios falta 

água e até comida (BAYER,2016). 

Ao tratar do tema, o professor Rômulo de Andrade Moreira, denuncia outras mazelas 

existentes no sistema prisional brasileiro: 

As prisões, ao invés de lugares de ressocialização do homem, tornam-se, ao 

contrário, fábricas de criminosos, de revoltados, de desiludidos, de 

desesperados; por outro lado, a volta para a sociedade (através da liberdade), 

ao invés de solução, muitas das vezes, torna-se mais uma via crucis, pois são 

homens fisicamente libertos, porém, de uma tal forma estigmatizados que se 

tornam reféns do seu próprio passado. Hoje, o homem que cumpre uma pena 

ou de qualquer outra maneira deixa o cárcere encontra diante de si a triste 

realidade do desemprego, do descrédito, da desconfiança, do medo e do 

desprezo, restando-lhe poucas alternativas que não o acolhimento pelos seus 

antigos companheiros; este homem é, em verdade, um ser destinado ao 

retorno: retorno à fome, ao crime, ao cárcere (só não volta se morrer). 

(MOREIRA, 2006). 

Sendo assim, constatamos que o sistema prisional existente, nada mais é do que uma 

constante violação aos direitos, inerentes a todos os cidadãos, que independentemente de 

serem ricos ou pobres, brancos ou negros, homens ou mulheres, crentes ou ateus, estão sob a 

proteção de leis e normas de um Estado Democrático de Direito, que deveria proporcionar a 
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todos, um convívio socialmente harmônico, para que se faça valer as garantias constitucionais 

previstas pela Carta Magna. 

 

 

2.3   EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO REGIME DISCIPLINAR  DIFERENCIADO NO 

BRASIL 

 

 

O RDD foi criado para tentar atribuir uma maior segurança aos estabelecimentos 

prisionais tendo como público alvo os chefes de organizações criminosas, que de dentro dos 

presídios, coloquem em risco a defesa da ordem pública, liderando as suas respectivas facções 

mesmo de dentro das celas e que afrontem todo um sistema que até então, parecia ser eficiente 

em matéria de isolamento social. 

A legislação se molda à sua sociedade, ubi societas, ibi jus - (onde há sociedade, aí há 

direito), ou seja, existe por parte da evolução natural das normas, em busca de acompanhar os 

avanços e mudanças comportamentais, sendo que estas demandam novas tutelas 

jurisdicionais, para cumprir o dever ser do Estado de garantir a incolumidade pública, 

preservando a ordem das organizações públicas e preservando a paz. 

Houve no estado de São Paulo, na data de 18 de fevereiro de 2001, um acontecimento 

de desordem pública nos presídios, de forma organizada e numa sequência de ações violentas, 

que tomaram conta do estado e aterrorizaram o Brasil, colocando em risco iminente de morte, 

cerca de 28 mil presos. Uma mega rebelião se instaurou simultaneamente em 29 

estabelecimentos prisionais da Capital, Região Metropolitana e também do Interior do Estado, 

se tornando a maior rebelião que se tem notícia da história do Brasil até então. 

A motivação do início desta gigantesca rebelião foi a transferência de alguns presos da 

Casa de Detenção do Carandiru para o Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, considerado 

como um Presídio de Segurança Máxima. Os presos pertenciam a facção criminosa 

denominada PCC – Primeiro Comando da Capital, que teve alguns de seus líderes 

remanejados dos presídios que comandavam, destacando entre eles, apontado por ser o 

mentor dos ataques, o Marcos Willians Herbas Camacho – o Marcola – o número um no 

comando do PCC, desencadeando assim, a insatisfação dos seus comandados que partiram 

para a desordem. 
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A partir desta clara ineficiência do Estado de salvaguardar a ordem e segurança 

pública dentro dos presídios nos seus moldes atuais, a Secretaria de Administração 

Penitenciária de São Paulo, publica no dia 04 de maio de 2001, a resolução de número 26, que 

autoriza a instauração do Regime Disciplinar Diferenciado, com a regulamentação da 

inclusão, da permanência e da exclusão dos presos neste regime, destinando a medida para os 

líderes e partícipes das facções criminosas, ou para os que por comportamento nocivo, faça 

jus ao tratamento diverso. Resolução esta, que previa a princípio um isolamento de 180 dias 

para a primeira inclusão do preso e em caso de reincidência a aplicação de 360 dias; banho de 

sol de 1 hora por dia; duração de 2 horas semanais de visitas, expostas no artigo 5º, incisos II 

e IV desta medida que tinha um caráter emergencial. 

No ano de 2002, numa situação de semelhante caos no sistema carcerário do Estado do 

Rio de Janeiro, inicia-se uma outra mega rebelião no Presídio de Bangu 1, onde o mundo 

parou espantado para presenciar uma briga entre as três principais facções criminosas do 

Estado: a ADA – Amigos dos Amigos, o Terceiro Comando e o CV – Comando Vermelho, 

este último, na liderança do conhecido Fernandinho Beira Mar. Nesta guerra interna de 

traficantes rivais, morreram três líderes de facção: o Ernesto Pinto de Medeiros – o Uê; 

Wanderley Soares – o Orelha; e Carlos Roberto da Silva – o Robertinho do adeus. Por causa 

dessas mortes, foram comandados de dentro do presídio vários ataques na capital e região 

metropolitana do Rio de Janeiro, atingindo nove bairros, fechando o comercio e deixando 800 

mil pessoas sem transporte público. 

Diante da situação crítica, o então Presidente da República Fernando Henrique 

Cardozo, com o objetivo de combater esse alarmante e violento protesto que saía de dentro do 

presídio e que aterrorizava os cidadãos cariocas e tendo uma repercussão negativa em todo o 

país, resolve então transformar a Resolução n° 26/2001, no Projeto de Lei nº 5.073, enviando-

o para o Congresso Nacional, buscando transformar a medida de urgência em uma lei federal, 

para normatizar o Regime Disciplinar Diferenciado num dispositivo de controle macro, a ser 

usado em todo o sistema carcerário do Brasil, e tentar limitar o crescente Poder Paralelo. 

Quando enfim, em 1º de dezembro de 2003, com alterações na LEP – Lei de Execuções 

Penais, feitas através da Lei 10.792, nasce o Regime Disciplinar Diferenciado.     
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3 POSSIBILIDADES DE CABIMENTO DO REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO 

 

 

Para entender melhor este instituto, será analisado o texto desta referida lei, no tocante 

aos aludidos artigos que versam sobre o assunto proposto, a fim de transparecer o 

entendimento no tocante ao seu aspecto material, aspecto formal, por sua eficácia e também 

pelo questionamento moral diante de sua aplicabilidade. 

 

 

3.1  PRIMEIRA POSSIBILIDADE 

 

 

Para o preso condenado ou provisório ser colocado sob o Regime Disciplinar 

Diferenciado, assim como prevê o próprio artigo 52 da LEP- Lei de Execução Penal, será 

necessário a junção de dois pressupostos, ou seja, dois cumulativos requisitos, que sem o qual 

não haverá como justificar a sua aplicação, a dizer:  

a) a prática de fato previsto como crime doloso.  

b) ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna. 

Ao abordar esses dois tópicos, surge a primeira divergência de entendimento, quanto a 

separação destes requisitos, pois, muitos entendem que quando há o cometimento de crime na 

sua modalidade dolosa (com intenção), isso por si só já acarretaria como consequência a 

subversão da ordem nos presídios, ocasionando, por conseguinte, a violação da disciplina 

interna, tornando a separação destas ações típicas um esforço desnecessário. 

Porém, vislumbrando ainda que seja possível tal diferenciação de ações, sabendo que 

diversos crimes podem ser praticados dentro de um estabelecimento prisional, portanto, em se 

tratando de tipos penais distintos, ainda que dolosos, estes têm resultados naturalísticos 

diferentes. A exemplo disso, imagine uma briga interna em uma cela, em que um dos presos 

de forma voluntária, defere um soco no rosto de outro companheiro, causando pequenas 

escoriações. Veja que, ainda que haja o enquadramento legal perfeito do crime de lesão 

corporal dolosa nesta situação, não seria razoável apenas por este motivo, aplicar o Regime 
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Disciplinar Diferenciado, pois, em comparação a outros crimes, como por exemplo, o 

homicídio, onde o resultado naturalístico é muito mais grave, a forma de disciplinar deve ser 

diversa da imposta a um outro crime menos grave, ou seja, utilizar-se de maneira proporcional 

ao agravo da infração cometida, logo, obriga-se ao responsável pela aplicação desta medida 

de sanção, interpretar o delito, para dimensionar a melhor forma de punir. 

Nessa abordagem quanto a aplicabilidade do Regime Disciplinar Diferenciado, o 

professor Guilherme de Souza Nucci se posiciona contra, devido a uma subjetividade de 

requisitos que traz a lei, e se manifesta assim.  

É preciso que o magistrado encarregado da execução penal, tenha a 

sensibilidade que o cargo lhe exige para avaliar a real e efetiva necessidade 

de inclusão do preso no RDD, especialmente do provisório, cuja inocência 

pode ser constatada posteriormente. (NUCCI, 2011, Pág. 1015) 

Portanto, para estar sujeito ao RDD, não basta a prática de crime doloso, deve estar, 

ainda, associado a um tumulto carcerário. Vale salienta, que não há previsão de quais são os 

tipos penais que se enquadram nesta falta greve, logo, independe de ser um crime de menor 

ou maior potencial ofensivo. 

Os crimes culposos (sem intenção), apesar de não configurarem como falta disciplinar 

de natureza grave, não ficam sem a devida atenção do legislador, que poderá aplicar outras 

formas de sanções, considerando a culpa como justificadora de falta média ou leve. É pacifico 

o entendimento, de que após o cometimento de uma ação delituosa do preso na modalidade 

dolosa, contra o mesmo deverá ser aberto dois distintos processos, o administrativo e o penal. 

Não há obstáculo também, que ainda como resultado naturalístico desta ação típica haja um 

dano material, seja relacionado ao preso o terceiro processo, este de cunho civil, para a busca 

da reparação do dano ocorrido se assim couber.  

 

 

3.2   DURAÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

 

 

No texto do mesmo artigo 52 da LEP, em seu inciso primeiro, fica estabelecido o 

período máximo de permanência do preso no RDD pelo prazo de 360 dias, e ainda há 

possibilidade deste prazo ser renovado, se o preso cometer nova falta grave da mesma 
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espécie, tendo como limite máximo de RDD para um determinado preso, a aplicação de tal 

regime até o limite de um sexto de sua pena aplicada. 

Quando a própria lei traz este limite máximo de aplicação do RDD, o legislador expõe 

um tocante muito subjetivo de mensuração de eficácia da lei, pois, se o preso comete falta 

grave de forma reiterada, este, precisará da aplicação de um regime mais gravoso, quantas 

vezes forem necessárias para o devido ajustamento de sua conduta, que, se não for 

devidamente e proporcionalmente reprimida, não coloca em risco apenas o estabelecimento 

prisional, mas sim a própria segurança pública.  

Ao estabelecer o limite máximo de um sexto de pena aplicada, para a não mais 

sujeição do preso ao RDD, subjetivamente, o legislador tornou a lei parcialmente ineficiente à 

própria administração penitenciária, pois a mesma, diante de um preso que tenha se submetido 

ao isolamento diversas vezes, e ainda sim, tenha chegado ao limite de aplicação de tempo 

deste regime, apresentando novamente um comportamento nocivo, nada terá o sistema 

penitenciário a fazer no tocante a uma sanção administrativa mais gravosa, deixando o Estado 

de ter uma resposta equivalente e necessária para coibir aquele preso infrator. 

Se analisar o período fixado do recolhimento do preso ao RDD, que tem seu tempo 

máximo estabelecido em um sexto da pena aplicada estaremos diante de uma enorme variação 

de execução desta sanção perante cada caso concreto. Podemos dar como exemplo, um preso 

que foi condenado de forma irrecorrível a uma sentença de 60 anos de prisão, este, se cometer 

uma falta grave, estaria à disposição da administração penitenciária a ser punido com o RDD, 

quantas vezes forem necessárias até o limite de 10 anos. 

Porém, já um preso que foi condenado a 9 (nove) anos de prisão, em que inicie sua 

pena em regime fechado, cometendo este uma falta grave, o RDD poderá ser aplicado de 

forma integral apenas uma vez, já que, se cometer uma segunda falta grave da mesma espécie, 

por um sexto da sua pena ser correspondente a 1 ano e 6 meses, o mesmo só poderá 

indubitavelmente cumpri-la por no máximo mais 6 meses, obrigando o Juiz de Execução 

Penal a ter a devida cautela prévia a decretação do referido regime. 

 

 

3.3  RECOLHIMENTO  EM  CELA  INDIVIDUAL      

 

              Em seu inciso II, do artigo 52 a LEP prevê o recolhimento em cela individual. O 

legislador quando traz este supracitado texto, o faz de forma repetitiva no tocante ao 
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cumprimento da pena, já que, se avançarmos um pouco mais na mesma lei, terá as 

características de como deve ser essa cela, diz o texto de lei: 

O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 

insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. 

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). (Art. 88 da LEP) 

Portanto, a colocação mais uma vez de texto que já estava previsto na mesma lei, traz 

uma demonstração clara de que embora a ideia seja de tentar salvaguardar a segurança 

pública, o que vemos são atitudes legislativas que tenta fazer cumprir algo que já deveria ser 

uma obrigação por parte do poder público.  

Porém, apesar de sempre questionada a aplicabilidade do RDD, vale se afirmar que a 

falta de estrutura da maioria dos presídios do Brasil, não pode ser confundida com a intenção 

da lei em promover a tortura ou o comportamento desumano por parte do Estado, nem tão 

pouco ser este o motivo para o impedimento que a lei seja aplicada sempre que for necessário. 

Com entendimento nesse sentido também, numa natural conformidade desta forma punitiva 

prevista em lei, encontra-se o entendimento do nobre autor Mirabete: 

Sanção mais severa é o isolamento do condenado. Abolida a possibilidade 

encarceramento em cela escura, permite-se o isolamento na própria cela 

quando o condenado está ali recolhido, em outro local adequado, que 

também pode ser uma cela individual, quando estiver recolhido a alojamento 

coletivo. Essa sanção traz implícita, evidentemente, a proibição de receber 

visitas, de comunicações com o exterior, de recreação etc. Sendo o 

isolamento a sanção mais severa das cominadas na lei de execução, deve ser 

ela reservada as hipóteses das faltas mais graves, em que se denuncia 

evidente agressividade ou violência do preso ou quando este é reincidente 

em faltas disciplinares. Em outras hipóteses deve ser aplicada a sanção de 

suspensão ou restrição de direitos que, sendo também aflitiva, causa menos 

ou nenhum prejuízo ao processo de reinserção social do condenado. 

(MIRABETE 2004, Pag. 154)  

De qualquer forma, o local onde deve ser cumprido o isolamento deve estar dotado de 

aparelho sanitário e lavatório, preenchendo os requisitos de salubridade previstos no art. 88 da 

Lei de Execução Penal. 
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3.4   REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 

 

 

Um tema referente ao contato familiar e convívio social deve ser encarado de forma 

bastante cuidadosa pelo legislador e por aqueles responsáveis pela sua aplicação, pois, diz 

respeito a um direito que possui todos os cidadãos do direito a família, sendo a sua total 

restrição uma medida que avançaria em sentido contrário ao próprio princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

O RDD traz de forma transparente a restrição parcial deste direito do preso a ter 

contato com visitas, sejam elas de parentes ou conjugue. Portanto, é necessário esclarecer que 

a permissão que se tem o preso de ter esse convívio, está escrito no inciso III, do mesmo 

artigo exposto a seguir: Visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com 

duração de duas horas.  

Todos são colocados em uma sala especial, que sob uma vigilância total durante o 

tempo estabelecido em lei, que é de duas horas semanais para se estabelecer esse convívio 

mínimo familiar, com o objetivo primário de se evitar que neste encontro íntimo, sejam 

repassadas informações do mundo civil, ou seja, que seja evitada a transmissão de 

informações oriunda de fora das instalações prisionais, o que obviamente não estaria 

condizente com o objetivo de isolamento dos chefes das facções criminosas e a preservação 

da ordem.  

Porém, vale ressaltar que esta previsão de visita, nada tem a ver com os encontros 

íntimos que se tem como prática costumeira nos demais presídios em que se cumpre o regime 

fechado tradicional. Muito embora ainda se esteja dentro de um estabelecimento prisional, no 

tocante ao RDD, o que temos é uma forma de controle muito mais rígida, transformando esse 

contato com a família e amigos, uma aproximação limitada como preso, onde não há nenhum 

contato físico. 

 

 

3.5  SAÍDA DA CELA PARA TRABALHO 

 

 

Iniciando outro tópico que é controverso perante o aspecto legal, o direito do preso de 

sair da penitenciária para trabalhar, é um ponto onde há divergências de opiniões e mais do 
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que isso, há um conflito de normas. Pois, não há previsão no RDD de saída do preso para 

trabalhar, todavia, o Decreto Nº 6049 de 27 de fevereiro de 2007(Regulamento Penitenciário 

Federal), prevê em seu corpo jurídico exatamente o contrário, como podemos observar no seu 

artigo 98 a seguir: 

Todo preso, salvo as exceções legais, deverá submeter-se ao trabalho, 

respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de ordem de 

segurança e disciplina. 

§ 1o Será obrigatória a implantação de rotinas de trabalho aos presos em 

regime disciplinar diferenciado, desde que não comprometa a ordem e a 

disciplina do estabelecimento penal federal. 

§ 2o O trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado terá caráter 

remuneratório e laborterápico, sendo desenvolvido na própria cela ou em 

local adequado, desde que não haja contato com outros presos. (Art. 98 do 

Decreto Nº 6049 de 27 de fevereiro de 2007). 

Diante da incompatibilidade de normas jurídicas, o Estado opta por não conceder a 

permissão desta saída para o trabalho, por não haver nenhuma segurança em permanecer o 

preso sob a sua tutela e vigilância fora dos presídios, ainda mais levando em consideração a 

altíssima periculosidade que carregam estes, que estão recolhidos ao RDD, responsáveis por 

sua vez de liderarem uma grande quantidade de infratores em suas facções. O que facilitaria 

um resgate do chefe da organização criminosa, feita por seus sempre bem armados seguidores 

do crime, o que resultaria logicamente numa desmoralização pública do Estado protetor, na 

falência de suas obrigações constitucionais de prover dentre outras coisas, a segurança 

pública.   

 

 

3.6 SAÍDA DA CELA PARA O BANHO DE SOL 

 

 

Esta previsão encontra-se também no artigo 52 da Lei de Execução Penal, em seu 

inciso IV, que delimita a saída do preso diariamente para banho de sol num período máximo 

de 2 horas, ou seja, enquanto estiver recolhido ao Regime Disciplinar Diferenciado, sendo 

este um apenado ou provisoriamente preso, passará obrigatoriamente 22 horas por dia dentro 

de uma sela individual, permitindo-se o seu deslocamento para um local diverso, somente 

dentro destas 2 horas preestabelecidas pela administração do regime. 

Diante do tema, se posiciona Alexis Couto de Brito: 
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No tocante ao isolamento pelo período de 22 horas, este, por si só, revela-se 

algo prejudicial à saúde do preso, pois sendo o homem ser obrigatoriamente 

social, é de sua natureza o convívio com os demais, e obrigá-lo 

forçadamente ao isolamento tão severo certamente lhe causará prejuízo a sua 

integridade física e psíquica. Neste ponto, segundo a Constituição Federal, 

assegura-se ao preso (ast. 5º, inciso XLIX) o respeito a sua integridade física 

e moral. Assim, na sua remota hipótese de isolamento proporcionar alguma 

lesão ao recluso, o RDD não deverá ser deferido ou continuado. (BRITO 

2013, p. 179) 

É claro que esta permissão para o banho de sol, trata-se da saída diária do preso para 

um recinto diverso daquele que o mesmo cumpre a sua sanção administrativa, apesar de 

transparecer obvio a conclusão, esclarecemos que este período não está condicionado ao 

tempo, pois, se assim fosse, o preso que estivesse cumprindo o RDD num Estado em que 

chove a maior parte dos meses do ano, estaria findado praticamente a uma pena reclusa total, 

um regime de enclausuramento máximo, o que não seria razoável, e que também já foi 

explanado anteriormente, já que uma pena desumana é uma das vedações de tipo de pena, 

expressa da nossa Constituição Federal. 

 

 

3.7 A SEGUNDA POSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO RDD 

 

 

A literalidade da lei 7210/84, que em seu artigo 52, § 1º preconiza: “O regime 

disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais 

ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento 

penal ou da sociedade”. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003).   

As críticas sobre este parágrafo são inúmeras, já que o texto se refere de forma 

extremamente abrangente quando se refere ao “alto risco para a ordem e a segurança”, e assim 

sendo, deixa obscuro o entendimento sobre tal expressão. Como poderemos mensurar o que é 

alto risco para o estabelecimento prisional e também para a sociedade? Inegavelmente a 

resposta não é absoluta, já que esta limitação ficará com a interpretação de cada um de forma 

particular. 

Diante desta enorme subjetividade de adequação da norma legal a uma conduta 

tipificada como criminosa, indubitavelmente estaremos caminhando neste caso concreto, ao 

uso da interpretação jurídica para o uso da aplicação de uma sanção penal, o que claramente 

estará indo em controvérsia ao princípio da taxatividade. 
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Outro aspecto a ser observado neste parágrafo em questão, é o risco da manifestação 

do poder estatal, ser totalmente errôneo, no tocante ao exercício do seu jus puniendi, pois, 

poderemos ter como resultado, a apresentação do Poder Público de maneira arbitrária, 

materializando de forma irônica, a injustiça, de quem tem o dever ser da perfeita e legal 

aplicação do direito. 

Muito embora exista uma norma prevendo o recolhimento do preso ao RDD, por este 

apresentar alto risco, por carecer de definição legal, há possibilidade de um Estado de exceção 

camuflado, onde caberá ao Diretor do estabelecimento prisional, a elucubração jurídica para 

adequar a conduta de um preso a sua livre interpretação de julgamento sobre o prisma do 

conceito de periculosidade. 

A definição daquela conduta que apresente periculosidade ao estabelecimento 

prisional ou a sociedade, apesar de ser abrangente, se formos utilizar a razão princípio lógica 

da criação do Regime Disciplinar diferenciado, poderemos estreitar essa subjetividade, 

levando em conta que, a razão justificante deste regime de isolamento, foi o combate ao crime 

organizado, que tendo como líderes de suas facções, homens extremamente perigosos, busca-

se uma solução para enfraquecimento destes grupos armados, o que, se observarmos desta 

forma, poderíamos mais facilmente fazer adequação do entendimento do parágrafo, que até 

então, não se apresenta modo taxativo. 

 

 

3.8 TERCEIRA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO RDD 

 

 

O preso provisório ou condenado que esteja cumprindo pena em um presídio, além dos 

motivos já explanados aqui anteriormente, tem como possibilidade de ser levado ao Regime 

Disciplinar Diferenciado, quando houver suspeição de envolvimento com organizações 

criminosas, como expresso no § 2º, do artigo 52, a seguir: “Estará igualmente sujeito ao 

regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam 

fundadas suspeitas de envolvimento, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha 

ou bando”. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003). 

Estamos diante de um texto legal, que justifica o recolhimento do preso ao RDD, 

baseado numa fundada suspeita, podendo esta, ser em primeiro plano baseado em uma ação 

penal que esteja em andamento, ou seja, um processo que ainda não foi julgado. Logo, neste 
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momento, eis a primeira violação configurada deste parágrafo, pois ignora totalmente o 

princípio constitucional do devido processo legal, assim como, o da presunção de inocência. 

Todavia, essa discussão de inconstitucionalidade será abordado mais a frente, em um capítulo 

especifico. 

Para previsão da fundada suspeita, como justificante punitiva de sanção 

administrativa, a apuração destes indícios não precisa ser feita por uma autoridade policial, 

pois, poderá a autoridade do estabelecimento prisional, através de uma mera sindicância 

interna, determinar o regime mais gravoso.Em suma, é o diretor do presídio, alimentado pelo 

seu livre convencimento, fazendo ao mesmo tempo, o trabalho investigatório da autoridade 

policial e comumente a atribuição da autoridade judiciária, ainda que seja necessário, o 

posterior crivo do juiz.  

Muito embora exista certa subjetividade deste presente tópico, a manifestação 

constante da violência assustadora de que se faz rotina às penitenciárias não podem ficar sem 

a contrapartida do Estado de maneira firme e proporcionalmente rígida as atitudes infracionais 

dos presos. Deste modo, também entendendo como necessária o isolamento daquele perigoso 

detento, nos brinda com sua equivalente posição o autor Astério Pereira dos Santos: 

Não se pode combater a escalada da criminalidade sem dar a essa maioria 

manipulada e oprimida a oportunidade de, ao menos durante o período de 

encarceramento, deixar de cumprir ordens do crime organizado. Desse 

modo, aos criminosos que, mesmo aprisionados, pretendem continuar a 

exercer sua malévola liderança é imperioso que o Estado lhes imponham um 

regime de disciplina diferenciado que, sem ser desumano ou contrário à 

Constituição, possa limitar os direitos desses presos evitando que eles, ao 

arrepio da Lei e do Poder Constituído, acabem por restringir os direitos da 

grande massa carcerária. Não se ignora que o Estado tem na dignidade da 

pessoa humana o centro de sua atuação e sua própria razão de ser. Nem se 

pretende com o RDD suprimir a dignidade da pessoa do apenado, ao 

contrário se quer garantir que aqueles presos que compõem a grande massa 

carcerária possam dignamente cumprir sua pena e buscar rumos que os 

afastem da criminalidade. (SANTOS, 2006). 

Muito embora haja a tentativa de se esclarecer o entendimento dos por menores da Lei 

7.210/84, no específico artigo 52, que traz em todo o seu conteúdo a conceituação do Regime 

Disciplinar Diferenciado, não é muito clara a forma de mensuração e aplicação da norma no 

caso concreto. 

Fica evidente, que para a aplicação do RDD, a figura do diretor do presídio tem 

fundamental importância, não apenas na forma prática do seu labor, que por estar 

diuturnamente em contato com aquele universo prisional, terá inegavelmente, uma condição 
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mais favorável de tomada de decisão perante uma possível problemática, por maior 

convivência e conhecimento de causa, do que o próprio juiz, ainda que este seja da vara de 

execução penal.  

 

 

3.9 POSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO ISOLAMENTO PREVENTIVO 

 

 

A inclusão do interno no Regime Disciplinar Diferenciado, é restrita à decisão judicial 

e será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa, sendo a sentença 

prolatada no prazo não superior de 15 (quinze) dias após o pedido da autoridade 

administrativa do presídio onde se encontra o preso. Logo, tal inclusão estará sujeita ao 

apreço de um magistrado.  

Porém, dada à urgência e demais peculiaridades que podem envolver o caso, existe a 

possibilidade da autoridade administrativa do presídio decretá-la sem prévia oitiva do 

Ministério Público e da Defesa, apenas informando o caso para o juiz, e a esse último cabe a 

função de decidir se mantém ou não a pessoa no RDD cautelar. Tal possibilidade é trazida no 

artigo 60 da LEP diz que: 

A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do 

faltoso pelo prazo de até dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar 

diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá 

de despacho do juiz competente. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime 

disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da 

sanção disciplinar. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Essa medida cautelar tem o propósito de impedir a quebra da ordem ou da disciplina 

na unidade prisional, preservando a segurança, ou possibilitar a correta apuração dos fatos, 

que pode ser obstada com a permanência do preso em regime normal. Nesses casos, o 

interesse coletivo prevalece sobre o individual. 

No que tange à tal dispositivo legal, há de se transcrever a lição do professor 

Guilherme de Souza Nucci, que bem assevera a incoerência trazida por tal norma, eis o que 

leciona sobre o procedimento do isolamento preventivo: 

Embora o juiz tenha o prazo máximo de 15 dias para decidir à respeito, a 

autoridade administrativa, em caso de urgência, pode isolar o preso 

preventivamente, por até 10 dias, aguardando a decisão judicial (art. 60 da 
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LEP). Os prazos, no entanto, deveriam coincidir, ou seja, se o juiz tem até 15 

dias para deliberar sobre o regime disciplinar diferenciado, o ideal é que a 

autoridade administrativa tivesse igualmente 15 dias para isolar o preso, 

quando fosse necessário. Nada impede, aliás recomenda, no entanto, que o 

juiz, alertado de que o preso já foi isolado, decida em 10 dias, evitando-se 

alegação de constrangimento legal. (NUCCI, 2011). 

Sendo assim, cabe lembrar que se o juiz decidir pela permanência do preso sob o 

RDD, ele vai dizer na sentença, por quanto tempo o custodiado será submetido ao referido 

regime. Entretanto, haverá detração (diminuição) dos dias em que o interno permaneceu sob o 

isolamento provisoriamente. 
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4  DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO RDD 

 

 

Desde o seu surgimento, o RDD sempre foi objeto de grande discussão sobre sua 

aplicabilidade no sistema prisional brasileiro. Nesse capitulo iremos tratar dessa discussão 

trazendo os ensinamentos daqueles que defende a aplicabilidade do RDD, assim como, 

também iremos ouvir os ensinamentos daqueles que defende o contrário. 

Sendo assim, ao defender a aplicabilidade do RDD, o professor César Dario Mariano 

da Silva, chega afirmar que o RDD “é um mal necessário sem o qual o sistema prisional 

implodiria e a sociedade seria diretamente afetada” (DA SILVA, 2008). Para ele, esse regime 

é necessário pois impede e previne a quebra da disciplina e da ordem nas unidades prisionais. 

Ele afirma ainda, que não existe em nossa legislação, nenhuma outra medida que possua tanta 

eficácia quanto o RDD.  

Nessa mesma linha de pensamento, o professor Alexandre de Moraes ao rebater as 

críticas daqueles que afirmam que o RDD é uma afronta aos direitos fundamentais, ele nos 

diz: 

Os direitos fundamentais não podem ser utilizados como um verdadeiro 

escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como 

argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou 

penal por atos criminosos, sob pena de total desrespeito a um verdadeiro 

Estado de Direito. (MORAES, 2006, p. 58-59) 

E é nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado. Prova disso, 

podeser percebida ao julgar o Habeas Corpus n° 40.300- RJ, o STJ assim decidiu: 

O Regime Disciplinar Diferenciado, não representa por si, a submissão do 

encarcerado a padecimentos físicos e psíquicos, impostos de modo 

vexatório, o que somente restaria caracterizado nas hipóteses em que 

houvesse, por exemplo, o isolamento em celas insalubres, escuras ou sem 

ventilação. Ademais, o sistema penitenciário, em nome da ordem e da 

disciplina, bem como da regular execução das penas, há que se valer de 

medidas disciplinadoras, e o regime em questão atende ao primado da 

proporcionalidade entre a gravidade da falta e a severidade da sanção. 

Outrossim, a inclusão no RDD não representando, portanto, uma quarta 

modalidade de regime de cumprimento de pena, em acréscimo àqueles 

previstos pelo Código Penal no seu art. 33. (STJ, HC 40.300-RJ) 

Fica demonstrada nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim como no 

posicionamento dos professores já citados, que não existe direito absoluto, devendo os 
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direitos do preso serem relativizados diante da falta grave cometida, ou mesmo, da 

necessidade de defesa da ordem pública.  

Apesar dos ensinamentos daqueles que entendem o RDD, não se pode deixar de citar o 

posicionamento daqueles que pensam diferente. Pois, para alguns críticos o RDD é uma 

afronta a dignidade da pessoa humana do preso, Principalmente por conflitar com o princípio 

fundamental da Dignidade da Pessoa Humana. Pois, para essa corrente, a aplicação do RDD 

fere diretrizes principiológicas e constitucionais, tornando-o flagrantemente inconstitucional. 

Nesse sentido, Juarez Cirino dos Santos, ao tratar da humanização da pena, ele afirma 

que o RDD é um exemplo de pena cruel, logo deveria ser declarado inconstitucional: 

O princípio da humanidade não se limita a proibir a abstrata cominação e 

aplicação de penas cruéis ao cidadão livre, mas proíbe também a concreta 

execução cruel de penas legais ao cidadão condenado, como por exemplo: as 

condições desumanas e indignas, de execução de penas na maioria absoluta 

das penitenciárias e cadeias públicas brasileiras. Principalmente, aquelas do 

Regime Disciplinar Diferenciado – cuja inconstitucionalidade da norma deve 

ser declarada no caso concreto (através do controle difuso, por Juízes e 

Tribunais), ou por ação direta de inconstitucionalidade (no controle 

concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal). (SANTOS, 2007, p.. 30) 

Tendo em vista que, para alguns o prazo de duração do RDD é exemplo de pena cruel, 

pois fere os direitos e garantias do preso. Isso, podemos perceber na leitura do artigo 52 da 

Lei das Execuções Penais, que o RDD pode durar até 360 dias e em caso de reincidência, até 

o limite de um sexto da pena aplicada ao preso. O jurista Luís Flavio Gomes ao tratar do 

tema, assim leciona: 

Se o juiz não fixar o prazo de duração do RDD de forma razoável, respeitado 

o limite original da LEP de trinta dias, parece não haver dúvida de que 

estamos diante de uma medida desumana, torturante e cruel (logo, 

inconstitucional). Fundamental é verificar a gravidade da infração cometida 

dentro do presídio. Se o agente está preso só se pode falar em sanção 

disciplinar por algo que tenha concretamente praticado dentro do 

estabelecimento penal. Nem o tempo de duração nem as condições de 

execução do RDD podem violar a dignidade humana. O RDD, na hipótese 

que estamos analisando, constitui consequência de um comportamento do 

agente. Funda-se, como se vê, no chamado Direito penal do fato. De 

qualquer modo, ainda que se admita essa hipótese de RDD como 

constitucional, sua aplicação prática (duração, modo de execução, condições 

de execução, etc.) não pode ser inconstitucional. (GOMES, 2008). 

Logo, para Gomes, o RDD ao prever sanção de até 360 dias e com possibilidade de ir 

até um sexto da pena aplicada ao preso, viola o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

pois passados 30 dias, como já estipulava a LEP, qualquer sanção disciplinar restritiva de 
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direitos se torna insuportável e pode causar danos irreversíveis em qualquer ser humano. O 

doutrinador, vai além sobre o tema e diz que: “O isolamento de pessoas detidas por longo 

tempo, aliado a outras restrições como a impossibilidade de visita, constitui pena cruel e 

degradante. O RDD em regra, constitui exemplo de execução de pena cruel e degradante”. 

(GOMES,2008). 

Para Gomes, teria sido mais razoável, por parte do legislador, se o prazo tivesse 

guardado compatibilidade com aquele já estabelecido na LEP em seu artigo 58, o qual prever 

um prazo de trinta dias para ser aplicado em casos de sansão disciplinar. 

Especificamente sobre a duração do RDD, o professor Mauricio Kuehne manifestou-

se no seguinte sentido: “ao prever 360 dias de isolamento, certamente causará nas pessoas a 

ele submetidas a deterioração de suas faculdades mentais, podendo-se dizer que o RDD não 

contribui para o objetivo da recuperação social do condenado”. (KUEHNE, 2006). 

Por previsão legal, o preso em Regime Disciplinar Diferenciado pode ficar isolado dos 

demais, naquilo que chamam de “solitária”. Isso é o que preceitua o inciso II do artigo 52 da 

LEP. E no que tange ao isolamento do preso, o professor Salo de Carvalho assim se 

posiciona: 

O isolamento celular prolongado previsto no RDD, em face dos efeitos 

destrutivos para a saúde física e mental dos condenados, assume feição de 

pena cruel, reeditando a velha noção de pena como puro e simples exercício 

de vingança social. Tem-se, assim, não apenas uma ressignificação da 

disciplina, mas dos próprios suplícios. (CARVALHO, 2007, p. 269) 

Neste sentido, o professor Paulo Queiróz afirma que o RDD não deve ser aplicado ao 

preso pois: 

É exemplo de pena cruel e degradante uma vez que, ao se admitir a 

possibilidade de isolamento do preso numa cela individual durante 360 dias 

até o limite de um sexto da pena aplicada, vedando, em caráter quase 

absoluto, qualquer possibilidade de contato com o mundo exterior, 

subtraindo-lhe, assim, direitos básicos, como o direito ao trabalho, ao 

exercício de atividades profissionais, desportivas etc. O Estado acaba por 

tratá-lo como não-pessoa ou como um animal qualquer, submetendo-o a um 

sofrimento absolutamente desnecessário e desumano. Aliás, fosse outro 

animal enjaulado, talvez se tornasse mais fácil percebermos, nesse autêntico 

“zoológico humano”, quão evidentes são os maus- tratos a que essas 

pessoas/animais são submetidas por seus donos. Parece óbvio, ainda, que 

essa nova modalidade de tortura física e psicológica, sem finalidade 

educativa alguma, frustra, claramente, os fins a que se propõe a Lei de 

Execução Penal, que tem por objetivo proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado”. (QUEIRÓZ, 2006) 
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Diante desse tratamento rigoroso, excessivo e ineficaz, a consequência é a violação da 

integridade física e moral do preso, afinal um homem viver isolado por longo tempo gera 

inúmeros problemas tanto físicos quanto psicológicos. Logo, se pena privativa de liberdade   

visa recuperar, reeducar, reintegrar, o indivíduo a sociedade, esse total isolamento do preso 

contraria esses objetivos da sanção penal e com isso, a pena não alcança a sua finalidade 

principal que é a ressocialização do indivíduo. 

E é com base nessa humanização das penas que Sergio Salomão Shecaira nos ensina 

que: 

A pessoa humana deve ser a medida primeira para a tutela do Estado, 

alcançando ainda maior destaque no Direito Penal, pois o condenado deverá 

ser encarado como sujeito de direitos e deverá manter todos os seus direitos 

fundamentais que não forem atingidos pela condenação. Note-se que a pena 

de prisão, por exemplo, é privativa da liberdade, e não da dignidade, respeito 

e outros direitos inerentes ao ser humano. (SHECAIRA,2002, p.153) 

Além das hipóteses de cabimento do Regime Disciplinar Diferenciado já elencadas, 

existe ainda a possibilidade de alguém ser submetido ao RDD, baseado apenas em meras 

suspeitas. Essas são as hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do artigo 52 da Lei nº 7.210 /84- LEP. 

Em breve leitura ao aludido artigo, extrai-se que é cabível o RDD aos presos provisórios ou 

condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança 

do estabelecimento penal ou quando recair, sobre o preso provisório ou condenado, fundadas 

suspeitas de envolvimento ou participação em organizações criminosas, quadrilha ou bando. 

Diferentemente da hipótese acerca do cometimento de falta grave, essas duas 

condições, ora expostas, não são hipóteses as quais relatam algo que o agente efetivamente 

praticou. Baseiam-se, portanto, em suposições e suspeitas, afastando-se, dessa forma, do 

Direito Penal do Fato e aproximando-se do Direito Penal do Autor, ou seja, o agente recebe 

uma sanção pelo que supostamente é e não pelo que fez. 

Essas condições, apesar de amplamente aplaudidas pela mídia e pelo legislador, 

revelam uma violação ao princípio da presunção de inocência e ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Para o professor Luís Flavio Gomes: 

Nenhum ser humano pode sofrer tanta aflição por suspeitas. Viola o 

princípio da presunção de inocência agravar as condições de cumprimento 

de uma pena em razão de suposições ou suspeitas. E se o agente 

efetivamente integra alguma organização criminosa, por isso irá responder 

em processo próprio. Aplicar-lhe mais uma sanção pelo mesmo fato significa 

bis in idem (dupla sanção ao mesmo fato). Pela gravidade do RDD e pelo 

nível de constrangimento que ele implica ao bem jurídico liberdade, somente 
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provas inequívocas relacionadas com um fato concreto praticado dentro do 

presídio é que poderiam permitir a sua aplicação. (GOMES, 2008) 

Reforçando a essa ideia e posicionando-se a favor da inconstitucionalidade do Regime 

Disciplinar Diferenciado, o professor Rômulo de Andrade Moreira conclui que:  

Diante destas considerações, entendemos que os artigos que tratam do 

Regime Disciplinar Diferenciado não devem ser aplicados, pois, apesar de 

normas vigentes formalmente (porque aprovadas pelo Poder Legislativo e 

promulgadas pelo Poder Executivo), são substancialmente inválidas, tendo 

em vista a incompatibilidade material com a Constituição Federal. 

(MOREIRA, 2006) 

Com isso, percebe-se que a dignidade da pessoa humana tem sua construção 

principiológica ao longo da história e atualmente pertence ao arcabouço jurídico daqueles que 

se intitulam um Estado Democrático de Direito. Este princípio, positivado na Constituição 

Cidadã, busca não só garantir o tratamento digno, do indivíduo, como salvaguardar os direitos 

e garantias fundamentais do ser humano. 

Nessa linha de pensamento tem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ao 

julgar o Habeas Corpus n° 978.305.3/0-00 proferiu a seguinte decisão: 

[...] O chamado RDD (Regime disciplinar diferenciado), é uma aberração 

jurídica que demonstra à saciedade como o legislador ordinário, no afã de 

tentar equacionar o problema do crime organizado, deixou de contemplar os 

mais simples princípios constitucionais em vigor. (TJ-SP HC 978.305.3/0-00). 

Portanto, para alguns o Regime Disciplinar Diferenciado encontra-se em desarmonia 

com o principal objetivo e fundamento constitucional que é o respeito e a promoção da 

Dignidade da Pessoa Humana do preso, estabelecidos na Constituição Federal de 1988.  

Também, nesse sentido, a OAB(Ordem dos Advogados do Brasil) reconheceu essa 

afronta do RDD para com os direitos do preso e para tanto, no ano de 2008 através da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4162, a entidade pede que o Supremo Tribunal Federal 

declare nulos os artigos que se referem ao Regime Disciplinar Diferenciado, incluídos pela 

Lei 10.7892/03, que modificou o texto original da Lei de Execução Penal. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, alega que o tratamento é desumano e degradante 

pois, aplicação do regime, que inclui isolamento, incomunicabilidade e severas restrições no 

recebimento de visitas, entre outras medidas, afronta o princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana e agride as garantias fundamentais de vedação à tortura e ao tratamento 

desumano ou degradante, e de vedação de penas cruéis. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse trabalho teve como objetivo a análise do Regime Disciplinar Diferenciado pois, 

desde a sua criação, surgiram diversas discussões acerca de sua conformidade com a 

Constituição Federal de 1988, principalmente no tocante ao conflito com os direitos e 

garantias fundamentais do indivíduo, previstos nessa mesma Magna Carta. 

Entende-se que, a dignidade da pessoa humana teve sua construção principiológica ao 

longo da história e atualmente este princípio, positivado na nossa Constituição Cidadã, busca 

não só garantir o tratamento digno do indivíduo, como salvaguardar os direitos e garantias 

fundamentais do ser humano e também funciona como princípio limitador ao jus puniendi 

(poder de punir) que o Estado tem, em matéria de ordem penal. 

Compreende-se também, que o Regime Disciplinar Diferenciado surgiu no 

ordenamento jurídico brasileiro, pra fazer frente a progressiva ação de Organizações 

Criminosas, que à época do nascedouro deste instituto, causaram diversas e distintas situações 

que colocaram a sociedade brasileira em risco ante a ausência de qualquer organismo que 

pudesse conter essas ações. 

Entretanto, para outros operadores do direito, não menos importante, consideram que 

por suas características e formas de implementação, ao tomar características de foro subjetivo, 

como por exemplo, “fundadas suspeitas de participação ou filiação a organização criminosa”, 

o RDD afrontaria diretamente aos princípios constitucionais e principalmente no tocante à 

dignidade da pessoa humana, considerado como princípio norteador de uma série de outros 

direitos e garantias. 

Para esses críticos, o RDD é um atestado de ineficácia estatal no combate ao crime, na 

falência do sistema penitenciário e na má gerência e administração dos presídios, mostrando-

se uma resposta ineficiente aos problemas criminais atuais. Para eles, tudo se converteu em 

privação de liberdade, trata-se de um Direito Penal de periculosidade presumida, que pune por 

medidas de contenção antes mesmo da sentença formal.  

Esses ilustres pensadores do direito penal garantista, chama atenção para não esquecer 

que o preso assim como qualquer outro ser humano, é sujeito de direitos e deveres, que devem 

ser respeitados.  Pois, quando o indivíduo é condenado com sentença penal condenatória e lhe 

é atribuído uma pena privativa de liberdade, este deve ser o único direito a ser limitado ou 
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cerceado, de forma que os demais direitos devem ser totalmente preservados, pois a pena não 

foi restritiva de direito a saúde, higiene, convívio familiar, enfim. Há de se garantir os 

fundamentais direitos dos presidiários, para termos a implantação efetiva de uma política de 

reinserção de mesmo a sociedade no seu futuro livramento.    

Diante da problemática trazida, assim como as discussões doutrinarias e 

jurisprudenciais já expostas nesse trabalho de conclusão de curso, fica claro quepara parte dos 

estudiosos e críticos no assunto, o Regime Disciplinar Diferenciado é inconstitucional e por 

isso não deveria ser aplicado nos presídios brasileiros por diversas razoes, principalmente, por 

conflitar com o princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana.  

Mas, apesar de respeitar o posicionamento daqueles que afirmam que o RDD é uma 

afronta a Dignidade da Pessoa Humana do Preso, eu compartilho do entendimento da corrente 

que defende o contrário, ou seja, da conformidade do RDD com os ditames legais e 

constitucionais. 

Sendo assim, respondendo ao problema de pesquisa: Qual o limite do poder de punir 

do Estado, frente a Dignidade da Pessoa Humana do Preso? Inclinamos para responder na 

perspectiva que o Regime Disciplinar Diferenciado foi e é imprescindível como forma de 

garantir a pretensão punitiva do Estado e o direito de todo cidadão a segurança pública. Haja 

vista que, se por um lado, deve ser preservada a dignidade dos presos, por outro, esses 

mesmos presos não podem se valer desse direito para colocar em risco o sistema prisional e a 

própria sociedade, que é diretamente afetada por fugas e determinação para a prática de 

crimes de dentro do presídio. Não é dado a qualquer pessoa valer-se de direitos e garantias 

constitucionais para a salvaguarda de práticas ilícitas.  Logo, defendemos que o Regime 

Disciplinar Diferenciado deve ser aplicado no sistema prisional brasileiro por atender ao 

primado da Proporcionalidade entre a gravidade da falta e a severidade da sanção.  
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