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RESUMO 

 

Com a evolução da pena da antiguidade até os dias atuais, esta passou a ter função 

não só repressiva, mas também função preventiva, objetivando a ressocialização do preso. 

Ocorre que com a ascensão e estruturação das facções criminosas, o Regime Disciplinar 

Diferenciado foi instituído pela Resolução da SAP/SP nº 26/01, e posteriormente, convertido 

na Lei 10.792/03. Desde então vários debates foram suscitados acerca dos aspectos 

constitucionais deste instituto. Aqueles que se dizem favoráveis ao regime acreditam ser ele 

insuficiente para o combate ao crime organizado. Já os contrários evidenciam a clara violação 

dos princípios constitucionais e dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. A solução 

está na adoção de medidas que resultem na verdadeira reeducação do preso sem que para isso 

haja violação aos seus direitos. 

 

Palavras- chave: Princípios constitucionais. Regime penitenciário. Execução (processo penal).  

Direitos humanos. Inconstitucionalidade das leis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

With the evolution of the pen of antiquity to the present day, this function had not 

only a repressive function, but also a preventive function, aiming at the resocialization of the 

prisoner. It happens that with the rise and structuring of the criminal factions, the Differentiated 

Disciplinary Regime was instituted by the Resolution of SAP / SP nº 26/01, and later, converted 

into Law 10.792 / 03. Since then several debates have been raised on the constitutional aspects 

of this institute. Those who say they favor the regime believe it is insufficient to fight organized 

crime. On the contrary, there is a clear violation of constitutional principles and international 

treaties on human rights. The solution is to adopt measures that will lead to the real re-education 

of the prisoner without violating their rights. 

 

Key-words:Constitutional principles. Prison system. Execution (criminal proceedings). 

Human rights. Unconstitutionality of laws. 
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INTRODUÇÃO 

Entre os anos 2001 e 2003 a ascensão das facções criminosas resultaram em 

rebeliões frequentes no sistema prisional brasileiro. No intuito de controlar a situação o Regime 

Disciplinar Diferenciado (RDD) foi instituído pela Resolução SAP- SP nº 26/ 01, e 

posteriormente convertido em lei através da Lei 10.792/03. Ocorre que o Estado, tão 

preocupado em buscar resoluções que atendessem a demanda da mídia e da sociedade, acabou 

não observando um dispositivo ainda mais importante, a Constituição Federal. Desde a 

instituição do Regime, diversos operadores do direito vêm se levantando para contestar a 

constitucionalidade do instituto, e ainda assim, o mesmo continua sendo aplicado pelo 

judiciário. 

O objetivo deste trabalho monográfico é o questionamento acerca da eficiência, e 

principalmente, a constitucionalidade desta sanção disciplinar. A justificativa do estudo decorre 

das divergências de entendimento acerca das violações do texto constitucional e dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, provocadas a partir da criação do Regime Disciplinar 

Diferenciado. 

Diversas razões motivaram a escolha do tema objeto desta pesquisa, pois possui 

grande importância tanto em âmbito acadêmico, quanto para os operadores do direito, e 

consequentemente para a sociedade em geral. Isto porque, o instituto do Regime Disciplinar 

Diferenciado se mostra um tanto rigoroso e cruel, ultrapassando os limites da pessoa humana. 

Para tanto, empregou-se a pesquisa bibliográfica e a documental na busca dos 

objetivos previamente definidos. O trabalho foi dividido em 4 (quatro) capítulos, contendo no 

primeiro a evolução histórica da pena, desde os primórdios até os dias atuais, seu conceito, 

finalidade e espécies. 

 Já no segundo capitulo, o Regime Disciplinar Diferenciado foi analisado de forma 

objetiva, de forma a conter seu conceito, origem histórica e previsão legal, discriminando as 

características, hipóteses de cabimento, e seu procedimento. Além disso, no mesmo capítulo 

são exemplificados casos concretos do RDD no Brasil, a fim de demonstrar sua ineficiência na 

prática. 

Evidentemente, a pena não deve se basear na teoria absoluta, visando apenas 

castigar o criminoso. Sua função primordial é a ressocialização do preso, além de sua punição 

de forma proporcional ao bem jurídico violado. Atualmente as penas devem ser baseadas nos 

princípios constitucionais que visam proteger os apenados de castigos corporais bárbaros 

utilizados na antiguidade e na Idade média. 
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 Desta forma, no terceiro capítulo o Regime Disciplinar Diferenciado é analisado à 

luz da Magna Carta e dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, verificando sua 

consonância com estes institutos, principalmente o da humanidade das penas. 

Por fim, completando este raciocínio, no quarto capítulo são suscitados os 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do instituto, de forma a promover o 

debate entre as opiniões opostas.   

É, pois, o que veremos a seguir. 
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1. DA PENA 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

A origem das penas se confunde com a da própria humanidade, sendo seu marco 

inicial de difícil delimitação. Trata-se do resultado de uma evolução advinda da antiguidade até 

os dias atuais, sendo a prisão como pena relativamente recente do ponto de vista histórico. 

Na antiguidade, tendo em vista a falta de conhecimento acerca dos fenômenos 

naturais, os grupos humanos eram conduzidos pela crença em forças sobrenaturais, refletida em 

tabus e costumes, que eram transmitidos de geração em geração. 

A violação desses princípios resultava na vingança exercida pelo chefe do grupo, 

através de castigos, como tortura e morte, nos quais toda a comunidade participava. Neste 

momento a privação da liberdade não era cogitada como pena, apenas cumpria o papel de 

custodiar o condenado até a execução da mesma. Nesse aspecto, leciona Cezar Roberto 

Bittencourt:  

 

Pode-se afirmar que de modo algum podemos admitir nessa fase da História 

sequer um germe da prisão como lugar de cumprimento de pena, já que 

praticamente o catálogo de sanções esgotava-se com a morte, penas corporais 

e infamantes. A finalidade da prisão, portanto, restringia-se à custódia dos réus 

até a execução.1 

 

Percebe-se, desta forma, o caráter de vingança privada dominante na pena neste 

período histórico. 

Na Idade Média, a pena continuou com seu nítido caráter religioso, mas dessa vez 

advindo do fortalecimento da igreja e sua confusão com o poder. Surge a fase da vingança 

divina, na qual crime e pecado eram confundidos, e as sanções penais eram respostas divinas 

dadas ao pecador. 

O procedimento inquisitivo e os Tribunais do Santo Oficio ou da Inquisição são 

criados durante esse período histórico, e são caracterizados pelos requintes de crueldade com 

que se aplicava as penas, como por exemplo, esviceramento, afogamento, amputação de 

membros, entre outras. 

                                                           
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

507. 
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Assim como no período anterior, neste a privação da liberdade ainda não era 

utilizada como sanção penal, servindo apenas como custódia.“ O modelo penal do Ancien 

Régime, alicerçado nas torturas, penas corporais e de morte,  pressupunha o cárcere com 

finalidade primordialmente de contenção e custódia do réu que aguardava a execução da pena”.2 

A partir da influência do Direito Canônico, a pena passa a ter caráter disciplinar, 

objetivando além da expiação, a correção e reabilitação do condenado. 

Já na Idade Moderna, o contexto social dos séculos XVI e XVII era de uma 

profunda crise econômica, que resultou em uma grande miséria que assolava a população 

europeia. Dessa forma, diversos pequenos delitos patrimoniais, como saque, furto, entre outros 

começaram a ser praticados. 

Diante desse contexto, a pena de morte se viu ineficaz e os Estados começaram a 

buscar uma função preventiva geral da pena, pois a mesma buscava desestimular a pratica de 

outros delitos pelas pessoas. Foram criadas, então, as primeiras instituições de correção e as 

prisões organizadas, as quais deixaram de ter caráter de meio de custódia e a privação da 

liberdade na prisão passou a ter feição da punição.  

Foi a partir desse contexto, que na segunda metade do século XVII surgiram as 

correntes iluministas e humanitárias. Estas visavam destruir a tirania em suas variadas formas, 

e criticavam o sistema penal, uma vez que o juiz possuía o poder de escolher as penas, e o fazia 

de acordo com a condição social de cada indivíduo. Do contrário disso, as correntes iluministas 

defendiam que a pena deveria ser proporcional ao crime cometido e suas circunstâncias. 

Segundo Taiguara Souza: 

 

O Iluminismo e as correntes humanitárias em ascensão atingem seu ápice com 

a Revolução Francesa e a derrocada do Absolutismo. No bojo de sua pretensa 

preocupação com a razão, o progresso e a humanidade, os iluministas passam 

a conceber uma reforma do sistema penal, estabelecendo limites ao poder 

punitivo estatal em proteção ao ser humano3. 

 

 

Tal ideia era defendida por Cesare Bonesana, o Marquês di Beccaria, grande 

influenciador da Revolução Francesa, que também apresentava a prevalência do princípio da 

legalidade e o direito de defesa do réu. Beccaria adotava o pensamento de prevenção do crime, 

                                                           
2SOUZA, Taiguara. A era do Grande Encarceramento: Tortura e Superlotação Prisional no Rio de Janeiro. 2015. 

375fl. Tese (doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Direito. 

Rio de Janeiro. Disponível em <http://www2.dbd.puc-

rio.br/pergamum/tesesabertas/1121441_2015_completo.pdf> Acesso em 29. Nov. 2017. P. 36. 
3 Ibid 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1121441_2015_completo.pdf
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1121441_2015_completo.pdf
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e não sua punição, evidenciando seu caráter protetor dos Direitos Humanos, mesmo antes da 

Declaração do Homem e do Cidadão. Conforme conclusão do ideólogo: 

 

De tudo o que acaba de ser exposto pode deduzir-se um teorema geral 

utilíssimo, mas pouco conforme ao uso, que é o legislador ordinário das 

nações: É que para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve 

ser essencialmente pública, pronta e necessária, a menor das penas aplicáveis 

nas circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e determinada pela lei.4 

 

No Brasil, antes da Constituição de 1824, as penas refletiam a antiguidade, ou seja, 

os criminosos eram fortemente punidos com trabalhos forçados, açoite em praça pública, exílio, 

morte por enforcamento entre outros. Além disso, assim como na antiguidade, a privação de 

liberdade tinha caráter de custódia, e não de pena. 

Com a promulgação da Constituição de 1824, resultado da proclamação da 

Independência, surgiu o Código Criminal do Império que introduziu alguns institutos utilizados 

hoje em dia, como as circunstâncias agravantes e atenuantes, individualização da pena, etc. 

Além disso, em 1889, com a Proclamação da República, outro Código Penal entra em vigor, e 

este aboliu a pena de morte. 

O Código Penal utilizado até atualmente é de 1940, e a Lei de execução Penal (LEP) 

de 1984. Ambos possuem o fim de alcançar a ressocialização do criminoso, o que sabemos, não 

acontece. Em 1988, a atual Constituição Federal sobreveio, com enfoque principalmente nos 

Direitos e garantias do homem, o que veremos, é totalmente desrespeitado pela instituição do 

Regime Disciplinar Diferenciado.   

 

1.2. CONCEITO 

Quando uma pessoa pratica um delito, por consequência, ao Estado surge o direito e 

o dever de puni-la. Dessa forma, é notória a tentativa da pena de manter a paz social, 

objetivando evitar ou prevenir a prática de delitos. 

Os doutrinadores vêm tecendo diversas definições sobre o conceito ideal para o termo 

pena.  Como exemplo, Rogério Greco afirma que “A pena é consequência natural imposta pelo 

Estado quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato típico, 

ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer o seu ius puniendi.”5 ; 

enquanto Guilherme de Souza Nucci dispõe que  pena “é a sanção imposta pelo Estado, através 

                                                           
4 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Rio de Janeiro : Saraiva, 2011. P. 121-122 
5 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral . 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 542 
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da Ação Penal, ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção 

a novos crimes”6;  

Nesse sentido, pode-se afirmar que apesar das diferenças, quase todos são uníssonos 

em afirmar que a pena possui caráter de retribuição estatal ao delito cometido pelo indivíduo. 

Para a aplicação da pena, alguns princípios devem ser levados em conta, tais como o 

da legalidade, previsto no art. 5º, inciso XXXIX da CF/1988, que traduz a regra de que deve 

haver prévia cominação na lei para a imposição de penas; o da personalidade, previsto no art. 

5º, XLV, da CF/ 1988, que traz a tona o caráter personalíssimo da pena, sob qual a punição 

criminal não deve passar da pessoa do condenado; o princípio da proporcionalidade, no qual 

deve haver um equilíbrio entre a conduta praticada e a pena; o da inderrogabilidade, que veda 

a não aplicação da pena sob nenhum fundamento, salvo exceções; além desses, o princípio da 

necessidade, no qual a pena deve ser aplicada na medida em que for necessária para a 

reprovação do crime; o princípio da humanidade, previsto no art. 5º, XLVII da CF, veda as 

penas de morte (salvo em casos de guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados 

de banimento e as cruéis; e o princípio da individualização da pena, que define que o Estado 

deve evitar o uso de penas padrões, uma vez que cada indivíduo deve responder na exata medida 

de sua culpabilidade. Este último, inclusive, ensejou o julgamento no STF do  

HC 82.959-SP7, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990 ( Lei 

dos Crimes hediondos), que instituía o regime integralmente fechado do cumprimento de pena. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 379 
7 PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime de 

cumprimento da pena, nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso 

que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE 

CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - 

INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da 

individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do 

cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da 

pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. 

(STF - HC: 82959 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 23/02/2006, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: DJ 01-09-2006 PP-00018 EMENT VOL-02245-03 PP-00510) 
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1.3 FINALIDADE 

 Na doutrina, inúmeras discussões foram suscitadas acerca da finalidade da pena. 

Para tanto, diversas teorias foram criadas, pode-se citar a absoluta, a relativa, as mistas ou 

ecléticas, e ate mesmo as teorias deslegitimantes da pena, conforme exposto a seguir. 

1.3.1 Teorias Retributivas ou Absolutas da pena 

 A pena, segundo as teorias absolutas, também denominadas de teorias retributivas, 

tem a função de retribuir ao criminoso o mal causado pela conduta ilícita praticada. Baseia-se 

no Princípio do Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. É a maneira do Estado de 

contrapesar o infrator pelo prejuízo causado a alguém ou à coletividade. Trata-se de uma 

possível ideia de justiça, que mais se parece com vingança. Nesse caso não há nenhum tipo de 

preocupação com o infrator, seja no âmbito da ressocialização, e muito menos algum modo de 

reparar o dano cometido, ou seja, a pena é enxergada apenas sob a ótica do castigo. Conforme 

Paulo César Busato: 

 

O que caracterizou essa nova concepção da pena é que com ela se pretendeu 

unicamente um ideal de justiça, os fundamentos de uma responsabilidade 

penal baseada no livre-arbítrio e na culpabilidade individual. A liberdade 

constituiu um atributo indispensável da vontade, de maneira que esta não 

poderia existir sem aquela. A pena, nesse contexto, deveria ser necessária e 

limitada pela culpabilidade e considerada como um ideal de justiça. 

Portanto, a pena não devia ter nenhum fim. 

Assim, nada mais lógico que a pena inicialmente recebesse uma coloração de 

retribuição, ou seja, de referência ao passado, ao mal praticado, limitada 

apenas por uma ideia geral de proporção e necessidade. Ou seja, buscou-se, 

inicialmente, uma justificação discursiva associada exatamente ao modelo 

correcional já existente, em uma clara pretensão justificativa de uma realidade 

social preexistente8. 

 

Na defesa desta linha de pensamento há filósofos como Hegel e Kant. O primeiro, 

segundo Bittencourt, defendia que a pena era "o restabelecimento da ordem jurídica quebrada9", 

pois uma vez que o homem cometia um crime, quebrava o acordo estabelecido pelos cidadãos. 

Já Kant, um dos fundadores desta teoria, citado por Zaffaroni,  dispunha que:  

A pena não pode ser imoral, ou seja, não pode tomar o homem como um 

meio… a pena é um fim em si mesmo, derivando da simples violação do dever 

jurídico… a devolução da mesma quantidade de dor injustamente causada… 

Os direitos subjetivos eram averiguados através dos direitos morais. Se o 

imperativo categórico (dever moral) nos obriga a respeitar o outro como fim 

                                                           
8 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral, 3 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
9 BITENCOURT, Falência...op.cit., p. 113 
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em si mesmo, a partir deste dever descobrimos o direito subjetivo a ser 

considerado, como fim em nós mesmos. Quando o dever moral do outro deixa 

de ser garantido pelo Estado, desaparecerá o direito subjetivo a exigir o 

respeito de fim em si mesmo que nos assiste.10 

Percebe-se que o filósofo defende a natureza moral do crime, devendo o condenado 

ser punido pelo simples fato de ter delinquido. Dessa forma a finalidade da pena se esgotaria 

no momento em que causasse mal ao infrator. 

A crítica central a essa teoria é a impossibilidade de haver um combate real à 

criminalidade, uma vez que a pena, por si só não consegue alcançar tal finalidade. Sendo assim, 

raramente veremos as teorias absolutas sendo defendidas por algum doutrinador 

contemporâneo, pois é fato que tal hipótese não é a melhor opção para a sociedade. 

 

1.3.2 Teorias Preventivas ou Relativas da pena 

A teoria relativa da pena defende uma ideia totalmente divergente da teoria anterior.  

Seu grande defensor foi o italiano Cesare Beccaria. Ela tem por finalidade que, com a punição 

do agente, se evitaria que novos delitos fossem cometidos no futuro, trazendo uma visão 

utilitarista da pena, que abandona o caráter de fim em si mesma e adota o caráter de prevenção, 

que é dividida em geral ou especial.  

A teoria da prevenção geral direciona-se à coletividade.  Nesse caso, a cominação 

da pena a um criminoso, desmotiva os cidadãos a cometerem novos delitos. Tal teoria é 

subdividida em prevenção geral negativa ou positiva. 

No primeiro caso, a pena estabelecida a um criminoso intimidaria outros potenciais 

delinquentes, pois temeriam sofrer a mesma consequência. Trata-se de uma coação psicológica 

aos cidadãos. Nesta teoria, a quantidade de pena torna-se irrelevante, pois o que importa é a 

certeza que ao infrator será cominada uma pena, gerando um ambiente ameaçador. Já no 

segundo, a pena pode ser concebida como fator de conscientização jurídica da população e 

confiança no direito. Conforme Roxin : 

Em linhas gerais, três são os efeitos principais que se vislumbram dentro do 

âmbito de atuação de uma pena fundada na prevenção geral positiva: em 

primeiro lugar, o efeito de aprendizagem, que consiste na possibilidade de 

recordar ao sujeito as regras sociais básicas cuja transgressão já não é tolerada 

pelo direito penal; em segundo lugar, o efeito da confiança, que se consegue 

quando o cidadão que vê que o Direito se impõe; e, por derradeiro, o efeito de 

                                                           
10 KANT apud ZAFFARONI. Eugênio Raúl. Manual de Direito Penal Brasileiro. 7.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 231 
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pacificação social, que se produz quando uma infração normativa é resolvida 

através da intervenção estatal, restabelecendo a paz jurídica.11 

Entretanto, a aplicação individual desta teoria enseja diversas críticas, pois não leva 

em consideração a autoconfiança do delinquente em não ser pego e punido, tornando o temor 

objetivado uma arma desacreditada; além de ignorar o fato de muitos não conhecerem a lei 

penal, o que resulta na ineficácia da pena aplicada àqueles que não têm o total conhecimento 

legal dos seus atos.  

No sentido contrário da geral, a teoria da prevenção especial não é voltada para a 

coletividade, e sim para o delinquente ao qual está sendo imposta uma pena.  Nesse caso, a pena 

aplicada objetiva a prevenção de novos crimes por parte do criminoso, ou seja, este, durante a 

fase de execução da pena, é de certa forma, intimidado a não cometer novos delitos, pois caso 

contrário, lhe será atribuída uma nova sanção. Para quem defende esta teoria, "como o castigo 

e a intimidação não têm sentido, o que se pretende, portanto, é corrigir, ressocializar ou 

inocuizar12". 

Esta teoria pode subdividir-se em duas vertentes. A primeira delas é a prevenção 

especial positiva, que busca a correção do indivíduo através de um tratamento voltado a sua 

personalidade, e por consequência sua ressocialização. E a segunda trata-se da prevenção 

especial negativa, que busca a intimidação ou inocuização do delinquente através da aplicação 

da pena. De acordo com tese de Taiguara Souza: 

 

Tem como finalidade neutralizar a possível nova ação delitiva do agente que 

delinquiu em momento anterior. Para tanto, prescinde do ideal correcionalista, 

dirigindo-se meramente à inocuização do delinquente durante a execução 

penal. Pressupõe a adoção de sanções penais como a pena de morte, prisão 

perpétua e isolamento celular, típicas punições inocuizadoras13 

 

Grandes críticas foram ensejadas a esta teoria no sentido de que não há um caráter 

preventivo do crime, mas sim da reincidência.  Ora, a teoria preventiva deve prevenir o 

surgimento de novos crimes, e não que criminosos os cometam novamente. Dessa forma, após 

controvérsias e debates entre os pontos positivos e negativos de cada teoria até aqui apresentada, 

surgiu a teoria mista ou eclética, que fundiu essas duas correntes. 

                                                           
11 ROXIN apud PRADO, Luiz Régis. Teoria dos fins da pena: Breves Reflexões. Revista dos Tribunais Online. 

Jan/2004. Ciências Penais. Disponível em  

<http://www.regisprado.com.br/Artigos/Luiz%20Regis%20Prado/Teoria%20dos%20fins%20da%20pena.pdf>  

Acesso em 29. Nov.2017. 
12 BITENCOURT, op. cit., p. 111. 
13 SOUZA, Taiguara, op. cit., P. 66.  
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 1.3.3 Teoria Mista ou Eclética da pena 

 

A Teoria Mista ou Eclética da pena veio como uma forma de unir os aspectos 

positivos das teorias apresentadas anteriormente, quais sejam, a teoria absoluta ou retributiva, 

e a da prevenção geral e prevenção especial.  Desta forma, defende o caráter triplo da pena, pois 

esta deve influenciar as pessoas de tal modo que desistam de cometer um delito, devem 

intimidar o delinquente a não mais delinquir, além de funcionar como punição pela mal causado 

às pessoas. 

Nesse sentido, de acordo com Bittencourt “(...) As teorias unificadoras aceitam a 

retribuição e o princípio da culpabilidade como critérios limitadores da intervenção da pena 

como sanção jurídico- penal. A pena não pode, pois, ir além da responsabilidade decorrente do 

fato praticado14.”  

Entretanto, é certo que essa abrangência da teoria mista ainda não é suficiente para 

englobar toda a complexidade inerente aos fenômenos do Direito Penal, o que pode causar 

graves ferimentos ao Direito do homem. 

 

 1.3.4 Teorias Deslegitimantes da pena 

 

Ao contrário das teorias descritas acima, existem os discursos deslegitimantes da 

pena, que defendem a ineficiência de um sistema penal como controle social.  

Umas das teorias deslegitimantes da pena é o abolicionismo penal, defendendo que 

o sistema penal se traduz em um problema social com o qual não há possibilidade de redução 

da criminalidade. Dessa forma, em vez de penas, a teoria busca alternativas, como a criação de 

microrganismos sociais com pilares como solidariedade e fraternidade, a fim de buscar a 

resolução de conflitos entre o ofendido e o agressor. 

A corrente abolicionista tem como sua principal crítica a seletividade do sistema 

penal, uma vez que os perseguidos normalmente são aqueles marginalizados pela sociedade, ou 

seja, negros e pobres.  Com esses sujeitos, o processo penal é extremamente rigoroso, impondo 

altas penas até para crimes de menor potencial ofensivo, como o furto de bens de valor ínfimo. 

Em contraponto, os crimes chamados de “colarinho branco”, praticados por políticos, muitas 

vezes ficam impunes, o que demonstra a ineficácia do atual sistema penal. 

                                                           
14 BITENCOURT, op. cit., p. 113. 
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Outra vertente deslegitimante é o minimalismo penal radical. Este, assim como a 

corrente abolicionista, baseia sua crítica na seletividade do sistema penal. Ocorre que o 

minimalismo defende a aplicação penas, ainda que de forma restrita, incidindo apenas em casos 

de extrema necessidade, e de condutas muito danosas. Além disso, deve o Direito Penal ser 

baseado nos Direitos Humanos. 

Duas são as vertentes mais relevantes do minimalismo penal. A primeira delas é a 

Teoria Dialética da Pena. Esta é defendida por Juarez Cirino dos Santos, e este, segundo 

Taiguara “defende uma teoria materialista/ dialética da pena, a qual seria decorrente do discurso 

crítico da teoria criminológica que se constitui na distinção entre as funções reais e funções 

ilusórias da ideologia penal nas sociedades capitalistas15”. 

A outra vertente foi formulada por Zaffaroni. Trata-se da Teoria Agnóstica da Pena, 

que baseia-se na negação de uma finalidade da pena, deslegitimando pensamentos que 

objetivem fortalecer o poder punitivo estatal, como é o caso das teorias positivas clássicas. 

Percebe-se, dessa forma que a contradições inerentes às teorias justificadoras da 

pena e a realidade do sistema penal atual deram ensejo às teorias deslegitimadoras da pena, seja 

no âmbito do abolicionismo, ou no minimalismo penal. 

1.4 ESPÉCIES 

No artigo 32 e incisos do código penal estão elencadas as espécies de penas. Elas 

podem ser privativas de liberdade, quando restringem a liberdade do condenado, e são de 

reclusão e detenção nos crimes, e de prisão simples, nos casos de contravenção. Além disso, as 

penas podem ser restritivas de direito, quando atingem outros direitos diversos da liberdade, 

previstas no artigo 43 do CP, e na legislação extravagante. Por fim, as penas podem ser de 

multa, com natureza pecuniária, fixada na sentença pelo critério de dias-multa, e deve ser paga 

em dinheiro ao Estado. 

1.4.1 Pena de multa 

A pena de multa possui natureza de pena pecuniária e consiste no pagamento em 

dinheiro ao Fundo Penitenciário Nacional. Após a reforma da parte geral do Código Penal pela 

Lei 7.209/1984, o valor desta pena passou a ser calculado pelo critério de dias-multa, sendo o 

mínimo de 10 dias-multa e o máximo de 360 dias-multa, conforme o art. 49 do CP.  

                                                           
15 SOUZA, Taiguara, op. cit., p. 78. 
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Após o juiz fixar a quantidade de dias, determina o valor de cada dia- multa, no 

mínimo de 1/30 salários mínimos e máximo 5 vezes esse valor,  estabelecidos 

proporcionalmente a situação econômica do réu16.  

Vale ressaltar que em caso de inadimplemento, a pena de multa é considerada 

dívida, e por isso não pode ser convertida em prisão17. Nesse caso o condenado sofre uma 

execução fiscal, tal como as dívidas junto à fazenda pública. 

 

1.4.2 Penas restritivas de direito 

As penas restritivas de direito são substitutivas às penas privativas de liberdades de 

curta duração, resultado da impossibilidade de atingir os fins reeducadores objetivados. 

Consistem na restrição de alguns direitos diversos da liberdade. Estão previstas no rol taxativo 

do art. 43 CP, que trazem como pena a prestação pecuniária, perda de bens e valores,  

prestação  de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e limitação de fim de 

semana. Vale ressaltar que outras penas restritivas de direito podem ser encontradas na 

legislação especial, como na Lei de Crimes Ambientais18( Lei 9.605/1998) e no Código de 

Trânsito19 ( Lei 9.503/1997) 

Para haver a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, 

alguns requisitos devem ser observados.  O crime deve ser culposo, ou no caso de crime doloso, 

deve ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena da condenação não 

pode ser superior a 4 (quatro) anos; não deve haver reincidência em crime doloso20; e as 

condições pessoais do criminoso, como culpabilidade, antecedentes, personalidade do 

criminoso, conduta social, circunstâncias pessoais do crime, devem ser favoráveis.21 

                                                           
16 O art. 60, § 1º do Código Penal dispõe que, embora no máximo, se a pena de multa não for suficiente a atingir 

a capacidade econômica do condenado, pode o juiz elevá-la em até o triplo 
17 O art. 5º, LXVII da Constituição Federal dispõe que ninguém poderá ser preso por dívida, salvo o devedor de 

alimentos e o depositário infiel, sendo este último revogado pela súmula vinculante 25 do STF 
18  Lei 9.605/1998 Art. 8º As penas restritivas de direito são:I - prestação de serviços à comunidade;II - interdição 

temporária de direitos;III - suspensão parcial ou total de atividades;IV - prestação pecuniária;V - recolhimento 

domiciliar. 
19Lei 9.503/1997 Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e 

dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:  I - advertência 

por escrito; II - multa;  III - suspensão do direito de dirigir;IV - apreensão do veículo; V - cassação da Carteira 

Nacional de Habilitação;VI - cassação da Permissão para Dirigir;VII - freqüência obrigatória em curso de 

reciclagem. 
20 No caso de a reincidência não ser em crime doloso, contanto que os crimes antecedente e posterior não sejam 

idênticos (reincidente específico), ou seja, previstos no mesmo tipo penal, se a medida for socialmente 

recomendável, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos deve ser realizada. 
21 Este requisito é o único que pode vedar a substituição da pena nos crimes culposos 
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Se presente todos esses requisitos, o aconselhável é a utilização desses penas 

alternativas, uma vez que se mostram mais eficazes no processo de reeducação e reintegração 

do condenado. 

 

1.4.3 Penas privativas de liberdade 

As penas privativas de liberdade podem ser de três espécies, quais sejam, reclusão, 

detenção ou prisão simples, sendo que todas podem ser unificadas em uma única classificação 

chamada pena de prisão. 

A prisão simples é a mais branda desta categoria, e está prevista no art. 5º, inciso I 

do Decreto Lei nº 3.688/41, Lei das contravenções penais, como uma medida punitiva destas, 

que são caracterizadas pelo seu menor potencial ofensivo22. 

Por se tratar de infrações menos graves, o art. 6º e §§ da Lei de Contravenções 

Penais veda a possibilidade do cumprimento da pena em regime fechado, devendo esta ser 

cumprida em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, de tal forma que o 

contraventor deve ficar separado dos condenados às outras espécies de penas privativas de 

liberdade.  

Vale ressaltar também que, no caso da prisão simples, se a pena não exceder a 15 

(quinze) dias, o trabalho é facultativo. A duração da pena não deve ser maior que 5 (cinco anos), 

e há possibilidade de livramento condicional. 

Já nas hipóteses de crimes, duas são as espécies de penas privativas de liberdade. A 

primeira delas é a pena de reclusão, que deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, 

semiaberto ou aberto, sendo vedado o pagamento de fiança quando a pena for maior que dois 

anos, conforme elucida o art. 323, I do Código Penal.  A segundo espécie é a pena de detenção, 

que deve ter seu cumprimento inicial nos regimes semiabertos ou abertos, só podendo ser 

aplicado o regime fechado em casos de regressão de regime. 

As penas de reclusão são previstas para os crimes mais graves, enquanto que a de 

detenção para os mais leves. As duas possuem a mesma natureza jurídica de penas de 

encarceramento e restrição de liberdade. Entretanto possuem diferenças quanto aos regimes de 

cumprimento, definidos a seguir. 

O regime fechado é caracterizado pelo art. 34 do Código Penal. No início do 

cumprimento, o condenado deve ser submetido a um exame criminológico, a fim de 

                                                           
22 Lei 9099/95 Art. 5º As penas principais são I- prisão simples 
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individualizar a pena.  Esta deve se cumprida em penitenciária de segurança média ou máxima, 

em presídio federal ou estadual. Além disso, o condenado fica sujeito a trabalho durante o dia 

e isolamento durante a noite, podendo o trabalho ser interno ou externo, desde que observados 

os requisitos do art. 36 da Lei de Execuções Penais23. 

O regime semiaberto está disposto no art. 35 do Código Penal. Assim como no 

anterior, o condenado deve passar pelo exame criminológico, no entanto, neste c aso a pena é 

cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.  São permitidos o trabalho 

externo e frequência em cursos. 

Por último, o art. 36 do Código Penal contempla o regime aberto, que deve ser 

cumprido em casa de albergado, e na falta deste, em albergue domiciliar. Neste caso o 

condenado deve sair durante o dia para trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade 

autorizada, e voltar para passar as noites e os dias de folga.  

Esta espécie de pena contempla o instituto do Regime Disciplinar diferenciado, que 

consiste em tratamento penal mais rigoroso que o regime fechado. Tal instituto é eivado e 

discussões e debates acerca de sua constitucionalidade, e merece aprofundamento realizado a 

seguir. 

 

2. O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

2.1. CONCEITO 

O regime disciplinar diferenciado não se trata de uma quarta modalidade de 

cumprimento da pena privativa de liberdade além dos regimes fechado, semiaberto e aberto, 

mas é uma sanção disciplinar, nos moldes do art. 52, caput, da LEP, nos casos de o condenado 

cometer fato definido como crime doloso que ocasione subversão da ordem e disciplina da 

prisão; ou medida cautelar, nos casos do art. 52, §§ 1º e 2º da LEP, quando o preso apresentar 

alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, bem como para 

aquele em relação ao qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em organização 

                                                           

23 Lei 7.210/ 1984 Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em 

serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde 

que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. § 1º O limite máximo do número de presos será de 

10% (dez por cento) do total de empregados na obra. § 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à 

empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do 

consentimento expresso do preso. 
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criminosa ou associação criminosa. O regime consiste em um tratamento penal ainda mais 

rigoroso que o regime fechado, e se aplica aos presos provisórios e condenados. Segundo 

Mirabete:  

“ (...) o regime disciplinar diferenciado, que não constitui um regime de 

cumprimento de pena em acréscimo aos regimes fechados, semi-aberto e 

aberto, nem uma nova modalidade de prisão provisória, mas sim um regime 

de disciplina carcerária especial, caracterizado por maior grau de isolamento 

do preso e de restrições ao contato com o mundo exterior, a ser aplicado como 

sanção disciplinar ou como medida de caráter cautelar, tanto ao condenado 

como ao preso provisório, nas hipóteses previstas em lei24”.  

Vale ressaltar que essa instituição é sanção disciplinar medida extrema, e por isso 

deve ser aplicada em casos excepcionalíssimos. 

2.2. ORIGEM HISTÓRICA 

Poucos anos após entrada em vigor da Lei de Execução Penal em 1984, segundo 

Bittencourt:  

“ A doutrina começou a reclamar que os direitos e garantias assegurados no 

referido diploma legal não estavam sendo aplicados no quotidiano forense; 

acrescentava – parte da jurisprudência de nossos tribunais – que referida Lei 

era moderna e avançada demais, e não havia estrutura adequada para aplica-

la corretamente, além da dificuldade de fiscalizar seu cumprimento”25 

O que a doutrina não esperava, é que a sonhada reforma da Lei de Execuções Penais 

contemplaria o instituto do Regime Disciplinar Diferenciado, que ao invés de garantir direitos, 

suprimia-os. 

A motivação para a criação do Regime Disciplinar Diferenciado surgiu na medida 

em que o crime organizado no país evoluiu, e a mídia se fez ocupar de tal conteúdo.  

O primeiro fato impulsionador para a criação do RDD foi o surgimento do Primeiro 

Comando da Capital (PCC), em 1993, uma facção criminosa que surgiu durante uma partida de 

futebol no Piranhão, em São Paulo, com o objetivo de combater a opressão dentro do sistema 

prisional paulista e para vingar a morte de 111 presos mortos no massacre do Carandiru26. Com 

o tempo, o PCC demonstrou poder e organização, e possuía até mesmo o próprio estatuto, na 

íntegra:  

                                                           
24 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal. Comentário à Lei nº. 7.210 de 11.7.84. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2008, p. 149. 
25 BITENCOURT, op. cit., p. 542 
26 SÃO PAULO. Folha Online de São Paulo. Facção criminosa PCC foi criada em 1993. 2006. Disponível em < 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u121460.shtml> Acesso em: 16. Nov. 2017 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u121460.shtml


25 
 

“1. Lealdade, respeito, e solidariedade acima de tudo ao Partido.  

2. A Luta pela liberdade, justiça e paz. 

3. A união da Luta contra as injustiças e a opressão dentro das prisões.  

4. A contribuição daqueles que estão em liberdade com os irmãos dentro da 

prisão através de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de resgate.  

5. O respeito e a solidariedade a todos os membros do Partido, para que não 

haja conflitos internos, porque aquele que causar conflito interno dentro do 

Partido, tentando dividir a irmandade será excluído e repudiado do Partido.  

6. Jamais usar o Partido para resolver conflitos pessoais, contra pessoas de 

fora. Porque o ideal do Partido está acima de conflitos pessoais. Mas o Partido 

estará sempre leal e solidário à todos os seus integrantes para que não venham 

a sofrerem nenhuma desigualdade ou injustiça em conflitos externos.  

7. Aquele que estiver em liberdade ‘bem estruturado’, mas esquecer de 

contribuir com os irmãos que estão na cadeia, será condenado à morte sem 

perdão.  

8. Os integrantes do Partido têm que dar bom exemplo a serem seguidos e, por 

isso, o Partido não admite que haja assalto, estupro e extorsão dentro do 

Sistema.  

9. O partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo, 

interesse pessoal, mas sim: a verdade, a fidelidade, a hombridade, 

solidariedade e o interesse como ao Bem de todos, porque somos um por todos 

e todos por um.  

10. Todo integrante tem que respeitar a ordem e a disciplina do Partido. Cada 

um vai receber de acordo com aquilo que fez por merecer. A opinião de todos 

será ouvida e respeitada, mas a decisão final será dos fundadores do Partido.  

11. O Primeiro Comando da Capital PCC fundado no ano de 1993, numa luta 

descomunal e incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de 

concentração ‘anexo’ à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, tem como 

tema absoluto a ‘Liberdade, a Justiça e Paz’.  

12. O partido não admite rivalidades internas, disputa do poder na Liderança 

do Comando, pois cada integrante do Comando sabe a função que lhe compete 

de acordo com sua capacidade para exercê-la.  

13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra 

novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção 

em 2 de outubro de 1992, onde 11 presos foram covardemente assassinados, 

massacre este que jamais será esquecido na consciência da sociedade 

brasileira. Porque nós do Comando vamos mudar a prática carcerária, 

desumana, cheia de injustiças, opressão, torturas e massacres nas prisões.  

14. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador do 

Estado a desativar aquele Campo de Concentração ‘anexo’ à Casa de Custódia 

e Tratamento de Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do comando, 

no meio de tantas lutas inglórias e a tantos sofrimentos atrozes.  

15. Partindo do Comando Central da Capital do QG do Estado, as diretrizes 

de ações organizadas simultâneas em todos os estabelecimentos penais do 

Estado, numa guerra sem trégua, sem fronteira, até a vitória final.  

16. O importante de tudo é que ninguém nos deterá nesta luta porque a semente 

do Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitenciários do estado e 

conseguimos nos estruturar também do lado de fora, com muitos sacrifícios e 

muitas perdas irreparáveis, mas nos consolidamos à nível estadual e à médio 

e longo prazo nos consolidaremos à nível nacional. Em coligação com o 

Comando Vermelho - CV e PCC iremos revolucionar o país dentro das prisões 

e nosso braço armado será o terror ‘dos Poderosos’ opressores e tiranos que 

usam o Anexo de Taubaté e o Bangu I do Rio de Janeiro como instrumento de 

vingança da sociedade na fabricação de monstros.  
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Conhecemos nossa força e a força de nossos inimigos Poderosos, mas estamos 

preparados, unidos e um povo unido jamais será vencido. 

 LIBERDADE! JUSTIÇA! E PAZ! O Quartel General do PCC, Primeiro 

Comando da Capital, em coligação com Comando Vermelho CV. 

 UNIDOS VENCEREMOS.”.27 

Desde então, o grupo comandou diversas ações, dentre as quais, uma rebelião 

específica que serviu como estopim para o isolamento carcerário. 

Tal rebelião aconteceu em 18 de fevereiro de 2001, um domingo, dia de visita em 

todos os presídios, e foi uma megarrebelião que se assolou em 29 unidades prisionais do Estado 

de São Paulo, e mobilizou, aproximadamente 28 mil presos. Esta, que foi a maior rebelião 

registrada na história do país, ocorreu, pois alguns dos líderes do PCC que estavam na Casa de 

Detenção do Carandiru, na capital, haviam sido deslocados para penitenciárias no interior do 

Estado, o que causou revolta nos outros presos, que fizeram muitos visitantes de reféns. 

Foi Justamente no Carandiru, até então o maior presídio da América Latina, que o 

grau de tensão atingiu o seu nível mais elevado, uma vez que os aproximadamente 7.000 

homens que lá cumpriam suas penas fizeram cerca de 5.000 parentes e amigos de reféns.  

Com este ocorrido, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo editou 

em 04 de maio de 2001 a resolução nº 26, que instituiu o RDD no mesmo ano. Esta resolução 

regulamentava a inclusão, exclusão e permanência de presos no Regime Disciplinar 

Diferenciado, que era direcionado àqueles que necessitavam de tratamento específico devido a 

sua periculosidade, como é o caso de líderes e integrantes de facções criminosas. O regime seria 

aplicado inicialmente em cinco unidades prisionais: Casa de Custódia de Taubaté, 

Penitenciárias I e II de Presidente Vanceslau, Penitenciárias de Iaras e Penitenciária I de Avaré, 

e consistia no isolamento do detento por 180 ou 360 dias, sendo o primeiro no caso da primeira 

inclusão e o segundo nas demais. Além disso, o preso tinha direito a banho de sol por no mínimo 

1 hora, e duas horas semanais de visitas, conforme texto a seguir: 

Administração Penitenciária; Gabinete Do Secretário; Resolução SAP-026, de 

4-5-2001; Diário Oficial – São Paulo, Vol. 111, n. 84, 5/5/2001 

Regulamenta a inclusão, permanência e exclusão dos presos no Regime 

Disciplinar Diferenciado 

O Secretário da Administração Penitenciária, de conformidade com a Lei de 

Execução Penal, especialmente o artigo 53, IV, e o Decreto 45.693/2001, 

considerando que: 

É necessário disciplinar, dentre os estabelecimentos penitenciários, o Regime 

Disciplinar Diferenciado, destinado a receber presos cuja conduta aconselhe 

                                                           
27 SÃO PAULO. Primeiro Comando da Capital. Estatuto Primeiro Comando da Capital. Disponível em: . 
<https://pt.wikiquote.org/wiki/Estatuto_do_PCC> Acesso em: 16 nov. 2017. 
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tratamento específico, a fim de fixar claramente as obrigações e as faculdades 

desses reeducandos; 

Os objetivos de reintegração do preso ao sistema comum devem ser 

alcançados pelo equilíbrio entre a disciplina severa e as oportunidades de 

aperfeiçoamento da conduta carcerária; 

O Regime Disciplinar Diferenciado é peculiar, mas, apesar de seu rigor, não 

pode ser discriminatório, permanente ou afrontador das disposições das 

Constituições da República e do Estado, e da Lei de Execução Penal, Resolve: 

Artigo 1º - O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), aplicável aos líderes e 

integrantes das facções criminosas, bem como aos presos cujo comportamento 

exija tratamento específico, é próprio do Anexo de Taubaté, das unidades I de 

Avaré, I e II de Presidente Wenceslau, Iaras e de outras designadas pela 

Administração. 

Artigo 2º - O Diretor Técnico de qualquer unidade, em petição fundamentada, 

solicitará a remoção do preso ao RDD, perante o Coordenador Regional das 

unidades prisionais, que, se estiver de acordo, encaminhará o pedido ao 

Secretário Adjunto, para decisão final. 

Artigo 3º - Ninguém será incluído no RDD por fato determinante de inclusão 

anterior. 

Artigo 4º - O tempo máximo de permanência, na primeira inclusão, é de 180 

dias; nas demais, de 360 dias. 

§ 1º - No decorrer da permanência do preso no RDD, havendo a prática de 

fato grave devidamente comprovado, deverá ser feito novo pedido de inclusão, 

procedendo-se nos termos do artigo 2º. 

§ 2º - Os Diretores das unidades citadas no art. 1º., assessorados pelos técnicos 

do Centro de Segurança e Disciplina e do Núcleo de Reabilitação, poderão 

requerer ao Secretário Adjunto, com parecer prévio do Coordenador Regional, 

que reconsidere a decisão de inclusão do preso no RDD. 

Artigo 5º - Durante a permanência, para assegurar os direitos do preso, serão 

observadas as seguintes regras: 

I - Conhecimento dos motivos de inclusão no RDD. 

II - Saída da cela para banho de sol de, no mínimo, 1 hora por dia. 

III - Acompanhamento técnico programado. 

IV - Duração de 2 horas semanais para as visitas, atendido o disposto no 

Artigo 1º da Resolução SAP-9/2001. 

V - Permanecer sem algemas, no curso das visitas. 

VI - Remição da pena pelo trabalho e pela educação, conforme a lei e a 

jurisprudência. 

VII - Remição do RDD, à razão de 1 dia descontado por 6 dias normais, sem 

falta disciplinar, com a possibilidade de serem remidos, no máximo, 25 dias, 

e cumpridos 155 dias de regime. 

VIII - A ocorrência de falta disciplinar determina a perda do tempo 

anteriormente remido. 

IX - Contato com o mundo exterior pela correspondência escrita e leitura. 

X - Entrega de alimentos, peças de roupas e de abrigo e objetos de higiene 

pessoal, uma vez ao mês, pelos familiares ou amigos constantes do rol de 

visitas. 

Artigo 6º - O cumprimento do RDD exaure a sanção e nunca poderá ser 

invocado para fundamentar nova inclusão ou desprestigiar o mérito do 

sentenciado, salvo, neste último caso, a má conduta denotada no curso do 

regime e sua persistência no sistema comum. 

Artigo 7º - A reinclusão só poderá ser determinada com base em fato novo ou 

contumácia na prática dos mesmos atos que levaram o sentenciado à primeira 

inclusão. 
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Artigo 8º - A inclusão e a exclusão do sentenciado no RDD serão 

comunicadas, em 48 horas, ao Juízo da Execução Penal. 

Artigo 9º - Os casos omissos serão solucionados com a aplicação do 

Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São 

Paulo. 

Artigo 10 - As ordens de inclusão no RDD, anteriores à presente Resolução, 

ficam canceladas. 

Artigo 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

alcançando desde logo os sentenciados já incluídos no RDD, sem prejuízo do 

tempo anterior de inclusão. Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Resolução SAP-78/93.28 

 

Ocorre que tal resolução foi eivada por críticas, principalmente quanto à sua 

constitucionalidade. Inclusive, neste sentido, houve manifestações jurisprudenciais, nas qual se 

destaca o seguinte voto do desembargador Borges Pereira:  

[...] Trata-se, no entanto, de medida inconstitucional, como se sustenta a 

seguir: 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. Já no seu nascimento, a 

medida ofende mortalmente a Constituição Federal, desde que a resolução 

SAP n° 026/01, que cria o regime disciplinar diferenciado, é ato de secretário 

de estado, membro do Poder Executivo, a que não cabe legislar sobre matéria 

penal, nem tampouco penitenciária, segundo a Constituição Federal (arts. 22, 

I e 24, I). Assim, a inexistência de procedimento legislativo e da necessária 

edição de lei federal, é que deveria bastar para demonstrar a inviabilidade de 

sua efetivação, configurando evidente constrangimento ilegal29 

Dessa forma, observa-se que as críticas surgiram a partir de uma análise das 

características do regime disciplinar diferenciado, evidenciando que se tratava de um novo tipo 

de pena, e, portanto era matéria de Direito Penal. Desta forma, seria necessária a edição de lei 

federal para sua criação.  

Em 2002, no Rio de Janeiro, mais precisamente em Bangu 1, presídio de segurança 

máxima, as facções criminosas ADA (Amigo dos Amigos), Comando Vermelho e Terceiro 

Comando realizaram uma grande briga. O resultado foi a morte de líderes das facções, diversas 

ações criminosas por toda a cidade, o que gerou a paralisação dos ônibus, e a impossibilidade 

de 800 mil passageiros irem trabalhar.  

Outro caso que chamou atenção foi a morte de um juiz de execução penal em 

Presidente Prudente, conforme trecho da reportagem a seguir: 

                                                           
28 KUEHNE, Maurício. Alterações à execução penal – Primeiras impressões. Disponível em: 

<http://www.bu.ufsc.br/AlteracaoLei.pdf>. Acesso em 19. Nov. 2017 
29 TJSP;  Habeas Corpus 9012675-32.2006.8.26.0000; Relator (a): Borges Pereira; Órgão Julgador: 1ª Câmara de 

Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 

N/A; Data de Registro: 29/08/2006 
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O juiz Antonio José Machado Dias, 47, foi assassinado nesta sexta-feira em 

Presidente Prudente (565 km a oeste de São Paulo). Dias era juiz-corregedor 

de presídios. 

Ele era responsável por conceder transferências e benefícios aos presos da 

região, inclusive aos da penitenciária de Presidente Bernardes (589 km a oeste 

de São Paulo), onde estão integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) 

e o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, transferido 

de Bangu, no Rio, dia 27 de fevereiro. 30 

 

Diante desse contexto de temor e terror, o até então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, com o objetivo de universalizar o RDD por meio de Lei Federal, enviou ao Congresso 

o projeto de Lei nº 5.073, que alterava dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei de 

Execuções Penais, e permitia a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado pelo conselho 

disciplinar aos presos de alta periculosidade que cometessem graves faltas.  Sendo assim, em 

1º de dezembro de 2003, o projeto de lei nº 5.073/ 01 foi transformado na Lei 10.792, instituindo 

o Regime Discip linar Diferenciado31. 

2.3. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA LEI Nº 10.792/2003 

A Lei 10. 792 foi publicada no dia 1º de dezembro de 2003 e alterou o Decreto- Lei 

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 de junho 

de 1984, A Lei de Execução Penal. A principal alteração trazida nesta última foi a 

regulamentação e a instituição do Regime disciplinar diferenciado, disposto nos artigos 52 e 

53: 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, 

quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso 

provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 

diferenciado, com as seguintes características: 

 I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da 

sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da 

pena aplicada;  

II - recolhimento em cela individual; 

 III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração 

de duas horas;  

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. 

§ 1º 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. § 

                                                           
30SÃO PAULO. Folha Online. Disponível em <www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u71196.shtml> 

Acesso em 19. Nov. 2017 
31 Vale ressaltar, que neste intervalo de tempo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso editou a Medida 

Provisória 28/2002, que também instituía o Regime Disciplinar Diferenciado. Ocorre que tal Medida ofendia o art. 

62, I, b da Constituição Federal, que veda a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, 

processual penal, e processual civil.   
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2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso 

provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de 

envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, 

quadrilha ou bando. 

Art. 53(...) 

V-  inclusão no regime disciplinar diferenciado32. 

Ocorre que já de início é possível observar a contradição gritante entre este 

dispositivo e o artigo 1º da LEP, que dispõe: “Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar 

as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado”.33  

Ora, como proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado, se aquele que estiver sofrendo a imposição do regime disciplinar 

diferenciado terá seu contato com o mundo exterior embaraçado, resultando em isolamento 

social, além de poder usufruir apenas de duas horas diárias de banho de sol por dia e visitas 

semanais restritas a duas pessoas por duas horas semanais? Certamente, tal reintegração social, 

que já não é uma tarefa fácil diante da situação atual do sistema carcerário brasileiro, será ainda 

mais prejudicada. 

Ademais, além da instituição do RDD, a Lei 10.792/2003 também regulamentou tal 

instituto, conforme veremos a seguir. 

2.4. CARACTERÍSTICAS E HIPÓTESES DE CABIMENTO 

As Hipóteses de cabimento e características do Regime Disciplinar Diferenciado 

estão elencadas no artigo 52 e 53, V da Lei de execução Penal 

As características deste instituto estão previstas nos incisos do art. 52, e no inciso 

V do artigo 53. Trata-se de uma sanção disciplinar, conforme dita o artigo 53, inciso V da LEP, 

cujo limite temporal em que o preso pode estar cumprindo o RDD é de 360 (trezentos e sessenta) 

dias (art. 52 ,I ,LEP). Entretanto, no caso de o sujeito tiver sido incluído no regime por motivo 

de falta grave, caso ele a repita, a lei permite a repetição da sanção por mais 360 dias, desde 

que não ultrapasse o limite de um sexto da pena aplicada. No caso da inclusão no RDD em 

razão das previsões do art. 52, §§ 1º e 2º da LEP, ou seja, quando o preso apresentar alto risco 

para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, bem como para aquele em 

relação ao qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa ou 

associação criminosa, há discussão na doutrina. Alguns se posicionam no sentido de não ser 

                                                           
32 BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984: institui a lei de execução penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm . Acesso em: 17 nov. 2017. 
33 Ibid 
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possível utilizar a repetição do RDD, limitando a aplicação do Regime em uma única vez com 

limite de 360 (trezentos e sessenta dias). Em contrapartida, outros doutrinadores, como 

Norberto Avena, defendem que nesta hipótese a limitação não deve ser aplicada, podendo o 

apenado cumprir o regime até a segurança do estabelecimento prisional não estiver mais em 

risco, desde que respeitando o limite de um sexto da pena. 

Além disso, o Regime Disciplinar Diferenciado é caracterizado pelo isolamento do 

preso. Dessa forma, o mesmo deverá ser recolhido em cela individual, evitando a interação com 

outros presos (art. 52, II, LEP). Acerca do isolamento, Norberto Avena aponta uma contradição 

com a Lei de Execução Penal. É que esta, em seu art. 88, dispõe que os condenados devem ser 

alojados em cela individual com dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Ocorre que a 

realidade prisional brasileira não permite que isto seja possível, devendo para fins de Regime 

Disciplinar Diferenciado, necessariamente haver ocupação de cela individual34. 

Outra característica inerente ao RDD é acerca da visitação semanal, que é reduzida 

a duas pessoas, sem contar crianças, pelo período de duas horas, e deve ocorrer em sala própria, 

com vedação a visitas íntimas (art. 52, III, LEP).No mais, mesmo com o grau de  

isolamento elevado, o art. 52, IV da LEP garante ao apenado a saída da cela pelo período de 

duas horas para banho de sol. 

 Acerca do cabimento, a Lei de Execução Penal prevê três hipóteses.  A primeira 

delas, disposta no caput do art. 52, prevê que regime disciplinar diferenciado pode ser aplicado 

tanto ao condenado definitivo quanto ao condenado provisório que tenham cometido crime 

doloso, capaz de ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna. Nesse sentido, se faz 

mister conceituar o instituto da subversão para melhor entendimento do dispositivo. Segundo o 

dicionário Michaelis, é “ato ou efeito de destruir ou perturbar; insubordinação, revolta contra 

autoridade ou contra as instituições35.” Desta forma, não basta que o preso tenha praticado crime 

doloso. Para aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado, tal crime deve tumultuar a 

organização do estabelecimento penal, ou demonstrar desobediência aos superiores. 

A segunda hipótese está prevista no art. 52, § 1º da LEP, dispondo que “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 sociedade36”. Diferente da hipótese anterior, esta não exige a pratica de crime doloso 

                                                           
34 AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução Penal: Esquematizado. 4 ed. São Paulo. Método – 2017.  
35 MICHAELIS. Dicionário escolar língua portuguesa. 3.ed.São Paulo: Editora Melhoramentos. 2012.p. 819. 
36 36 BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984: institui a lei de execução penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm . Acesso em: 30  nov. 2017. 
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dentro do estabelecimento prisional. Para o enquadramento do condenado nesta hipótese basta 

que ele apresente alto risco para a ordem ou estabelecimento penal da sociedade. Acerca desta 

hipótese, Renato Marcão afirma que:  

 

Por aqui, o problema crucial reside em especificar, em cada caso, o que se 

deve considerar como de alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento penal ou da sociedade, não sendo demais lembrar que o fato 

de o preso ou condenado, nacional ou estrangeiro, ter envolvimento com 

organizações criminosas ou pertencer a quadrilha ou bando constitui 

fundamento distinto, regulado no §2º do art. 5237. 

 

O que nos leva a terceira hipótese, que encontra sua previsão no art. 52, § 2º da 

LEP. Nesta hipótese serão enquadrados aqueles sob os quais recaiam fundadas suspeitas de 

envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou 

bando38. 

Vale ressaltar que neste último caso, previsto no § 2º, diferente do que ocorreu na 

hipótese anterior, o legislador não faz qualquer menção ao estrangeiro preso provisoriamente 

ou condenado. Desta forma a possibilidade de sua inclusão no RDD, com base na vedação da 

analogia in malam partem39, deve ser excluída. 

Acerca da segunda e terceira hipóteses, o regime disciplinar é aplicado como 

medida cautelar, de forma preventiva, conforme leciona Mirabete: 

A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado pode ocorrer também 

como medida cautelar, nas hipóteses de recaírem sobre o preso fundadas 

suspeitas de envolvimento ou participação em organizações criminosas ou de 

representar ele alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal 

ou para a sociedade (art. 52, §§ 1º e 2º da LEP).  Em ambas as hipóteses não 

se exige a prática de crime doloso ou o cometimento de outra falta grave , 

porque o fundamento para sua imposição não tem o caráter punitivo próprio 

da sanção disciplinar. A inclusão no regime disciplinar diferenciado com 

fundamentos nos §§ 1º e 2º do art. 52 da Lei de Execução Penal constitui 

medida preventiva, de natureza cautelar, que tem por fim garantir as condições 

necessárias para que a pena privativa de liberdade, ou a prisão provisória seja 

                                                           
37 MARCÃO, Renato. Execução Penal: Col. Saberes do Direito 9. São Paulo. Saraiva, 2012. P.46 
38  Vale ressaltar que a Lei 12.850/ 2013 alterou o Código Penal , que passou a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 

(um) a 3 (três) anos. Parágrafo único.  A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a 

participação de criança ou adolescente. 

A redação anterior era: Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de um a três anos. Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha 

ou bando é armado. 

Desta forma, modificação alterou tanto o nome jurídico do crime, que passou de 'quadrilha ou bando' para 

'associação criminosa', quanto reduziu o número mínimo exigido de agentes para sua consumação, sendo 

necessário, agora, apenas três pessoas para sua tipificação 
39 A analogia in malam partem é aquela onde, em casos semelhantes, adota-se a lei prejudicial ao réu. Este instituto 

é vedado no Direito Penal Brasileiro, que adota o Princípio da Reserva Legal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288.
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cumprida em condições que garantam a segurança do estabelecimento penal, 

no sentido de que sua permanência no regime comum possa ensejar a 

ocorrência de motins, rebeliões, lutas entre facções, subversão coletiva da 

ordem ou a prática de crimes no interior do estabelecimento ou no sistema 

prisional, ou, então, que, mesmo preso, possa liderar ou concorrer para a 

prática de infrações no mundo exterior, por integrar quadrilha, bando ou 

organização criminosa.40 

O regime disciplinar diferenciado, por ser a sanção disciplinar mais severa, possui um 

procedimento próprio, que será contemplado a seguir. 

2.5. PROCEDIMENTO 

Acerca do procedimento inerente ao Regime disciplinar diferenciado, o art. 54, 

caput da LEP dispõe que a sanção deve ser aplicada por prévio e fundamentado despacho do 

juiz competente. Além disso, o §1º deste dispositivo exige que o requerimento seja 

circunstanciado, ou seja, fundamentado, e elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra 

autoridade administrativa, como por exemplo, o secretário da Segurança Pública e o Secretário 

da Administração Penitenciária. Sendo assim, é vedada ao juiz a determinação de ofício. Vale 

ressaltar que no caso de preso provisório, o juiz competente será o do processo de 

conhecimento, enquanto que no caso do preso condenado com sentença transitada em julgado, 

a competência será do juiz de execução penal. 

Outro ponto relevante é que antes da decisão judicial sobre inclusão do preso no 

RDD, o Ministério Público e a defesa terão o prazo máximo de 15 dias para manifestarem-se, 

conforme previsto no §2º do art. 54 da LEP.  Acerca disso, leciona Maurício Kuehne: 

Ao que se denota, as modificações foram efetivadas visando a garantia da 

jurisdicionalização, vale dizer, a inclusão de condenado ou preso provisório 

no regime criado depende de requerimento circunstanciado elaborado pelo 

diretor do estabelecimento, o qual deverá motivar o pleito, e após decisão 

judicial, precedida das manifestações do Ministério Público e da Defesa. 

Assim, não basta o entendimento de que o preso necessita ser implantado no 

RDD. A pretensão deverá ser covenientemente deduzida formando-se 

processo judicial (incidente à execução). Evita-se, pois, que a autoridade 

administrativa decida a respeito de tão grave situação41. 

Sobre o isolamento preventivo exposto no tópico anterior, devido a urgência e 

peculiaridade inerente, o juiz poderá decretá-lo pelo prazo de até dez dias, inclusive sem a 

prévia oitiva do Ministério Público, conforme art. 60 da LEP.  Já no parágrafo único do mesmo 

artigo, o legislador possibilitou a detração da sanção disciplinar42, na qual o tempo que o 

                                                           
40 MIRABETE, Julio Fabbrini. op.cit. p.151 
41 KUEHNE, Maurício. op. cit. 
42 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.998  
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condenado fica submetido ao RDD deve ser computado no período de cumprimento da sanção 

penal. 

Um ponto que enseja dúvidas é a possibilidade da concessão da progressão de 

regime para o sentenciado ao RDD. Os requisitos para tal progressão estão dispostos no artigo 

112 da LEP, que prevê: 

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 

com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 

quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior 

e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão43”. 

Sendo assim, percebe-se que facilmente o requisito objetivo, cumprimento de 1/6 

da pena, facilmente pode ser preenchido. Entretanto, os requisitos subjetivos devem ser 

cuidadosamente avaliados. Segundo Renato Marcão: 

Por certo, uma visão menos cautelosa enxergará a impossibilidade de 

progressão, e o argumento justificador decorrerá de uma conclusão simplista: 

estando o preso sob RDD, resulta evidente que não apresentou bom 

comportamento carcerário, daí a infidelidade de eventual atestado de boa 

conduta carcerária, a desautorizar da progressão pretendida. Mas não é bem 

assim. 

Uma das causas ensejadoras de inclusão no RDD é a prática de fato previsto 

como crime doloso, quando tal agir ocasione subversão da ordem ou disciplina 

internas (art. 52, caput, da LEP). De tal forma, é bem possível que o preso 

pratique a conduta ensejadora de sua inclusão no RDD, e após vários meses 

venha atingir a fração percentual de 1/6 da pena no regime fechado (p. ex.), e 

sob regime disciplinar diferenciado apresente boa conduta carcerária.44 

 

Desta forma, o autor defende que em determinadas hipóteses, caso os requisitos do 

art. 112 da LEP sejam atendidos, será possível a progressão de regime prisional ao preso 

submetido ao RDD, evidenciando ainda a urgente necessidade de regulamentação desta matéria 

por lei, e incluindo o livramento condicional na mesma linha de raciocínio. No mesmo sentido, 

o professor André Nicollit leciona: 

O fato de o indivíduo ter sido submetido em certa data ao “regime 

fechadíssimo” em razão de apresentar, naquele tempo, “alto risco para a 

ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade” (§ 1º. Do art. 

52 da LEP), não afasta de plano a hipótese de progressão. Poderá, também 

aqui, tempos depois e ainda sob RDD, atender aos requisitos do art. 112 da 

                                                           
43 BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984: institui a lei de execução penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm . Acesso em: 18 nov. 2017. 

 
44 MARCÃO, Renato. Progressão de Regime Prisional estando o preso sob RDD. Disponível em < 
https://jus.com.br/artigos/6323/progressao-de-regime-prisional-estando-o-preso-sob-regime-disciplinar-

diferenciado-rdd> Acesso em 18 Nov. 2017. 

https://jus.com.br/artigos/6323/progressao-de-regime-prisional-estando-o-preso-sob-regime-disciplinar-diferenciado-rdd
https://jus.com.br/artigos/6323/progressao-de-regime-prisional-estando-o-preso-sob-regime-disciplinar-diferenciado-rdd
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LEP e fazer jus à passagem para regime mais brando. Pode-se dizer o esmo 

sobre “o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas 

suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações 

criminosas, quadrilha ou bando” (§2] do art. 52 da LEP) e que, sob tal 

fundamento, tenha sido submetido ao RDD45. 

 

2.6. CASOS CONCRETOS DO RDD NO BRASIL 

Certamente, o caso mais conhecido e o pioneiro da experiência do Regime 

Disciplinar Diferenciado é o do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira- Mar. 

Segundo o mesmo, o RDD é  “ uma fábrica de fazer loucos”46. O início do cumprimento de sua 

sanção se deu em dezembro de 2002, quando o preso comandou uma rebelião no presídio de 

Bangu I. Com o fim da rebelião, os líderes de movimentos foram isolados com o objetivo de 

impedir o contato com os demais condenados. 

Por óbvio, não está sendo o regime disciplinar diferenciado a solução mais eficaz 

em relação ao traficante. Isto porque, mesmo isolado, continuou sendo ativo, e não houve 

qualquer comprovação do estancamento de suas atividades.  

Outro caso relevante é o do principal líder do PCC Marcos Willians Herbas 

Camacho, o Marcola, que já passou por diversas vezes pelo Regime Disciplinar Diferenciado, 

o que evidencia a ineficácia do instituto. 

Em pesquisa de campo realizada na Penitencia Estadual do Piraquara, no Estado do 

Paraná, o chefe de segurança afirmou que “80% dos que tiveram ou tem envolvimento com 

facção já foram para o RDD e nada mudou, não deixaram de pertencer, somente ficaram 

isolados temporariamente”47.  No mesmo sentido, o diretor da penitenciária defende que “ O 

RDD no Paraná praticamente desapareceu! Não tem mais aplicabilidade. Este regime não foi 

feito para recuperar o preso. O grande efeito é o isolamento para que ele não influencie a massa 

carcerária.” 

 

                                                           
45 NICOLITT, André. op. cit., p.998  
46 RIO DE JANEIRO. Jornal Record. Série JR: Fernandinho Beira-Mar revela como é a rotina na cadeia. 

Disponível em <https://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/-serie-jr-fernandinho-beira-mar-revela-como-e-a-

rotina-na-cadeia-07062017> Acesso em 18.nov.2017 
47 CHAPULA , Fernanda. Regime Disciplinar Diferenciado: Resposta do Estado à criminalidade organizada. 

Curitiba. 2011. Disponível em <http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2012/05/REGIME-DISCIPLINAR-

DIFERENCIADO-RESPOSTA-DO-ESTADO-A-CRIMINALIDADE-ORGANIZADA.pdf>  Acesso em: 19. 

Nov. 2017 



36 
 

3. O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS TRATADOS INTERNACIONAIS. 

3.1. DA COMPETÊNCIA 

Conforme visto anteriormente, o RDD começou a criar forma no Estado de São 

Paulo, a partir da Resolução nº 26, criada por um ato administrativo da Secretaria de 

Administração Penitenciária. Tal Resolução foi atacada por afrontar aspectos formais da 

Constituição, previstos em seu art. 22, I, dispondo que a competência para legislar sobre direito 

penal é da União, por meio de Lei. 

Desta forma, percebe-se que o Regime Disciplinar diferenciado é um instituto que 

já nasceu apresentando problemas com o Ordenamento Jurídico Brasileiro, isto, pois a 

administração jamais poderia tratar de assunto penal, sob pena de afrontar o Princípio da 

separação dos poderes.48 Caberia apenas ao legislativo a criação do regime, tendo a 

Administração apenas a prerrogativa do controle e fiscalização de tal sanção. 

No entanto, a arguição de inconstitucionalidade da Resolução restou superada com 

a publicação da Lei nº 10.792/03, que alterou a Lei de Execução Penal, instituindo o RDD 

através de uma Lei Ordinária. 

Mas não podemos esquecer que os aspectos formais não são os únicos quando o 

assunto é a inconstitucionalidade do RDD. O aspecto material também deve ser questionado, 

uma vez que vários dispositivos e princípios da Carta Magna são desrespeitados. 

 

3.2. DO PRINCÍPIO DA HUMANIDADE 

A constituição Federal promulgada em 1988 traz em seu art. 5º Direitos e garantias 

fundamentais individuais e coletivos dos cidadãos.  São normas de aplicação, em grande parte 

imediata, que se traduzem em alguns princípios que devem ser observados pelo Estado perante 

a sociedade. Ocorre que o Regime Disciplinar diferenciado, materializado nos dispositivos da 

Lei de execução penal, viola vários desses princípios, conforme exposto a seguir. 

Primeiramente, acerca do princípio da humanidade, vale ressaltar que o art. 5º da 

Constituição Federal estabelece que “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

                                                           
48 O art. 2º da Constituição Federal consagra o princípio da separação dos poderes, que é baseado na independência 

e harmonia entre os órgãos do poder político, resultando na ausência de subordinação funcional e controle mútuo 

entre os poderes legislativo, executivo e judiciário.  Sendo assim, nenhum poder pode intervir na competência do 

outro, sob pena de ser enquadrado no abuso de poder.  
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desumano ou degradante49”, evidenciando a proteção aos direitos humanos. Ora, se ninguém 

deve ser submetido a tal tipo de tratamento, este direito é inerente a todos os indivíduos, 

inclusive aos presidiários. 

No mesmo sentido, o art. 5º, XLIX assegura aos presos “o respeito à integridade 

física e moral50”. Desta forma pode-se afirmar que a prática de condutas que submetam presos 

a abusos físicos ou psicológicos é expressamente proibida, uma vez que o papel do Estado é 

a ressocialização do individuo, buscando a reinserção à sociedade. 

Entretanto, o isolamento proporcionado pelo RDD obviamente viola estes 

dispositivos, já que não respeita a integridade física e moral do apenado, podendo até ser 

configurado como tortura ou tratamento desumano e degradante. Corroborando este 

entendimento o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo emitiu parecer afirmando que: 

 

O RDD mostra-se também ofensivo aos princípios assegurados no artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988, que proíbe a submissão à tortura, ao 

tratamento desumano e degradante, já que sua aplicação constitui sofrimento 

desmedido e atentatório da integridade física e moral das pessoas presas, 

fazendo sucumbir, ainda, o princípio da humanidade das penas, visto que o 

caráter exclusivamente retributivo deste castigo denuncia a sua crueldade, 

como exercício puro e simples da vingança estatal e social.51 

Neste seguimento o guia prático de monitoramento de locais de detenção, elaborado 

pela Associação para prevenção da tortura consta que : 

Submeter o ser humano ao confinamento é uma sanção grave que, se aplicada 

por um período prolongado ou de forma repetida, pode constituir tratamento 

desumano ou degradante, inclusive a tortura. Também pode deixar um 

prisioneiro mais vulnerável a tais tratamentos. Portanto, o isolamento deve ser 

excepcional e limitado em sua duração; deve ser tão breve quanto possível.52. 

E, ainda, os artigos 31 e 32 das Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, 

que foram estabelecidas no 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e 

Tratamento de Delinquentes dispõem o seguinte:  

                                                           
49 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 21. Nov. 2017 
50 Ibid. 
51 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). Sobre o Regime Disciplinar diferenciado (RDD). SÃO 

PAULO. 2015. Disponível em <http://www.crpsp.org.br/interjustica/pdfs/PARECER-CRPSP-SOBRE-

RDD.pdf> Acesso em 21. Nov. 2017 
52 ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA TORTURA. Monitoramento de locais de detenção: um guia prático. 

Genebra. 2005. Disponível em: <http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2015/07/MONITORAMENTO-DE-

LOCAIS-DE-DETEN%C3%87%C3%83O-UM-GUIA-PR%C3%81TICO.pdf> Acesso em : 21. Nov. 2017 
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31. Serão absolutamente proibidos como punições por faltas disciplinares os 

castigos corporais, a detenção em cela escura e todas as penas cruéis, 

desumanas ou degradantes. 

 32.a. As penas de isolamento e de redução de alimentação não deverão nunca 

ser aplicadas, a menos que o médico tenha examinado o preso e certificado 

por escrito que ele está apto para as suportar. 

 b. O mesmo se aplicará a qualquer outra punição que possa ser prejudicial à 

saúde física ou mental de um preso. Em nenhum caso deverá tal punição 

contrariar ou divergir do princípio estabelecido na regra 31. 

 c. O médico visitará diariamente os presos sujeitos a tais punições e 

aconselhará o diretor caso considere necessário terminar ou alterar a punição 

por razões de saúde física ou mental53 

 

Sobre a definição de tortura, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura prevê em seu 2º artigo: 

 

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual 

são infligidos intencionalmente a um pessoa penas ou sofrimentos físicos ou 

mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como 

castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou qualquer outro fim. 

Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de 

métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua 

capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia 

psíquica54. 

 

Além disso, no art. 5º, XLVII, alínea e, a Carta magna veda penas de natureza cruel 

e degradante. Não há o que questionar acerca da crueldade inerente ao RDD. Isso porque o 

isolamento priva o preso do contato com o mundo exterior, inclusive da interação social. 

Nesse aspecto: 

O relator especial da ONU aponta que a interação social é componente 

essencial para a manutenção da saúde psicológica das pessoas em isolamento, 

em especial, àquelas mantidas nesta condição por um longo período de tempo. 

A redução de estímulos não é apenas quantitativa, mas também qualitativa e 

o contato genuíno com outras pessoas é em geral reduzido ao mínimo. O 

estímulo e contato social esporádicos, raramente são escolhidos livremente, 

em geral são monótonos e muitas vezes apáticos. Ademais, o isolamento 

sensorial completo, conjugado com total isolamento social, pode destruir os 

traços de personalidade e constitui uma forma de tratamento desumano que 

não pode ser justificada por imperativos de segurança ou por qualquer outra 

razão55. 

                                                           
53 CONGRESSO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE PREVENÇÃO DO CRIME E TRATAMENTO DE 

DELINQÜENTES. Regras mínimas para o tratamento de prisioneiros. Genebra, 1955. Disponível em: < 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/fpena/lex52.htm> Acesso em 21. Nov. 2017 
54 CONVENÇÃO Interamericana para prevenir e punir a tortura.  Cartagena. 9 Dezembro 1985.  Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D98386.htm> . Acesso em 30. Nov. 2017 
55 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. op. cit. 
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Percebe-se então que o regime disciplinar diferenciado como pena cruel relaciona-

se de forma direta com o tratamento desumano e degradante imposto ao condenado, podendo 

causar-lhes sérios problemas mentais e de personalidade. Seguindo a mesma linha de raciocínio, 

Bittencourt cita Victor Sancha Mata em sua obra:  

Quando se fala nos transtornos psíquicos produzidos pela prisão, 

imediatamente se pensa na desumanidade do regime celular. Mas não se 

imagine que apenas o regime celular foi maléfico, pois igualmente o é a prisão 

fechada contemporânea. A ausência de verdadeiras relações humanas, a 

insuficiência ou mesmo a ausência de trabalho, o trato frio e impessoal dos 

funcionários penitenciários, todos esses fatores contribuem para que a prisão 

converta-se em meio de isolamento crônico e odioso. As prisões que 

atualmente adotam o regime fechado, dito de segurança máxima, com total 

desvinculação da sociedade, produzem graves perturbações psíquicas aos 

reclusos, que não se adaptam ao desumano isolamento. 56 

Em concordância com o entendimento da Magna carta, o Ordenamento Jurídico 

internacional tratou de estabelecer regras quanto o tratamento dos presidiários, que deve ser 

digno e voltado à reinserção social. Neste sentido o art. 10, I e III do Pacto Internacional dos 

direitos civis e políticos prevê: 

I – Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade 

e respeito à dignidade inerente à pessoa humana; III – O regime penitenciário 

consistirá em um tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e 

reabilitação moral dos prisioneiros57. 

O art. 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos  prevê também que 

ninguém deverá ser submetido á tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante.   

Não há como negar, portanto, que as características do RDD são uma afronta ao 

princípio constitucional da Humanidade, que veda penas cruéis, tratamentos desumanos e 

degradantes, a fim de buscar a integridade do preso. Além de ofender também normas 

internacionais que orientam tratamento penitenciário humanizado e a ressocialização do preso. 

 

3.3. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Mas não é somente este princípio que é violado pelo RDD. O art. 1º do Código 

Penal e o art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal trazem o Princípio da legalidade ou 

reserva legal penal, sob o qual “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

                                                           
56 MATA apud BITENCOURT, Falência... op. cit. ,p. 198-199 
57 PACTO Internacional  sobre Direitos Civis e Políticos. 16 dezembro 1996. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>  Acesso em 30 Nov 2017 
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cominação legal”.58 Nesse caso, exige-se que a lei de forma expressa tipifique crimes e comine 

sanções penais. Ocorre que, conforme leciona Gilmar Mendes : 

“A reserva penal contempla, igualmente, o princípio da determinabilidade ou 

da precisão do tipo penal (lex stricta). O indivíduo há de ter condições de saber 

o que é proibido ou permitido. Embora não se possa impedir a utilização de 

conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais, é certo que o seu uso 

não deve acarretar a não determinabilidade objetiva das condutas proibidas”59 

Percebe-se então que a lei penal deve ser clara e precisa no que tange a elaboração 

do tipo penal e suas sanções, para evitar arbitrariedade por parte do legislador. Mas o art. 52 da 

LEP é munido de expressões imprecisas com múltiplos significados, por exemplo, “subversão 

da ordem ou disciplina internas”, “alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento 

penal e da sociedade”, entre outros60. No mesmo sentido Bittencourt cita Roxin em sua obra: 

“Uma lei indeterminada ou imprecisa e , por isso mesmo, pouco clara não 

pode proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma 

autolimitação do ius puniendi estatal, ao qual se possa recorrer. Ademais, 

contraria o princípio da divisão dos poderes, porque permite ao juiz realizar a 

interpretação que quiser, invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo.”61 

 

Também em defesa do princípio da legalidade, a delegada Elisangela Reghelin 

afirma em seu artigo:  

O princípio da legalidade, espinha dorsal de qualquer Código Penal 

contemporâneo e democrático, muito antes de Feuerbach, já traduzia um 

sentimento de necessidade e de justiça no campo da execução penal. Uma lei 

que pune “fatos similares” sem defini-los expressamente, não pode ser 

aplicada. Por isso, tipos penais abertos ou em branco têm sido duramente 

criticados. Também merecedora de crítica a utilização da terminologia 

“organizações criminosas”, algo que até hoje não foi definido pelo legislador 

pátrio62. 

 

Corroborando com este ponto, Carlos Roberto Isa publicou artigo no sentido da 

inconstitucionalidade do RDD, com base na violação do Princípio da Legalidade. Segundo o 

advogado:  

                                                           
58 58 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 30. Nov. 2017 
59 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 494. 
60 BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984: institui a lei de execução penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm . Acesso em: 30. nov. 2017. 
61  ROXIN apud BITENCOURT, op. cit., p. 41 
62 REGHELIN, Elisangela. Regime Disciplinar Diferenciado: do canto da sereia ao pesadelo. Novembro 2006. 

Disponível em < https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigos/198-168-Novembro-2006> . Acesso em 30. Nov. 

2017 
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A caracterização do Estado de Direito transcende em muito a mera positivação 

da conduta proibida. Apesar de haver sido submetido a regular processo 

constitucional legislativo, o citado artigo laconiza a proibição e, assim, esvazia 

por completo a garantia constitucional da legalidade penal, razão pela qual, 

sob nossa ótica, apresenta-se materialmente inconstitucional63. 

 

Sendo assim, não há como negar que  a constitucionalidade do Regime disciplinar 

Diferenciado deve ser posta em dúvida, e desta vez, frente ao princípio da legalidade, já que 

que contempla em seu texto expressões ambíguas e vagas.  

 

3.4. DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

De acordo com esse princípio, as sanções devem ser cominadas e aplicadas na 

proporção da lesão causada pelo sujeito ativo. A cominação de sanção desproporcional a lesão 

provocada não é legítima, e muito menos justa. 

Tal princípio deve ser observado desde 1789, de acordo com a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Ainda, segundo Bittencourt: “com efeito, pelo princípio da 

proporcionalidade na relação entre crime e pena deve existir um equilíbrio – abstrato 

(legislador) e concreto (judicial) – entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada64”. 

O autor também evidencia que o princípio em questão tem o poder de atingir o 

exercício imoderado do poder, inclusive do legislativo em seu ato de legislar. 

Em matéria penal, o princípio da proporcionalidade, teoricamente, tem como 

objetivo equilibrar o crime praticado e a pena imposta, e sua aplicação deve ser observada 

principalmente em três momentos: o da criação da lei,  o da aplicação da pena ao caso concreto, 

e o da execução da pena imposta ao infrator, cabendo ao Estado nesse último uma atenção 

especial, pois nesta fase ocorre a maioria dos excessos, onerando o indivíduo em muitos casos 

mais do que o necessário para o interesse público e comum. 

Ocorre que a Lei 10.792/03, ao prever 360 (trezentos e sessenta) dias de Regime 

Disciplinar Diferenciado, sem prejuízo de nova sanção por igual período, desconsidera o 

princípio em questão. Isso porque há crimes no Código Penal que, mesmo possuindo lesividade 

maior que a existente nas faltas graves que resultam na aplicação do RDD, possuem sanções 

inferiores. 

Como exemplo, ao crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, caput, do 

Código Penal, é cominada pena de detenção por um período de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 

                                                           
63  ISA, Carlos Roberto. Regime Disciplinar Diferenciado: o custo ultrapassa o benefício.  Agosto 2004. Disponível 

em < https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigos/170-141-Agosto-2004> . Acesso em 30 Nov. 2017.  
64 BITENCOURT, op. cit., p. 57 
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Outro crime previsto no mesmo diploma legal está previsto no art. 130, caput, que prevê o 

perigo de contágio venéreo, que também possui pena de detenção de 3 (três) meses a um (um) 

ano, ou multa. 

Além disso, a desproporcionalidade da sanção também pode ser observada com a 

possibilidade de o regime ser aplicado para os condenados em geral, inclusive aqueles que 

cumprem a pena em regime semiaberto. Dessa forma percebe-se a nítida violação do princípio 

da proporcionalidade.  

 3.5. DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 

O princípio da individualização ou personalização da pena é baseado no artigo 5º, 

XLVI da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei de Execução Penal. Individualizar a pena 

significa dizer que as características pessoas do infrator tais como o fato de ser réu primário ou 

ter bons antecedentes, por exemplo, devem ser particularizadas e levadas em conta no caso 

concreto. Acerca disso leciona Nucci:  

A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada 

sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o 

sentenciado, tornando-o único e distinto dos demais infratores, ainda que co-

autores ou mesmo co-réus. Sua finalidade e importância é a fuga da 

padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada” aplicação da 

sanção penal, que prescinda da figura do juiz, com ser pensante, adotando-se 

em seu lugar qualquer programa ou método que leve à pena pré-estabelecida, 

segundo um modelo unificado, empobrecido e, sem dúvida, injusto.65 

 

Ainda, segundo André Nicollit “(...) o escopo do princípio é o tratamento reeducativo do 

condenado e evitar a massificação e coletivização das penas. É representado pela classificação 

dos condenados baseada nos antecedentes e na personalidade66”. 

A individualização não deve ocorrer somente no plano legislativo, ou seja, no 

momento da cominação das sanções, mas também  no plano judicial, quando o julgador fixa a 

pena baseado na cominação legal, e no plano executivo, quando há o cumprimento da pena. 

Gilmar Mendes afirma que: 

 O entendimento segundo o qual a disposição constitucional sobre a 

individualização estaria exclusivamente voltada para o legislador, sem 

qualquer significado para a posição individual, além de revelar que se cuidaria 

então de norma extravagante no catálogo de direitos fundamentais, esvaziaria 

por completo qualquer eficácia dessa norma67. 

                                                           
65 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização.... p. 31-32. 
66 NICOLITT, André. op. cit., p.991 
67 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo. op. cit., p. 513 
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Ocorre que a realidade do sistema penitenciário brasileiro, com grande número de 

presos e condenados, torna tal princípio na fase executória existente somente na teoria. Isso 

porque o número reduzido de vagas nas celas faz com que muitas vezes presos condenados e 

provisórios, ou presos que cometeram crimes de natureza leve ou de natureza grave sejam 

colocados na mesma cela, por exemplo. Evidencia-se, dessa forma, a massificação da população 

carcerária, quando o correto seria a individualização dos presos. 

Vale ressaltar que faz parte da aplicação do princípio da individualização da pena 

na fase executória o oferecimento de oportunidades para que cada preso obtenha sua reinserção 

social.  

No caso do Regime Disciplinar Diferenciado, o isolamento dos presidiários serve 

apenas como medida paliativa com o objetivo de camuflar o grande problema da falta de 

aplicação do princípio da individualização na fase da execução penal, além de impossibilitar 

qualquer chance de ressocialização. 

3.6. DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

Dispõe o art. 5º, LVII, que: “Ninguém será considerado culpado, até o transito em 

julgado de sentença penal condenatória68“. Trata-se do princípio da presunção de inocência, sob 

o qual nenhuma pessoa pode ser considerada culpada pela prática de algum ilícito antes de 

haver uma sentença terminativa com contraditório e ampla defesa. 

Tal princípio incide em três dimensões. Atua como regra de tratamento, regra de 

julgamento e regra de garantia.  A primeira estabelece que durante o curso do processo o sujeito 

deve ser tratado como inocente e privado de diminuição social, moral ou física perante a 

sociedade. Além disso, a primeira dimensão também impede que o fato de um indivíduo 

responder a um processo ou figurar inquérito policial sem que haja sentença condenatória 

transitada em julgado seja levado em consideração na aplicação da pena. Como regra de 

julgamento, o princípio da presunção de inocência atua durante todo o processo, possibilitando 

ao réu o direito de ser considerado inocente, transferindo o ônus da prova para a acusação. Já a 

dimensão da regra de garantia é traduzida na inadmissibilidade de provas ilícitas existente no 

texto constitucional69 

                                                           
 
68 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 26. Nov. 2017 
69 NICOLITT, André. op. cit., p.154-157 
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No caso do Regime Disciplinar Diferenciado, o art. 52, caput, e §§ 1º e 2º da LEP 

dispõe, in verbis: 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, 

quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso 

provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 

diferenciado, com as seguintes características:  

§ 1o 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 

§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso 

provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de 

envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, 

quadrilha ou bando. 

Percebe-se que há tratamento igualitário entre presos provisórios e condenados. 

Ocorre que segundo o princípio em questão, conforme viso acima, ninguém pode ser 

considerado culpado pela prática de ilícitos antes de sentença penal condenatória transitada em 

julgado. No mesmo sentido, afirma Elisângela Reghelin:  

 

 Outro fator que corrobora a violação à presunção de inocência é que um preso 

provisório (presumivelmente não culpado), como ocorre em alguns estados, 

esteja sujeito ao RDD. O “punir pelo risco em potencial”, sem atos concretos, 

também conduz, inexoravelmente, ao plano da punição pela cogitação, 

quando a prevenção geral se sobreporia ao princípio da culpabilidade e à 

prevenção especial, levando, sem escalas, ao Direito Penal de Autor70. 

 

 Desta forma, não cabe a autoridade policial, carcerária, administrativa e outras 

culpar aqueles que ainda não foram submetidos à autuação jurisdicional. Ora, o erro é 

perceptível quando sequer o réu foi condenado por sentença condenatória transitada em julgado 

e já está sujeito às consequências e sanções punitivas. 

Desta forma, conclui-se que novamente o Regime Disciplinar Diferenciado 

apresenta indícios de inconstitucionalidade, desta vez violando o princípio constitucional da 

presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII da Magna Carta.  

 

 

 

                                                           
70 REGHELIN, Elisangela. Op. cit. 
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4. O DEBATE JURÍDICO EM TORNO DO REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO 

O Regime Disciplinar Diferenciado divide a doutrina e os tribunais entre os que 

defendem a inconstitucionalidade do instituto, e aqueles que acreditam que o mesmo é 

constitucional.  

Guilherme de Souza Nucci sustenta a constitucionalidade do regime.  O autor 

defende a impossibilidade de combater o crime organizado com o mesmo tratamento dado ao 

delinquente comum, acrescentando que situação pior é dividir cela com condenados perigosos 

com penas elevadas, do que ser colocado em cela isolada sem se submeter ao assédio de outros 

criminosos. Conforme o autor: 

Obviamente, poder-se-ia argumentar, que um erro não justifica outro, mas é 

fundamental lembrar que o erro essencial provém, primordialmente, do 

descaso de décadas com o sistema penitenciário, gerando e possibilitando o 

crescimento do crime organizado dentro dos presídios. Ora, essa situação 

necessita de controle imediato, sem falsa utopia. Ademais, não há direito 

absoluto, como vimos defendendo em todos os nossos estudos, razão pela 

qual a harmonia entre direitos e garantias é fundamental. Se o preso deveria 

estar inserido em um regime fechado ajustado à lei, o que não é regra, mas 

exceção, a sociedade também tem direito à segurança pública. Por isso, o 

RDD tornou-se uma alternativa viável para conter o avanço da criminalidade 

descontrolada, constituindo meio adequado para o momento vivido pela 

sociedade brasileira. Em lugar de combater, idealmente, o regime disciplinar 

diferenciado, pensamos ser mais ajustado defender, por todas as formas 

possíveis, o fiel cumprimento às leis penais e de execução penal, buscando 

implementar, na prática, os regimes fechado, semiaberto e aberto, que, em 

muitos lugares, constituem meras ficções. A jurisprudência tem admitido a 

constitucionalidade do regime disciplinar diferenciado.71 

 

No mesmo sentido, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini lecionam:  

 

Não é correto o entendimento de que a previsão do regime disciplinar 

diferenciado seria inconstitucional por implicar violação aos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da humanidade das penas e da 

proporcionalidade e à proibição da submissão do preso a tratamento 

desumano e degradante (arts. 1º , III ,  5º, III e XLVII, da CF). A disciplina 

legal do regime diferenciado não prevê qualquer medida que ofenda os 

mencionados princípios constitucionais. Consistem essas medidas tão 

somente em restrições temporárias a alguns direitos do preso, expressamente 

discriminados, que não implicam a sua sujeição a tratamento cruel , 

desumano ou vexatório , respeitando - se a sua integridade física e psíquica 

pela cominação da sanção mais severa às faltas mais graves, pelos limites 

                                                           
71 NUCCI, Guilherme Souza, op. cit., p. 384 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730955/inciso-iii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728775/inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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impostos à sua aplicação e pela necessidade de se resguardar a ordem e a 

disciplina contra ações que coloquem em risco o sistema prisional.”72 

 

 Infelizmente, esta também tem sido a opinião manifestada pelos tribunais. Vários 

julgados apontam no sentido da aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado, entendendo que 

o instituto é legítimo e se traduz em uma forma de manter a ordem e disciplina dentro do sistema 

prisional. 

Insta mencionar o acórdão que o Tribunal Regional da 4ª região proferiu, 

salientando os limites a serem observados na aplicação do RDD: 

 

EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO. FUNDAMENTOS. DIREITO DE VISITAS. ART. 52 DA 

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 

1. Não se mostra ilegal a inclusão no regime disciplinar diferenciado mediante 

decisão devidamente fundamentada, com observância ao contraditório e a 

ampla defesa que, na espécie, restaram assegurados.  

2. Na aplicação do RDD, o estabelecimento prisional e o Juízo das Execuções 

Penais não devem, via de regra, impor restrições mais rigorosas do que aquelas 

previstas no artigo 52 da Lei nº 7.210/84, cumprindo readequar as visitas e o 

banho de sol, nos termos da decisão monocrática.73. 

 

Tem- se ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que concerne à 

constitucionalidade do Regime: 

 

HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. ART. 52 

DA LEP. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO 

ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DO WRIT. 

NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO RECONHECIDA. 

1. Considerando-se que os princípios fundamentais consagrados na Carta 

Magna não são ilimitados (princípio da relatividade ou convivência das 

liberdades públicas), vislumbra-se que o legislador, ao instituir o Regime 

Disciplinar Diferenciado, atendeu ao princípio da proporcionalidade. 

2. Legitima a atuação estatal, tendo em vista que a Lei n.º 10.792/2003, que 

alterou a redação do art. 52 da LEP,  busca dar efetividade à crescente 

necessidade de segurança nos estabelecimentos penais, bem como resguardar 

a ordem pública, que vem sendo ameaçada por criminosos que, mesmo 

encarcerados, continuam comandando ou integrando facções criminosas que 

atuam no interior do sistema prisional  liderando rebeliões que não raro 

culminam com fugas e mortes de reféns, agentes penitenciários e/ou outros 

detentos  e, também, no meio social. 

                                                           
72 MIRABETE, Júlio Fabbrini. op. cit., p. 633.  
73 TRF4, Habeas Corpus Nº 2009.04.00.012673-4, 8ª TURMA, Des. Federal Élcio Pinheiro de Castro, Por 

Unanimidade, D.E. 12/06/2009). Disponível em:  < https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6907318/habeas-

corpus-hc-12673-pr-20090400012673-4/inteiro-teor-12698236?ref=juris-tabs>  Acesso em 30. Nov. 2017 
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3. Aferir a nulidade do procedimento especial, em razão dos vícios apontados, 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório apurado, o que, 

como cediço, é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 

4. A sentença monocrática encontra-se devidamente fundamentada, visto que 

o magistrado, ainda que sucintamente, apreciou todas as teses da defesa, bem 

como motivou adequadamente, pelo exame percuciente das provas produzidas 

no procedimento disciplinar, a inclusão do paciente no Regime Disciplinar 

Diferenciado, atendendo, assim, ao comando do art. 54 da Lei de Execução 

Penal. 

5. Ordem denegada."74 

 

Com base nessa decisão, recentemente, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, 

Laurita Vaz, decidiu pela transferência de um detento ao RDD, entendendo ser tal instituição 

legítima. De acordo com a ministra “o direito invocado pela Parte Impetrante não é de 

reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco, pois já se afirmou, no âmbito desta 

Corte, que a instituição do RDD pelo Legislador foi legítima e que ele é aplicável em hipóteses 

como a presente75”. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o posicionamento do STF no voto proferido pelo 

Ministro Celso de Mello no Habeas Corpus de nº 104815, cujo paciente é Luiz Fernando da 

Costa, o Fernandinho Beira Mar, também é no sentido da constitucionalidade do Regime 

Disciplinar Diferenciado. Para o ministro o regime se traduz em uma forma mais drástica de 

punir, com o fim de prevenir comportamentos indesejados dentro das prisões, e deve ser 

utilizado de maneira excepcional, devendo o juiz observar na aplicação o princípio da 

proporcionalidade, conforme a Egrégia Corte já havia decidido. Ainda, Celso de Mello 

evidencia decisão acostada nos autos no sentido de que: 

 (...) O RDD nada tem de inconstitucional. Dar ao preso praticante de falta 

grave o mesmo tratamento dispensado ao interno bem comportado é que seria 

inconstitucional. A ordem seria subvertida dentro das prisões federais. O 

sujeito praticaria faltas disciplinares graves e não seria punido. A única 

maneira de evitar o cometimento de faltas graves é colocar o sujeito no 

isolamento e eliminar os meios que ele tem empregado para assim proceder.76 

                                                           
74 HC 40.300/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2005, DJ 

22/08/2005. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1803126/habeas-corpus-hc-40300-rj-

2004-0176564-4>  Acesso em: 30. Nov. 2017 

75 STJ - HC: 383757 SP 2016/0335395-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 

01/02/2017. Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450113487/habeas-corpus-hc-383757-

sp-2016-0335395-0> . Acesso em 30 Nov. 2017 
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 104815, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 19/10/2010, DJe-047 DIVULG 11-03-2011 PUBLIC 14-03-2011 EMENT VOL-02480-01 PP-00238 



48 
 

Desta forma, cria-se uma falsa concepção de que a imposição do Regime disciplinar 

diferenciado tem a possibilidade de aumentar a segurança nos estabelecimentos prisionais, 

colocando nas mãos do Governo o controle interno dos presídios. Se assim fosse, tal instituto 

receberia apoio da grande maioria dos doutrinadores. Entretanto, a realidade aponta para um 

cenário totalmente diferente. Conforme exposto a seguir, vários questionamentos a respeito da 

inconstitucionalidade do RDD foram manifestados. 

Após a vigência da Lei 10.792/2003 O Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) foi chamado a se manifestar sobre o Regime disciplinar diferenciado, 

afirmando que o instituto claramente viola dispositivos da Constituição, dos Tratados 

Internacionais, e das Regras Mínimas das Nações Unidas, e também, evidencia que o RDD é 

uma forma de o Estado exercer seu caráter vingativo mediante tratamento cruel e desumano ao 

condenado. Nos moldes do parecer, publicado no DOU de 18 de agosto de 2004, seção I, página 

70, mencionado por Maurício Kuehne,: 

Diante do quadro examinado, do confronto das regras instituídas pela Lei 

n. 10.792/03 atinentes ao Regime Disciplinar Diferenciado, com aquelas 

da Constituição Federal, dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e 

das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Prisioneiros, 

ressalta a incompatibilidade da nova sistemática em diversos e centrais 

aspectos, como a falta de garantia para a sanidade do encarcerado e duração 

excessiva, implicando violação à proibição do estabelecimento de penas, 

medidas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, prevista nos 

instrumentos citados. Ademais, a falta de tipificação clara das condutas e a 

ausência de correspondência entre a suposta falta disciplinar praticada e a 

punição decorrente, revelam que o RDD não possui natureza jurídica de 

sanção administrativa, sendo, antes, uma tentativa de segregar presos do 

restante da população carcerária, em condições não permitidas pela 

legislação. 

Brasília, 10 de agosto de 2004. 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária77 

 

 Na mesma linha de pensamento, Cezar Roberto Bittencourt caracteriza o Regime 

Disciplinar diferenciado como uma monstruosidade, que tem por base o direito penal do autor, 

que leva a arbitrariedade estatal desmedida. Além disso, Paulo César Busato leciona: 

 A imposição de uma fórmula de execução da pena diferenciada, segundo 

características do autor relacionadas com “suspeitas” de sua participação na 

criminalidade de massas não é mais do que um “direito penal do inimigo”, 

quer dizer, trata-se da desconsideração de determinada classe de cidadãos 

como portadores de direitos iguais aos demais a partir de uma classificação 

que se impõe desde as instâncias de controle. A adoção do regime disciplinar 

                                                           
77 KUEHNE, Maurício. op. cit. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98124/lei-10792-03
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diferenciado representa o tratamento desumano de determinado tipo de autor 

de delito, distinguindo evidentemente entre cidadãos e “inimigos”78. 

Além disso, diversos doutrinadores têm se levantado a favor da 

inconstitucionalidade do Regime Disciplinar diferenciado, como André Nicollit, e Aldeído 

Nunes. 

Para que não haja dúvida da razão destes doutrinadores, Guanaíra Rodrigues do 

Amaral, médica psiquiatra, publicou artigo confirmando os malefícios que o RDD traz a saúde 

psíquica do condenado, beirando a tortura. Segundo a doutora: 

Quando se mantém uma pessoa totalmente isolada do mundo exterior, sem 

contato algum com familiares, com seu advogado ou com qualquer outra 

pessoa que não seja seu agressor ou agressores, isto leva a vítima da tortura a 

sentir-se totalmente à mercê de seu verdugo, sem absoluto controle dos 

acontecimentos, passando a depender totalmente da vontade do outro. Este 

contexto é característico da tortura mental e do atual Regime disciplinar 

Diferenciado (RDD), que está em operação no Estado de são Paulo. A 

intimidação e a insegurança: para conseguir quebrar psicologicamente a 

pessoa presa, se faz necessário um contexto de incomunicabilidade, 

isolamento do mundo exterior.79 

Pelo exposto, unindo argumentos de profissionais de saúde aos de operadores do 

direito, não há o que se questionar acerca da inconstitucionalidade do Regime Disciplinar 

Diferenciado, sendo esta minha posição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto, é evidente a inconstitucionalidade do Regime Disciplinar 

Diferenciado, principalmente no que tange aos princípios da humanidade das penas, legalidade, 

presunção de inocência, individualização das penas e proporcionalidade.  

Acontece que o Estado esquece que os  presos em nada difere dos outros seres 

humanos, e, portanto, devem ser tratados com a mesma dignidade que os outros. Ocorre que o 

RDD caminha em sentido contrário ao tratamento digno. Na verdade, o instituto é 

extremamente cruel, equiparando-se à tortura, e só agrava o problema da criminalidade, uma 

vez eu o preso sai do regime pior do que voltou, sem qualquer possibilidade de ressocialização.  

                                                           
78 BUSATO. Paulo César. Regime disciplinar Diferenciado como produto de um direito penal de inimigo.  

Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12561-12562-1-PB.pdf> . Acesso em. 30 

Nov. 2017.  
79 RODRIGUES GUANAÍRA. A tortura no RDD ( Regime Disciplinar Diferenciado). Disponível em 

<http://www.ovp-sp.org/artg_guanaira.htm> Acesso em : 30. Nov. 2017 
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O regime disciplinar diferenciado funciona apenas como uma forma 

paliativa para esconder o verdadeiro problema do atual sistema carcerário brasileiro. 

Aparentemente, o rigor estabelecido pelo instituto se mostra eficaz no combate ao crime 

organizado. Entretanto, conforme mostrado em dados ao longo da exposição, essa eficácia não 

é verdadeira. 

Além disso, independente da periculosidade do preso, não se admite ao Estado a 

violação do texto constitucional, principalmente no que tange aos Direitos e garantias 

individuais. 

Dessa forma, evidentemente, é preciso buscar soluções nas raízes da crise prisional, 

de tal forma a promover a reintegração social ao preso. O Regime Disciplinar Diferenciado não 

é esta solução. O que deve ocorrer é o respeito às garantias constitucionais e aos Tratados 

Internacionais de Direitos humanos, para, a partir de então, o preso ter a mínima chance de 

ressocialização e reintegração à comunidade. 
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