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RESUMO 

 

Instituto de caráter sancionatório, o Regime Disciplinar Diferenciado é criação 

relativamente recente em nosso ordenamento jurídico, sendo estatuído nacionalmente 

pela Lei nº 10.792 de 1º de dezembro de 2003, que alterou a Lei 7.210/84 (Lei de 

Execução Penal). Idealizado para viabilizar um maior grau de segurança dentro dos 

estabelecimentos prisionais, além de coibir a consecução da prática criminosa por 

indivíduos condenados que já cumpram pena em regime fechado ou que estejam presos 

cautelarmente, o chamado RDD diverge opiniões, sendo considerado uma afronta a 

diversos princípios constitucionais regentes do Direito Penal e Processual Penal pátrio 

por seus opositores. De outra banda, temos os que defendem o referido regime de 

disciplina carcerária especial, argumentando a necessidade de medidas enérgicas diante 

da realidade dos presídios brasileiros. Nesse diapasão, analisando especificamente o RDD 

na sua feição cautelar, entende-se que o segundo posicionamento deve prevalecer, 

considerando-se que não há como se admitir a disseminação da atividade criminosa que, 

audaciosamente, emana dos próprios presídios.  

Palavras-chave: Regime Disciplinar Diferenciado. Direito Penal. Direito Processual 

Penal. Execução Penal. Princípios Constitucionais. Estabelecimentos Prisionais.  
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ABSTRACT 

 

 

Institute of punitive character, Differentiated Disciplinary Regime is relatively recent 

creation in our legal system, being laid nationally by Law No. 10,792 of December 1, 

2003, amending Law 7210/84 (Criminal Execution Law). Designed to enable a higher 

degree of security within the prisons and also prevents the achievement of criminal 

wrongdoing by individuals convicted already compliant with pen in closed regime, called 

RDD opinions diverge, being considered an affront to many constitutional principles 

Regents of Criminal Law Criminal and Procedural parental by their opponents. Another 

band, we have those who defend the scheme of special prison rules, arguing the need for 

firm action before the reality of Brazilian prisons. In this vein, specifically analyzing the 

RDD in its interim feature, it is understood that the second position should prevail, 

assuming that there is no way to admit the spread of criminal activity that boldly exudes 

the prisons themselves. 

 

Keywords: Differentiated Disciplinary Regime. Criminal Law. Criminal Procedure Law. 

Criminal Execution. Constitutional principles. Prisons. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execução Penal 

(LEP), representa, indubitavelmente, um marco na conquista de direitos por indivíduos 

condenados em ação penal. A edição do referido diploma legal se deu no contexto 

histórico correspondente ao final da ditadura militar, instaurada no Brasil desde 1964, 

sinalizando que a nova conjuntura política que viria a se instalar no País, estaria voltada 

para a redemocratização, para a construção de uma sociedade livre, tolerante, onde 

restassem abolidos os tratamentos desumanos, torturantes e cruéis, bem o oposto do que 

vinha sendo praticado nos vinte anos que antecederam a queda do dito regime.  

Pois bem, desde então, a LEP sofreu algumas modificações em seu texto 

original, o que se revela natural, considerando o dinamismo social que tanto influencia o 

Direito. Uma dessas alterações foi introduzida pela Lei 10.792, de 1º de dezembro de 

2003, a qual, dentre outras medidas, introduziu o chamado Regime Disciplinar 

Diferenciado no ordenamento jurídico pátrio.  

O instituto em questão é, na verdade, espécie de medida disciplinadora que já 

vinha sendo praticada em alguns presídios da região sudeste do País, sendo a finalidade 

precípua de sua aplicação coibir a desordem e a insegurança dentro dos estabelecimentos 

prisionais, bem como evitar que apenados de alta periculosidade e com envolvimento em 

associações criminosas permanecessem envolvidos ativamente com a prática de crimes.  

Vê-se que o tal regime carcerário especial surgiu a partir do crescimento 

vertiginoso do crime organizado no Brasil. A mídia passou a noticiar casos revoltantes da 

desfaçatez de bandidos que, não obstante estivessem encarcerados, permaneciam 

orquestrando a prática delituosa, além de organizarem motins, fugas, e estabelecerem 

verdadeira inversão do controle dos presídios.  O Estado, então, viu-se obrigado a reagir, 

instituindo, em resposta, o RDD.  

Em que pese a finalidade legítima do instituto, muitos proclamam pela sua 

inconstitucionalidade, em razão da suposta ofensa a princípios e direitos constitucionais 

basilares, principalmente ao da dignidade da pessoa humana. Outros compreendem que, 

em não havendo qualquer direito absoluto, há que se munir de proporcionalidade e, desse 

modo, sopesar o que deve prevalecer no confronto desses direitos.  

Nesse diapasão, intenta-se, com a presente pesquisa monográfica, examinar 

o RDD, dando ênfase à sua aplicação de natureza cautelar, a qual está prevista nos 
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parágrafos 1º e 2º, do art. 52, da LEP e, assim, perquirir acerca de sua constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade.  

Desse modo, desenvolveu-se a temática a partir de estudo bibliográfico e 

jurisprudencial, estando o trabalho estruturado em três capítulos.    

No primeiro capítulo, buscar-se-á explanar o conceito de Regime Disciplinar 

Diferenciado, traçando os principais aspectos de sua evolução histórica, bem como suas 

características, as hipóteses de cabimento e de processamento do instituto, focando, nesse 

ponto, no RDD como medida preventiva de natureza cautelar 

No capítulo seguinte, far-se-á um contraponto entre alguns dos princípios 

norteadores da execução penal e o instituto em apreço. Dar-se-á ênfase aos princípios que 

podem ser diretamente relacionados com a função cautelar do RDD, uma vez que este é 

o tema central do presente trabalho. Assim, escolheram-se os princípios da legalidade, da 

materialização do fato e da jurisdicionaliade, os quais serão primeiramente conceituados 

e, por conseguinte, analisados em face da aplicação do RDD cautelar.  

Por fim, no terceiro e último capítulo, abordar-se-á a temática sob o enfoque 

doutrinário e jurisprudencial, a fim de aferir os principais argumentos dos estudiosos e 

juristas contrários e favoráveis ao RDD e, assim, estabelecer, de maneira embasada e 

congruente, um posicionamento próprio.  
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2 DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO  

2.1 A origem do regime disciplinar diferenciado 

 

São de conhecimento público os graves problemas estruturais que assolam as 

instituições penais em todo o País. A carência de condições físicas adequadas, a 

superlotação, o tratamento, muitas vezes, desumano despendido ao sujeito preso são 

alguns dos principais motivos das constantes reivindicações dos presidiários que, 

frequentemente, acabam desencadeando grandes rebeliões.  

De outro lado, a existência de facções criminosas que comandam práticas 

delituosas de dentro dos presídios, além do comportamento ameaçador de alguns 

detentos, obrigam o Estado a investir no recrudescimento da vigilância dos encarcerados, 

gerando a insatisfação e, consequentemente, a insubordinação dos mesmos.  

A ocorrência dessas rebeliões guarda forte e direta relação com a origem do 

RDD. Com efeito, os eventos ocorridos nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, há 

pouco mais de 10 (dez) anos, os quais tiveram grande repercussão na mídia nacional, 

levaram os governos daqueles entes públicos a adotarem medidas mais rígidas no tocante 

ao tratamento dos detentos, na tentativa de estabelecer a ordem dentro dos presídios. 

O primeiro episódio marcante se deu em São Paulo, em fevereiro de 2001, 

organizado por um grupo criminoso, denominado Primeiro Comando da Capital (PCC), 

inserto nos presídios paulistanos. O motim atingiu cerca de vinte e nove presídios daquele 

Estado, sendo considerado, até hoje, a maior rebelião da história do Brasil.1 

 A subversão generalizada foi ocasionada pela transferência e doravante 

isolamento dos principais líderes do referido grupo criminoso, medida que acabaria por 

desarticular o PCC. 

Diante do quadro alarmante, a Secretaria da Administração Penitenciária do 

Estado de São Paulo, no intuito de embarreirar a criminalidade dentro dos presídios 

estatais, editou a Resolução SAP nº 26, em 4 de maio de 2001, a qual regulamentava o 

Regime Disciplinar Diferenciado, dando tratamento especial aos presos líderes de facções 

criminosas, bem como aqueles cujo comportamento exigisse uma atenção diferenciada.  

 Desse modo, os detentos que se enquadrassem nas condições acima referidas, 

                                                           
1Notícia extraída da página eletrônica do Jornal Estadão de São Paulo. Disponível em 

<http://blogs.estadao.com.br/arquivo/2011/02/18/a-maior-rebeliao-da-historia/> Acesso em 24/09/2014. 

http://blogs.estadao.com.br/arquivo/2011/02/18/a-maior-rebeliao-da-historia/
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segundo o artigo 4º da Resolução supracitada2 seriam postos em isolamento dos demais 

por 180 (cento e oitenta) dias, na primeira inclusão, e por 360 (trezentos e sessenta), nas 

posteriores. Além disso, no dispositivo subsequente, a espécie normativa elencava alguns 

dos direitos dos presos submetidos ao RDD, como direito à visita de, no máximo, 2 (duas) 

horas semanais; banho de sol de 1 (uma) hora diária, entre outros. 3 

 A regulamentação do Regime Disciplinar Diferenciado em São Paulo, 

indubitavelmente, serviu de embasamento para a edição da Lei 10.792/2003 que, como 

dito alhures, legalizou, nacionalmente, o tal regime disciplinar carcerário especial. 

 Além dos casos espantosos ocorridos em São Paulo, também no Estado do 

Rio de Janeiro, acontecimentos semelhantes influenciaram, sobremaneira, a edição da lei 

federal que instituiu o RDD. O Estado foi palco de uma grande rebelião, em idos de 2002, 

orquestrada pelo líder da facção criminosa Comando Vermelho, Fernandinho Beira-Mar. 

O motim ultrapassou os muros da penitenciária de Bangu I, atingindo comunidades 

inteiras, que foram obrigadas por aquela milícia a fechar escolas e comércios. As ações 

dos bandidos atingiram o apogeu com os assassinatos de dois juízes corregedores da Vara 

de Execuções Criminais: Antônio José Machado Dias, de Presidente Prudente, e 

Alexandre Martins de Castro Filho, do Espírito Santo. Ambos eram conhecidos nos seus 

Estados pelo tratamento severo dispensado aos presos no que se refere à concessão de 

benefícios (COSATE, 2007). 

 Foi nessa conjuntura, face à necessidade de coibir a atuação criminosa de 

presidiários, que, não obstante estivessem encarcerados e, teoricamente, inaptos a 

oferecer qualquer perigo à sociedade, permaneciam comandando o crime, que foi 

promulgada a Lei 10.792/2003, alterando o art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP), para 

                                                           
2 RESOLUÇÃO 26/2001 – SAP/SP. 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.  
3 RESOLUÇÃO 26/2001 – SAP/SP. 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. 



17 
 

incluir o Regime Disciplinar Diferenciado.  

 Reforçando a explanação até aqui exposta, veja-se a opinião de Julio Fabbrini 

Mirabete: 

 

O regime disciplinar diferenciado foi concebido para atender às necessidades 

de maior segurança nos estabelecimentos penais e de defesa da ordem pública 

contra criminosos que, por serem líderes ou integrantes de facções criminosas, 

são responsáveis por constantes rebeliões e fugas ou permanecem, mesmo 

encarcerados, comandando ou participando de quadrilhas ou organizações 

criminosas atuantes no interior do sistema prisional e no meio social. 
(MIRABETE, 2004, p.149) 

 

 Ademais, ainda sobre a origem do RDD, não se pode deixar de apontar a 

enorme similitude existente entre o ‘encarceramento especial’ instituído no Brasil e o 

modelo das chamadas ‘solitárias’, presente em alguns países, a exemplo dos Estados 

Unidos. Com efeito, o sistema prisional norte-americano, no tocante aos presídios de 

segurança máxima (super maximum security facilities), “impõe a clausura ou 

confinamento, cerceando o convívio com outros presos e com pessoas estranhas ao 

ambiente prisional” (TAQUARY, 2010, p. 65), a semelhança do que ocorre no RDD, 

como será visto adiante, podendo ser considerado fonte de inspiração para o modelo 

brasileiro.  

 

2.2 Conceito 

 

Uma vez superada a fase de conhecimento a respeito da gênese do RDD, 

passar-se-á a conceituação do instituto.  

Nesse ponto, impende, antes de tudo, esclarecer que o Regime Disciplinar 

Diferenciado, apesar da nomenclatura, não constitui modalidade individualizada de 

regime de cumprimento de pena. 

De fato, o Código Penal Brasileiro apresenta como espécies de regime de 

cumprimento da sanção penal somente três: fechado, aberto e semiaberto, conforme 

dicção do artigo 33 da referida legislação.4 Desse modo, admitir que o regime disciplinar 

                                                           
4 Decreto-Lei nº 2848/1940 (Código Penal Brasileiro). Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em 

regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade 

de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  § 1º - Considera-se: 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento 

de segurança máxima ou média; b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial 

ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento 

adequado. (...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
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diferenciado constitui um quarto gênero de regime carcerário configuraria patente ofensa 

ao princípio basilar de todo o ordenamento jurídico e, em especial, de todo o Direito em 

matéria penal, a saber, o princípio da legalidade, tendo em vista que em nenhum texto de 

lei há essa disposição. 

Além disso, não há razão para considerar o RDD uma espécie de regime de 

cumprimento de pena independente, uma vez que, consoante será visto oportunamente, 

seu cabimento está adstrito à preexistência de uma pena de reclusão a ser cumprida em 

regime fechado, ou de uma prisão preventiva, significando que, pelo menos na primeira 

hipótese, já foi fixado a modalidade de regime a ser adotada.  

Segundo Nestor Távora: 

 

Trata-se de uma forma de cumprimento de pena fixada em regime fechado, 

vale dizer, de “uma sub-divisão do regime fechado, mais rigoroso e exigente, 

caracterizando verdadeira sanção disciplinar. Não se trata, pois, de um quarto 

regime de cumprimento de pena. Continuamos a ter somente três: fechado, 

semiaberto e aberto. (TÁVORA, 2012, p. 1333) 
 

Do mesmo modo, Julio Fabbrini Mirabete aduz:  

 

Pela Lei 10.792, de 1º-12-2003, foi instituído o regime disciplinar 

diferenciado, que não constitui um regime de cumprimento de pena em 

acréscimo aos regimes fechado, 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 lei. (MIRABETE, 2004, p. 149) 

 

Das lições acima colacionadas, extrai-se a conclusão de que o RDD consiste 

em uma medida de cunho disciplinador, aplicada exclusivamente no âmbito do regime 

fechado, em correspondência, de maneira geral, a algum ato de insubordinação do 

apenado, não sendo, de forma alguma, uma modalidade extra de regime de cumprimento 

de pena.  

Por fim, cumpre anotar que, nos termos do art. 53, inciso V, da Lei de 

Execução Penal, a inclusão em regime disciplinar diferenciado constitui uma das 

possíveis sanções disciplinares, ao lado da advertência verbal, da repreensão, da 

suspensão ou restrição de direitos e do isolamento, sendo, sem dúvidas, a mais rígida de 

todas5.  

                                                           
5 Lei nº 7210/1984. Art. 53. Constituem sanções disciplinares: I - advertência verbal; II - repreensão; III - 

suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); IV - isolamento na própria cela, ou em local 
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2.3 Hipóteses de cabimento do RDD  

 

O RDD irá incidir sobre os apenados nas hipóteses elencadas taxativamente 

no art. 52 da Lei 7.210/84 (LEP)6, com a nova redação dada pela Lei 10.792/2003. 

Prescreve o referido artigo as seguintes situações que ensejam a aplicação do 

RDD: 

 

a) Quando o preso, provisório ou condenado, cometer fato previsto como 

crime doloso (falta grave), subvertendo a ordem e a disciplina internas do presídio ou da 

sociedade (art. 52, caput, LEP);  

b) Quando o preso, provisório ou condenado, apresentar alto grau de risco 

para a ordem e a segurança do estabelecimento penal e da sociedade (art. 52, §1º, LEP);  

c) Quando houver fundada suspeita de que o preso, provisório ou condenado, 

participe, a qualquer título, de quadrilha, bando ou organizações criminosas (art. 52, §2º, 

LEP).  

 

2.3.1 Significados das expressões “faltas graves”, “alto risco”, “quadrilha, bando ou 

organizações criminosas” 

 

Antes de prosseguir, importa tecer alguns comentários acerca de dadas 

expressões empregadas pelo legislador, de modo a viabilizar a correta compreensão do 

instituto sub examine.   

                                                           
adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta 

Lei. V - inclusão no regime disciplinar diferenciado. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 
6 Lei nº 7210/1984. 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: (Redação dada pela 

Lei nº 10.792, de 2003) 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; (Incluído pela Lei nº 

10.792, de 2003) II - recolhimento em cela individual; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) III - visitas 

semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; (Incluído pela Lei nº 10.792, 

de 2003) IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. (Incluído pela Lei 

nº 10.792, de 2003) § 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. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) § 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. 

(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art53v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
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Faltas graves: dispõe o art. 49 da Lei de Execução Penal que as faltas 

disciplinares dividem-se em leves, médias e graves. As primeiras (leves e médias) o 

legislador, por razões que não nos parecem evidentes, deixou a cargo da legislação local 

de cada Estado, estando as graves estabelecidas no art. 50 da LEP. Subtraiu-se, assim, da 

esfera administrativa a previsão de faltas e sanções, evitando-se a criação descomedida 

ou arbitrária de infrações disciplinares. (MIRABETE, 2007, p. 140) 

Assim, no que concerne ao cumprimento da pena privativa de liberdade, 

pressuposto fundamental para a aplicação do RDD (no caso dos provisórios, veja-se que, 

embora estes não estejam, de fato, cumprindo pena, encontram-se, igualmente cerceados 

do seu direito à liberdade em estabelecimentos prisionais7), comete falta grave o preso 

que: incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 

fugir; possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de 

outrem; provocar acidente de trabalho; descumprir, no regime aberto, as condições 

impostas; inobservar os deveres de trabalho, obediência e respeito com quem tenha de 

relacionar-se; ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou 

similar, que ermitã a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Mais à 

frente, o art. 52 do mesmo diploma legal estabelece que o cometimento de crime doloso 

também constitui falta grave.  

Note-se, então, que a incidência do RDD, previsto no caput do dispositivo 

legal em comento, requer a conjugação de dois tipos de falta grave: a participação em 

movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional (art. 50, 

inciso I, LEP) e o cometimento de crime doloso (art. 52, caput, LEP).  

Concernente ao movimento para subverter a ordem ou a disciplina, diz 

Mirabete:  

(...) pode constituir crime de motins de preso (art. 354 do CP) ou mesmo uma 

resistência ou desobediência coletiva, ativa ou passiva, contra as ordens 

expressas dos funcionários ou os regulamentos. Desnecessário, portanto, que 

se pratique violência ou ameaças, não exigidos no dispositivo em estudo, 

configurando-se a falta também nos movimentos pacíficos de recusa ao 

trabalho, de volta às celas, de ‘greve de fome’, de algazarra, etc. Não importa 

também o fim visado pelo movimento, que pode até ser considerado ‘justo’, 

como é o de pretender melhores condições de trabalho, oportunidades de 

recreação etc.; tais reivindicações devem ser efetuadas na forma dos 

regulamentos. (MIRABETE, 2007, p. 142) 

 

E, no tocante, ao cometimento de crime doloso, continua o autor: 

                                                           
7 Lei nº 7210/1984. Art. 50, parágrafo único: Ao preso provisório serão aplicáveis as faltas compatíveis 

com sai situação.   
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Não se referindo a lei à ‘condenação’, mas à ‘prática de fato previsto como 

crime, a aplicação da sanção disciplinar independe de que o fato esteja ainda 

sendo objeto de inquérito ou ação penal, devendo apenas ser obedecidos a lei 

e o regulamento referentes ao procedimento disciplinar para que a sanção seja 

imposta. É expressa a lei no sentido de que, havendo a prática de crime, devem 

ser instaurados os dois processos (criminal e administrativo) de que resultarão 

as sanções das duas espécies. Não se trata, evidentemente, de violar o princípio 

non bis in idem, pois, de acordo com a melhor doutrina, constituem-se 

infrações a ordenamentos jurídicos diversos (de direito penal e de execução 

penal), como aliás ocorre também com a aplicação de sanções penais e civis 

quando da prática de crime de que resulta prejuízo. (MIRABETE, 2007, p. 

149) 

 

Desse modo, veja-se, por derradeiro, que para o fato que, embora configure 

crime doloso, não provoca a subversão da ordem e da disciplina, ou que é previsto como 

falta grave, mas não como crime doloso, ainda que ocasione essa mesma subversão, são 

aplicáveis as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 53, a saber: suspensão ou 

restrição de direitos e isolamento na própria cela, ou em local adequado. (MIRABETE, 

2004, p.150) 

Alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da 

sociedade: nesse ponto, vê-se termos extremamente vagos, o que deixa margem para o 

crivo subjetivo de quem for classificar o grau de periculosidade do detento. Todavia, por 

mais que se trate de um juízo de valor complexo, compreende-se que o comportamento 

do apenado dará os elementos necessários para aferição do nível de ameaça que ele 

representa para a segurança da penitenciária e da sociedade. Segundo Eneida Orbage 

Taquary: 

  

Para os efeitos da Lei n° 10.792, de 1° de dezembro de 2003, condenado pe- 

rigoso será aquele que além de praticar crimes aviltantes à natureza humana, 

possui liderança no sistema penitenciário para captar outros para concorrer no 

crime de forma a criar uma associação para fins ilícitos e provoque motins ou 

resistências aos comandos legítimos de autoridades constituídas.  

(TAQUARY, 2010, p. 60) 

 

Organizações criminosas, quadrilhas ou bandos: de antemão, observe-se que 

não há que se fazer diferenciação entre os termos ‘bandos’ e ‘quadrilhas’8. Decerto, ambas 

as expressões encontram seu significado legal no art. 288, do vetusto Código Penal, 

estando previsto entre os crimes contra a paz pública: 

 

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   

                                                           
8 Em sentido contrário, mas com nenhuma relevância prática, há quem diferencia quadrilha de bando, 
levando-se em conta o lugar da atuação: na cidade, quadrilha; no campo, bando.   
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Parágrafo único.  A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada 

ou se houver a participação de criança ou adolescente 

 

 Pela mencionada redação, pode-se apontar os seguintes elementos 

constitutivos do tipo penal: a conduta de se associarem mais de três pessoas; em quadrilha 

ou bando; para o fim de cometer crimes. Segundo Rogério Greco, “o núcleo associar diz 

respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro.” 

(GRECO, 2011, p. 209). E continua ensinando o autor:  

 
(...) o delito de quadrilha ou bando se configura quando ocorre adesão do 

quarto sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um 

número indeterminado de crimes. Não há necessidade para efeitos da 

configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em 

função da qual a quadrilha foi formada. Se houver a prática dos delitos em 

razão dos quais a quadrilha ou bando foi formado, haverá concurso material de 

crimes entre eles. (GRECO, 2011, p. 210) 

 

 Pois bem, voltando ao conceito das expressões, pode-se definir quadrilha 

ou bando como a reunião de, pelo menos, quatro indivíduos que comungam entre si o 

interesse de cometer crimes, qualquer que seja a sua natureza.  

 Já no que concerne às organizações criminosas, saliente-se, 

primeiramente, que tal figura não pode ser colocada no mesmo bolo que as sobreditas. 

Aliás, há certa polêmica em torno do conceito de ‘organizações criminosas’, desde a 

edição da Lei 12.850/2013, a qual trouxe expressa definição sobre as organizações 

criminosas, alterando a antiga conceituação preconizada pela Lei 12.694/12. Vejamos o 

conteúdo de cada um dos diplomas legais:  

 

Lei 12.694/2012 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a 

associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo 

de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou 

que sejam de caráter transnacional. 

 

Lei 12.850/2013 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 

procedimento criminal a ser aplicado. 

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem 

de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 

máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26423970/art-2-da-lei-12694-12
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 Note-se que as alterações trazidas pela lei superveniente, aparentemente 

insignificantes, modificaram, sobremodo, o alcance da definição de organização 

criminosa, senão veja-se: primeiramente, se por um lado, a elevação do número de 

indivíduos em associação necessários para configurar a existência de uma organização 

criminosa restringiu a abrangência do instituto, por outro, a substituição do termo 

“crimes” por “infrações penais” alargou, consideravelmente, o conceito do instituto, 

incluindo, além dos crimes, as contravenções penais.  

Ademais, compreende-se que, diferentemente do que ocorre quando da 

tipificação do crime de quadrilha/bando, há uma série de especificações indispensáveis 

para configuração de uma organização criminosa, como a divisão de tarefas e o objetivo 

de aferir vantagem de qualquer natureza.  

 

2.3.2 Espécies de RDD 

 

Pois bem, deparamo-nos com duas maneiras distintas de aplicação do RDD: 

a punitiva, aplicada na primeira situação acima descrita, isto é, nos casos em que o 

custodiado comete falta grave consistente em crime doloso e que, cumulativamente, 

ocasione a conturbação da ordem interna9; e a cautelar, empregada nas duas últimas 

situações, “que tem por finalidade garantir as condições necessárias para que a pena 

privativa de liberdade ou a prisão provisória sejam cumpridas em condições que garantam 

a segurança do estabelecimento penal e a ordem pública (...)” (MIRABETE, 2004, p. 

151). 

Para os fins a que se destina o presente trabalho, cumpre tecer-se-á maiores 

considerações acerca do denominado RDD cautelar.  

Na realidade, a legislação pátria não é expressa no sentido de estabelecer a 

tipicidade cautelar das hipóteses elencadas nos §§1º e 2º, do art. 52 da LEP, como o fez, 

por exemplo, quando da reforma introduzida pela Lei 12.403/2011 no Código de Processo 

Penal, a qual tratou de inserir um rol de medidas cautelares de alternativa ao cárcere (art. 

319, CPP), isto é, além do famigerado instituto da prisão preventiva.  

                                                           
9 Sobre os elementos subversão, ordem e disciplina, nos explica Renato Marcão (2012, p. 75), citando 

Antônio Houaiss que subversão é sinônimo de tumulto, sendo o ato ou efeito de transtornar o normal 

funcionamento de alguma coisa. Ordem, por sua vez, remete a organização, significando regulamento sobre 

a conduta de membros de uma coletividade, imposto ou permitido pela vontade dos indivíduos, com o 

intuito de estabelecer o bem-estar e o bom andamento dos afazeres. Finalmente, disciplina significa realizar 

com a devida obediência às regras e aos hierarquicamente superiores. 
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Talvez por isso, há quem se oponha ao reconhecimento do regime disciplinar 

diferenciado como medida cautelar, defendendo um “entendimento restritivo que enxerga 

o RDD como medida exclusivamente sancionatória, adstrita, portanto, ao cometimento 

cabalmente comprovado de faltas graves pelo detento.” (MAGALHÃES, 2007, p. 3).  

Convém, entretanto, ressaltar que o emprego do RDD com função cautelar 

decorre logicamente do texto expresso da lei, uma vez que, claramente, quis o legislador 

prevenir situações de desordem interna e social, preferindo, desta feita, proceder ao 

isolamento celular antes mesmo que qualquer fato danoso viesse a ocorrer. Nisso consiste, 

pois, a cautelaridade do RDD, não se podendo negar a sua existência e a sua legalidade10.  

Ademais, mesmo que, “por absurdo, não se enxergasse a tipicidade cautelar 

do RDD, o exercício do poder geral de cautela (art. 3º do CPP c/c art. 798 do CPC) ainda 

assim autorizaria a aplicação do referido instituto enquanto medida cautelar atípica” 

(MAGALHÃES, 2007, p.5), sobretudo diante da necessidade de dar à execução penal 

condições de prosperar em sua efetividade.  

 

2.4 Características e procedimento.  

As características pertinentes ao regime disciplinar diferenciado relacionam-

se com a sua durabilidade, bem como com as restrições por ele impostas, e encontram-se 

elencadas nos incisos, I a IV, do já comentado art. 52, LEP.  

Em síntese, tem-se o seguinte:  

 

a) Duração máxima de 360 (trezentos e sessenta) dias, podendo repetir-se 

quando do cometimento de nova falta grave da mesma espécie pelo apenado, respeitado 

o limite de até 1/6 (um sexto) da pena a ele imposta; 

b) Isolamento em cela individual; 

c) Visitas semanais de duas pessoas, exceto crianças, com duração de apenas 

2 (duas) horas; 

                                                           
10“Inegavelmente, estamos diante de instrumento que goza de previsão legal, configurando-se e, verdadeira 

medida cautelar típica, não sendo admissível que, em plena era da globalização, da internet e também do 

afloramento de novas e criativas expressões do crime organizado, venha a se pregar a exaustividade do rol 

de providências cautelares relacionadas no vetusto Código de Processo Penal de 1941. Ora, mais de meio 

século se passou desde a edição desse diploma legal, sendo certo que o desenvolvimento da sociedade, da 

tecnologia e também da criminalidade impõem a aceitação de que o Estado possa fazer uso de artifícios 

aptos a inibir imediatamente a reiteração de práticas que afrontam, sobremodo, a ordem pública.” 

(MAGALHÃES, 2007, p.3)  
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d) Banho de sol diário com duração máxima de 2 (duas) horas, respeitado o 

isolamento. 

 

No tocante à durabilidade do RDD, cumpre trazer à baila a opinião de 

Guilherme de Souza Nucci: 

 

Em primeiro lugar, deve-se criticar a fixação de um máximo a ser cumprido no 

RDD, pois se a finalidade é garantir a segurança pública e dos estabelecimentos 

penais não se pode mensurar, exatamente, qual será o tempo necessário para 

que o preso demonstre menor periculosidade, de modo a ser transferido ao 

regime fechado comum. Pensamos que o prazo indeterminado é a melhor 

solução, sempre sob o crivo prudente do juiz da execução penal.  

 

 De fato, a limitação da longevidade de imposição do referido regime, se 

por um lado proporciona ao presidiário a garantia de cumprir pelo menos parte da pena 

em condições menos rígidas, em nada contempla a verdadeira finalidade do instituto em 

comento.  

 De outra mão, a inexistência de uma limitação temporal, segundo alguns11, 

faria do RDD uma quarta modalidade de regime de cumprimento de pena, já que haveria 

a possibilidade de o preso condenado cumprir a sua penalidade integralmente submetido 

ao regime mais rigoroso.  

 Não nos parece razoável tal entendimento, pois, nessa linha de raciocínio, 

desconsidera-se que há requisitos mínimos e uma fundamentação especial para a inclusão 

de um preso no RDD. Os critérios utilizados para aplicação dessa medida disciplinar, 

conforme já analisados, são diversos daqueles trazidos pela nossa legislação no tocante à 

fixação de regime de cumprimento de pena, que envolvem a dosimetria da pena, o tipo 

de crime (se doloso ou culposo), a reincidência, entre outros fatores.  

 Assim, há que se ponderar que o RDD foi criado para restringir certos 

direitos do presidiário, em nome da incolumidade pública e da segurança dentro dos 

estabelecimentos penais, apenas enquanto existir razão para que assim se proceda. 

 Em relação ao recolhimento em cela individual, não obstante a realidade 

dos presídios brasileiros, note-se que este é um direito de todo e qualquer preso em 

cumprimento de pena em regime fechado, nos termos do art. 88 da Lei de Execução 

                                                           
11 Nesse sentido, constata-se que, se não houvesse o mencionado limite temporal, o RDD deixaria de ser 

previsto como uma sanção disciplinar e passaria a ser previsto como um regime de cumprimento de pena, 

uma vez que assim haveria a possibilidade de o preso cumprir sua pena integralmente submetido a esse 

regime.(RIBEIRO,2010) 
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Penal12. Acontece que, neste País, nem sempre (ou quase nunca) a prática reflete 

fielmente a lei, sendo a cela individual exclusiva para os detentos submetidos ao regime 

especial em análise, que não parece pior que dividir a cela com inúmeros outros presos, 

sem condições mínimas de higiene, para ser sucinta.  

 A terceira característica por nós apontada diz respeito à regulamentação de 

visitas. Segundo prescreve a Lei, 2 (duas) horas semanais são o bastante para que duas 

pessoas encontrem com o preso. Ressalte-se que é proibido qualquer contato físico e que 

tal reunião é feita em sala especial, de modo a evitar que o detento, muitas vezes, líder de 

facção criminosa, repasse informações a seus comandados.  

 Por fim, a última característica do RDD, consiste na saída da cela para 

banho de sol diário de 2 (duas) horas. O apenado permanece, então, 22 (vinte e duas) 

horas por dia encarcerado e, frise-se, isolado de qualquer contato, exceto as visitas 

semanais. Desse modo, são de suprema importância essas 2 (duas) horas de saída, como 

opina, mais uma vez, Nucci: 

 

Por isso, essas duas horas de saída precisam ser, sempre garantidas, haja sol ou 

não. Na realidade, o fator maior a ser considerado é a possibilidade de deixar 

a cela por alguns momentos, sendo levado para outro ambiente, seja qual for. 

Havendo sol, pode ir para o pátio. Se não houver, parece-nos razoável que saia 

da cela para ser levado a outro lugar qualquer no interior do presídio (ex: uma 

sala de leitura o um local de lazer controlado). (NUCCI, 2013, p. 449) 

  

 No que concerne ao procedimento legal de inclusão do presidiário no 

RDD, a teor do art. 54, parágrafos 1º e 2º, da Lei 7.210/8413, de modo geral, segue-se o 

seguinte iter: inicialmente, o diretor do presídio, ou outra autoridade administrativa 

(Secretário de Segurança Pública, por exemplo), prepara um requerimento 

circunstanciado que justifique a tomada da medida disciplinadora; em seguida, o pedido 

será submetido ao juiz competente que, ouvindo previamente a defesa e o Ministério 

                                                           
12 Lei 7210/1984. Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho 

sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente 

pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência 

humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 
13 Lei 7210/2984. Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do 

diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. 

(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) § 1o A autorização para a inclusão do preso em regime 

disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra 

autoridade administrativa. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) § 2o A decisão judicial sobre inclusão de 

preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada 

no prazo máximo de quinze dias. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art54
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Público, deliberará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,  sobre a inserção do detento no 

referido regime especial. 

 Não há, portanto, possibilidade de adoção da medida disciplinadora por 

iniciativa do juiz da execução penal. Em que pese a imprescindibilidade da ordem judicial 

para a aplicação do RDD, o magistrado somente poderá decidir a respeito se provocado 

pela autoridade administrativa competente. E há uma razão plausível para isso, como nos 

ensina Guilherme de Souza Nucci: 

 

Procedimento para a inclusão no regime disciplinar diferenciado: observe-se, 

desde logo, não ser cabível ao juiz da execução penal tomar a medida de ofício. 

Deve haver participação ativa da administração do presídio, provocando a 

atuação judicial e demonstrando a necessidade da aplicação desse tipo de 

sanção. Não poderia, de fato, o magistrado decretá-la de ofício, não somente 

por fugir à sua posição d imparcialidade, mas sobretudo por desconhecer a 

realidade do presídio. Portanto, ainda que o juiz da execução penal tome 

conhecimento, por algum dado que lhe chega às mãos, acerca da atividade de 

um determinado preso, conectado ao crime organizado, por exemplo, deve 

provocar a autoridade administrativa para que esta represente pela inclusão no 

regime disciplinar diferenciado. (NUCCI, 2007, p. 452) 

 

 Ressalte, todavia, a previsão legal do chamado RDD preventivo, no qual 

“a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento do faltoso pelo prazo de até 10 

(dez) dias.”14. Ainda assim, a incursão propriamente dita do apenado no RDD, como 

sanção que é, permanece dependente de decisão judicial, o que gera uma certa contradição 

no que diz respeito aos prazos estipulados pelo diploma legal, pois “somente para dar seu 

veredito o magistrado dispõe de 15 dias, sem contar o tempo gasto para ouvir as partes 

(MP e defesa). Logo há uma incoerência nesses prazos.” (NUCCI, 2007, p. 458). 

 Ademais, quando se depara com as situações elencadas no art. 52, 

parágrafos 1º e 2º, da LEP, o chamado RDD cautelar, surgem algumas incertezas acerca 

da existência de um procedimento a ser adotado.  

 Com efeito, a natureza cautelar do referido instituto, que busca garantir a 

segurança dentro dos estabelecimentos prisionais e em toda a sociedade, não coincide 

com o mecanismo acima exposto, tendo em vista que, enquanto o requerimento da 

autoridade administrativa espera o crivo judicial que, por sua vez, depende de defesa 

prévia e manifestação do Parquet, o criminoso, que represente alto risco para a ordem 

carcerária e social (art. 52, §1º, LEP), assim como aquele que tenha envolvimento ou 

                                                           
14Lei 7210/1984. Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso 

pelo prazo de até dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina 

e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 

2003)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art60
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participação em organizações criminosas (art. 52, §2º, LEP), terá tempo suficiente para 

agir.  

Nesse diapasão, veja-se importante julgado da 2ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região:  

CRIMINAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PODER 

ESPECIAL DE CAUTELA DO JUIZ. PRISÃO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete ao Juízo que autorizou as escutas 

telefônicas fixar o regime de cumprimento da prisão preventiva. 2. O Regime 

Disciplinar Diferenciado (RDD) - que se caracteriza como um regime de 

disciplina carcerária especial -, embora esteja regulamentado na Lei de 

Execuções Penais, se aplica tanto ao cumprimento de pena privativa de réu 

condenado como à custódia de preso provisório, podendo, assim, assumir duas 

modalidades distintas: punitiva e cautelar. 3. O RDD punitivo, por força de sua 

própria natureza, depende de procedimento disciplinar que assegure o direito 

de defesa (art. 59), de requerimento circunstanciado da autoridade competente 

(art. 54, § 1o), de manifestação do Ministério Público e da defesa (art. 54, § 

2o), e, por fim, de decisão fundamentada do juiz competente (art. 54, caput). 

4. O RDD cautelar, também por força de sua própria natureza, está adstrito ao 

poder especial de cautela do órgão judicial, com vistas a eliminar uma situação 

de perigo evidente para a sociedade. 5. Muito embora se trate de medida 

cautelar tipificada na LEP, não prevê a norma legal qualquer procedimento que 

possa ser aplicado, diferentemente do que fez com o RDD disciplinar, 

confiando ao órgão judicante a avaliação e sopesamento de sua necessidade e 

conveniência. 6. A manifestação prévia do Ministério Público e da defesa só 

se impõem quando se tratar de regime disciplinar diferenciado punitivo, o que 

explica a posição topográfica do dispositivo legal supracitado no capítulo das 

sanções disciplinares, bem como a referência do caput a estas sanções 

disciplinares aplicadas aos custodiados. 7. A medida impugnada teve caráter 

cautelar, vez que fundamentada no risco à segurança pública, na necessidade 

de resguardo da sociedade, na manutenção da ordem no meio penitenciário, e, 

principalmente, no fato de se ter apurado - mediante as interceptações 

telefônicas autorizadas pelo Juízo a quo -, que o paciente, é o chefe de uma 

perigosa organização criminosa voltada para a exploração da atividade de 

caça-níqueis, tendo determinado, expressamente, a morte de vários desafetos 

seus  entre elas a que deu ensejo à prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a 

Vara Criminal de Bangu -, a corrupção de inúmeros servidores públicos e a 

interferência no andamento das investigações de crimes relacionados a si ou 

de pessoas que integram a sua organização criminosa. 8. A acolhida do pedido 

de prisão especial, em virtude de ser o paciente bacharel em Direito, redundaria 

em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez 

que a mesma é totalmente incompatível com o regime disciplinar diferenciado, 

ressaltando-se que o regime prisional comum, a que o acusado estava 

inicialmente submetido, mostrou-se totalmente inócuo, incapaz de afastar o 

paciente de suas atividades delituosas. 8. Ordem denegada (TRF-2 - HC: 4959 

RJ 2007.02.01.000623-2, Relator: Desembargadora Federal LILIANE 

RORIZ, Data de Julgamento: 15/02/2007, SEGUNDA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::05/03/2007 - 

Página::227) 

 

 Desse modo, tem-se que o procedimento padrão utilizado quando da 

incursão do presidiário no RDD, isto é, aquele previsto nos parágrafos do art. 54, da Lei 

de Execução Penal, aplica-se somente no caso de ter o preso cometido falta grave, 

consistente em crime doloso e que ocasione a subversão da ordem ou da disciplina 

internas da unidade prisional (art. 52, caput, LEP). Tratando-se, pois, de RDD com caráter 
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de medida cautelar (art. 52, §§1º e 2º, LEP), compreende-se que, na ausência de qualquer 

disposição legal acerca do procedimento adequado, deve-se submeter tais situações ao 

poder geral de cautela do órgão judicial15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Sobre o tema, opina Vlamir Costa Magalhães: “É primordial destacar que, em sua face cautelar, o Regime 

Disciplinar Diferenciado não importa em decretação de penas ou situações definitivas, nem mesmo pode 

ser confundido com a esdrúxula figura da regressão cautelar do regime de cumprimento de pena privativa 

de liberdade. Longe disso! Trata-se de simples providência que pode ser cautelarmente adotada, daí porque 

ser impertinente a já conhecida alegação acerca da necessidade de observância de prévio contraditório e 

oportunidade de defesa, sendo plenamente viável o diferimento da manifestação tanto do Ministério Público 

quanto da defesa do acusado ou indiciado, desde que a necessidade premente ditada pelas circunstâncias 

assim justifique.” (MAGALHÃES, 2007, p.7) 
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3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA EXECUÇÃO PENAL E O REGIME 

DISCIPLINAR DIFERENCIADO CAUTELAR 

 

Suplantada a fase de conhecimento geral a respeito do RDD, volte-se a 

atenção ao objetivo precípuo desta pesquisa, qual seja, a função cautelar do Regime 

Disciplinar Diferenciado, fazendo, neste momento, um contraponto entre alguns dos 

princípios constitucionais aplicáveis à execução penal e o multicitado regime carcerário 

especial.  

Consoante já exposto, o chamado RDD cautelar compreende as hipóteses 

previstas nos parágrafos 1º e 2º, do art. 52, da Lei de Execuções Penais, a saber:  

 

Art. 52  

(...) 

§ 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. 

(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

 

Desse modo, a feição cautelar conferida ao RDD, aplicado nas situações 

acima apresentadas, justificar-se-ia pela necessidade de se prevenir a atuação indesejada 

de presidiários que são potencialmente nocivos à integridade do próprio estabelecimento 

em que se encontram cumprindo pena, dos demais presos e da sociedade.  

Nesse sentido, ensina Julio Fabrini Mirabete: 

 

Em ambas as hipóteses não se exige a prática de crime doloso ou o 

cometimento de outra falta grave, porque o fundamento para a sua imposição 

não tem o caráter punitivo próprio da sanção disciplinar. A inclusão no regime 

disciplinar diferenciado com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 52 da Lei de 

Execução Penal constitui medida preventiva, de natureza cautelar, que tem por 

finalidade garantir as condições necessárias para que a pena privativa de 

liberdade ou a prisão provisória seja cumprida em condições que garantam a 

segurança do estabelecimento penal e a ordem pública, que continuaria 

ameaçada se, embora custodiado, permanecesse preso em regime comum. 

Exige-se, portanto, que o preso apresente alto risco para a ordem e 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 em que se encontre ou no sistema prisional, ou, então, mesmo 

preso, possa liderar ou concorrer para a prática de infrações penais no mundo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art52
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exterior, por integrar quadrilha, bando ou organização criminosa. 

(MIRABETE, 2004, p. 151).  

 

Em que pese a disposição legal, há uma gama considerável de doutrinadores 

e juristas que se opõem sobremaneira às hipóteses ora comentadas, argumentando, em 

suma, a patente ofensa a diversos princípios constitucionais norteadores do Direito Penal 

material, processual e executório. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 prevê uma série de garantias de 

segurança das liberdades públicas em matéria penal e processual penal, algumas 

expressas, outras implícitas, em seu art. 5º, e, consoante aduz Guilherme de Souza Nucci:  

O estudo da execução penal deve fazer-se sempre ligado aos princípios 

constitucionais penais e processuais penais, até porque, para realizar o direito 

punitivo do Estado, justifica-se, no Estado Democrático de Direito, um forte 

amparo dos direitos e garantias individuais. Não é viável a execução da pena 

dissociada da individualização, da humanidade, da legalidade, da 

anterioridade, da irretroatividade da lei prejudicial ao réu (princípios penais) e 

do devido processo legal, como todos os outros corolários (ampla defesa, 

contraditório, oficialidade, publicidade, dentre outros). (NUCCI, 2013, p. 

1022) 

 

Passar-se-á a analisar o RDD cautelar sob o enfoque de alguns desses 

princípios.  

   

3.1 O RDD cautelar e o princípio da legalidade penal  

 

 Fruto do Estado de Direito Moderno, no qual se busca a harmonia social 

através da subordinação de todos, inclusive do soberano, perante a lei, o princípio da 

legalidade permeia todos os âmbitos do ordenamento jurídico pátrio.  

 Sobre o tema, Paulo Bonavides: 

 

O princípio da legalidade nasceu do anseio de estabelecer na sociedade humana 

regras permanentes e válidas, que fossem obras da razão, e pudessem abrigar 

os indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos 

governantes. Tinha-se em vista alcançar um estado geral de confiança e certeza 

na ação dos titulares do poder, evitando-se assim a dúvida e a intranquilidade, 

a desconfiança e a suspeição, tão usuais onde o poder é absoluto, onde o 

governo se acha dotado de uma vontade pessoal soberana ou se reputa legibus 

solutus e onde, enfim, as regras de convivência não foram previamente 

elaboradas nem reconhecidas. (BONAVIDES, 2000, p. 142)  

 

 Diante desse prisma, compreende-se que o princípio em comento tem 

relevância superior quando se trata de Direito Penal, uma vez que este ramo jurídico tem 

o condão de repercutir sobremaneira na esfera das liberdades e garantias dos indivíduos, 
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sendo necessário, pois, impor, previamente, limites à intervenção do Estado para 

salvaguardar a sociedade de abusos e de arbitrariedades descabidos16.   

 

3.1.1 Legalidade penal 

 

 A norma insculpida no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 

1988, trata do princípio da legalidade em direito penal: “Não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.”. Do mesmo modo, com redação 

que pouco difere do texto constitucional supracitado, preconiza o art. 1º, do Código 

Penal17.  

 Ademais, outros diplomas legais, de amplitude internacional, também 

preconizam a legalidade penal, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), em seu artigo 9º18; e o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 1519.  

 Em matéria de execução penal, por sua vez, o princípio da legalidade 

encontra expressão nos arts. 2º, caput, e 3º, da Lei 7.210/84, ao estabelecer, 

primeiramente, que a jurisdição penal no processo de execução será exercida “na 

conformidade desta lei e do Código de Processo Penal” e, em seguida, que “ao condenado 

e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela 

Lei”20. Desse modo, segundo Julio Fabrini Mirabete: 

                                                           
16Sobre o tema: A gravidade dos meios que o Estado emprega na repressão do delito, a drástica intervenção 

nos direitos mais elementares e, por isso mesmo, fundamentais da pessoa, o caráter de ultima ratio que esta 

intervenção deve ter, impõem necessariamente a busca de um princípio que controle o poder punitivo estatal 

e que confine sua aplicação em limites que excluam toda arbitrariedade e excesso do poder punitivo. 

(BITENCOURT, 2010, p.40) 
17 Decreto-Lei nº 2848/1940. Art. 1º: Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal.  
18Declaração Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) Art. 9º - Princípio da 

legalidade e da retroatividade. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em 

que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor 

pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, 

a lei estipular a imposição de pena mais leve, o deliquente deverá dela beneficiar-se. 
19Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Art. 15: 1. ninguém poderá ser condenado por atos 

omissões que não constituam delito de acordo com o direito nacional ou internacional, no momento em que 

foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da 

ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o 

delinqüente deverá dela beneficiar-se. 2. Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento ou 

a condenação de qualquer individuo por atos ou omissões que, momento em que forma cometidos, eram 

considerados delituosos de acordo com os princípios gerais de direito reconhecidos pela comunidade das 

nações. 
20 Ainda sobre o princípio da legalidade na execução penal, cumpre transcrever o item 19 da exposição de 

motivos da Lei 7.210/84: e o art. 45 do mesmo diploma legal.   
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Como corolário do princípio proclamado no art. 2º, assegura a lei de execução 

ao condenado os direitos não atingidos pela sentença (art. 3º), dispõe sobre os 

deveres e os direitos dos sentenciado (arts. 38 a 43), cuida da definição de faltas 

graves, remetendo à lei local a definição das leves e médias (arts. 49 a 52), 

prevê as sanções e as recompensas, a forma de aplicação das sanções, bem 

como o procedimento disciplinar (arts. 53 a 60), determina o procedimento 

judicial referente a situações nela previstas (art. 194), etc.  (MIRABETE, 2004, 

p. 30) 

 

 Remontam os autores à Carta Magna Inglesa de 1215, mais conhecida 

como Carta do Rei João Sem Terra, para atribuir a origem de tal princípio21. Contudo, 

sua formulação em termos mais precisos se deu somente no final do século XVIII, com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fruto da Revolução Francesa, 

mais precisamente em seus artigos 7º e 8º22, “o que levou Eduardo García de Enterría a 

afirmar que ‘o princípio da legalidade dos delitos e das penas, instituído pela Ilustração e 

concretado no grande livro de Beccaria, teve sua entrada solene na história através destes 

artigos da Declaração’.” (GRECO, 2010, p. 91).  

 Assim, tem-se que o princípio em voga constitui, em síntese, efetiva 

limitação ao poder punitivo do Estado. Nas palavras de Rogério Greco: “Por intermédio 

da lei existe a segurança jurídica do cidadão de não ser punido se não houver uma previsão 

legal criando o tipo incriminador, ou seja, definindo as condutas proibidas (comissivas 

ou omissivas), sob a ameaça de sanção.” (GRECO, 2010, p. 91). 

 

3.1.2 As funções do princípio da legalidade e o RDD cautelar 

 

 Conforme Rogério Greco, o princípio da legalidade possui quatro funções 

fundamentais (GRECO, 2010, p, 92): 

 

1ª) proibir a retroatividade da lei penal (nullum crimen nulla poena sine lege 

praevia); 

                                                           
21 Constituição Inglesa de 1215. Art. 36: Nenhum homem livre será detido, nem preso, nem despojado de 

sua propriedade, de suas liberdades ou livres usos, nem posto fora da lei, nem exilado, nem perturbado de 

maneira alguma; e não poderemos, n3m faremos pôr a mão sobre ele, a não ser em virtude de um juízo 

legal de seus pares e segundo as leis do País. – Carta Magna Inglesa de 1215.  
22 Constituição Inglesa de 1215. Art. 7º Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos 

determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam 

ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer cidadão convocado ou detido em 

virtude de lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência; Art. 8º A lei 

apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão por 

força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. 
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2ª) proibir a criação de crimes e penas pelos costumes (nullum crimen nulla 

poena sine lege scripta); 

3ª) proibir o emprego de analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar 

penas (nullum cimen nulla poena sine lege stricta); 

4ª) proibir incriminações vagas e indeterminadas (nullum crimen nulla 

poena sine lege certa)  

 

 No que concerne à quarta função acima destacada, muitos autores alegam 

que a redação legal dos parágrafos 1º e 2º, do art. 52 da LEP, que tratam do RDD cautelar, 

contém termos vagos e imprecisos, a despeito do que preconiza o princípio da legalidade. 

 Com efeito, os dispositivos legais supramencionados possuem vocábulos 

genéricos, como as expressões “que apresentem alto risco para a ordem e a segurança 

do estabelecimento penal ou da sociedade” ou “sob o qual recaiam fundadas suspeitas 

de participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando”, 

sendo, por isso, alvo de severas críticas pelos estudiosos do Direito. Guilherme de Souza 

Nucci aduz:  

 
(...) presos provisórios ou condenados, de nacionalidade brasileira ou 

estrangeiros, podem seguir para o regime disciplinar diferenciado se 

representarem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal 

ou da sociedade. Esta norma merece críticas, pois apresenta termo 

exageradamente aberto. O que seria alto risco para a segurança da sociedade? 

Se o indivíduo está preso, em tese, encontra-se sob tutela estatal e nenhum 

risco correria a sociedade. Logo, se for aplicada a esmo dará ensejo ao abuso 

estatal, pois qualquer preso poderia ser inserido no RDD, mesmo sem 

necessidade. O critério é muito subjetivo e não fornece contornos e limites para 

ser analisado devidamente. (NUCCI, 2007, p. 450).  

 

 Na mesma senda, critica Carlos Roberto Bitencourt: 

 

(...) a Lei n. 10.792/2003, ao criar o regime disciplinar diferenciado de 

cumprimento de pena, viola flagrantemente o princípio da legalidade penal, 

criando, disfarçadamente, uma sanção penal cruel e desumana sem tipo penal 

definido correspondente. A tipicidade legal exige que a norma contenha a 

descrição hipotética de comportamento proibido com alguma precisão, como 

forma de impedir o poder indiscriminado de atribuir a alguém uma punição 

legal sem uma correspondente infração penal. É intolerável que o legislador 

ordinário possa criar tipos tão vagos e imprecisos como “alto risco para a 

ordem e a segurança do estabelecimento penal” ou "recaiam fundadas 

suspeitas.de envolvimento ou participação” (art. 52, §§ l2 e 22), sem declinar 

que “tipo de conduta” poderia criar o referido “alto risco” ou caracterizar 

“suspeitas fundadas”, como sugere aquele diploma legal. (BITENCOURT, 

2010, p. 43)  
 

 Nesse diapasão, os autores sobreditos reprovam a previsão legal do RDD 

cautelar (art. 52, §§1º e 2º, LEP), uma vez que o legislador infraconstitucional, ao permitir 
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tipos penais genéricos e subjetivos, acaba dando margem para que o administrador 

penitenciário atue de maneira arbitrária, afastando-se, pois, dos preceitos da legalidade 

penal. Sobre o tema, aduz Mirabete:  

 

a execução das sanções penais não pode ficar submetida ao poder de arbítrio 

do diretor dos funcionários e dos carcereiros das instituições penitenciárias, 

como se a intervenção do juiz, do Ministério Público e de outros órgãos fosse 

algo de alheio aos costumes e aos hábitos do estabelecimento. Proclama, aliás, 

a Constituição Federal que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei’; assim, se de um lado se podem impor 

ao condenado as sanções penais estabelecidas na legislação, observadas as 

limitações constitucionais, de outro não se admite seja ele submetido a 

restrições não contidas na lei. (MIRABETE, 2004, p. 30) 

 

 Com o fito de dar solução para o aparente descompasso legislativo, Nucci 

aconselha que “a união dos §§1º e 2º do art. 52 daria o melhor cenário para a decisão 

judicial de transferência do preso para o regime disciplinar diferenciado. Um ou outro, 

isoladamente considerados, não nos parece suficiente” (NUCCI, 2007, p. 450). Desse 

modo, quer o doutrinador dizer que os presos de alta periculosidade para o presídio ou 

para a sociedade são necessariamente aqueles que integram ou lideram o crime 

organizado.  

 É bastante razoável o raciocínio do autor, considerando que o ‘alto risco’ 

guarda relação com a capacidade de influência do detento sobre os demais e ao seu poder 

de liderança que, muitas vezes, consegue extrapolar os muros do presídio. Dito de outra 

maneira, a atuação de um preso individual e isoladamente, que não conte com o apoio e 

a resignação dos seus pares, dificilmente terá coro na unidade prisional, de modo a não 

representar um alto risco para a ordem do próprio estabelecimento ou da sociedade.  

 Não se olvida, contudo, que, de fato, os dispositivos ora em comento, nos 

termos empregados na Lei de Execução Penal, não oferecem uma precisa definição das 

expressões acima discutidas, porém, no que concerne à exacerbação de poderes por parte 

da administração dos presídios, concessa vênia, ousa-se discordar, uma vez que a inclusão 

do RDD, ainda que cautelar, depende do despacho do juiz competente.  

 Nesse passo, “é fundamental que a análise do que seja ‘alto risco para a 

ordem e a segurança do estabelecimento penal’ e ‘alto risco para a sociedade’ seja feita 

pelo juiz da execução, já que aludidas expressões são excessivamente vagas e abertas” 

(MOURA, 2007, P. 290). 

 

3.2 O RDD cautelar e o princípio da materialização do fato 
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3.2.1 Materialização ou exteriorização do fato 

 

 O princípio da materialização ou exteriorização do fato consubstancia-se 

no brocardo latino que diz nullum crimen sine actio, significando que somente com a 

realização de alguma conduta (ação) poder-se-ia configurar a ocorrência de um crime. 

Nas palavras de Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha: “ninguém pode ser punido 

pelo o que pensa (mera cogitação) ou pelo modo de viver. Só responde penalmente quem 

realiza um fato.” (GOMES; SANCHES, 2007, p. 114) 

 Nesse diapasão, vislumbra-se que o princípio em comento prestigia o 

chamado direito penal do fato, em detrimento daquilo que os juristas costumeiramente 

denominam de direito penal do autor. Desse modo, adotou-se no Direito Penal 

Brasileiro a postura da não incriminação em razão de aspectos meramente particulares do 

indivíduo, como a sua personalidade, seu modo de vida, seu caráter, etc.  

 

3.2.1.1 Direito penal do fato x Direito penal do autor 

 

 Com bastante brevidade, para não adentrar em matéria exorbitante do tema 

central desta pesquisa, somente com o intuito de proporcionar melhor entendimento do 

que será exposto a seguir, cumpre anotar o conceito de cada uma das teorias acima 

mencionadas.  

 O direito penal do fato, também chamado de direito penal da culpa, 

caracteriza-se pela punição do indivíduo, única e exclusivamente, dentro dos contornos 

daquilo que ele, de fato, praticou, isto é, para se responsabilizar criminalmente alguém é 

necessária a comprovação cabal de que este alguém concorreu direta ou indiretamente 

para a prática da conduta que lhe foi imputada.  

 Nessa esteira, convém colacionar, por bastante elucidativo, o comentário 

de José Carlos de Oliveira Robaldo (2009): 

 

Nessa perspectiva não interessa o histórico ou antecedente do investigado 

ou suspeito. Por mais criminoso que seja o possível autor da infração, assim 

mesmo, para a sua condenação, impõe-se ao autor da ação penal, que, em regra, 

é o Ministério Público (estadual ou federal), obedecendo aos princípios 

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, 

por meios lícitos, provar cabalmente o seu envolvimento. 
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  Já no que condiz ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, 

como classificam alguns, pune-se o indivíduo pelo o que ele é, ou seja, consideram-se, 

quando da responsabilização penal da pessoa, as suas características pessoais, seus 

antecedentes criminais, seu histórico de vida, etc.  

 Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha ensinam no tocante à origem 

histórica do direito penal do autor: 

 

 O Direito penal nazista, regido doutrinariamente pela denominada Escola de 

Kiel, é exemplo histórico de Direito Penal do Inimigo (o sujeito, na época 

nazista, era punido não pelo o que fazia, senão pelo o que era: judeu, prostituta, 

homossexual, etc.) (GOMES; SANCHES, 2007, p. 115) 

 

Para arrematar e elucidar qualquer dúvida a respeito do tema, vale a pena 

destacar a doutrina de Claus Roxin:  

 

Por Derecho penal del hecho se entiende una regulación legal, en virtud de la 

cual la punibilidad se vincula a una acción concreta descrita típicamente (o a 

lo sumo a varias acciones de ese tipo) y la sanción representa sólo la respuesta 

al hecho individual, y no a toda la conducción de la vida del autor o a los 

peligros que en el futuro se esperan del mismo. Frente a esto, se tratará de un 

Derecho penal de autor cuando la pena se vincule a la personalidade del autor 

y sea su asocialidad y el grado de la misma lo que decida sobre la sanción 

(ROXIN, 1997, p. 176) 

 

 Diante dessa sucinta explicação, cumpre invadir a seara do princípio da 

exteriorização do fato em matéria de execução penal e sua relação com o RDD cautelar.  

 

3.2.2 A materialização do fato em sede de execução penal e sua relação com o RDD 

cautelar 

 

 Como é cediço, a fase de execução penal corresponde, de maneira 

genérica, ao momento no qual o agente cumprirá a sanção a ele imposta em virtude de 

sua condenação. Assim, compreende-se que, nessa fase, não se está mais a perquirir a 

existência ou não de fato delituoso, mas almeja-se somente garantir que sejam fielmente 

atendidos os mandamentos da sentença, tudo de conformidade com os preceitos legais.  

 Todavia, não se pode esquecer que há, na Lei de Execução Penal, previsão 

de sanções disciplinares que deverão incidir sobre os presidiários que comentam alguma 

falta. É nesse cenário que, conforme dito em linhas atrás, aparece o RDD.  
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 Desse modo, depara-se, analogicamente, com situação extremamente 

semelhante daquela ensejadora da aplicação do princípio da materialização do fato, qual 

seja: a prática de um ato de natureza infracional com a possibilidade de se impor sanção 

correspondente. Por isso, entende-se ser perfeitamente possível a incidência do referido 

princípio na fase de execução penal. 

 Entretanto, quando se trata de RDD de natureza cautelar, não se exige a 

prática de qualquer falta pelo detento para incidir sobre ele a medida sancionatória 

disciplinar, havendo, desse modo, posicionamentos no sentido de que as hipóteses 

elencadas nos §§1º e 2º, do art. 52 (LEP), prestigiam, sobremodo, o chamado direito penal 

do autor, em prejuízo do direito penal do fato, hodiernamente adotado pelo ordenamento 

jurídico pátrio. Nesse sentido: 

 

(...) todas estas restrições não estão dirigidas a fatos e sim a determinada classe 

de autores. Busca-se claramente dificultar a vida destes condenados no interior 

do cárcere, mas não porque cometeram um delito, e sim porque segundo o 

julgamento dos responsáveis pelas instâncias de controle penitenciário, 

representam um risco social e/ou administrativo ou são “suspeitas” de 

participação em bandos ou organizações criminosas. Esta iniciativa conduz, 

portanto, a um perigoso Direito penal de autor, onde “não importa o que se faz 

ou omite (o fato) e sim quem – personalidade, registros e características do 

autor – faz ou omite (a pessoa do autor) (BUSATO, 2004, p. 11) 

 

 

De fato, a aplicação do RDD como medida cautelar não está atrelada à prática 

de qualquer ato pelo agente encarcerado, conforme se depreende, claramente, do próprio 

texto legal. Basta, pois, que referido indivíduo represente uma ameaça à incolumidade do 

estabelecimento prisional ou da sociedade, ou, ainda, haja fundadas suspeitas da sua 

participação em organizações criminosas.  

Diante disso, questiona-se: seria plausível a aplicação da sanção disciplinar 

em estudo amparada somente pela justificativa da potencial periculosidade do sujeito 

preso? E mais: tal prática não seria condenada pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez 

que se adotou, como dito outrora, a teoria do direito penal do fato?  

Nesse contexto, faz-se mister observar a natureza eminentemente cautelar do 

instituto em questão, que, assim como as demais medidas cautelares, sustenta-se nos 

pressupostos constitucionais da necessidade e da adequação de sua aplicação, previstos 

no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.  
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Continuando o raciocínio, tome-se como base o instituto da prisão preventiva, 

que se fundamenta no acautelamento dos interesses da jurisdição criminal23, “objetivando 

impedir que eventuais condutas praticadas pelo autor e/ou por terceiros possam colocar 

em risco a efetividade da fase de investigação e do processo.” (OLIVEIRA, 2012, p. 542)  

Ora, se o legislador preocupou-se em prevenir as fases inquisitiva e 

processual de potenciais ameaças a sua eficácia, não seria demais concluir pela 

necessidade de se fazer o mesmo no estágio de execução, sob igual fundamento (o de 

garantir efetividade).  

Com efeito, o RDD cautelar busca coibir que presos de alto risco 

comprometam a efetividade da execução penal, subvertendo a ordem dentro dos presídios 

ou comandando práticas criminosas extramuros.  

 Destarte, poder-se-ia justificar a aplicação do direito penal do autor pela 

própria natureza cautelar do instituto em comento, a qual pressupõe necessidade e 

adequação da medida adotada. 

 

3.3 O RDD cautelar e o princípio da jurisdicionalidade da execução penal. 

 

3.3.1 Jurisdicionalidade da execução penal 

 

 Falar em princípio da jurisdicionalidade em sede de execução da pena 

requer que se faça um breve apanhado acerca da natureza jurídica da própria execução 

penal.  

 De uma maneira geral, a doutrina costuma classificar os sistemas de 

execuções penais em administrativos ou jurisdicionais. Nos primeiros, em suma, o 

presidiário é considerado objeto da execução e qualquer alteração nas suas condições de 

cumprimento de pena ficam a cargo da liberalidade do Estado, no exercício do jus 

puniendi; já nos sistemas ditos jurisdicionais, o detento passa a ser sujeito de uma relação 

jurídica, a qual tem o Estado no polo adverso, sendo, portanto, titular de direitos e 

obrigações.  

 

                                                           
23Veja-se os requisitos fáticos ensejadores da prisão cautelar:  Artigo 312, caput do CPP: A prisão 

preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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(...) há basicamente duas posições a respeito da natureza jurídica da execução 

penal. De um lado, juristas alemães, principalmente, sustentam a 

jurisdicionalidade da execução penal, alicerçados no brocardo latino jurisditio 

sine executione esse non potest. De outro, os processualistas italianos e 

franceses, de modo geral, entendem que na execução se provê a atuação do 

comando da decisão irrevogável (sentença condenatória transitada em 

julgado), aplicando-se os meios apropriados, numa atividade que se 

desenvolve por via autoritária, mediante a sujeição do indivíduo ao julgado 

(MIRABETE, 2004, p. 31)  

 

  

 Da análise do art. 2º24, da LEP, depreende-se que a posição adotada pelo 

legislador quando da elaboração do referido diploma legal foi a da jurisdicionalidade da 

execução penal, uma vez que o texto da lei faz menção à “jurisdição penal” e ao “processo 

de execução”. Nesse mesmo passo, apresenta-se a Exposição de Motivos da LEP:  

O Projeto reconhece o caráter material de muitas de suas normas. Não sendo, 

pois, regulamento penitenciário ou estatuto do presidiário, avoca todo o 

complexo de princípios e regras que delimitam e jurisdicionalizam a 

execução das medidas de reação criminal. A execução das penas e das 

medidas de segurança deixa de ser um Livro do Código de Processo para 

ingressar nos costumes jurídicos do País com a autonomia inerente à dignidade 

de um novo ramo jurídico: o direito de Execução Penal.25”  

 

 Dessa maneira, cumpre observar que a função jurisdicional do Estado não 

se exaure com o trânsito em julgado da sentença condenatória, atingindo, seguramente, a 

fase de cumprimento da determinação judicial. Trocando em miúdos, a execução da pena 

não fica a cargo da discricionariedade da administração do presídio26.  

 Há que se ponderar, todavia, que a execução penal está envolvida 

sobremodo no plano administrativo, na medida em que a aplicação da pena é afeta ao 

direito penitenciário e este, por sua vez, de competência do Executivo. Sobre esse aspecto, 

entende Guilherme de Souza Nucci:  

 

O entrocamento entre a atividade jurisdicional e a administrativa ocorre porque 

o Judiciário é o órgão encarregado de proferir os comandos pertinentes à 

execução da pena, embora o efetivo cumprimento se dê em estabelecimentos 

administrativos, custeados e sob a responsabilidade do Executivo. É certo que 

o juiz é o corregedor do presídio, mas a sua atividade fiscalizadora não supre 

                                                           
24 Lei 7210/1984. Art. 2º, caput: A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o 

Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de 

Processo Penal. 
25Exposição de Motivos à Lei de Execução Penal. Item 12  
26 Sobre o tema, Julio Fabrini Mirabete: “A justiça penal não termina com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, mas realiza-se, principalmente, na execução. É o poder de decidir o conflito entre o direito 

público subjetivo de punir (pretensão punitiva ou executória) e os direitos subjetivos concernentes à 

liberdade do cidadão. Esse conflito não se resume aos clássicos incidentes da execução, mas estabelece-se 

também em qualquer situação do processo executório e, que se contraponham, de um lado, os direitos e 

deveres componentes do status do condenado, delineados concretamente na sentença condenatória e, de 

outro, o direito de punir do Estado, ou seja, de fazer com que se execute a sanção aplicada na sentença. 

(MIRABETE, 2004, p. 32).    
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o aspecto de autonomia administrativa plena de que gozam os 

estabelecimentos penais no País, bem como os hospitais de custódia e 

tratamento. (NUCCI, 2013, p. 1019) 

 

 Nessa ordem de ideias, pontua Mirabete, fala-se na judicialização da 

execução penal, significando que a intervenção do juiz, na execução da pena, é atividade 

eminentemente jurisdicional, sem exclusão daqueles atos acessórios, de ordem 

administrativa, que acompanham as atividades do magistrado. (MIRABETE, 2004, p. 

32).  

Nisso consiste, pois, o princípio da judicialização da execução penal: é a 

presença incisiva do órgão judicial, assegurando-se o controle jurisdicional do magistrado 

sobre a fase executória do processo penal. Em contrapartida, garante-se ao preso a 

oportunidade de defesa plena durante o cumprimento da sanção que lhe foi imputada, 

evitando o cometimento de abusos pela autoridade administrativa27. Busca-se, assim, 

viabilizar que a fase de execução da pena obedeça estritamente aos ditames proclamados 

na sentença condenatória, de modo a coibir eventual descompasso entre o teor da decisão 

e a sua execução, que poderia ser provocado caso fosse dado à administração 

penitenciária agir por seu livre arbítrio.  

 

3.3.2 O RDD cautelar face à jurisdicionalidade da execução penal 

 

Na esteira da jurisdicionalidade da fase executória, compreende-se, pois, que 

o sujeito preso permanece titular dos direitos não suspensos em virtude da sentença ou da 

Lei e, segundo Maria Thereza Rocha de Assis Moura:  

 
(...) sendo o condenado portador de direitos fundamentais e de deveres perante 

o Estado, qualquer limitação aos seus direitos deve encontrar pressuposto na 

Constituição; só pode ser autorizada quando se demonstrar indispensável para 

a asseguração da execução e para a segurança, tanto do estabelecimento 

prisional, como da sociedade. Segue, daí, que toda restrição de direitos do 

preso deve ser fundamentada, como fundamentadas devem ser todas as 

decisões em sede de execução penal. (MOURA, 2007, p. 284) 

 

Diante disso, refleta-se acerca do cerceamento do direito de reação do 

presidiário frente a sua colocação em regime carcerário mais gravoso, quando esta se dá 

com arrimo nos §§1º e 2º, do art. 52, da LEP.  

                                                           
27 Continua o mestre: “As garantias jurídicas ao condenado não devem ser apenas aquelas que se relacionam 

com a lei que regula a execução. Devem estender-se também à autoridade encarregada de aplica-la (...) Daí, 

a necessidade de um juiz da execução penal, ou, nos termos da exposição de motivos, ‘do exercício de uma 

jurisdição especializada’ na execução.” (MIRABETE, 2004, p. 33) 
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Conforme aludido reiteradas vezes ao longo deste trabalho, a imposição do 

RDD cautelar se pauta em um juízo subjetivo acerca do grau de ameaça que o presidiário 

representa para a manutenção da ordem penitenciária e social. Desse modo, não há que 

se falar em apuração de falta grave (como ocorre no caso da norma insculpida no caput 

do art. 52 da LEP), nem em oitiva prévia do Ministério Público e da defesa28, uma vez 

que, repita-se, está-se diante de medida preventiva que tem urgência em ser implementada 

para que possa surtir os efeitos esperados.   

Veja-se, nesse sentido, o julgado exarado pela Terceira Turma do TRF da 1ª 

Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCLUSÃO 

EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO - RDD. ART. 52, §§ 1º E 2º, 

DA LEI 7.210/1984 (EXECUÇÕES PENAIS). NULIDADE ABSOLUTA. 

AFASTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. 

PARTICIPAÇÃO ATUAL EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTO 

RISCO. 1. Não cabe alegar nulidade absoluta da decisão, em razão de não ter 

sido precedida de processo administrativo disciplinar, quando seu fundamento 

não diz respeito à disciplina do preso, mas à sua participação em organização 

criminosa e no risco que apresenta à segurança da coletividade. 2. Considera-

se que o devido processo foi cumprido na hipótese em que, prolatada a cautelar, 

com contraditório diferido, em razão do caráter emergencial da medida, o preso 

apresenta sua defesa antes da decisão de mérito. 3. O RDD é medida extrema, 

destinada exatamente aos presos de elevado potencial de criminalidade que, 

mesmo recolhidos em estabelecimentos prisionais, continuam a participar de 

organizações criminosas, com poder de decisão. 4. A medida não é um 

processo judicial à parte, mas tem natureza cautelar e, por isso, prescinde da 

existência de provas robustas 5. Na hipótese, a decisão obedeceu ao que 

determinam os §§ 1º e 2º do art. 59 da Lei 7.210/1984 e fundamentou-se na 

atualidade da participação do preso em organização criminosa, alto risco para 

o estabelecimento penal, o meio social, a segurança e a ordem pública. 6. 

Agravo em execução a que se nega provimento. (TRF-1 - AGEPN: 819 RO 

0000819-34.2013.4.01.4100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 05/06/2013, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.432 de 14/06/2013) 

 

 

 Contudo, face à inexistência de um procedimento expressamente previsto 

na legislação, há quem propague que o RDD cautelar fere o princípio da 

jurisdicionalidade da execução penal, tendo em vista que a medida preventiva retiraria do 

detento o seu direito a um devido processo legal, ao inseri-lo no isolamento celular sem 

defesa prévia.  

 Ademais, argumenta-se que a avaliação sobre a relevância do perigo que 

o apenado representa para a segurança da coletividade, hipótese prevista no §1º, do art. 

52, LEP, daria margem ao exercício arbitrário das autoridades administrativas com 

poderes de representação frente ao órgão judicial. Isso porque, como antedito alhures, a 

                                                           
28 Procedimento padrão do art. 53 da LEP 
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inclusão do preso em RDD somente processar-se-á mediante requerimento 

circunstanciado da administração do presídio destinado ao juiz da execução.  

 Desse modo, a autoridade encarregada da administração da unidade 

prisional, ainda que não possua poderes para agir de ofício e fazer incidir sobre o detento, 

de prontidão, o isolamento celular, tem função de enorme relevância nesse desiderato, 

pois será de sua lavra a justificativa de aplicação do RDD encaminhada ao juiz da 

execução. Nesse ponto, frise-se, não é dado ao preso, em virtude da natureza cautelar da 

medida, apresentar defesa anterior ao despacho judicial.  

 Saliente-se, todavia, que o juízo da execução não está, de forma alguma, 

adstrito aos motivos a si apresentados no requerimento de aplicação do RDD cautelar, 

devendo, pois, agir pelo seu livre convencimento, atentando-se sempre para a necessidade 

e adequação da providência. Afasta-se, pois, o argumento de que a cúpula administrativa 

da penitenciária estaria gozando de amplos poderes, em afronta à jurisdicionalidade da 

fase executória.  

 Em suma, tem-se que, no tocante à aplicação do RDD, não pode o 

magistrado agir de ofício, nem tampouco o diretor do estabelecimento prisional (ou outra 

autoridade encarregada) tem poderes para fazer incidir sobre o detento o isolamento 

celular.  
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4 OS POSICIONAMENTOS ACERCA DA APLICAÇÃO DO REGIME 

DISCIPLINAR DIFERENCIADO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE 

NATUREZA CAUTELAR 

 

 Reservou-se este último capítulo para tratar da questão da 

constitucionalidade/inconstitucionalidade do RDD cautelar. O tema é deveras 

controverso no meio doutrinário e, frequentemente, tem sido levado a debate nos tribunais 

superiores.  

Veja-se, então, os principais argumentos de cada uma das correntes 

defendidas pela doutrina e o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

bem como pelo Supremo Tribunal Federal a esse respeito.  

 

4.1 O posicionamento doutrinário  

 

Dificilmente, encontram-se nos manuais de execução penal críticas ou 

enaltecimentos direcionados especificamente ao instituto do RDD na sua acepção de 

medida cautelar. Decerto, a maioria dos autores posicionar-se-á favorável ou não à 

aplicação do dito regime carcerário especial em sua completude, isto é, abrangendo todas 

as hipóteses de cabimento elencadas no art. 52, da Lei de Execução Penal.   

Diante disso, examinar-se-á os principais argumentos apresentados pelos 

autores e estudiosos do direito, sob as duas perspectivas 

(constitucionalidade/inconstitucionalidade), mantendo o foco naquilo que compete à 

finalidade da presente pesquisa, repise-se, o RDD cautelar.  

 Nessa esteira, de início, veja-se as palavras de Guilherme de Souza Nucci: 

 

Diante das características do mencionado regime, em especial ao isolamento 

imposto ao preso durante 22 horas por dia, situação que pode perdurar por até 

360 dias, há argumentos no sentido de ser essa prática uma pena cruel. 

Pensamos, entretanto, que não se combate o crime organizado, dentro ou fora 

dos presídios, com o mesmo tratamento destinado ao delinquente comum. Se 

todos os dispositivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal fossem 

fielmente cumpridos, há muitos anos, pelo Poder Executivo (...), certamente o 

crime não estaria, hoje, organizado, de modo que não haveria necessidade de 

regimes como o estabelecido pelo art. 52 da Lei de Execução Penal. (...) Diante 

da realidade, oposta ao ideal, criou-se o RDD. (...) Proclamar a 

inconstitucionalidade desse regime, fechando os olhos aos imundos cárceres 

aos quais estão lançados muitos presos no Brasil é, com a devida vênia, uma 

imensa contradição. Constitui situação muito pior ser inserido em uma cela 

coletiva, repleta de condenados perigosos, com penas elevadas, muitos deles 

misturados aos presos provisórios, sem qualquer regramento e completamente 
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insalubre, do que ser colocado em cela individual, longe da violência de 

qualquer espécie, com mais higiene e asseio, além de não se submeter a 

nenhum tipo de assédio de outros criminosos. (NUCCI, 2010, p. 1007) 

 

 Da análise do excerto acima colacionado, depreende-se que o doutrinador, 

ainda que não faça menção taxativa, refere-se às hipóteses de aplicação do RDD cautelar, 

uma vez que estas visam, primordialmente, combater o desenvolvimento das facções 

criminosas dentro dos estabelecimentos prisionais. Aliás, esta foi a mola propulsora da 

própria criação do RDD.  

Note-se, pois, que o autor, protestando pela constitucionalidade do RDD, 

argumenta, em suma, a necessidade de um controle incisivo sobre certos detentos para 

combater o avanço do crime organizado dentro dos presídios. A técnica utilizada pelo 

legislador, quando da criação do RDD, e preconizada pelo sobredito jurista, consiste, 

basicamente, em afastar os cabeças de grupos criminosos e outros presos de extrema 

periculosidade do convívio dos demais infames, almejando dificultar a articulação dos 

mesmos para o exercício do crime intra e extramuros.  

Ademais, Nucci responsabiliza o Poder Executivo pela situação calamitosa 

dos presídios brasileiros, arguindo que o fracasso do sistema prisional deste País provém 

do descaso de décadas a que esteve, e permanece, submetido. Desse modo, não se pode, 

obviamente, acreditar que o RDD solucionará o problema que se erigiu no decorrer de 

longos anos, todavia, somente o manejo de medidas enérgicas, a curto prazo, poderá 

sustentar a própria existência do sistema prisional e garantir que ele não vire o completo 

caos. 

Ora, não há como se negar que a colocação de um preso líder de seita 

criminosa em isolamento celular é medida bastante eficiente para promover o 

enfraquecimento desses grupos indesejados e, consequentemente, a sua extinção. De fato, 

o afastamento de um indivíduo que represente, sobremaneira, má influência para os 

demais é capaz de transformar todo um ambiente. A título de exemplo, somente para dar 

amparo ao raciocínio recém exposto, cumpre mencionar a prática corriqueira levada a 

efeito no ambiente escolar, quando, ainda crianças, alguns alunos são separados de outros 

porque, juntos, prejudicam a execução da aula e o trabalho do professor com seu mau 

comportamento. Nessa esteira, coadunando com Nucci, aduz Vlamir Costa Magalhães: 

 

(...) o Regime Disciplinar Diferenciado é ferramenta constitucionalmente 

legítima a ser aplicada quando demandada pelas circunstâncias do caso 

concreto tanto como sanção, quanto como cautela. Por se tratar de medida 

restritiva de direitos, as autoridades competentes devem logicamente empregá-
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la com cuidado, porém, sem qualquer receio, quando tal instrumento mostrar-

se útil para não permitir que os germes da balbúrdia e da desmoralização 

institucional venham a se instalar no corpo estatal. (MAGALHÃES, 2007, p. 

11) 

 

Mais uma vez, depara-se com o entendimento de que a clausura individual 

mostra-se eficiente e necessária à manutenção da ordem nos presídios. Efetivamente, não 

se olvida que as restrições aos direitos dos sujeitos, ainda mais àqueles pertinentes à sua 

liberdade, precisam ser ponderadas e aplicadas com razoabilidade, tendo em vista que 

vivemos em um Estado Democrático, no qual, enfatize-se, o direito à liberdade é 

prerrogativa inderrogável. Assim, somente diante de uma situação que enseje o 

encarceramento isolado do apenado é que se pode proceder, com legitimidade, a aplicação 

do RDD.  

Ademais, no tocante à questão da ordem e da segurança dentro do 

estabelecimento penal, vê-se que esta importa intrinsecamente na situação dos próprios 

detentos, que, diferentemente daqueles que são levados ao RDD, não representam alto 

risco, nem compõem organizações criminosas, quadrilhas ou bandos. Com isso, pretende-

se asseverar que os presos que não compactuam com as organizações criminosas têm o 

direito de cumprir dignamente a pena a si imposta e buscar a reinserção social, sem que 

sejam aliciados, ou, até mesmo obrigados por líderes do crime organizado a se 

corromperem. 

Isso porque, frequentemente, noticia-se o homicídio de presidiários por seus 

pares, sendo grande parte desses assassinatos orquestrados por grupos criminosos que 

atuam dentro da própria penitenciária e que exigem dos apenados respeito e obediência.  

Assim, uma vez que o sujeito não coaduna com a ordem emanada da dita facção 

criminosa, é repreendido com a ameaças e, mais drasticamente, acaba pagando com a 

própria vida. Sobre o tema, opina José Paulo Baltazar Júnior:  

 

De fato, é conhecido o problema disciplinar enfrentado nas prisões brasileiras, 

a resultar em verdadeira dominação das instituições por parte dos presos mais 

fortes ou integrantes de determinados grupos, de modo a submeter os demais 

a toda sorte de violências e até mesmo à morte, bem como a perseverar na 

prática criminosa de dentro do estabelecimento, particularmente no caso de 

organizações criminosas, valendo-se da facilidade dos meios de comunicação 

postos à disposição, bem assim do livre acesso de visitantes que, a par da 

necessária e conveniente assistência familiar, servem aos propósitos de levar 

ordens e determinações para os executantes que não estão encarcerados. 

(BALTAZAR JÚNIOR, 2007) 

 



47 
 

  Dessa maneira, fica evidente o importante papel que o RDD realiza no 

enfrentamento e combate ao crime organizado, um dos principais fatores do atual colapso 

que vivencia o sistema prisional deste País.  

Ainda na linha de pensamento de José Paulo Baltazar Junior, acerca da 

constitucionalidade do instituto sob análise, afirma o autor que a implementação do 

Regime Disciplinar Diferenciado na execução penal não viola a Constituição, 

constituindo forma proporcional de resposta penal em casos graves, que, ao contrário de 

ofender, concretiza a garantia constitucional da individualização da pena (BALTAZAR 

JUNIOR, 2007, p. 11). 

Marcelo de Barros Lessa apud Jorge Fernando dos Santos Ribeiro, em seu 

artigo intitulado “Regime disciplinar diferenciado (RDD) – breves considerações”, 

defendendo a constitucionalidade do RDD, aduz:  

 

Não se consegue compreender as críticas doutrinárias que são endereçadas ao 

isolamento absoluto de presos líderes de organizações criminosas, após se 

terem informações seguras de que continuam a comandar seus negócios. O 

isolamento é imperativo e é a única medida efetiva que se dispõe para 

neutralizar a ação dessas pessoas. Isto visa a enfraquecer a liderança da 

organização, contribuindo para dispersar o seu comando. Não há que se opor 

ao isolamento argumentos no sentido da função educadora da pena, porque tais 

pessoas, ainda que não possam perder este status de pessoas, ao contrário do 

que crê Jakobs, demonstram cabalmente que não estão querendo se 

ressocializar. Resta, pois, como forma legítima de proteção dos cidadãos, que 

igualmente têm o direito constitucional à segurança pública, isolar essas 

pessoas, pelo tempo necessário para neutralizar sua influência na organização 

a que pertença, nem que isto leve todo o tempo restante de sua pena. 

Sinceramente, as críticas endereçadas ao "RDD" não são racionais, são 

emotivas, e não resistem à análise cotidiana da escalada da criminalidade 

organizada, liderada de dentro das prisões. Só falta vir alguém sustentando que, 

como o condenado perdeu somente o direto de liberdade, há de conservar o 

direito subjetivo de trabalhar e, como o trabalho dele era na organização 

criminosa, é direito seu continuar a comandar seus negócios, o que seria um 

agudo e freudiano caso de desequilíbrio intelectual. 

 

Voltando-se com mais apego à questão da segurança pública, o autor acima 

referido menciona a função educadora da pena e a sua relação com RDD. Pode-se dizer 

que a boa intenção do legislador consubstanciada na previsão de que serão dadas ao preso 

todas as ferramentas idôneas à sua regeneração29, apresenta-se, por vezes, completamente 

                                                           
29 Lei de Execução Penal -Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-

se ao egresso. Art. 11. A assistência será: I - material; II - à saúde; III -jurídica; IV - educacional; V - social; 

VI - religiosa. 
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inócua, diante da evidente ausência de interesse de muitos condenados em se 

ressocializar30.   

A respeito da feição ressocializadora da pena, aduz Andrei Zenkner Schmidt: 

“ao preso deve ser conferido o direito de, se assim desejar, ressocializar-se. A ninguém é 

dado o direito de obrigar outrem a pensar desta ou daquela maneira, mas sim, apenas, de 

regular condutas que sejam concretamente lesivas a interesses alheios.” (ZENKNER, 

2007, p. 216). E continua o autor em seguida:  

 

(...) a ressocialização não é finalidade da pena, não é um dever imposto aos 

condenados; a ressocialização é, quando muito, um direito do apenado, ou seja, 

trata-se de uma série de mecanismos oferecidos pelo Estado ao criminoso, que, 

se assim desejar, poderá aquiescer na submissão do programa. (ZENKNER, 

2007, p. 216) 

 

Compreende-se, contudo, que o direito de opção a que se refere o jurista, 

consubstanciado na liberdade interna inerente a todo e qualquer sujeito, deve sim ser 

cerceado quando, além da mera vontade de não promover a sua própria ressocialização, 

o preso comporta-se de modo a interferir na esfera de direitos dos outros indivíduos.  

Desse modo, chaga-se à seguinte reflexão: se por um lado o sujeito criminoso 

não manifesta qualquer ânimo de transformar-se e reinserir-se na sociedade; por outro, 

essa mesma sociedade clama por segurança e paz pública. Seria, então, realmente 

desarrazoado retirar certos direitos de um determinado indivíduo em prol do interesse de 

toda uma comunidade?  

No campo daqueles que responderiam ‘sim’ à pergunta acima formulada e 

dos que apregoam a inconstitucionalidade do RDD, principalmente no que atine à função 

cautelar do instituto, anotam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues de Alencar: 

 

Por sua vez, permitir o RDD em razão de o detento representar alto risco para 

a segurança do estabelecimento ou da sociedade é imputar o ônus da falência 

do sistema prisional exclusivamente ao preso. E o que seria este alto risco? A 

sanção seria motivada por aquilo que o preso representa, e não pelo que 

realmente ele fez, em verdadeiro direito penal do autor, e não do fato. Já a 

inserção no RDD pelas fundadas suspeitas de participação em organização 

criminosa, quadrilha ou bando também merece reparos. (...) Se eventualmente 

o envolvimento nestas organizações era pretérito, deve estar caracterizado na 

sentença condenatória, e não mais teríamos fundadas suspeitas, e sim certeza 

deste envolvimento. Já quanto às consequências da submissão ao RDD, 

percebemos que o ideal ressocializador, ressaltado pelo art. 1º da LEP, foi 

esquecido. O RDD peca por imprimir ao infrator uma sanção estática, onde 

                                                           
30Isso sem adentrar, para não fugir ao tema, que a referida previsão legislativa é verdadeira letra morta, pois 

as condições de estrutura, higiene, segurança, entre outras, da maioria dos presídios brasileiros, impedem 

que o papel ressocializador da pena seja efetivado.   

  



49 
 

nada é permitido, leitura, esportes, trabalho, jogos etc. Trava-se uma luta 

psicológica para não enlouquecer, pois o tempo é paralisado como forma de 

matizar o criminoso. A Carta Magna elenca como um de seus vetores a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). No art. 5º, inciso XLIX, por 

sua vez, assevera que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física 

e moral”. Já no inciso III do mesmo dispositivo, informa que “ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, ao passo que 

o inciso XLVII, em sua alínea “e”, veda as penas cruéis. 

  

Aduzem os sobreditos autores, em suma, que o RDD ofende preceitos 

constitucionais elementares conferidos, indistintamente, a todos os indivíduos, a exemplo 

da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, inciso II, CF/88). É certo que grande parte da 

doutrina defende a inconstitucionalidade do regime disciplinar super rígido, apoiando 

seus argumentos nos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988, 

tais como: a vedação de penas cruéis, a proibição de tortura e tratamento degradante, a 

garantia de respeito à integridade física e moral do preso, a segurança jurídica 

representada pelo princípio da legalidade, a garantia da individualização da pena, entre 

outros.  

Para Salo de Carvalho e Christiane Russomano Freire, “o isolamento celular 

prolongado previsto no RDD, em face dos efeitos destrutivos para a saúde física e mental 

dos condenados, assume feição de pena cruel, reeditando a velha noção de pena como 

puro e simples exercício de vingança social.” (CARVALHO; FREIRE, 2007, p. 279)  

Em uma tentativa pouco bem sucedida de definir o que seria tratamento cruel, 

Tatiana Moraes Cosate aduz: “pode-se afirmar que pena cruel é aquela que provoca 

sofrimento intenso e humilhação na pessoa, trazendo consigo uma acentuada ofensa à 

integridade humana.” (COSATE, 2009, p. 1) 

Todavia, não é pacífico o entendimento acima exposto. Há, na verdade, uma 

grande celeuma em torno da qualificação do RDD como tratamento desumano, 

degradante ou cruel, muito em função da ausência de previsão constitucional acerca da 

definição precisa desses termos. Por essa razão, segundo Jorge Fernando dos Santos 

Ribeiro, “os defensores da inconstitucionalidade do RDD, frequentemente, recorrem aos 

tratados internacionais, ratificados pelo Brasil, para conceituar as supramencionadas 

formas de tratamento.” (RIBEIRO, 2010, p. 2) 

Nesse diapasão, as convenções mais citadas pela doutrina e utilizadas pelo 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária são: a ‘Convenção das Nações 

Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
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Degradantes’31 e a ‘Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura32’.  

Entretanto, ambos os diplomas trataram somente da definição de ‘tortura’ e, então, os 

oposicionistas do RDD utilizam tal conceito como parâmetro máximo, significando que, 

sendo a tortura um extremo, os tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes seriam uma 

versão mitigada, dada sua menor intensidade. Observe-se, então, que a problemática da 

falta de conceituação desses termos permanece, pois, sabe-se somente que tais 

tratamentos não chegam a se enquadrar como tortura, mas qual seria, ao certo, o limiar 

para enquadrar uma dada intervenção como desumana, degradante ou cruel? 

Diante do absentismo da Constituição, deixa-se margem para um juízo 

subjetivo: o que para alguns pode parecer extremamente desumano e cruel, para outros, 

nem tanto. Nesse ponto, entende Cléber Masson: 

 
O regime é severo, rígido, eficaz ao combate do crime organizado, mas nunca 

desumano. Muito ao contrário, a determinação de isolamento em cela 

individual, antes de ofender, assegura a integridade física e moral do preso, 

evitando contra ele violências, ameaças, promiscuidade sexual e outros males 

que assolam o sistema penitenciário. (MASSON, 2012, p. 596) 

 

Ainda a respeito da inconstitucionalidade do RDD, sustenta Maria Thereza 

Rocha de Assis Moura:  

 
Trata-se, em verdade, de regime fechadíssimo de cumprimento de pena, não 

previsto no Código Penal, razão pela qual viola o princípio da reserva da legal, 

previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República, e a legalidade da 

execução do título judicial, ao submeter o preso provisório, que ainda não foi 

julgado e condenado, ao regime disciplinar diferenciado de 360 dias, 

prorrogáveis até 1/6 da pena aplicada (...), em inequívoco excesso de execução. 

Não há dúvida de que submeter aquele que não foi definitivamente condenado 

a condições que ferem a dignidade humana, pelo prazo de 1/6 da pena que 

sequer foi aplicada, constitui insuportável ilegalidade, além de afrontar a 

garantia constitucional da não-consideração prévia de culpabilidade, inserto no 

art. 5º, LVII, da Constituição da República. (MOURA, 2007, p. 288) 

                                                           
31 Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis -Art. 1º: Para fins 

da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, 

físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, 

informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita 

de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 

discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário 

público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu 

consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam 

conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.  
32 Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura – Art. 2º: Para os efeitos desta 

Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma 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 psíquica. 
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O primeiro argumento utilizado pela autora, de que o RDD fere o princípio 

da legalidade por consistir em quarta modalidade de regime de cumprimento de pena, 

sem previsão na legislação penal, já foi devidamente desconstruído ao longo deste 

trabalho. Somente para reforçar o posicionamento aqui defendido, compreende-se que 

não há razão para imputar ao RDD vício de constitucionalidade por afronta ao princípio 

da reserva legal, uma vez que a Lei de Execução Penal, onde está previsto o referido 

instituto, estabelece, expressamente, tratar-se de medida disciplinar, sendo a pena imposta 

ao agente utilizada somente como critério de medição do tempo que este permanecerá 

submetido ao isolamento.  

No tocante à aplicação do RDD ao preso provisório, entende-se que as 

justificativas ensejadoras dessa medida não se restringem ao fato de haver sentença 

condenatória em desfavor do indivíduo. Ora, será que somente o preso condenado é capaz 

de cometer falta grave que constitua crime doloso e subverta a ordem e a disciplina do 

estabelecimento penal (art. 52, caput, LEP)? Ou será que é dado somente ao condenado 

representar alto risco para a incolumidade pública (art. 52, §1º, LEP)? Não seria possível 

haver fortes indícios de que o preso provisório é integrante de quadrilha, bando ou grupo 

criminoso (art. 52, §2º, LEP)?  

Veja-se que a crítica doutrinária se faz no sentido de que a possibilidade de 

absolvição do preso provisório ao final do processo deslegitimaria um tratamento mais 

severo dispensado a ele. Contudo, principalmente no que diz respeito ao RDD cautelar, a 

finalidade primordial da incidência da medida é prevenir a atuação indesejável de 

indivíduos que, uma vez insertos nos estabelecimentos prisionais, sejam potencialmente 

nocivos (e essa aferição, como visto alhures, deve ser feita de maneira sensata pelo juiz 

da execução) à segurança do presídio e da sociedade, independentemente do crime pelo 

qual estão sendo processados ou cumprindo pena.  

Para além das alegadas inconstitucionalidades, Paulo César Busato defende 

que a edição do RDD é fruto de uma Política Criminal evidentemente equivocada:  

 

(...) Há um estado permanente de medo na sociedade brasileira, provocado pela 

existência de alarmantes índices de criminalidade que, além do mais, tem 

invadido as cadeias e subvertido o próprio sistema de execuções penais, 

convertendo os próprios estabelecimentos prisionais em pontos de referência 

das organizações criminosas, de onde partem ordem e diretrizes para a 

realização de certas ações delitivas. Isto, associado à crescente influência dos 

bandos criminosos, principalmente em locais onde se acumulam milhares de 

pessoas em condições de vida desumanas, tem feito com que as instâncias 

estatais de controle social reajam de modo já conhecido: a edição reiterara de 
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mais legislação penal, progressivamente restritiva e ofensiva para as garantias 

fundamentais. (BUSATO, 2007, p. 296) 

 

Na mesma senda, Tatiana Moraes Cosate: 

 
(...) o direito penal não pode ser encarado como instrumento de segurança da 

sociedade, porque essa visão a sua intensa aplicação, bem como o 

endurecimento desnecessário das normas incriminadoras, das penas e do 

regime de sua execução, a exemplo do RDD. Portanto, é ilusório imaginar que 

o problema da violência criminal, seja ela difusa ou organizada, será resolvido 

por meio da promulgação de leis penais severas e autoritárias que desrespeitam 

os direitos e garantias constitucionais. (COSATE, 2009, p. 1)  

 

Não se ousa discordar do posicionamento traçado pelos aludidos autores, uma 

vez que, de fato, os problemas da insegurança pública, bem como da criminalidade 

exacerbada, não serão solucionados com base na exasperação das leis penais e processuais 

penais, a exemplo da redução da maioridade penal, bandeira há muito levantada e, 

atualmente, debatida por ocasião das eleições presidenciais. Faltaria espaço físico para 

todos as penitenciárias que precisariam ser construídas.  

Obviamente, a falência do atual sistema prisional deste País reside, conforme 

aludido linhas atrás, na situação de abandono edificada ao longo de muitos anos pelo 

gestor público. Não há, pois, como se transformar essa realidade agora, imediatamente, 

sendo, então, necessário que medidas emergenciais sejam adotadas, a exemplo do RDD. 

O ideal seria que, concomitantemente à aplicação dessas providências mais severas, o 

Estado promovesse o fomento de outros setores das políticas públicas, investindo em 

educação, lazer, habitação, assistência social, etc.  

Por fim, há que se atentar para a possibilidade de relativização dos princípios 

constitucionais. Desse modo, segundo Carolina Matos Carvalho (2013, p. 1), em certos 

casos, necessário se faz restringir princípios que asseguram direitos ao condenado, com a 

finalidade de assegurar direitos da coletividade. Em consonância ao raciocínio ora 

expendido, afirma Aline Barbosa Alcântara (2010, p.1): 

 
É preciso observar que não há direito, ainda que de natureza fundamental, 

absoluto, que não venha comportar sopesamento e compatibilização com 

outros de igual natureza e somente diante de cada situação é possível 

determinar qual deverá prevalecer, mesmo assim, sem aniquilamento dos 

outros.  Isto porque no RDD os direitos não são suprimidos e nem tampouco 

restritos de forma absoluta. Pois o isolamento é parcial, o direito de visita 

continua permitido com limitação do número, etc; tudo, apenas em menor 

quantidade para que não faça uso nocivo ou prejudicial à sociedade. 

 

Compreende, da mesma maneira, Fernando Capez:  
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Entendemos não existir nenhuma inconstitucionalidade em implementar 

regime penitenciário mais rigoroso para membros de organizações criminosas 

ou de alta periculosidade, os quais, de dentro dos presídios, arquitetam ações 

delituosas e até terroristas. É dever constitucional do Estado proteger a 

sociedade e tutelar com um mínimo de eficiência o bem jurídico. É o princípio 

da proteção do bem jurídico, pelo qual os interesses relevantes devem ser 

protegidos de modo eficiente. O cidadão tem o direito constitucional a uma 

administração eficiente (CF, art. 37, caput). Diante da situação de instabilidade 

institucional provocada pelo crescimento do crime organizado, fortemente 

infiltrado no sistema carcerário brasileiro, de onde provém grande parte de 

crimes contra a vida, a liberdade e o patrimônio de uma sociedade cada vez 

mais acuada, o Poder Público tem a obrigação de tomar medidas, no âmbito 

legislativo e estrutural, capazes de garantir a ordem constitucional e o Estado 

Democrático de Direito. Prova da importância que nossa CF confere a tais 

valores encontra-se no seu art. 5º, caput, garantindo a todos a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem 

como no inciso XLIV desse mesmo artigo, o qual considera imprescritíveis as 

ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 

Estado Democrático. Assim, cediço de que não existem garantias 

constitucionais absolutas, e que essas devem harmonizar-se formando um 

sistema equilibrado. 

 

 Assim, sinalizam os mencionados autores para a necessidade de 

sopesamento entre os direitos fundamentais albergados em nossa Constituição, os quais, 

frise-se, não são absolutos, nem sobrepõem-se uns aos outros abstratamente. Nessa 

esteira, não seria escorreito proclamar a inconstitucionalidade do RDD, ainda mais em 

sua feição cautelar, sustentando-se tal posicionamento, única e exclusivamente, sob a 

perspectiva dos direitos do preso, fechando-se os olhos para as más consequências que 

aquele indivíduo fez surtir na sociedade e na esfera de direitos fundamentais de tantos 

outros sujeitos idôneos.  

 

4.2 O posicionamento jurisprudencial do STJ e do STF  

 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão recentíssima, 

exarada em fevereiro deste ano, cuja relatoria coube à Ministra Laurita Vaz, a 5ª Turma 

daquele Egrégio Tribunal posicionou-se pela legalidade do RDD, nos seguintes termos: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-

CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA 

RELATORA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA 

MEDIDA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 

PACIENTE QUE POSSUI POSIÇÃO PRIVILEGIADA NA HIERARQUIA 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO "PCC". ORDEM 

DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 

(...) 

 3. O art. 52 da Lei de Execuções Penais prevê o cabimento do Regime 

Disciplinar Diferenciado em três situações distintas. Ao contrário do caráter 
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repressivo da primeira hipótese (caput), o "alto risco" e as "fundadas suspeitas" 

a que fazem referência os parágrafos 1.º e 2.º do art. 52 ilustram a preocupação 

do legislador em prevenir condutas que, porventura, possam acarretar em 

subversão da ordem ou disciplina internas.  

4. A indeterminação da linguagem utilizada nesses casos, agregada ao 

considerável grau de intervenção na liberdade individual ínsito à aplicação do 

instituto, são fatores que, à luz do postulado da proporcionalidade e do dever 

constitucional de fundamentação, obrigam maior prudência e cautela por parte 

dos magistrados, para que decisões flagrantemente ilegais, baseadas mais em 

seus anseios pessoais de justiça do que na intencionalidade normativa do 

direito, não sejam proferidas. Por outro lado, não é qualquer suspeita de 

participação em grupos criminosos que conduz à conclusão inarredável, como 

se automática fosse, de que há ameaça à subversão da ordem ou à disciplina 

interna, devendo o magistrado fundamentar a decisão com base em dados 

concretos presentes nos autos. Mas o fato é que a lei, em nenhum momento, 

estabelece como requisito, nessas duas últimas hipóteses, qualquer 

demonstração de atos previamente praticados pelo apenado no estabelecimento 

criminal. Por conseguinte, qualquer interpretação que porventura condicione, 

também nas hipóteses em apreço, a aplicação da medida a atos pretéritos de 

indisciplina recairá em notória argumentação contra legem.  

5. No particular, a inserção do Paciente em Regime Disciplinar Diferenciado 

restou devidamente fundamentada, já que o próprio se declarou membro da 

organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), 

tendo sido encontrada em seu poder, ainda, uma cartilha contendo instruções 

do grupo. Mais do que isso, a Corte de origem salientou que o Paciente é o 

encarregado de exercer a função de "disciplina" no pavilhão, posição 

hierárquica importante que lhe concede a tarefa de impor e cobrar dos demais 

integrantes as incumbências criminosas atribuídas, e que lhe possibilita ter 

informações privilegiadas sobre todas as ações praticadas na região, presídio, 

pavilhão ou raio subordinado, tudo isso a desvendar o preenchimento do 

requisito previsto no art. 52, § 2.º da Lei n.º 7.210/1984, não havendo se falar 

em desproporcionalidade da medida. 6. Ordem de habeas corpus não 

conhecida. (STJ - HC: 265937 SP 2013/0063000-6, Relator: Ministra 

LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 28/02/2014) 

 

  Cuidava-se, no caso do supracitado habeas corpus, de preso integrante de 

facção criminosa em atividade dentro do presídio. Entendeu a Corte Superior que as 

hipóteses dos parágrafos 1º e 2º, do art. 52, da LEP (RDD cautelar), destinam-se a 

prevenir condutas que possam afrontar a ordem e a disciplina do ambiente prisional. 

Desse modo, argumenta-se que cabe ao juiz, observando o princípio da 

proporcionalidade, bem como o dever constitucional de fundamentação das decisões, agir 

com parcimônia diante do caso concreto, pois não será qualquer participação em 

quadrilha, bando ou organização criminosa que dará ensejo à adoção da drástica medida. 

Compreende-se, assim, que o STJ posicionou-se no sentido de que a depender do caso, a 

aplicação do RDD mostrar-se-á adequada ou desproporcional.  

  Ademais, em consonância com a fundamentação já exposta no presente 

trabalho, consistente na afirmativa de que os princípios fundamentais consagrados na 
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Constituição Federal de 1988, não obstante sejam de observância obrigatória, não são 

absolutos, decidiu também o STJ: 

 

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. 

(...) 

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 (STJ - HC: 40300 RJ 2004/0176564-4, Relator: Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 07/06/2005, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/08/2005 p. 312 RT vol. 843 p. 

549) 

 

  No que atine especificamente ao procedimento do RDD cautelar, veja-se 

como manifestou-se a excelsa corte:  

 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTIGO 52 DA LEI DE 

EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. 

INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMPO DE 

DURAÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.  

1. É constitucional o artigo 52 da Lei nº 7.210/84, com a redação determinada 

pela Lei nº 10.792/2003.  

2. O regime diferenciado, afora a hipótese da falta grave que ocasiona 

subversão da ordem ou da disciplina internas, também se aplica aos presos 

provisórios e condenados, nacionais ou estrangeiros, "que apresentem alto 

risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade".  

3. A limitação de 360 dias, cuidada no inciso I do artigo 52 da Lei nº 7.210/84, 

é, enquanto prazo do regime diferenciado, específica da falta grave, não se 

aplicando à resposta executória prevista no parágrafo primeiro do mesmo 

diploma legal, pois que há de perdurar pelo tempo da situação que a autoriza, 

não podendo, contudo, ultrapassar o limite de 1/6 da pena aplicada. 

4. Em obséquio das exigências garantistas do direito penal, o reexame da 

necessidade do regime diferenciado deve ser periódico, a ser realizado em 

prazo não superior a 360 dias.  

5. Ordem denegada. 
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Nesse diapasão, o STJ compartilha da ideia, também apresentada nesta 

pesquisa, de que o procedimento padrão estabelecido na LEP para a inclusão do apenado 

no RDD punitivo, não é aplicável nas hipóteses em que o tal regime carcerário ganha 

contornos de medida cautelar. Isso porque, uma vez reconhecida a natureza cautelar do 

instituto, compreende-se que a sua incidência deve perdurar até que cesse a causa 

ensejadora, respeitando-se, segundo o STJ, o limite de 1/6 da pena.  

Em breve pesquisa na página eletrônica do STJ, encontrou-se uma 

considerável quantidade de julgados, nos quais a Excelsa Corte manifestou-se favorável 

à aplicação do RDD, rechaçando sobremodo as alegações acerca de sua 

inconstitucionalidade. Ilustra-se, a título de exemplificação: 

 

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO. PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. 1. Os Tribunais Superiores 

restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo 

de recursos outros, nem sequer para as revisões criminais. 2. Muito embora a 

Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda 

em local que lhe permita contato com familiares e amigos, tal garantia não é 

absoluta, podendo o Juízo das Execuções, de maneira fundamentada, indeferir 

o pleito se constatar ausência de condições no novo acolhimento. 3. Na 

hipótese dos autos, a prorrogação da permanência do condenado em regime 

disciplinar diferenciado foi justificada por sua alta periculosidade e influência 

em organizações criminosas, motivos suficientes para justificar a medida 

excepcional e descaracterizar o constrangimento ilegal aduzido. 4. Habeas 

corpus não conhecido. (STJ - HC: 257899 RJ 2012/0225785-6, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2014) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO. PACIENTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE 

PLANOS DE FUGA E REBELIÕES OCORRIDAS EM 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SINDICÂNCIA INSTAURADA 

PARA APURAÇÃO DOS FATOS, QUE TEVE A PARTICIPAÇÃO DE 

ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A IMPOSIÇÃO DO 

CONSTRANGIMENTO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA 

ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se, in casu, de paciente envolvido 

com conhecida facção criminosa atuante no Estado de São Paulo, mentor e 

líder de planos de fuga e rebeliões internas no estabelecimento prisional onde 

custodiado, não levadas a cabo em razão de sua transferência para outro 

presídio. 2. Houve a instauração da devida sindicância - acompanhada por 

advogado constituído pelo próprio paciente -, que concluiu, ao final, por sua 

participação nos fatos, inclusive como efetivo líder do grupo insurgente. 3. 

Encontram-se presentes todos os requisitos legais necessários para imposição 

do regime disciplinar diferenciado - a saber: requerimento circunstanciado do 

diretor do estabelecimento, prévia manifestação do Ministério Público e da 

defesa e o despacho do Juiz competente -, inexistindo, ipso facto, qualquer 

ilegalidade no constrangimento imposto ao paciente. 4. Parecer do MPF pela 

denegação da ordem. 5. Ordem denegada.(STJ - HC: 117199 SP 

2008/0217662-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
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Data de Julgamento: 15/09/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 05/10/2009) 

 

 

No que tange ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), da 

pesquisa realizada, constatou-se que o Pretório Excelso, até o presente momento, não 

apreciou a matéria atinente ao RDD em si. Contudo, verificou-se que está em tramitação 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4162 de 2008, proposta pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando, por óbvio, a declaração da 

inconstitucionalidade do RDD. A última movimentação registrada do referido processo 

consta que o mesmo encontra-se concluso ao relator desde a data de 3 de junho de 201333.  

Pela ordem de ideias até aqui delineadas, e em consonância com o 

entendimento pacificado do STJ acerca do assunto, não se vislumbra resultado diverso 

para o julgamento da sobredita ADI, senão a sua total improcedência.  

  

                                                           
33Fonte:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2643750> 
Acesso em: 10.10.14  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2643750
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A instituição do Regime Disciplinar Diferenciado no ordenamento jurídico 

brasileiro, antes de tudo, representa a saída encontrada pelo legislador, até o presente 

momento, para findar, ou pelo menos minimizar, a atuação de presos e de organizações 

criminosas que, intrepidamente, permanecem a comandar a execução de toda sorte de 

crimes e atrocidades, tornando, em verdade, completamente inócuo e sem credibilidade 

o sistema penitenciário adotado no Brasil.  

O RDD originou-se, exatamente, da necessidade de se coibir o avanço da 

criminalidade aparelhada, e é exatamente nesse ponto que repousa o conceito de Regime 

Disciplinar Diferenciado cautelar. Assim, restou evidente que os graves episódios 

ocorridos nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram cruciais para o alerta de 

que a situação dos presídios caminhava para o completo caos. Com efeito, o art. 52 da 

Lei de Execução Penal e os demais que tratam do RDD são notadamente inspirados na 

Resolução nº 26, SAP/SP de 2001. 

No tocante ao procedimento, o RDD cautelar não segue o que estabelecido 

no art. 53, da LEP, uma vez que a própria natureza preventiva e o caráter emergencial do 

instituto não condizem com a sistemática preconizada pela legislação. Portanto, deve o 

juiz, atento às cisrcuntâncias do caso concreto, pautar-se sempre na adequação e na 

necessidade da medida, arbitrando, cautelosamente, a durabilidade da inclusão do preso 

no regime carcerário especial.  

Ademais, não há como compatibilizar a defesa prévia e a oitiva do órgão 

ministerial de que trata o sobredito art. 53, uma vez que isso demanda tempo, e a medida, 

frise-se, tem caráter emergencial.  

Não assiste razão aos que apregoam a insconstitucionalidade do RDD por 

ofensa a princípios constitucionalmente consagrados. Dentro do espectro aqui analisado, 

vislumbrou-se que, a razão de ser do RDD cautelar, a sua finalidade, autoriza a sua 

aplicabilidade, primeiro porque ele não afronta qualquer princípio constitucional; 

segundo, porque não há qualquer direito que seja absoluto. Nesse ponto, faz-se uso da 

proporcionalidade, bem como da adequação e da necessidade e, diante do caso concreto, 

aplica-se ou não o regime sancionador. 

Na perspectiva da doutrina, sobressaem-se duas correntes: os que proclamam 

a insconstitucionalidade do RDD, e os que aduzem ser o regime completamente adequado 

aos preceitos constitucionais.  Diante da discordância, prevalece o entendimento de que 
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o regime carcerário mais rígido revela-se uma importante ferramenta de apoio à 

desarticulação das grandes organizações criminosas que se disseminam pelos presídios 

do País, sendo, ademais, instrumento legalmente idôneo.   

No âmbito dos tribunais superiores, vislumbrou-se que o STJ posiciona-se 

pela constitucionalidade do RDD e, mais, no tocante especificamente ao RDD cautelar, 

entende aquela egrégia corte que não há que se falar em procedimento engessado, com a 

determinação de defesa prévia, oitiva do Ministério Público ou limite temporal. Já no 

âmbito do STF, verificou-se que a suprema corte ainda não apreciou a matéria 

propriamente dita, contudo, desde o ano de 2008, tramita uma Ação Direta de 

Inconstitucionalide, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  

Enquanto não se manifesta o STF, permanece-se corroborando com o 

entendimento exarado, em inúmeras oportunidades, pelo Superior Tribunal de Justiça, ou 

seja, o RDD não padece de vícios de inconstituicionalidade.  

Outrossim, acredita-se que não há, no momento, qualquer outra medida que 

faça as vezes do RDD e enfrente a problemática envolvendo a criminalidade ordenada 

dentro dos presídios. Não se quer com isso dizer que o RDD é a solução do dito problema, 

pois, obviamente não o é. Contudo, no estado em que se encontra o sistema penitenciário 

deste País, somente medidas enérgicas poderão fazer efeito a curto prazo.  

O ideal, compreende-se, é que se façam os investimentos, há muito tempo 

demandados, em infra-estrutura, segurança, assistência psicológica, entre tantos outros 

aspectos indispensáveis, até que os estabelecimentos prisionais possam ser tudo aquilo 

que estabeleceu o legislador por ocasião da Lei de Execução Penal.  

Por obvío, tais melhoria não poderão acontecer instantaneamente. Desse 

modo, sustenta-se que, concomitantemente à reestruturação do sistema prisional, medidas 

eficientes sejam praticadas, a exemplo do RDD. Uma vez atingido o modelo preconizado 

pela legislação penal executória, cessar-se-ia a necessidade de utilização desse tipo de 

providência.  
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