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“Você insistiu em não perceber, 
virar as costas e esquecer, 
agora é tarde, não tente se esconder! 
E sobre a violência, 
que você fingiu não ver agora explode, 
agora explode em sua cara, 
eu só vejo o sangue a correr. 
Não há mais nada, 
não tente se omitir 
e nem aponte o dedo pra fingir não ser 
você. 
E sobre a violência, 
que você fingiu não ver agora explode, 
agora atinge a sua vida 
e eu só vejo muros a crescer. 
E sobre a violência, 
que você fingiu não ver, e agora explode, 
agora atinge os seus filhos 
e eu só vejo lágrimas a correr”. 
(Dead Fish) 
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RESUMO 

 

Consiste numa análise dos dispositivos legais em que se encontra o Regime 
Disciplinar Diferenciado à luz da Constituição Federal de 1988 e de correntes doutrinárias 
como o Direito penal do inimigo e o Direito penal simbólico. Faz uma breve incursão acerca 
do instituto da Prisão Preventiva, a fim de ilustrar a possibilidade da manifestação do Direito 
penal do inimigo em vários dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro, a depender da 
aplicação prática que se dá a eles. Utiliza-se de uma visão interdisciplinar, colhendo o 
ensinamento de autores de diversos segmentos do Direito e de outras Ciências, tais quais: 
Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, 
Direito Previdenciário, Sociologia Jurídica, Psicologia Jurídica. Demonstra ser o Regime 
Disciplinar Diferenciado uma norma de Direito penal do inimigo, porém nega, numa análise 
superficial, a sua inconstitucionalidade. No entanto, aduz que o Estado brasileiro é o principal 
responsável pelos elevados índices de criminalidade, pois não dá efetividade aos elementos 
nucleares do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Por fim, insta por um investimento 
na educação infantil e na saúde como uma forma realmente eficaz de diminuir os índices de 
criminalidade. 
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ABSTRACT 

 

It consists of an analysis of the legal apparatus where the Distinguished Discipline 
Regime is founded using the Federal Constitution of 1988 and doctrinaire theories such as the 
Law for the Enemy and the Symbolic Law as main references. It makes a brief incursion on 
the institute of Preventive Imprisonment, in order to illustrate the possibility of manifestation 
of the Law for the Enemy in many mechanisms of the Brazilian Legal System, depending on 
the practical application given to them. It uses an interdisciplinary vision, gathering the 
teaching from authors of several segments of the Law and other sciences, such as: Criminal 
Law, Criminal Procedure, Civil Procedure, Constitutional Law, Welfare Law, Juridical 
Sociology, Juridical Psychology. It demonstrates that the Distinguished Discipline Regime is 
a rule of the Law for the Enemy, but it denies, in a superficial analysis, its unconstitutionality. 
However, it adduces that the Brazilian State is the main responsible for the high criminal 
statistics, because it does not give effectiveness to the nuclear elements of the Principle of 
Human Dignity. Finally, it urges for an investment on infantile education and health as a 
really effective way to decrease criminal statistics. 
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1 Introdução 

 

É comum no Brasil se pedir por mais segurança e por penas mais rígidas quando 

crimes chocam a sociedade. Ao mesmo tempo, existem aqueles que defendem uma maior 

humanização do cárcere, bem como a melhoria da estrutura das penitenciárias e a construção 

de outras para atender a crescente população carcerária brasileira.  

 

Atendendo aos primeiros são elaboradas leis com o objetivo de coibir o cometimento 

de novos crimes através de tratamentos e penas mais rigorosos. Uma dessas leis criou o 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em vigor em todo o país desde 2003. 

 

Ele prevê um tratamento diferençado àqueles que representarem um grande risco à 

ordem pública, estabelecendo uma série de restrições aos direitos do preso e a possibilidade 

de seu isolamento por mais de um ano, até o limite de 1/6 da sua pena. 

 

Parte da doutrina e da jurisprudência afirma que tal regime viola princípios 

constitucionais como os da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa. Outra parte 

defende que tal é preciso para conter a onda desenfreada de violência que assola as 

penitenciárias e principais metrópoles do país e que ele é constitucionalmente justificável 

através do princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas. 

 

Ainda há aqueles que colocam o RDD como uma norma de Direito penal do inimigo, 

por dispensar um tratamento diferenciado a certos indivíduos, que passam a ter sua condição 

de cidadão mitigada. 
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Nesse contexto, o presente trabalho irá se debruçar sobre as questões acima 

apresentadas, bem como fazer uma breve análise acerca da Prisão Preventiva, representando 

outros institutos do Direito Penal brasileiro, a fim de se demonstrar que o Direito penal do 

inimigo pode se manifestar ou não, no mesmo dispositivo, dependendo do contexto de sua 

aplicação. 
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2 Aspectos do princípio da dignidade da pessoa humana 

 

2.1 Conceito 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana encontra-se insculpido na Constituição 

Federal de 1988 no Título I, Dos Princípios Fundamentais. Em sua redação, o art. 1º consigna 

que: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição1. (Grifo nosso). 

 

 Sobre a dignidade da pessoa humana José Afonso da Silva anota que: 

 

é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 
homem, desde o direito à vida. “Concebido como referência constitucional 
unificadora de todos os direitos fundamentais [observam Gomes Canotilho e Vital 
Moreira], o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação 
valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não 
uma qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da 
dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos 
casos de direitos sociais, ou invocá-la para construir ‘teoria do núcleo da 
personalidade’ individual, ignorando-a quando se trate de garantir as bases da 
existência humana”. Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar 
a todos existência digna (art. 170), a ordem social visará a realização da justiça 
social (art. 193), a educação, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o 
exercício da cidadania (art. 205) etc., não como meros enunciados formais, mas 
como indicadores do conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana2. 

 

                                                           
1 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
Art. 1º. 

2 SILVA, José Afonso da, Curso de direito constitucional positivo, p. 105. 
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Dessa leitura inicial, denota-se que o constituinte originário colocou a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quer dizer que 

toda atividade, seja judiciária, legislativa ou administrativa, deve ter como guia tal princípio. 

Ele serve como orientador dos atos realizados pelos agentes políticos e demais órgãos do 

Estado brasileiro. Ademais, José Afonso da Silva destacou que o conceito de dignidade 

humana deve também abranger os direitos sociais, não se limitando aos individuais. 

 

2.2 Inconstitucionalidade pela não obediência ao princípio da dignidade da pessoa 

humana 

 

Apesar da certeza de que se deve tê-lo como norteador, sua aplicação e efetividade 

práticas são por demais comprometidas devido ao seu conceito jurídico indeterminado, 

formado por “termos que exigem a realização de uma integração valorativa3”. Não obstante, 

Alexandre de Moraes, citado por João Paulo Gavazza de Mello Carvalho, traz um valioso 

conceito sobre a dignidade da pessoa humana, baseando-se justamente na sua dimensão 

valorativa: 

 

a dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 
possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas, 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos4. (Grifo nosso). 

 

                                                           
3 CARVALHO, João Paulo Gavazza de Mello, O princípio constitucional penal da dignidade da pessoa 
humana, in Ricardo Augusto SCHMITT [org.], Princípios penais constitucionais: o direito e processo penal 
à luz da Constituição Federal, p. 283. 
4 CARVALHO, João Paulo Gavazza de Mello, O princípio constitucional penal da dignidade da pessoa 
humana, in Ricardo Augusto SCHMITT [org.], Princípios penais constitucionais: o direito e processo penal 
à luz da Constituição Federal, p. 284. 
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Então deve ser garantido pelo ordenamento jurídico um mínimo, a fim de que o ser 

humano possa ter uma existência digna. Ana Paula de Barcellos defende como mínimo 

existencial, baseando-se na própria Constituição de 1988, a educação fundamental, a saúde 

básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça. Segundo a autora, “esses quatro 

pontos correspondem ao núcleo da dignidade da pessoa humana a que se reconhece eficácia 

jurídica positiva e, a fortiori, o status de direito subjetivo exigível diante do Poder 

Judiciário5”. 

         

Dessa forma, são garantes mínimos esses quatros elementos supramencionados, porém 

não se deve limitar o alcance desse princípio a eles. A proposta da autora foi trazer uma 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana consentânea com a realidade 

pátria, todavia, ressalte-se, isso é apenas o mínimo que deve ser garantido pelo Estado 

brasileiro.  

A realidade do Brasil tem freqüentemente frustrado aqueles que sabem da importância 

dos princípios e direitos fundamentais para a existência de um estado democrático de direito, 

pois eles devem ser respeitados constantemente, todavia não é o que ocorre na prática.  

 

Diariamente, somos assolados por notícias que mostram o desprezo das autoridades 

em relação aos direitos humanos. Insuficiência de vagas em unidades de tratamento intensivo 

e de leitos em diversos hospitais do país, delegacias e presídios superlotados, e falta de 

estrutura e de investimentos nos ensinos fundamental e médio são alguns dos exemplos 

comumente encontrados. Tentar explicar as causas para tais problemas é tão complicado 

quanto achar uma solução para eles, uma vez que se trata de um emaranhado de 

                                                           
5 BARCELLOS, Ana Paula de, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana, p. 288. 



 15

acontecimentos que deságuam no desprezo da sociedade brasileira, em especial das classes 

menos favorecidas. 

 

Em geral, o governo tenta explicar o descaso com a população, alegando que faltam 

recursos, porém temos reconhecidamente uma das maiores cargas tributária do mundo, o que 

gera uma arrecadação gigantesca. Além disso, o Brasil foi classificado em 2005 como a 11ª 

economia do mundo6, sendo que uma mudança no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) o 

colocou em 10º lugar7, superando a Coréia do Sul e permanecendo à frente da Suécia, que 

possuem sistemas de saúde e de educação de altíssima qualidade. 

 

Argumenta-se também que o país possui um endividamento externo que compromete 

o investimento no setor social. A partir de 2008, porém, esse argumento não mais pode 

prosperar, porquanto o Brasil tornou-se um credor internacional, segundo dados do Banco 

Central, uma vez que o número de reservas internacionais superou a dívida externa8. Mérito 

do atual governo, que apesar das crises e escândalos de corrupção, soube controlar a 

economia do país melhor do que o anterior e ainda estabeleceu uma série de programas 

assistencialistas, que, como se verá adiante, são de suma importância para a redução dos 

índices de criminalidade. 

 

Não é difícil constatar, porém, que os investimentos em áreas sociais ainda estão 

muito aquém do mínimo exigido para se satisfazer os elementos nucleares essenciais do 

                                                           
6 SPITZ, Clarice, Veja o ranking das maiores economias do mundo, capturado em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u106421.shtml, em 25/03/2008. 

7 RANGEL, Juliana, Brasil pula para 10º lugar no ranking das maiores economias mundiais, capturado em 
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2007/03/21/295018713.asp, em 25/03/2008.  

8 OLIVEIRA, Kelly, O Brasil é credor externo pela primeira vez na história, revela BC; capturado em 
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/02/21/materia.2008-02-21.0757268500/view, em 26/03/2008.  
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princípio da dignidade humana. Da internet, pode-se extrair um material significativo, que 

mostra o parco investimento do país em saúde e em educação. Por exemplo, enquanto o 

governo brasileiro investe 570 dólares por habitante em saúde, países como o Canadá, os 

Estados Unidos e a Suécia investem, respectivamente, 2.090, 2.548 e 2.305 dólares por 

habitante na saúde9. Nesses mesmos países, o número de leitos para cada grupo de 10.000 

habitantes é de 36, 33 e 30, ao passo que no Brasil é de 2610. Um dado curioso é que, segundo 

a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o país gasta, anualmente, 

870 dólares com cada aluno da educação primária. Ao mesmo tempo, Coréia do Sul, Suécia e 

Estados Unidos gastam, nessa ordem, 4.089, 7.291 e 8.305 com os mesmos alunos11. Alguém 

poderia dizer que os países citados pertencem ao bloco do chamado 1º mundo, entretanto, 

vale lembrar que o Brasil tem um Produto Interno Bruto superior ao da Suécia (que possuía, 

em 2005, um PIB estimado em 375 bilhões de dólares, inferior aos 795 bilhões do Brasil) e 

equivalente ao da Coréia do Sul (possuía, no mesmo ano, o PIB estimado em 799 bilhões de 

dólares)12. 

 

Ademais, vale anotar, no presente trabalho, o resultado de uma pesquisa realizada pela 

organização não-governamental Transparency International abordando o índice de percepção 

da corrupção em diversos países do globo. Em 2006, o Brasil ficou em 70º lugar, obtendo a 

nota 3,3 numa escala de 0 a 10. Posição inferior a dos países supramencionados13. 

 

                                                           
9 World Health Statistics 2006, p. 58 a 64, capturado em  
http://www.who.int/whosis/whostat2006/en/index.html, em 25/03/2008. 

10 Ibid. 

11 Para ver os dados completos confira: http://www.inep.gov.br/estatisticas/gastoseducacao/OECD.htm. 

12 SPITZ, Clarice, Veja o ranking das maiores economias do mundo, capturado em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u106421.shtml, em 25/03/2008. 

13 A Suécia ficou em 6º lugar, o Canadá em 14º,  os Estados Unidos em 20º e a Coréia do Sul em 41º. 



 17

Tendo em vista os dados expostos, pode-se constatar que o descumprimento de 

preceitos fundamentais do princípio da dignidade da pessoa humana está umbilicalmente 

ligado à má administração dos recursos do Estado brasileiro, a qual é explicada por vários 

fatores, entre os quais destacam-se a corrupção e o despreparo dos governantes nacionais. 

Tanto a saúde como a educação fundamental, elementos nucleares do princípio da dignidade 

humana, são demasiadamente menosprezados pelo Poder Público. 

 

É verdade que toda essa situação perdura desde os primórdios do período colonial. E 

foi justamente tentando mudar isso que o constituinte originário trouxe para a Carta Magna de 

1988 uma série de dispositivos que não seriam aplicados prontamente, mas que serviriam de 

parâmetro para as atividades dos três poderes. Tais dispositivos, entre os quais se inclui a 

dignidade da pessoa humana, são aqueles que a doutrina costuma chamar de normas-

programas. 

 

Essas normas não possuem aplicabilidade imediata, todavia devem servir de norte para 

todos os atos estatais. Elas se encontram espalhadas pela Constituição e a inércia 

governamental em realizá-las tem ocasionado o reconhecimento da inconstitucionalidade por 

omissões, perpetradas, em especial, pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, esclarece o 

Excelentíssimo Ministro Celso de Mello em seu voto no Mandado de Injunção 708: 

 

A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a 
imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento 
revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder 
Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 
fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas 
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental14. 

                                                           
14 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Mandado de Injunção nº 708-0 Distrito Federal. Impetrante: SINTEM – 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa. Impetrado: Congresso Nacional. 
Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 19 de setembro de 2007. Voto do Ministro Celso de Mello, p. 17. 
Disponível em:  http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/mi708CM.pdf. 
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Ocorre que diversas normas trazidas na Carta de 1988 não poderiam ter uma eficácia 

prática imediata dada a realidade do Brasil. Seria o caso de dizer que o próprio constituinte 

originário quedou em inconstitucionalidade por ter criado normas que seriam impossíveis de 

serem aplicadas prontamente? Nesse ponto, conveniente se faz anotar o ensinamento de 

Pontes de Miranda, citado pelo Ministro Celso de Mello no voto supramencionado: 

 

Nada mais perigoso do que fazer-se Constituição sem o propósito de cumpri-la. Ou 
de só se cumprir nos princípios de que se precisa, ou se entende devam ser 
cumpridos - o que é pior (...). No momento, sob a Constituição que, bem ou mal, 
está feita, o que nos incumbe, a nós, dirigentes, juízes e intérpretes, é cumpri-la. Só 
assim saberemos a que serviu e a que não serviu, nem serve. Se a nada serviu em 
alguns pontos, que se emende, se reveja. Se em algum ponto a nada serve - que se 
corte nesse pedaço inútil. Se a algum bem público desserve, que pronto se elimine. 
Mas, sem na cumprir, nada saberemos. Nada sabendo, nada poderemos fazer que 
mereça crédito. Não a cumprir é estrangulá-la ao nascer.15 

 

Nesse mesmo sentindo, complementa o Ministro Celso de Melo: 

 

A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto 
de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, 
comportamento que deve ser evitado, pois nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do 
que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, 
então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável 
somente nos pontos que se revelarem convenientes aos desígnios dos governantes, 
em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos16. 
 

Pedimos vênia para trazer um enfoque omitido pelos doutos ensinamentos acima 

mencionados. Cabe razão ao Excelentíssimo Ministro quando afirma que “nada mais nocivo, 

perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir 

integralmente”, todavia antes a falta de interesse em cumprir uma norma do que nem ao 

menos criá-la e dá-la status de norma constitucional, porque se fosse assim os operadores do 
                                                           
15 Apud Pontes de MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 1969, tomo I/15-
16, 2ª ed., 1970, RT. 

16 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Mandado de Injunção nº 708-0 Distrito Federal. Impetrante: SINTEM – 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa. Impetrado: Congresso Nacional. 
Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 19 de setembro de 2007. Voto do Ministro Celso de Mello, pp. 20 e 
ss. Disponível em:  http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/mi708CM.pdf. 
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direito não estariam munidos com as armas necessárias para pressionar o Poder Público a 

cumprir normas consentâneas com a realidade internacional de valorização dos direitos 

humanos. Pode ser que esse pensamento seja uma loucura, entretanto se não existissem 

espalhadas, por todo corpo constitucional, normas referentes ao princípio da dignidade pessoa 

humana, este trabalho não teria, nem ao menos, embasamento legal e constitucional, quanto 

mais razão de existir. 

 

A verdade é que o constituinte originário estava além do seu tempo, mas, mesmo 

assim, não deixou de insculpir na constituição princípios e regras que pudessem fazer o Brasil 

caminhar e se modernizar, não deixando jamais de valorizar os direitos fundamentais do ser 

humano. 

 

Portanto não devem a doutrina, a jurisprudência e o mundo acadêmico tolerar a menor 

afronta à dignidade da pessoa humana. Sendo, pois, um dos objetivos do presente trabalho 

mostrar, como será feito adiante, que a criação do Regime Disciplinar Diferenciado acabou 

por gerar uma anomalia jurídica, porquanto se tentou inibir os efeitos de uma 

inconstitucionalidade a partir de outra inconstitucionalidade. 
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3 O Direito penal do inimigo 

 

3.1 Introdução 

 

O desenvolvimento doutrinário acerca do Direito penal do inimigo é embrionário se 

comparado com o seu tempo de existência, a qual tem origem no período do império romano. 

Eugênio Raúl Zaffaroni anota que: 

 

Este conceito bem preciso de inimigo remonta à distinção romana entre o inimicus e  
o hostis, mediante a qual o inimicus era o inimigo pessoal, ao passo que o verdadeiro 
inimigo político seria o hostis, em relação ao qual é sempre colocada a possibilidade 
de guerra como negação absoluta do outro ser ou realização extrema da hostilidade. 
O estrangeiro, o estranho, o inimigo, o hostis, era quem carecia de direitos em 
termos absolutos, quem estava fora da comunidade17. 

  

Mais adiante ele aduz que o conceito sofreu uma subclassificação, passando-se a ter o 

hostis alienigena e o hostis judicatus. Ambos representam um perigo à sociedade, porquanto 

são considerados inimigos públicos. A diferença é que o alienígena é um estrangeiro e o 

judicatus é alguém da própria sociedade que perde direitos inerentes ao cidadão, ficando 

numa situação semelhante à do hostis alienigena18. Ora, por toda sua história, desde a 

formação dos primeiros grupos, o homem guerreou entre si, porém uma briga dentro do grupo 

se constituiu um exceção na história da humanidade, que é recheada de grandes guerras 

envolvendo as mais diversas nações desde os tempos mais remotos ao período moderno. 

Desde os conflitos entre as primeiras civilizações na Mesopotâmia, 10.000 a.C.19, à Guerra do 

Iraque, envolvendo os Estados Unidos e aliados contra os simpatizantes e seguidores do ex-

                                                           
17 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, O inimigo no direito penal, pp. 21 e ss. 

18 Ibid, pp. 22 e ss. 

19 VICENTINO, Cláudio, História geral: volume único: ensino médio, p. 30. 
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ditador Saddam Hussem, cujo enforcamento em 2006, após um julgamento repleto de 

polêmicas, não impediu a continuidade dos embates armados. 

 

Nota-se, pois, que a mitigação da condição de cidadão é uma pena bastante dura, que 

somente era aplicada àqueles que exorbitassem dos limites de seus próprios direitos e 

passassem a representar um acentuado perigo à toda a sociedade. 

 

Günther Jakobs diz que:  

 

o Estado pode proceder de dois modos com os delinqüentes: pode vê-los como 
pessoas que delinqüem, pessoas que tenham cometido um erro, ou indivíduos que 
devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico, mediante coação. Ambas 
perspectivas têm, em determinados âmbitos, seu lugar legítimo, o que significa, ao 
mesmo tempo, que também possam ser usadas em um lugar equivocado20. 

 

Em uma maneira mais simples, pode-se afirmar que o Estado trata os delinqüentes de 

acordo com o que eles fazem, porém pode tratá-los de acordo com o que eles possam vir a 

fazer. Esta pena seria dispensada aos considerados inimigos pelo Poder Público, àqueles 

hostis que “devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico”. A pena, o tratamento, 

passa a ser um meio para a criação da vigência da norma e não da manutenção desta21. 

 

3.2 O Direito penal do inimigo e o Estado de direito 

 

Divergindo de Günther Jakobs, Eugenio Raúl Zaffaroni defende uma 

incompatibilidade intransponível entre o Direito penal do inimigo e o Estado de direito: 

 

                                                           
20 JAKOBS, Günther e MELIÁ, Manuel Cancio, Direito penal do inimigo: noções e críticas, p. 42. 

21 Ibid, p. 46. 
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Quando afirma que, em casos excepcionais, o Estado de direito deve cumprir sua 
função de proteção e que está legitimado para isso em razão da necessidade – ou 
seja, que  a esta não se podem opor obstáculos derivados de um conceito abstrato do 
Estado de direito (abstrakten Begriff des Rechtsstaates) -, Jakobs pressupõe que 
alguém deve julgar a necessidade e que este alguém não pode ser outro senão o 
soberano, em sentido análogo ao de Schmitt. O Estado de direito concreto de Jakobs, 
deste modo, torna-se inviável, porque seu soberano, invocando a necessidade e a 
emergência, pode suspendê-lo e designar como inimigo quem considerar oportuno, 
na extensão que lhe permitir o espaço de poder de que dispõe22. 
 

Dessa forma, de acordo com Zaffaroni, a presença do Direito penal do inimigo pode 

implantar a insegurança jurídica, uma vez que as pessoas sofrem sanções, que têm como 

fundamentos critérios como a conveniência e a oportunidade,  sem ser garantido a tais pessoas 

o devido processo legal. Ademais Zaffaroni aduz que “no Estado constitucional de direito não 

é possível admitir que um ser humano seja tratado como não-pessoa, fora das hipóteses de 

coerção direta administrativa, inevitável e muito transitória”. 

 

Para o colendo autor, a mitigação de direitos e garantias insculpidos no ordenamento 

internacional e no ordenamento nacional de grande parte dos países ocidentais só é possível se 

coisificarmos os indivíduos apenados com a perda de direitos: 

 

A rigor, quase todo direito penal do século XX, na medida em que teorizou 
admitindo que alguns seres humanos são perigosos e só por isso devem ser 
segregados ou eliminados, coisificou-os sem dizê-lo, e com isso deixou de 
considerá-los pessoas, ocultando esse fato com racionalizações. O certo é que desde 
1948 esse direito penal admite as chamadas medidas de segurança – ou seja, as 
penas ou algumas penas como mera contenção de um ente perigoso – viola o artigo 
1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos23.  

 

O artigo mencionado por Zaffaroni proclama que “Todos os homens nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade”. Dessa forma, as medidas de segurança aplicadas 

para a contenção de um ente perigoso violariam, na visão do douto autor, esse dispositivo. 

                                                           
22

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, O inimigo no direito penal,  p. 163. 

23 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, O inimigo no direito penal, p.18. 
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Já Günther Jakobs defende que um Estado de direito que não viole de forma alguma 

direitos fundamentais do homem só existiria no plano do ideal, por isso fala o autor em um 

conceito abstrato de Estado, no qual o Poder Público não poderia sob hipótese alguma mitigar 

tais direitos. Ocorre que dado a uma “necessidade” de proteção da ordem e da sociedade o 

Estado intervém na esfera dos direitos e das garantias fundamentais do homem. O receio e a 

crítica de Zaffaroni é que tal “necessidade” seja usada para justificar arbitrariedades, que 

poderiam ensejar num absolutismo, uma vez que quando julgasse oportuno o Poder Público 

poderia utilizar-se dessa “necessidade”. Ficamos com a posição do mestre alemão, opção que 

justificaremos na oportunidade em que formos fazer uma breve análise em alguns dispositivos 

cautelares penais e constitucionais do ordenamento jurídico pátrio. 

 

3.3 Os conceitos de Zaffaroni e de Günther Jakobs 

 

Tarefa árdua extrair da extensa doutrina desses dois autores acerca do Direito penal do 

inimigo algum conceito fiel ao pensamento deles. Apesar disso, resolvemos sintetizar o que 

foi até aqui exposto para chegar ao que seria Direito penal do inimigo para Eugenio Raúl 

Zaffaroni e fazer uma citação para apresentar o que Günther Jakobs considera como os três 

elementos característicos do Direito penal do inimigo. 

 

Pelo exposto, conclui-se que Zaffaroni postula um Direito penal do inimigo em 

sentido amplo, isto é, incluindo toda forma de combate a perigos, inclusive as medidas de 

segurança. 
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Já Manuel Cancio Meliá, professor titular de Direito Penal da Universidad Autónoma 

de Madrid, afirma que: 

 

 Segundo Jakobs, o Direito penal do inimigo se caracteriza-se por três elementos: 
em primeiro lugar, constata-se um amplo adiantamento da punibilidade, isto é, que 
neste âmbito, a perspectiva do ordenamento jurídico-penal é prospectiva (ponto de 
referencia: fato futuro), no lugar de – como é o habitual – retrospectiva (ponto de 
referência: fato cometido). Em segundo lugar, as penas previstas são 
desproporcionalmente altas: especialmente, a antecipação da barreira de punição não 
é considerada para reduzir, correspondentemente, a pena cominada, Em terceiro 
lugar, determinadas garantias processuais são relativizadas ou inclusive 
suprimidas24. 
 

 

3.4 Um conceito de Direito penal do inimigo 

 

Entendemos que o conceito de Direito penal do inimigo deve ter como característica 

principal a perspectiva concernente ao futuro, ou seja, o ordenamento jurídico-penal atua 

baseando-se num fato futuro e incerto. Haverá momentos em que se relativizará algumas 

garantias processuais e em que se terá penas por demais altas e desproporcionais, porém não 

haverá manifestação do Direito penal do inimigo, pois o indivíduo foi punido por algo que ele 

cometera e não pelo perigo dele cometer algo, eis que o Direito penal do inimigo é 

essencialmente um direito penal do autor e não do fato. 

 

Pode vir a ser questionado se as medidas cautelares não são, segundo esse conceito, 

manifestação do Direito penal do inimigo. A resposta é não, eis que tais medidas tem um nexo 

de causalidade com fatos anteriormente cometidos pelo autor, que são, em tese, delitivos e 

sobre os quais tem-se prova da materialidade do crime, bem como indício suficiente de 

autoria. 

                                                           
24 JAKOBS, Günther e MELIÁ, Manuel Cancio, Direito penal do inimigo: noções e críticas, p. 67. 
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Já no Direito penal do inimigo, o fato futuro e incerto não possui nexo de causalidade 

com o crime anteriormente perpetrado. Nele, as medidas coercitivas são aplicadas baseando-

se primordialmente no perigo que, em tese, os indivíduos apenados representam. Tal 

periculosidade é definida por critérios, em regra, pouco objetivos, dando margem a temerosas 

subjetividades por parte de quem irá aplicá-las. 
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4 A ampla defesa 

 

4.1 Aspectos doutrinários acerca da ampla defesa 

 

Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 

Dinamarco lembram que: 

 

No Brasil, o contraditório na instrução criminal vinha tradicionalmente erigido em 
expressa garantia constitucional, sendo deduzido da própria Constituição, 
indiretamente embora, para o processo civil. Idêntica postura era adotada quanto à 
garantia da ampla defesa, que o contraditório possibilita e que com este mantém 
íntima ligação, traduzindo-se na expressão nemo inauditus dammari potest. A 
Constituição de 1988 previu contraditório e ampla defesa num único dispositivo, 
aplicável expressamente aos litigantes, em qualquer processo, judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral25. 

 

Já o professor Fernando Capez consigna que a ampla defesa: 

 

Implica o dever de o Estado proporcionar a todo acusado a mais completa defesa, 
seja pessoal (autodefesa), seja técnica (efetuada por defensor) (CF, art. 5º, LV), e o 
de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (CF, art. 5º, 
LXXIV). Desse princípio também decorre a obrigatoriedade de se observar a ordem 
natural do processo, de modo que a defesa se manifeste sempre em último lugar. 
Assim, qualquer que seja a situação que dê ensejo a que, no processo penal, o 
Ministério Público se manifeste depois da defesa (salvo, é óbvio, nas hipóteses de 
contra-razões de recurso, de sustentação oral ou de manifestação dos procuradores 
de justiça, em segunda instância), obriga, sempre, seja aberta vista dos autos à 
defensoria do acusado, para que possa exercer seu direito de defesa na amplitude 
que a lei consagra. 

 

Eugênio Pacelli de Oliveira, com a maestria que lhe é peculiar, assevera que: 

 

Embora ainda haja defensores da idéia de que a ampla defesa vem a ser apenas o 
outro lado ou a outra medida do contraditório, é bem de ver que semelhante 
argumentação peca até mesmo pela base. 

                                                           
25 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel, Teoria 
Geral do Processo, pp. 61 e ss. 
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É que, da perspectiva da teoria do processo, o contraditório não pode ir além da 
garantia de participação26, isto é, a garantia de a parte poder impugnar – no 
processo penal, sobretudo a defesa – toda e qualquer alegação contrária a seu 
interesse, sem todavia, maiores indagações acerca da concreta efetividade com que 
se exerce aludida impugnação. 
E, exatamente por isso, não temos dúvidas em ver incluído, no princípio da ampla 
defesa, o direito à participação da defesa técnica – do advogado – de co-réu durante 
o interrogatório de todos os acusados. Isso porque, em tese, é perfeitamente possível 
a colisão de interesses entre os réus, o que, por si só, justificaria a participação do 
defensor daquele co-réu sobre quem recaiam acusações por parte de outro, por 
ocasião do interrogatório. A ampla defesa e o contraditório exigem, portanto, a 
participação dos defensores de co-réus no interrogatório de todos os acusados. 
(...) 
Conquanto  possa ser justificado sob fundamentação diversa, porque não se pode 
esperar outra atitude de um Estado que se proclama democrático e de Direito, é 
possível, também, atribuir à ampla defesa o direito ao aproveitamento, pelo réu, até 
mesmo de provas obtidas ilicitamente, cuja introdução no processo, em regra, é 
inadmissível. E isso porque, além da exigência da defesa efetiva, o princípio 
desdobra-se, dada a sua amplitude, para abarcar toda e quaisquer modalidades de 
prova situadas no ordenamento jurídico, até mesmo aquelas vedadas à acusação, 
pois não se pode perder de vista que a ampla defesa é cláusula de garantia individual 
e instituída precisamente no interesse do acusado. 
(...) 
Pode-se, portanto, afirmar que a ampla defesa realiza-se por meio da defesa técnica, 
da autodefesa, da defesa efetiva e, finalmente, por qualquer meio de prova hábil a 
demonstrar a inocência do acusado27. 

 

4.2 A ampla defesa e o Direito penal do inimigo 

 

O Direito penal do inimigo ameaça, de alguma forma, ferir a ampla defesa? É evidente 

que sim. Basta lembrar que, para Günther Jakobs, um dos elementos característicos do Direito 

penal do inimigo é a relativização ou até mesmo a supressão de determinadas garantias 

processuais. Basta ver que a inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) se faz “por 

prévio e fundamentado despacho do juiz competente”28. Sendo que tem de ser precedida por 

manifestação do Ministério Público e da defesa.  

 

                                                           
26 Alexandre Freitas Câmara define o contraditório como “a garantia da ciência bilateral dos atos e termos do 
processo com a conseqüente possibilidade de manifestação sobre os mesmo”. Alexandre Freitas CÂMARA, 
Lições de Direito Processual Civil, p. 50. 

27 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli, Curso de Processo Penal, pp. 29 e ss. 

28 BRASIL. Lei n.º 7.210/1984. Lei de Execução Penal. Brasília, DF: Congresso Nacional e Presidente da 
República, 1984, art. 54. 
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Acontece que, muitas vezes, os tribunais superiores têm reformado as decisões que 

submetem o preso ao RDD, vez que tais não preencheram os requisitos legais. É o que se 

extrai da decisão no julgamento do Habeas Corpus 89.935 – BA, impetrado perante o STJ: 

 

Para que haja a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado (RDD), é 
necessário ocorrer ao menos uma das hipóteses previstas no art. 52 da LEP. 
Ademais, a decisão judicial sobre a inclusão do preso no regime disciplinar 
diferenciado terá que ser fundamentada pelo juiz das execuções criminais e 
determinada no processo de execução penal, bem como precedido de manifestação 
do Ministério Público e da defesa. Na espécie, não verificada a ocorrência de 
nenhum dos requisitos, a Turma concedeu a ordem para que se transfira o paciente 
do regime disciplinar diferenciado para o conjunto penal em que anteriormente se 
encontrava29. 

 

Com efeito, até que o writ seja apreciado pela instância imediatamente superior o 

tempo decorrido, mormente na atolada Justiça Estadual de São Paulo30, será suficiente para 

constituir um estado de violação ao princípio da dignidade humana. 

 

Alegam alguns tribunais que o RDD é constitucional, pois o legislador utilizou-se do 

princípio da proporcionalidade. Esse foi o entendimento unânime, ao menos quanto a 

constitucionalidade do RDD, no julgamento do HC 40300 – RJ, proferido pela 5º Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa abaixo transcreve-se: 

 

HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. ART. 52 DA 
LEP. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. 

                                                           
29 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 89.935 – BA (2007/0208711-7). Impetrante: 
Defensoria Pública do Estado da Bahia. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Relatora: Min. Maria 
Thereza de Assis Moura – Sexta Turma. Brasília, 6 de maio de 2008. Ementa, relatório, voto do relator e 
certidão de julgamento disponíveis em: 
https://ww2.stj.gov.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200702087117&dt_publicacao=26/05/2008 

30 Luiz Rodrigues Wambier, em magnífica palestra proferida no auditório da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará no último dia do I Congresso Cearense de Direito Processual Civil (Fortaleza, 22 
a 25 de novembro de 2006), afirmou que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo uma apelação demorava 
(antes da EC/45), em média, 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses para ser distribuída. 
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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. 
3. Aferir a nulidade do procedimento especial, em razão dos vícios apontados, 
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório apurado, o que, como 
cediço, é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 
4. A sentença monocrática encontra-se devidamente fundamentada, visto que o 
magistrado, ainda que sucintamente, apreciou todas as teses da defesa, bem como 
motivou adequadamente, pelo exame percuciente das provas produzidas no 
procedimento disciplinar, a inclusão do paciente no Regime Disciplinar 
Diferenciado, atendendo, assim, ao comando do art. 54 da Lei de Execução Penal. 
5. Ordem denegada31. (grifo nosso). 

 

Mas que proporcionalidade há quando se para proteger a sociedade perpetra-se, em 

caráter cautelar, medidas que afrontam três princípios reconhecidos não somente pelo 

ordenamento pátrio, mas igualmente pelo direito internacional como direitos fundamentais de 

todos os homens? E esse é um país que se intitula Estado Democrático de Direito e proclama 

ter como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Não nos referimos 

especificamente aos criminosos suspeitos de serem chefes de organização criminosa, pois isso 

será analisado em outro momento, porém aos detentos que cometem faltas graves e que 

podem ser sancionados com a submissão ao Regime Disciplinar Diferenciado: “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”. 

 

                                                           
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 40.300 – RJ (2004/0176564-4). Impetrante: Leandro 
de Oliveira Barboza. Impetrado: Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – Quinta Turma. Brasília, 2 de agosto de 2005. Ementa. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200401765644&dt_publicacao=22/08/2005. 
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Válido, antes de comentar esse dispositivo, trazer à baila o conceito de Guilherme de 

Souza Nucci acerca de crime doloso: “a) é a vontade consciente de praticar a conduta típica 

(visão finalista – é o denominado dolo natural); b) é a vontade consciente de praticar a 

conduta típica, acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito (visão causalista 

– é o denominado dolo normativo)” 32. 

 

No crime doloso, o indivíduo pratica determinado ato sabendo plenamente sê-lo 

ilícito, tendo certeza dos danos que ele irá causar. 

 

Quando escutamos falar em crime doloso, pensamos tratar de algo grave, talvez 

porque lembremos da figura do homicídio doloso, porém nem sempre é assim. Pela definição 

de Nucci, há dolo em qualquer crime quando, deliberadamente, pratica-se conduta 

estabelecida no tipo penal. 

 

Destarte por qualquer crime doloso, mesmo aqueles de menor potencial ofensivo, e 

desde que cause subversão da ordem e da disciplina internas, o preso, até mesmo o provisório, 

pode ser submetido ao RDD. 

 

O caso do detento provisório (aquele que não possui ainda uma sentença transitada em 

julgado contra ele no processo pelo qual está preso) é ainda mais grave, porque é uma 

situação em que se tem uma pessoa que já está tendo mitigadas ou relativizadas, no mínimo – 

quando não completamente suprimidas, garantias processuais como a da ampla defesa e a do 

contraditório ainda tem que ver sua dignidade humana padecer perante um regime 

eminentemente desumano, correndo o risco de ficar por até 360 dias nessa situação ou, 

                                                           
32 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, p. 186. 
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pasmem, até mais. Basta vermos o voto do Ministro Paulo Medina no julgamento do HC 

44.049 – SP: 

 

Penso que, se existe um alto risco à sociedade, alto risco ainda subsistente, não há 
como deixar de se projetar o regime diferenciado. Vou além - e, nesse ponto, fico 
isolado: não na doutrina, que tem posicionamento igual ao meu, mas na 
jurisprudência desta Casa. Entendo que a regra disciplinar mais severa deve 
permanecer enquanto durar o alto risco à sociedade, e pode passar dos 360 dias e 
do limite de 1/6 (um sexto) da pena - isso é matéria mais agressiva no meu 
pensamento. 
Em circunstâncias excepcionais - mesmo findado o tempo – se continua a mesma 
periculosidade, a mesma afronta e o mesmo risco à sociedade, tratando-se de um 
meliante como esse, que está na Colômbia, praticou vários crimes, não há por que 
nós não interpretarmos um pouco além, admitindo, depois de um certo período, a 
revisão periódica pelo juiz, de lege ferenda - posição que busquei no Sr. Ministro 
Hamilton Carvalhido. 
Dou regime diferenciado, enquanto reconhecer o perigo para a sociedade e mando, 
depois de vencido o prazo, se continuar o perigo, o juiz, periodicamente, fazer 
revisão da prorrogação ou não. É uma posição enérgica, uma posição de modelo, 
uma posição além da lei, uma posição que garante a sociedade contra esses notórios 
e perigosos criminosos que aí estão33. (grifo nosso). 

 

Inevitável o assombramento e a perplexidade, por menores que sejam, com esse voto 

do Ministro, principalmente quando se trata de um membro de um Tribunal que se denomina 

“O Tribunal da Cidadania”34. 

 

Resta, pois, evidenciada a relação da mitigação ou relativização da ampla defesa com 

o Direito penal do inimigo e as conseqüências trágicas que a que isso pode levar. Ademais, 

pudemos introduzir pontos do RDD que tangenciam as outras características do Direito penal 

do inimigo, quais sejam, a aplicação de penas exageradamente duras e o enquadramento como 

“inimigo” devido à periculosidade do indivíduo e não a fatos concretos praticados por ele 

anteriormente. 

                                                           
33 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 44.049 – SP (2005/0077809-8). Impetrante: Antônio 
Carlos de Toledo Santos Filho. Impetrado: Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa – Sexta Turma. Brasília, 19 de dezembro de 2007. Ementa. 
Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200500778098&dt_publicacao=19/12/2007. 

34 É só acessar o sítio do Tribunal (www.stj.jus.br), o que exibe tal slogan já na página inicial. 
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5 Uma incursão a respeito da Prisão Preventiva 

 

É certo que vários dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro podem ter em seu 

cerne, dependendo da leitura que se faça sobre eles, um caráter de Direito penal do inimigo. 

Para representá-los, faremos uma breve análise acerca da Prisão Preventiva. 

 

Ela se encontra regulamentada no Código de Processo Penal (Decreto-Lei Nº. 

3.689/41). Consiste sua regulamentação, basicamente, em seis artigos (311 a 316). 

 

5.1 Do momento e do requerimento da Prisão Preventiva 

 

Ela pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal 

por despacho devidamente fundamentado do juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial35. 

 

5.2 Das razões da Prisão Preventiva 

 

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, tal espécie de prisão 

“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”. 

 

 

 
                                                           
35 BRASIL. Código de Processo Penal (1941). Decreto-Lei Nº 3.689. Rio de Janeiro, RJ: Presidente da 
República, 1941. Artigos 311 a 315. 
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5.3 A doutrina e a Prisão Preventiva 

 

Ponto interessante na doutrina é em relação ao seguinte questionamento: a Prisão 

Preventiva feri o princípio da presunção de inocência? 

 

Comecemos a colação doutrinária através da lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: 

 

Mas o argumento, quase incontornável, contrário a semelhante modalidade de 
prisão, é no sentido de que estaria violado o princípio da inocência, já que, quer que 
se pretenda fundamentar a preventiva para garantia da ordem pública em razão do 
risco de novas infrações penais, quer se sustente a sua justificação em razão da 
intranqüilidade causada pelo crime (aqui, acrescido de sua gravidade), de uma 
maneira ou de outra, estar-se ia partindo de um antecipação de culpabilidade. (...). 
Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de 
inocência haverá de ser flexibilizado quando em risco valores constitucionais 
igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera 
abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua 
necessária concretização, diante de hipóteses, excepcionalíssimas. 
(...). 
É claro que em tema tão complexo e explosivo todo o cuidado é realmente pouco. 
Mas não é por isso que a autoridade judicial deve recusar, peremptoriamente 
qualquer possibilidade de decretação de prisão para garantia de ordem pública. Se 
fosse assim, mesmo após confessar a prática de vários homicídios, apontando, 
inclusive, onde estariam enterrados os corpos, não se poderia impor a prisão de um 
agora nacionalmente conhecido motoboy, na época residente na cidade de São 
Paulo, com endereço certo e no exercício de atividade lícita36. 

 

Já Fernando Capez é mais incisivo em sua defesa à aplicação da Prisão Preventiva: 

 

A Súmula 9 do STJ dispõe claramente que a prisão provisória não ofende o princípio 
constitucional do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII). Nem poderia ser diferente, 
já que a própria Constituição admite a prisão provisória nos casos de flagrante (CF, 
art. 5º, LXI) e crimes inafiançáveis (CF, art. 5º, XLIII) e autoriza, a contrario sensu, 
o legislador a proibir a liberdade provisória (CF, art. 5º, LXVI). Comentando o art. 
5º, LXVI, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que “... a Constituição 
reservou ao legislador ordinário a tarefa de definir cabimento, forma e exigências da 
liberdade provisória...” (RT, 687/279). Assim, não resta dúvida de que a prisão 
provisória pode ser prevista e disciplinada pelo legislador infraconstitucional, sem 
ofensa à presunção de inocência37. 

 

                                                           
36

 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli, Curso de Processo Penal, pp. 436 e ss. 

37 CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, p. 263. 



 34

Por fim, Antonio Scarance Fernandes anota que: 

 

A prisão por garantia da ordem pública é geralmente, invocada para casos em que o 
acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Não é fácil justificar 
doutrinariamente esta prisão como cautelar. Parte da doutrina, entende que configura 
uma verdadeira medida de segurança e que, nela, há antecipação da pena. Embora 
seja difícil afirmar a natureza cautelar da prisão para garantia da ordem pública, é 
prevista nos mais diversos ordenamentos para impedir o acusado de continuar a 
praticar delitos. O que se tem feito é restringi-la aos crimes de maior gravidade. 
Não se pode invocar a garantia da ordem pública para autorizar, largamente, a prisão 
preventiva, utilizando-se como fundamentos a gravidade do crime, a necessidade de 
ser preservada a credibilidade da justiça38. 

 

5.4 Doutrina tradicional e a criminologia crítica 

 

A doutrina tradicional consegue afastar a inconstitucionalidade da Prisão Preventiva 

utilizando-se da proporcionalidade para sopesar as garantias e direitos individuais com o 

princípio da relatividade ou da convivência das liberdades públicas, uma vez que estas não 

podem servir de escudo para a prática de crimes. 

 

Só que por se basear em critérios por demais genéricos a Prisão Preventiva é 

facilmente transformada em uma via para o cometimento de arbitrariedades. Além disso, nem 

todos os freqüentadores do sistema penal têm condições para fazer cessar esse estado de 

constrangimento ilegal. Nem todos tem condições de arcar com a defesa privada, realizada 

por advogados conhecedores das maiores falhas do sistema penal e que sabem interpretar em 

proveito de seu cliente os pontos omissos e imprecisos da legislação penal. Ao restante dos 

presos, a grande maioria, resta recorrer à Defensoria Pública dos Estados, da União e do 

Distrito Federal). Ocorre que as Defensorias não têm condições estruturais de atender 

adequadamente a todos que procuram seus serviços, ficando a anos luz, na maioria das casos, 

da eficiência demonstrada pelos escritórios particulares.  

                                                           
38 FERNANDES, Antonio Scarance, Processo Penal Constitucional, p. 329. 
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Destarte há, logo de cara, violação a dois princípios constitucionais o da isonomia39 e 

o do acesso à justiça40. É claro que quando na caput do art. 5º o constituinte originário usou a 

expressão “nos termos seguintes”, ressalvou que cada ponto desse artigo não pode ser visto 

individualmente, mas sim numa visão conjunta, isto é, cada inciso do artigo 5º poderá sofrer 

limitações ou limitar os direitos invioláveis insculpidos no caput41 a depender do caso 

concreto. 

 

Daí, por exemplo, ser possível a Prisão Preventiva, embora o caput do artigo 5º fale na 

inviolabilidade do direito è liberdade, uma vez que no mesmo artigo, em seus incisos LXI e 

LXVI a CF permite a prisão em flagrante e “ autoriza, a contrario sensu, o legislador a proibir 

a liberdade provisória42”. 

 

Porém entendemos que qualquer limitação a esses direitos deve estar explícita na 

Constituição Federal ou em tratados versando sobre direitos humanos, que tenham adentrado 

                                                           
39 Constituição Federal, Art. 5º, caput: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade(...). 

40  Constituição Federal, Art. 5º, inciso XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. 

41  Fazemos referência ao seguinte trecho: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 

42 CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, p. 263. 
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no bloco de constitucionalidade pela via material43 ou formal44 e que, portanto, têm força de 

norma ou emenda constitucional45. 

 

Ocorre que a Constituição não limita esses direitos fundamentais ao fato de o 

indivíduo ter condições ou não de arcar com o patrocínio de um advogado, os quais, em 

alguns casos, cobram muito mais do que ele ganha num mês, apenas para “dar uma olhada” 

no processo. Com efeito, a Constituição não permite que alguém continue preso pelo simples 

fato de não ter condições próprias para redigir, em nome próprio, um Habeas Corpus ou por 

não poder pagar alguém para fazê-lo. 

 

O Poder Público quer garantir a ordem pública através da relativização das liberdades 

públicas, porém não impede que pessoas que não deveriam estar privados de sua liberdade 

permaneçam enclausurados em condições sub-humanas. Onde está a justiça social nisso? E a 

igualdade? 

 

Certa vez nos disseram que “no Brasil, se você tiver um bom advogado, você tem o 

direito de matar uma vez”. Infelizmente, os fatos presenciados diariamente por todos nós 

confirmam que isso acontece em muitos casos. Há uma grande seletividade no sistema penal, 

cuja uma das explicações é que aqueles que são mais abastados caem mais facilmente “nas 

                                                           
43 A via material de inserção ocorre pela simples adesão, pelo Brasil, a tratados versando sobre direitos humanos 
por força do § 2º, art. 5º, CF. 

44 A via formal de entrada dos tratados versando sobre direitos humanos no bloco de constitucionalidade é 
através de uma votação no Congresso Nacional semelhante a de uma emenda constitucional, conforme o § 3º, 
art. 5º, CF. 

45 Para maiores detalhes acerca do bloco de constitucionalidade e das vias material e formal de ingresso dos 
tratados sobre direitos humanos, conferir o voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do HC, disponível 
em http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC87585VISTACM.pdf. 
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graças” dele, isto é, conseguem tirar proveito das normas genéricas, passíveis de 

interpretação. 

 

Exceções ocorrem especialmente quando há interferência da mídia, que pressiona as 

autoridades e apela à população, que, sensibilizada (quando não chocada), passa a clamar por 

justiça. 

 

5.5 A incidência do Direito penal do inimigo na Prisão Preventiva 

 

Analisando o artigo 312, nota-se que a Prisão Preventiva pode ser motivada por 4 

diferentes motivos, os quais estão subordinados a uma condicionante, qual seja, que haja 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Os quatro possíveis motivos são: 

garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 

 

Todos eles são demasiadamente genéricos, passíveis de diversas interpretações, 

portanto abre a possibilidade de uma má utilização da Prisão Preventiva, levando a uma 

prisão eivada de vícios. Tal é possível mesmo com a limitação estabelecida pelo final do 

artigo, a qual chamamos anteriormente de condicionante. 

 

Chamamo-nas de genéricas, pois se trata de um tema que envolve um direito 

indisponível, que é o à liberdade. Como tal deve tratado com o máximo cuidado, 

diferentemente do que ocorre no Direito Civil, na qual, em geral, mexe-se com direitos 

disponíveis. 
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Quando a má utilização é manifesta, a ponto de representar uma ilegalidade ou de 

configurar um constrangimento ilegal, pode o indivíduo preso fazer uso de Habeas Corpus. 

Mesmo assim, este remédio constitucional não impede que as violações a direitos 

fundamentais, iniciadas desde o momento da prisão ilegal, ocorram. 

 

Entre as quatro causas que podem ensejar uma Prisão Preventiva, há uma, em especial, 

que representa um perigo maior do que as outras aos direitos e garantias fundamentais. É 

quando o juiz fundamenta a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, vez que 

se trata de termo ainda mais subjetivos que os demais, pois baseia-se na visão do requerente e 

do juiz acerca da instrução. Visão esta que crê ser necessária à instrução a prisão do suspeito. 

 

Conveniência é aquilo que é vantajoso, proveitoso ou do interesse de algo ou de 

alguém. Dessa forma, alguém irá julgar ser proveitoso para a instrução criminal que alguém 

fique preso, desde que tenha (na visão também dessa pessoa e do requerente) prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria. Na prática, isso nem sempre é feito com 

acerto, pelo menos para as instâncias recursais, que não raramente revogam a Prisão 

Preventiva, porém, como já foi dito, não impediu que até o momento da revogação tenham 

sido violados direitos e garantias fundamentais do preso, uma vez que este, a título de 

exemplo (mas não exaurindo as possibilidades), teve suprimido seu direito à liberdade e ainda 

teve bastante prejudicada a sua dignidade humana, porquanto foi submetido ao ambiente 

sórdido das cadeias. 

 

É certo que poderia argumentar-se que esse é um tratamento dado àqueles que violam 

o bem-estar da sociedade e que, portanto representam um perigo que deve ser “medicado” ou 
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afastado. Afirma-se que esse é um tratamento justo dispensado a todo aquele que viola a 

ordem e a paz sociais, porém não é isso é que sustenta a Criminologia Crítica. 

 

Assim propugna Zaffaroni que: 

 

A doutrina atual costuma passar por cima do dado da seletividade, o que é muito 
significativo, pois se trata da característica estrutural mais vulnerável à crítica 
política e social do poder punitivo. Diferentemente desta ignorância, ou omissão, 
atual e pouco explicável, a doutrina pré-moderna fazia carga contra o 
posicionamento crítico ou o prevenia. A doutrina pré-moderna não só admitiu a 
seletividade do poder punitivo como tratou de legitimá-la, aceitando implicitamente 
que para os amigos rege a impunidade e para os inimigos o castigo46.  

 

Já Vera Regina Pereira de Andrade, em livro baseado na sua tese de doutorado, aduz 

que: 

 

Assim, se a teoria da criação judicial desde há muito colocou em evidência que o 
espaço pelo qual a discricionariedade judicial ingressa é, preliminarmente, pelo da 
vagueza e/ou ambigüidade da linguagem da lei; se projetada para o Direito Penal já 
permitiu evidenciar, por isto mesmo, a debilidade do princípio da legalidade para 
cumprir uma função da garantia (segurança jurídica); 
(...) 
Assim, seja na discricionariedade para fixação da verdade processual dos fatos, seja 
na discricionariedade permitida pela vagueza ou ambigüidade da linguagem da lei 
(especialmente verticalizada no caso dos chamados elementos normativos do tipo, 
como “honestidade”, “obscenidade” etc.); pela ausência de parâmetros precisos na 
definição dos tipos penais (especialmente nos chamados tipos abertos como só 
crimes culposos, omissivos impróprios etc.) e para a individualização e fixação da 
pena em geral (especialmente nas hipóteses de perdão judicial, tentativa, concurso 
formal e continuado etc.); seja pelas lacunas ou antinomias do ordenamento jurídico, 
a interpretação judicial “postula necessariamente a mediação das normas derivadas 
dos second code dos juízes, normas de natureza e impacto reconhecidamente 
seletivo”. 
É de aduzir, neste sentido, que não apenas as normas penais se ressentem de 
linguagem vaga e/ou ambígua e fluidez de limites incriminadores e o ordenamento 
jurídico de contradições internas, mas também o instrumental dogmático que a elas 
se superpõe se ressente das mesmas características (conceitos igualmente imprecisos 
na fixação de parâmetros decisórios, teorias e métodos internamente contraditórios), 
permitindo aumentar, e não reduzir a indeterminação normativa e a elasticidade 
decisória, dando lugar a soluções diferentes para casos iguais. Não obstante, tal 
circunstância, é ocultada precisamente pela afirmação de que a Dogmática 
possibilita maximizar a uniformização e certeza das decisões judiciais47 . 

                                                           
46 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, O inimigo no direito penal, p. 88. 

47
 ANDRADE, Vera Regina Pereira de, A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 

do controle penal, pp. 272 e ss. 



 40

Há, pois, uma acobertada seletividade no sistema penal, legitimada pela jurisprudência 

e pela doutrina, afetando, inclusive, a credibilidade depositada no princípio da legalidade. 

Destarte, a generalidade dos quatro motivos que, eventualmente, ensejam a Prisão Preventiva, 

sob esse novo enfoque, passa a ser uma das vias que o sistema penal encontra para selecionar 

sua clientela. 

 

Segundo Vera Regina Pereira de Andrade, existe uma seletividade quantitativa e uma 

qualitativa. A primeira é devido ao fato de o sistema penal não ter estrutura para absolver 

todas as infrações que ele tipifica, existindo, pois, as chamadas cifras negras, que representam 

a percentagem de crimes que não entram para as estatísticas oficias, uma vez que não foram 

absolvidos pelo sistema penal. Já a seletividade qualitativa é uma variante que se baseia na 

especificidade da infração e nas conotações sociais dos autores (e vítimas)48. Essas duas 

variantes acabam por desequilibrar a balança, tornando como clientela favorita do sistema 

penal os indivíduos provenientes dos estratos sociais mais pobres. É o que a supracitada 

autora demonstra no seguinte trecho: 

 

A correção fundamental desta distribuição estatística e explicação etiológica da 
criminalidade é a de que a criminalidade, além de ser uma conduta majoritária, é 
ubíqua, ou seja, presente em todos os estratos sociais. O que ocorre é que a 
criminalização é , com regularidade, desigual ou seletivamente distribuída pelo 
sistema penal. Desta forma, os pobres não têm uma maior tendência a delinqüir, mas 
sim a serem criminalizados49. (grifo nosso). 
 

Apesar de todos os critérios “objetivos” necessários para a decretação da Prisão 

Preventiva, esta constitui um instituto temerário aos direitos e garantias fundamentais e, ao 

mesmo tempo, passível de ser enquadrado no Direito penal do inimigo, uma vez que se baseia 

                                                           
48 Ibid, pp. 263 e ss. 

49 ANDRADE, Vera Regina Pereira de, A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal, p. 265. 
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a sua aplicação, em muitos pontos, no critério subjetivo das autoridades judiciais, cuja prática 

tem demonstrado uma tendência a criminalizar certos indivíduos (na esmagadora maioria, 

marginalizados), estribando-se no que eles são ou no que eles podem vir a fazer, e não no que 

concretamente praticaram para violar os bens protegidos pelo ordenamento jurídico. 

 

Numa situação ideal a Prisão Preventiva seria plenamente constitucional, todavia, 

quando se a utiliza para perpetuar desigualdades que remontam o Período Colonial, 

configura-se um estado de violação a alguns dos mais importantes direitos e garantias 

fundamentais do homem. 

 

Tal estado de violação não pode ser afastado nem pelo princípio da relatividade ou 

convivência das liberdades públicas, muito utilizado na jurisprudência e na doutrina, porque 

aquele está inquinado de vícios que se iniciaram desde o momento do nascimento do 

indivíduo (inicialmente apenas marginalizado, agora também criminalizado), quando o Estado 

não lhe garantiu sua formação em um ambiente familiar estável e nem tampouco lhe deu as 

oportunidades para que ele pudesse, ao menos, lutar por um futuro melhor. 

 

O Estado, mormente o dito democrático de direito, tem o dever de dar condições 

mínimas de sobrevivência a todos os seus cidadãos. O Brasil ao se erigir um Estado 

Democrático de Direito, através da Constituição Federal de 1988, também assumiu o 

compromisso de ser um Estado do Bem-Estar Social. 
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Assim leciona Fábio Zambitte Ibrahim: “O Brasil tem seguido a mesma lógica, sendo 

que a Constituição de 1988 construiu um Estado do Bem-Estar Social em nosso território. Por 

isso, a proteção social brasileira é, prioritariamente, obrigação do Estado”50. 

 

 E ele complementa: 

 

A intervenção estatal, na composição da seguridade social, é obrigatória, por meio 
de ação direta ou controle, a qual deve atender a toda e qualquer demanda referente 
ao bem-estar da pessoa humana. 
Na acepção de Wagner Balera, para uma completa compreensão da seguridade 
social, é necessário vislumbrar-se a importância e alcance dos valores do bem-estar 
e justiça sociais, os quais são, de fato, bases do Estado Brasileiro, assim como 
diretrizes de sua atuação. A seguridade social é então meio para atingir-se a justiça, 
que é o fim da ordem social51. (grifo nosso). 

 

Dessa forma, é obrigação do Estado brasileiro cuidar do bem-estar de todos os seus 

cidadãos, o que não ocorre. Existem milhares de brasileiros, no campo e na cidade, que 

passam fome e que estão impossibilitados de conseguir acesso a todos os bens a que têm 

direito, tais como moradia, terra, educação, saúde, trabalho52 e lazer. Como inevitável 

conseqüência disso temos a produção diária de novos delinqüentes. Nas palavras de Léon 

Michaux (citado por Newton Fernandes e Valter Fernandes), em passagem do seu livro “A 

Criança Delinqüente”: 

 

Que esperar de crianças que vivem em favelas infectas, em promiscuidade com 
elementos de toda ordem, vendo as cenas mais deprimentes, os gestos mais 
acanalhados, os procedimentos mais ignominiosos? Que esperar de crianças que em 
pleno período de formação dormem ao relento, sentindo frio, debaixo de pontes, à 
porta de casas comerciais, lado a lado com toda espécie de marginais adultos? Que 
esperar de crianças que prematuramente conhecem os horrores da fome e que se 
alimentam de migalhas jogadas fora ou da caridade pública? Quando uma criança 

                                                           
50 IBRAHIM, Fábio Zambitte, Curso de Direito Previdenciário, p. 3. 

51
 Ibid, p. 5. 

52 SÁ, Alvino Augusto de, Criminologia clínica e psicologia criminal, p. 30. 
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dessas chega a lançar mão do que é alheio, podemos, temos o direito de chamá-las 
de delinqüentes53? 

 

E é procurando impedir o fruto de sua própria omissão, que o Estado, embalado pela 

mídia e pela população (por vezes manipulada pela primeira), estabelece punições mais 

rigorosas para aqueles que infringem a ordem e a paz sociais. Porém, esquecem os defensores 

de uma maior punibilidade, que quem primeiro feriu a ordem social foi o Estado e a 

população ao não garantirem meios mínimos de sobrevivência àqueles que não os possuem 

per si. 

 

A Prisão Preventiva é uma manifestação do Direito penal do inimigo quando aplicada 

àqueles que são considerados perigosos demais para continuarem no convívio social. Quando 

os motivos são a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação do legislação 

penal, não acreditamos haver incidência do Direito penal do inimigo, uma vez que o indivíduo 

é preso preventivamente por algo que ele fez e cuja eventual punição pode ser prejudica, vez 

que ele pode, por exemplo, evadir-se. 

 

Quanto à constitucionalidade da Prisão Preventiva, a mesma, numa visão imediatista, é 

constitucional, porém sua aplicação esconde, em muitos casos, a inconstitucionalidade estatal, 

que, posteriormente, enfrentará as conseqüências da sua própria omissão perturbarem a ordem 

social, que ele a todo custo tenta manter, mas que ele próprio contribui, de maneira incisiva, 

para que ela seja perturbada. 

 

 

 

                                                           
53 FERNANDES, Newton e FERNANDES, Valter, Criminologia integrada, pp. 486 e ss. 
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6 O Regime Disciplinar Diferenciado 

 

Desde sua criação, o Regime Disciplinar Diferenciado é objeto de uma grande 

polêmica doutrinária e jurisprudencial. Há aqueles que o aplaudem, justificando ser uma lei 

adequada ao seu tempo. Outros o repugnam, alegando que o RDD é uma disposição legal que 

afronta alguns dos mais importantes princípios inscritos na Carta Magna de 1988. 

 

Adeildo Nunes54, citado por Renato Marcão, dá importante noção histórica dos fatores 

que levaram à concepção do Regime Disciplinar Diferenciado: 

 

com base no crescimento desenfreado do poder de organização e de estrutura física e 
material das facções criminosas nos grandes e médios presídios de São Paulo, seu 
Secretário de Administração Penitenciária, em maio de 2001, pela Resolução n. 26, 
criou em seu Estado o denominado Regime Disciplinar Diferenciado, estipulando a 
possibilidade de isolar o detento por até trezentos e sessenta dias, mormente os 
líderes e integrantes de facções criminosas e todos quantos o comportamento 
carcerário exigisse um tratamento específico. É claro que tão logo foi editada a 
Resolução 26 a argüição de sua inconstitucionalidade foi premente. Não faltaram 
juristas para enfatizar: a Resolução viola a Constituição porque tratando-se de falta 
grave a matéria está afeta, exclusivamente, à lei ordinária, ademais é a Lei de 
Execução Penal quem cuida de regulamentá-la. Porém, chamado a intervir, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo optou por sua constitucionalidade, ao argumento de 
que os Estados-membros têm autorização constitucional para legislarem sobre 
Direito Penitenciário, o que é uma verdade (art. 24, I, CF/88). (...). 
A morte de dois Juízes de Execução Penal, no mês de março de 2003, em São Paulo 
e Espírito Santo, fez ressurgir no âmbito do Congresso Nacional o Projeto de Lei 
7.053, enviado em 2001 pela Presidência da República. Em 26-03-2003 o PL foi 
aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, agora 
modificando vários dispositivos da Lei de Execução Penal, criando, com força de 
Lei, o Regime Disciplinar Diferenciado55. 

 

Novamente, lembrando as palavras de Luiz Rodrigues Wambier (na ocasião em que 

proferiu palestra na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará), um problema 

localizado, mormente no Estado de São Paulo, motivou uma reforma legislativa. 

 

                                                           
54 NUNES, Adeildo, O regime disciplinar na prisão, capturado em www.ibcrim.org.br. 

55 MARCÃO, Renato, Curso de Execução Penal, pp. 37 e ss. 
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Erroneamente, os membros do Congresso Nacional procuram na lei a solução para os 

problemas da Justiça brasileira quando, na verdade, nas palavras de Wambier, o problema é 

estrutural. A Justiça nacional trabalha com praticamente a mesma estrutura de 30 anos atrás, 

quando a população era quase a metade da atual56. 

 

O Estado de São Paulo, o mais rico e populoso do país, é o que mais desnuda a 

fragilidade do judiciário brasileiro, tanto na seara civil como na penal, justamente pela grande 

demanda que ele requer. Ele também é um Estado pioneiro em diversos aspectos, entre os 

quais se inclui o tecnológico, mas também o criminológico. 

 

A grande fusão cultural que apresenta este Estado, principalmente a cidade de São 

Paulo, tem como causa a presença maciça de imigrantes, que acabaram por trazer consigo 

também o crime organizado de seus países. É o caso das máfias italiana, japonesa e chinesa, 

como lecionam Newton Fernandes e Valter Fernandes: 

 

De referir que a Interpol tem notícias que as cidades de São Paulo e do Rio de 
Janeiro abrigam dezenas de membros das máfias italianas, chinesa e japonesa. 
Acredita-se que elementos da Máfia siciliana, da Camorra ou “máfia napolitana”, da 
Sacra Corona Unitá de Púglia e da La N’drangheta da Calábria ainda utilizam o 
Brasil para montar seus “negócios”, inclusive associando-se a brasileiros e lançando 
mão de mulheres para o transporte internacional de cocaína. Como “fachadas” eles 
usariam restaurantes, empresas exportadoras etc. Ainda estariam investindo em 
imóveis e terras57. 

 

Além disso, devido à sua grandeza, os problemas em São Paulo são igualmente 

potencializados. Destarte, a marginalização e a pobreza, ingredientes perfeitos para a criação 

                                                           
56

 Luiz Rodrigues Wambier, em magnífica palestra proferida no auditório da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará no último dia do I Congresso Cearense de Direito Processual Civil (Fortaleza, 22 
a 25 de novembro de 2006), fala de uma conversa que teve com um magistrado da comarca de Joinville, que lhe 
falou que em 30 anos a população dobrou e a economia triplicou, mas o número de varas continuava o mesmo. 

57 FERNANDES, Newton e FERNANDES, Valter, Criminologia integrada, p. 517. 
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de novos delinqüentes, são nele encontrados abundantemente. A conseqüência disso é uma 

gigantesca população carcerária, que serve de massa de manobra para os chefes das facções 

criminosas. 

 

Entretanto, não será a confecção de medidas e regimes mais duros que irá parar “a 

fábrica de delinqüentes”, que só diminuirá sua produção quando as verdadeiras causas da 

criminalidade forem energicamente combatidas, através de medidas como um maior 

investimento na educação infantil e um melhor acompanhamento de crianças e jovens em 

famílias de risco. Caso isso não seja feito, as prisões continuarão a ser depósitos de 

marginalizados e excluídos, que ao serem presos ganham uma nova alcunha: delinqüentes. 

 

6.1 Disposição legal do RDD 

 

O Regime Disciplinar Diferenciado é fruto da alteração que a Lei n. 10.792, de 1ª de 

dezembro de 2003, promoveu na Lei de Execução Penal (LEP), Lei n. 7.210, de 11 de junho 

de 1984, e no Decreto-Lei n. 3689, de 3 de outubro de 1941. 

 

Abaixo segue transcrito o artigo 52 da LEP: 

 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando 
ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou 
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com 
as seguintes características: 
I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção 
por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; 
II - recolhimento em cela individual; 
III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas 
horas; 
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. 
§ 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou 
condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a 
segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 
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§ 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório 
ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou 
participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. 
 

Esse artigo é o cerne do Regime Disciplinar Diferenciado, regulando as situações que 

ensejam na sua aplicação, assim como dita quais serão as suas características. 

 

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. 
§ 1º A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de 
requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra 
autoridade administrativa. 
§ 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. 
 

No artigo 54, encontra-se o procedimento necessário para se inserir algum preso no 

RDD. Saliente-se que as manifestações do Ministério Público e da defesa não vinculam o juiz, 

cabendo, eventualmente, Habeas Corpus, no entanto, se o writ vier a revogar a sanção 

disciplinar, não impedirá que violações a princípios como a dignidade da pessoa humana e da 

humanidade das penas aconteçam. 

 

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os 
motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso 
e seu tempo de prisão.  
Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a 
V do art. 53 desta Lei. 
 

O artigo 57 deixa claro que uma das sanções possíveis para os detentos que cometerem 

faltas graves é a inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado, pois se referi ao artigo 53, 

inciso V, que estabelece como uma das sanções disciplinares a “inclusão no regime 

disciplinar diferenciado”. 
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O art. 58. Dispõe que “o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão 

exceder a trinta dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado”. Nele há uma 

flagrante característica do Direito penal do inimigo, qual seja, a previsão de penas 

desproporcionalmente altas para os hostis. Como se denota da letra da lei, nenhum isolamento 

ou restrição de direitos poderá ultrapassar trinta dias, porém, excetua-se a aplicação do RDD, 

na qual o isolamento pode chegar até trezentos e sessenta dias.  

 

Vale lembrar o voto do Ministro Paulo Medina, que declarou entender ser possível 

elastecer o período de isolamento até que cessasse o perigo representado pelo preso58, 

reforçando o caráter de Direito penal do inimigo que possuem as disposições do RDD. 

 

 

6.2 Aspectos doutrinários e jurisprudenciais do RDD 

 

Não há tranqüilidade na doutrina nem na jurisprudência quando o assunto é o Regime 

Disciplinar Diferenciado. Os seus defensores falam especialmente nos princípios da 

relatividade ou da convivência das liberdades públicas e da isonomia, pois se deve tratar de 

maneira igual os iguais e de maneira diferente pessoas diferentes, neste caso estariam inclusos 

os chefes de facções criminosas e outros que perturbem a ordem nos presídios. Já aqueles 

contrários ao RDD falam em violações ao princípio da humanidade das penas, assim como 

aos princípios da proporcionalidade e da isonomia. Além de enquadrarem o RDD como uma 

norma eminentemente de Direito penal do inimigo. 

 

 

                                                           
58 Página 22 do presente trabalho. 
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Lara Gomides de Souza não poupa críticas ao legislador pela criação do RDD, 

defendendo muitas das idéias expostas neste trabalho: 

 

Mais uma vez o legislador tentou resolver a questão da criminalidade com um 
modelo já falido de repressão. Enquanto a comunidade mundial caminha no sentindo 
de perceber que a prisão não é modelo eficiente de combate ao crime, o Brasil 
parece negar luz ao sol, mantendo sua arcaica posição. É preferível retirar o 
indivíduo dos olhos da sociedade do que assumir que, como Estado, falhamos. 
A realidade do crime é preocupante? Sem dúvida! Mas também o é a vivida dentro 
do cárcere. O Estado, ao invés de buscar meios para que as pessoas não cheguem a ir 
à prisão, não cometam tantos crimes, por meio da aplicação de medidas públicas que 
visem a diminuição das desigualdades sociais, a oferta de educação, saúde, emprego 
etc., prefere aumentar as penas e regimes de cumprimento, como se somente isto 
fosse suficiente para resolver os males do mundo. 
Há tempos nos esquecemos do significado do termo “ressocialização”. O indivíduo, 
mesmo quando deixa o cárcere, permanece preso; refém de seu passado, pois será 
eternamente julgado por um crime que cometeu (e pelo qual já respondeu). Estará 
ele fadado ao retorno: retorno à fome, à miséria e ao crime. São estes os problemas 
com os quais nosso legislador deveria se preocupar primeiramente59. 

 

Já Roberto Porto, Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e membro 

do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), partidário do 

RDD, anota que: 

 

O efeito prático do isolamento dos líderes das facções criminosas propiciado pelo 
Regime Disciplinar Diferenciado foi devastador para a criminalidade organizada. 
Com a falta de contato com os líderes, importantes integrantes, alguns deles 
fundadores destas facções, foram destituídos de seus comandos, causando a 
desestruturação destes grupos criminosos. 
(...). 
Regimes diferenciados de cumprimento de pena são aplicados em todo o mundo, 
com muito mais rigor do que o estipulado no Brasil. (...). 
O Regime Disciplinar Diferenciado representa um marco na luta contra as 
organizações criminosas. Temos nele um exemplo do que se poderia chamar de 
nova técnica corretiva, que leva em conta variáveis individuais dentro de um mesmo 
regime de cumprimento de pena. 
O resultado da aplicação deste Regime no Brasil, que está se demonstrando com 
uma das únicas medidas eficazes no combate às organizações criminosas que atuam 
dentro do sistema prisional, vem propiciando a colaboração eficaz de sentenciados 
considerados líderes de grupos criminosos. Através destas colaborações, inúmeros 
integrantes de facções criminosas puderam ser identificados e processados60. 
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 SOUZA, Lara Gomides de, Da inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado, artigo capturado na 
Internet em data de 10.03.08, junto ao site www.lfg.com.br. 

60 PORTO, Roberto, Crime organizado e sistema prisional, pp. 66 e ss. 
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Sem embargo da autoridade do autor supramencionado, o próprio reconhece que o 

aparecimento das organizações criminosas dentro dos presídios só foi possível devido ao 

descaso e ao esquecimento pelo Estado da situação dos presos, que passaram a se reunir, 

buscando lutar por melhores condições e dar voz a suas reivindicações61. 

 

Em relação à jurisprudência, ainda não há um consenso. Havendo divergências nas 

diversas instâncias do judiciário brasileiro. 

 

Nas instâncias inferiores, a questão se encontra confusa. À guisa de exemplo, o 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja jurisdição abrange o Estado do Rio de Janeiro, 

posicionou-se pela constitucionalidade do mesmo, já o TRF da 1ª Região foi contrário. É o 

que é exarado dos seguintes julgamentos: 

 

HABEAS CORPUS  Nº 2006.01.00.028050-9/MT – TRF 1ª Região 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLILNAR 
DIFERENCIADO – RDD. LEI 7.201/84, ART. 52, COM REDAÇÃO DITADA 
PELA LEI 10.792/2003. 
1. O Regime Disciplinar Diferenciado viola o preceito constitucional que veda que o 
preso seja submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III); 
infringe a letra e do inciso XLVII do art. 5º, que impede a aplicação de penas cruéis; 
e o inciso XLIX do mesmo artigo 5º que assegura aos presos respeito à integridade 
física e moral (entendimento em contrário do Juiz Cândido Ribeiro).  
2. O só fato de o paciente ser acusado de ter participado de organizações criminosas, 
quadrilha ou bando, não implica ter de ser submetido ao Regime Disciplinar 
Diferenciado – RDD. 
3. Inocorrência de cometimento de falta grave do paciente de modo a levar o juiz 
incluí-lo no RDD. 
4. Não pode o juiz incluir o paciente no RDD por tempo indeterminado, pois a lei 
fixa o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, podendo a sanção ser 
renovada, se houver cometimento de nova falta grave da mesma espécie. 

 
HABEAS CORPUS Nº 2007.02.01.002621-8/RJ – TRF 2ª Região 
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME 
DISCIPLINAR DIFERENCIADO. NATUREZA CAUTELAR. CLÁUSULA 
REBUS SIC STANTIBUS. 
1. O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução criminal 
não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser 
aferido segundo o critério da razoabilidade. 
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2. A lei que regulamenta o RDD-cautelar não prevê qualquer procedimento 
específico para o seu deferimento, tampouco prazo para a sua duração.    
3. Em virtude do silêncio do legislador, ainda que se estabeleça como parâmetro 
para a duração do RDD cautelar o mesmo prazo previsto para o RDD punitivo -  1 
ano -, inexiste o alegado excesso de prazo na imposição desta medida ao paciente, 
tendo em vista que ainda não se esgotou o prazo legal. 
4. Em decorrência de sua natureza cautelar, o regime disciplinar diferenciado 
sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revogado quando não mais 
existirem as razões que lhe serviram de fundamento, o que significa dizer que, 
subsistindo os motivos que ensejaram a imposição do regime prisional mais gravoso 
ao paciente deve o mesmo permanecer assim custodiado. 
5. Ordem denegada. (grifo). 
 

Ora a jurisprudência reconhece a violação de preceitos constitucionais. Ora ela além 

de reconhecer a constitucionalidade do RDD, ainda faz uma classificação, dividindo-o em 

punitivo e cautelar. O primeiro é quando ele é aplicado “ao cumprimento de pena privativa de 

réu condenado. Já o de natureza cautelar é empregado na “custódia de preso provisório”. Esta 

nos parece ser a forma mais grave, pois a jurisprudência tem, em alguns momentos, opinado 

pela inexistência de prazo para a permanência do preso no Regime Disciplinar Diferenciado 

cautelar, o que pode gerar incalculáveis arbítrios por parte do Poder Público. 

 

Embora não haja ainda um consenso na doutrina, é de se destacar que o Superior 

Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico acerca da constitucionalidade do RDD. 

Dessa forma, mesmo que as instâncias inferiores pensem de maneira diversa, isso pode ser 

alterado pelo egrégio STJ. 

 

A questão, ao que parece, ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal. Esperamos 

que o colendo Tribunal possa exarar um posicionamento conforme a tendência internacional 

de valorização e expansão dos direitos humanos, optando, pois, pela inconstitucionalidade do 

Regime Disciplinar Diferenciado. 
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6.3 O simbolismo no Direito Penal 

 

O simbolismo no Direito Penal ou o Direito Penal Simbólico é um conceito criado 

pela doutrina para qualificar todo tipo de legislação penal, cujo fito principal é dar uma 

resposta aos anseios da população. Nas palavras de Manuel Cancio Meliá: “Quando se usa em 

sentido crítico o conceito de Direito penal simbólico, quer-se, então, fazer referência a que 

determinados agentes políticos tão-só perseguem o objetivo de dar a “impressão 

tranqüilizadora de um legislador atento e decidido”, isto é, que predomina uma função latente 

sobre a manifesta”62. 

 

A conseqüência disso é a equivocada e prematura feitura de leis, quando estas 

deveriam ser elaboradas a partir de um estudo conjunto, envolvendo representantes dos três 

poderes e da sociedade. 

 

Ocorre que essas leis de caráter simbólico possuem vários dispositivos ineficazes, pois 

não se fazem as devidas preparações estruturais, a fim de garantir a real aplicação delas. 

 

Exemplo conhecido na história brasileira foi a edição da Lei de Crimes Hediondos, 

que foi bastante impulsionada pela Rede Globo de Televisão, quando do assassinato de uma 

de suas atrizes. Ela manipulou a opinião popular e pressionou o Poder Público diariamente 

para que, entre outras coisas, se criasse um regime integralmente fechado. Vale lembrar que 

cerca de dezesseis anos depois o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade 

do regime integralmente fechado: 
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passa a haver a possibilidade de progressão no caso dos crimes hediondos, tráfico 
ilícito de entorpecentes, tortura e terrorismo (infrações previstas na Lei 8.072/90), 
tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser inconstitucional a 
vedação estabelecida pelo art. 2.º, § 1.º, da Lei de Crimes Hediondos (HC 82.959-
SP, Pleno, rel. Marco Aurélio, 23.02.2006,  m. v.), por ferir o princípio 
constitucional da individualização da pena. Pensamos ter agido com integral acerto o 
Pretório Excelso, pois somos contrários à imposição de qualquer tipo de pena-
padrão ou regime-padrão (pelo legislador ou pelo juiz) já que tal situação não 
permite ao magistrado diferenciar réus e condenados, afetando, pois, a indispensável 
individualização da pena e de seu cumprimento. O crime de tortura, que constava da 
mesma relação impeditiva de progressão da Lei dos Crimes Hediondos e 
Equiparados, fora excluído dessa vedação, anteriormente, pela edição da Lei 
9.455/9763. 

 

Dessarte, foi preciso muito tempo para que se pudesse eliminar as conseqüências de 

uma lei simbólica equivocadamente elaborada. O que não poderá corrigir todas as situações 

inconstitucionais, que aconteceram nesse interstício, baseadas no regime integralmente 

fechado, que se encontrava disposto na Lei de Crimes Hediondos. 

 

Mais recentemente, o brutal assassinato de uma criança de seis anos no Rio de Janeiro, 

que, presa ao cinto de segurança do carro de seus pais, foi arrastada até a morte por sete 

quilômetros, chocou o país. Imprensa e população, esta especialmente influenciada pela 

primeira, passaram a reivindicar medidas urgentes. Entre elas a redução da maioridade penal, 

pois um dos assassinos era menor de idade. Até então, passados cerca de treze meses do 

ocorrido, nenhuma mudança legislativa nesse sentindo foi operada. 

 

A despeito da barbárie do assassinato dessa criança, pensamos que não será a redução 

da maioridade penal ou o endurecimento das penas que irá diminuir os índices de 

criminalidade, bem como coibir esse tipo de homicídio brutal. Somente com um programa 

multidisciplinar de assistência a crianças em famílias de risco, com uma educação 

fundamental de qualidade e com a abertura da sociedade para o cárcere e vice-versa é que 

                                                           
63 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, p. 294. 
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poderemos ter uma redução real e significativa na ocorrência de crimes, em especial daqueles 

que chocam mais a sociedade pela violência perpetrada diretamente contra a pessoa humana. 

 

Jorge da Silva, Coronel inativo da PMERJ, defende que o endurecimento penal, por si 

só, é de eficácia duvidosa, para não dizer ineficaz: 

 

No Brasil, é saber se vale a pena continuar com a fantasia do paraíso abaixo do céu, 
com a cabeça enterrada na areia para não encarar a realidade de uma ordem social 
profundamente injusta, conflituosa e violenta. Que o lado bom da fantasia, o ideal, 
seja transformado num projeto político nacional a partir do qual se invista no que o 
Brasil talvez tenha de melhor, o seu capital humano, com educação de qualidade 
para todo o povo. Para iniciar, poder-se-ia retomar o ano de 1500 e recomeçar a 
contar a história, escoimando-a das inverdades e dos não-acontecidos, e 
incorporando na narrativa os não-ditos e a opinião daqueles a quem nunca se deu 
voz64. 

 

O sistema penal deve pautar-se na lei, procurando atingir os fins úteis desta, quais 

sejam, a garantia da ordem social e a proteção dos bens jurídicos, promovendo, logo, o bem 

comum. Nas palavras de Vera Regina Pereira de Andrade: 

 

A legitimidade do sistema penal requer, desta forma, uma congruência da sua 
dimensão operacional em relação à sua dimensão programadora em nome da qual 
pretende justificá-lo; ou seja, requer não apenas sua operacionalização no marco da 
programação normativa (exercício racionalizado de poder), mas também o 
cumprimento dos fins socialmente úteis atribuídos ao Direito Penal e à pena 
(programação teleológica)65. 

 

Na prática, contudo, o que aconteceu foi que as funções declaradas do Direito Penal, 

garantia da ordem e proteção dos bens jurídicos, demonstraram possuir eficácia meramente 

simbólica e legitimadora do próprio Direito Penal. Em outras palavras, o Direito Penal em vez 

                                                           
64 SILVA, Jorge da, Criminologia Crítica: segurança e polícia,  pp. 525 e ss. 

65 ANDRADE, Vera Regina Pereira de, A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal,  p. 181.  
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de ser um instrumento para atingir as suas funções declaradas teve que se tornar seu próprio 

legitimador após sucessivas provas do fracasso em cumprir tais funções. 

 

Ele não estava garantindo a ordem e nem tampouco protegendo os bens jurídicos, 

passando a ser questionado. Ante isso, ele buscou realizar uma auto-legitimação para que 

diminuíssem as críticas ao sistema, escondendo suas falhas. 

 

Uma das grandes conseqüências dessas falhas foi o crescimento, junto à sociedade, do 

sentimento de impunidade, mormente em relação aos delitos praticados pelas camadas mais 

ricas da população. As classes menos favorecidas presenciaram por muito tempo a falta de 

punição adequada àqueles delinqüentes que cometem crimes contra a ordem econômica ou 

àqueles que, mesmo cometendo crimes bárbaros, não chegam a ser presos, pois podem pagar 

por bons advogados que lhes garantam acompanhar o julgamento em liberdade, assim como 

os benefícios das atenuantes penais e do sistema de progressão dos regimes de cumprimento 

de penas. Dessa forma, muitos homicidas nunca chegam a permanecer mais do que o tempo 

de uma prisão temporária atrás das grades. 

 

Então como forma de se auto-legitimar o Direito Penal enveredou pelo caminho do 

endurecimento exacerbado, contrariando o princípio internacional da humanidade das penas, 

que vem sendo especialmente difundido desde a publicação da obra “Dos Delitos e das 

Penas” de Cesare Beccaria. 

 

Na verdade, o que ocorreu na época foi a institucionalização do Sistema Penal, 

firmado nas leis (Código Penal e Código de Processo Penal), as quais considerava-se, 
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pretensamente, serem bases racionalizadoras do Sistema Penal, dando maior segurança à 

sociedade da aplicação de penas justas. Na prática isso se mostrou ser uma grande ilusão. 

 

O Sistema Penal mostrou-se falho e, o que é pior, seletivo, buscando sua clientela nas 

classes mais pobres como uma forma de controle social. Acabou, pois, sendo esta a real 

função do Direito Penal, a de controle das massas. É uma função que não é declarada pelo 

Poder Público, sendo, logo, uma função latente. 

 

Imprescindíveis são as palavras de Vera Regina Pereira de Andrade, utilizando-se de 

trechos da obra de Alessandro Baratta66, em relação à real função do Sistema Penal: 

 

Conclui então Baratta (1976, p. 10; 1982b, pp. 42-3 e 1991a, p. 168) que os 
resultados da análise teórica e de uma série inumerável de pesquisas empíricas sobre 
os mecanismos de criminalização tomados em particular e em seu conjunto podem 
ser condensados em três proposições que constituem a negação radical do “mito do 
Direito Penal como direito igualitário” que está na base da ideologia da defesa 
social. 
Tais são: 
a) O Direito Penal não defende todos e somente os bens essenciais nos quais todos 
os cidadãos estão igualmente interessados e quando castiga as ofensas aos bens 
essenciais, o faz com intensidade desigual e de modo parcial (“fragmentário”); 
b) A lei penal não é igual para todos. O status de criminal é desigualmente 
distribuído entre os indivíduos; 
c) O grau efetivo de tutela e da distribuição do status de criminal é independente da 
danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, pois estas não 
constituem as principais variáveis da reação criminalizadora e de sua intensidade. 
Eis aí evidenciada a “contradição fundamental de todo o Direito burguês entre 
igualdade formal dos sujeitos de direito e de desigualdade substancial dos 
indivíduos, que, neste caso, se manifesta em relação às chances de serem definidos 
como criminosos” (Baratta, 1991a, p. 168). 
(...). 
Nesta perspectiva, pode-se constatar que a violação encoberta da igualdade 
jurídica e da legalidade pela seletividade estrutural convive no sistema penal 
com a violação aberta da legalidade que, amplamente documentada, se verifica, 
em maior ou menor grau, na totalidade dos sistemas penais vigentes67. 
(destaquei). 

 

                                                           
66 Alessandro Baratta é considerado um dos grandes mestres da criminologia, tendo sido professor universitário 
na Alemanha e na Itália e diretor do “Instituto de Direito e Filosofia Social” da Universidade de Saarlandes. 

67 ANDRADE, Vera Regina Pereira de, A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal, pp. 282 e ss. 
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A edição de leis meramente simbólicas representa algo bastante temerário, que deve 

ser coibido por todos os operadores do Direito. Deve-se chamar a atenção da população leiga 

para o fato de que a simples edição de leis mais rigorosas não irá jamais representar a 

“solução mágica” para os malefícios da criminalidade. 

 

6.4 O excesso de punitivismo e o RDD 

 

A combinação dos caracteres punitivo e simbólico em uma mesma legislação pode ter 

como uma das conseqüências o aparecimento do Direito penal do inimigo. Já foi aqui anotado 

que para Günther Jakobs uma das características dele é a aplicação de punições 

desproporcionalmente altas, o que é um caráter do punitivismo exacerbado. 

 

Ao defender uma íntima relação entre o punitivismo e o simbolismo no Direito penal, 

Manuel Cancio Meliá aduz que: 

 

o Direito penal simbólico não só identifica um determinado “fato”, mas também (ou: 
sobretudo) um específico tipo de autor, que é definido não como igual, mas como 
outro. Isto é, a existência da norma penal – deixando de lado as estratégias técnico-
mercantilistas, a curto prazo, dos agentes políticos – persegue a construção de uma 
determinada imagem da identidade social, mediante a definição dos autores como 
“outros”, não integrados nessa identidade, mediante a exclusão do “outro”. E parece 
claro, por outro lado, que para isso também são necessários os traços vigorosos de 
um punitivismo exacerbado, em escala, especialmente, quando a conduta em 
questão já está apenada. Portanto, o Direito penal simbólico e o punitivismo mantêm 
uma relação fraternal. A seguir, pode ser examinado o que surge de sua união: o 
Direito penal do inimigo68. 

 

O Regime Disciplinar Diferenciado apresenta traços de punitivismo, basta lembrar que 

o preso pode nele permanecer por até 360 dias, sendo que ele pode ser novamente submetido 

ao RDD. A única limitação é que o período no RDD não pode ser superior a 1/6 da pena pela 

                                                           
68 JAKOBS, Günther e MELIÁ, Manuel Cancio, Direito penal do inimigo: noções e críticas, p. 65. 
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qual o detento encontra-se atrás das grades. Vale lembrar o posicionamento do Min. Paulo 

Medina do STJ, que defendeu não haver tempo limite para submissão do preso ao RDD, 

podendo nele ficar enquanto ele representar uma ameaça à ordem e à segurança públicas69. 

 

O que mais nos preocupa em relação ao excesso de punitivismo no RDD e no sistema 

prisional brasileiro em geral são os malefícios que isso traz aos detentos, pois além de estarem 

excluídos da sociedade e de estarem encarcerados em condições sub-humanas, eles ainda têm 

que suportar penas extremamente duras. Isso provoca no preso várias reações, desencadeando 

um processo que culmina em rebeliões e na própria criação de organizações criminosas dentro 

dos presídios, com o fito de fazer frente às condições precárias em que vivem nas celas. 

 

Nas palavras do Promotor Marcio Sergio Christino (citado por Roberto Porto) do 

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado: 

 

Muito embora em um primeiro momento descartássemos as condições prisionais 
como geradoras de tal organismo, somos forçados a reconhecer que efetivamente tal 
circunstância milita como elementos dos mais decisivos para que o fenômeno se 
espalhe com rapidez e ganhe adeptos facilmente. Todos os líderes confirmam terem 
sofrido sevícias e maus-tratos diversos, note-se que foram ouvidos (neste aspecto em 
especial) separadamente e confirmaram: espancamentos, redução de gêneros de 
limpeza ao mínimo, humilhações as mais diversas, exageros em punições, etc., tudo 
criando um ambiente propício à recepção de um doutrinamento70. 

 

É de espantar a tamanha ingenuidade das autoridades do Estado de São Paulo, e do 

Brasil em geral, em achar que vivendo em condições completamente degradantes ninguém 

iria se incomodar, ninguém iria se rebelar. 

 

                                                           
69 Conferir página 22. 

70 PORTO, Roberto, Crime organizado e sistema prisional, p. 60. 
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Mas os efeitos deletérios da prisão não são apenas esses. A despeito das condições 

horrendas em que se encontram encarcerados a esmagadora maioria dos detentos, o que por si 

só já malferi o princípio da dignidade da pessoa humana, o caráter eminentemente expiatório 

da pena aplicada em nosso sistema penal em nada ajuda na ressocialização do preso. Este, 

com efeito, é “prisionizado”, ou seja, para sobreviver dentro do presídio ele tem que se 

adequar às normas de conduta internas. Tem que se juntar a algum grupo dentro da cadeia, 

caso contrário sua própria vida pode estar em perigo. 

 

Alvino Augusto de Sá ensina que o caráter punitivo e expiatório criam um grande 

sentimento de culpa, uma autocensura insuportável para o preso, que acaba por desenvolver 

mecanismos de defesa para “resolver” essa situação. Ele destaca dois. Primeiramente o 

indivíduo passa a “projetar a própria culpa interna nos outros, na sociedade, no ambiente, nos 

chefes, nos amigos, nos pais, no cônjuge etc., para não ter que reconhecê-la. Só que, não 

reconhecendo a própria culpa, o indivíduo não tem como redirecionar sua conduta71”. Isto é, 

ele não se ressocializa. A outra solução encontrada pelo indivíduo, “por incrível que pareça 

(já que a lógica do inconsciente foge totalmente à lógica da razão), é repetir, reeditar o ato que 

gerou a culpa, com o que o indivíduo estará ‘provando’ para si mesmo, para sua consciência, 

que aquele ato não é reprovável72”. 

 

É, pois, até um absurdo falar em reintegração do preso no nosso sistema prisional. Já é 

difícil compreender como alguém irá se ressocializar estando preso, quanto mais sendo 

tratado como um animal, vivendo em condições precárias. Ademais, reintegração pra quê? O 

indivíduo vai ficar preso por vários anos, sabendo que quando sair o mundo estará 

                                                           
71 SÁ, Alvino Augusto de, Criminologia clínica e psicologia criminal, p. 143. 

72 Ibid, p. 143. 
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completamente diferente e que a maioria da sociedade irá lhe discriminar por ser um ex-

presidiário, ou melhor, para aquela parece não existir o prefixo “ex” quando o assunto é 

alguém que passou pelo sistema prisional. Então o que mais esperar de uma pessoa que além 

de não ter mais perspectiva nenhuma de uma vida digna fora da cadeia, ainda é extremamente 

maltratada? O resultado é óbvio. 

 

A sociedade tem que parar de tratar o cárcere como algo que não lhe pertence. É uma 

forma de agir natural do ser humano. Costumamos projetar nossos defeitos nos outro. Dessa 

forma, a sociedade projeta tudo de ruim nos presos, já excluídos dela, e acaba não percebendo 

(e não resolvendo) os seus próprios problemas, perpetuando as suas mazelas. 

 

É preciso, pois, combater tanto o punitivismo como a própria pena privativa de 

liberdade, uma vez que o sistema prisional tem se mostrado falido. Não cumpre suas funções 

e ainda cria outros problemas para a sociedade, como as organizações criminosas. Em 

substituição à pena de prisão existem as penas alternativas, que deveriam passar a ser 

aplicadas como regra. 

 

Além disso, introduzir efetivamente em todo o país, como forma de promover a 

abertura da sociedade para o cárcere e vice-versa, a Justiça Restaurativa, cuja ênfase: 

 

Recai sobre o dano, sobre sua reparação e, mediante esta reparação, sobre a 
reparação das relações entre agressor e vítima. Ela supõe um encontro entre agressor 
e vítima, no qual ambos se reúnem, relatam com sua próprias palavras o que se 
passou consigo, exprimem suas emoções, têm a oportunidade de se entenderem 
mutuamente e, como desfecho de tudo, de chegar a um acordo. A reparação, 
propriamente dita, compõe-se de quatro elementos (todos eles, por parte do 
agressor): o pedido de desculpas, a mudança de comportamento, a restituição e a 
generosidade. A reparação, espera-se, conduzirá as partes em litígio a se 
reintegrarem73. 

                                                           
73 SÁ, Alvino Augusto de, Criminologia clínica e psicologia criminal, p. 181. 
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Se não abandonarmos o caráter predominantemente prisional e extremamente punitivo 

de nosso sistema penal e não nos atentarmos para o fato de que são precisas outras medidas, 

que não a pena, para se fechar a “fábrica de criminosos”, estaremos apenas superlotando cada 

vez mais nossos presídios, criando a necessidade de mais gastos com o sistema prisional, 

forçando uma redução de gastos em outras áreas, como a da educação, por exemplo, que são 

de fundamental importância para a real diminuição dos altos índices de criminalidade 

brasileiros. 
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7 Conclusão 

 

Está satisfatoriamente demonstrado, no decorrer do presente trabalho, que o Regime 

Disciplinar Diferenciado é uma norma de Direito penal do inimigo, todavia esse fato também 

leva a conclusão pela sua inconstitucionalidade? O simples fato de uma norma ser de Direito 

penal do inimigo a torna inconstitucional? 

 

A verdade é que não. A relativização de direitos, garantias e princípios constitucionais 

é justificável a partir de uma interpretação sistemática da própria Constituição Federal, pois a 

mesma possui outros dispositivos que também devem ser respeitados. 

 

Se algum membro de organização criminosa ameaça o direito à vida de outras cem 

pessoas, é coerente que alguns de seus direitos e garantias sejam relativizados, como o direito 

a uma pena humana e a garantia à ampla defesa. 

 

Ocorre que a solução não é tão simples quanto querem fazer parecer os defensores do 

RDD e do endurecimento das penas, pois todo o contexto propício à disseminação das 

organizações criminosas foi criado a partir de omissões do próprio Estado. 

 

O Estado brasileiro tem como objetivo fundamental, insculpido em sua Constituição, a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em um país onde as desigualdades 

sociais são gritantes, onde prédios luxuosos contrastam com as favelas e carros caríssimos 

passam ao lado de carrinhos de catadores de lixo, não se pode falar em justiça social. 
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No Brasil, a omissão inconstitucional à realização mínima do princípio da dignidade 

da pessoa humana apenas serve para aumentar essas disparidades. Não se possui um sistema 

educacional de qualidade. Professores são mal pagos e pouco valorizados e os alunos, que não 

raramente possuem um ambiente familiar desestruturado, não recebem a assistência 

psicológica e pedagógica adequada.  

 

A saúde não tem condições de atender a demanda e o descaso àqueles que não têm 

condições de pagar por uma assistência médica particular, a grande maioria da população, é 

testemunhado diariamente nas filas de hospitais e postos da rede pública de saúde.  

 

A assistência aos desamparados é insuficiente, especialmente se levarmos em 

consideração que são muitos aqueles que não possuem condições de prover seu próprio 

sustento. Se o Estado, por exemplo, investisse mais em educação e promovesse uma 

consistente reforma agrária, diminuiria drasticamente o número de excluídos, que não 

possuem, por si só, as condições de galgarem todos os degraus da escada das possibilidades 

que o capitalismo oferece. 

 

E, por último, o Acesso à Justiça no Brasil só é pleno àqueles que têm condições de 

arcar com uma assistência jurídica privada, pois a pública é insuficiente para satisfazer a 

procura. Além disso, há a própria seletividade do sistema penal, supra-exposta, que só serve 

para agravar a situação. 

 

A conseqüência de todo esse descaso é a fabricação diária de novos delinqüentes. É 

certo que não é só o fator social que contribui para a formação de um criminoso, havendo 

ainda outros como o psicológico (esse representado, no que concerne à criminalidade 
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brasileira, pela falta de uma estrutura familiar adequada, que contribui enormemente para a 

entrada da criança no mundo do crime)  e o genético, porém aquele é o predominante numa 

realidade social extremamente injusta como a do Brasil. 

 

Propiciar o aumento da criminalidade, bem como o aparecimento de organizações 

criminosas, e depois, para coibir sua própria torpeza, estabelecer penas duríssimas, para não 

dizer desumanas, é uma das maiores inconstitucionalidades que o Poder Público poderia 

perpetrar contra os cidadãos brasileiros. 

 

É igualmente aviltante justificar o RDD, utilizando-se do Direito Comparado. Muitos 

argumentam que em países como os Estados Unidos e a Itália os regimes carcerários rígidos 

também são usados. Esquecem de ressaltar, todavia, que tal é aplicado a outro tipo de 

criminoso, como é o caso dos membros da máfia. Pessoas cuja criminalidade advém, na 

maioria das vezes, de motivos alheios à sua condição social, que não é envolta em miséria e 

abandono como a dos criminosos brasileiros. Em várias oportunidades, a história mostrou que 

copiar modelos de outras culturas e implementá-los, sem as devidas adaptações, traz 

resultados muito pouco satisfatórios. 

 

Dessa forma, o Estado brasileiro acabou relativizando direitos e garantias individuais, 

o que só pode ser feito se fundamentado constitucionalmente, para conter os malefícios de sua 

própria negligência. O que acaba por abalar profundamente a argumentação em que se 

estribam os defensores do Regime Disciplinar Diferenciado e do endurecimento das penas, 

porquanto o Estado quer solucionar um problema, que ele mesmo criou, mitigando, quando 

não suprimindo, os direitos de seus próprios cidadãos.  
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É preciso, pois, que todos aqueles ligados às Ciências Sociais e Humanas descortinem 

paulatinamente essa monstruosa inconstitucionalidade em que incorre o Estado brasileiro, 

afim de criar uma nova cultura na sociedade, que passe a exigir, além do já conhecido clamor 

por mais segurança, o cumprimento efetivo das garantias mínimas que a Constituição 

assegura. Isto é, passe a exigir mais educação, mais saúde, etc., e não somente grite por penas 

mais rigorosas, pois isso nunca vai resolver o problema da criminalidade. Além disso,  deve-

se instar por um funcionalismo público moralizado, livre da corrupção, impedindo que, todos 

os anos, milhões de reais, que poderiam estar sendo investidos no social e na formação de 

não-criminosos, sejam desviados. 

 

Se toda vez que algum juiz proferir uma sentença ou um ministro prolatar um voto a 

favor do Regime Disciplinar Diferenciado, lembrar que tal só é necessário, porque o Estado 

brasileiro não cumpre minimamente com uma série de obrigações constitucionais, criar-se-ia 

uma cultura de repúdio à violência e à corrupção e de clamor por maiores investimentos no 

setor social. 

 

Sabemos que é algo cujo processo de mudanças é lento e penoso, todavia acreditamos 

que se todos fizerem algo para tentar transformar essa realidade cultural e social, o Brasil será, 

no futuro, mais justo e menos violento. Caso contrário, a situação irá se tornar cada vez mais 

insuportável, culminando num caos generalizado. 
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