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RESUMO 

 

A partir da vigência em 2003 do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) muitas foram 

as ideias divergentes acerca do tema. Autores como Gomes e Mirabete sustentam 

que o RDD afronta os princípios constitucionais voltados para resguardar a 

dignidade humana do preso. A implantação desse regime surgiu como uma resposta 

à sociedade que exigia uma disciplina mais gravosa dentro dos estabelecimentos 

prisionais, voltadas aos presos considerados de alta periculosidade, principalmente 

aqueles envolvidos com o crime organizado. O interesse em investigar a temática 

decorreu das muitas controvérsias ainda existentes sobre os aspectos 

constitucionais, servindo para aprimorar um pensamento mais humanístico no 

tocante às garantias constitucionais frente ao Direito Penal. Outro aspecto que 

chama atenção é a crise que vem passando a segurança pública no país, onde a 

cada dia que passa a criminalidade cresce em proporções alarmantes. Os 

doutrinadores que se posicionam contrariamente ao regime disciplinar diferenciado 

sustentam que referida sanção disciplinar fere, de forma gritante, os princípios 

constitucionais, dando ao preso um tratamento cruel, degradante e desumano, 

sendo este o mesmo entendimento do autor desta obra. Para tanto, utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica, tomando como base a Constituição Federal e a Lei de 

Execução Penal, bem como os doutrinadores renomados no tema. Após a 

contextualização sobre os direitos dos detentos e a crise do atual sistema 

penitenciário, passou-se a discutir os aspectos legais e a constitucionalidade do 

regime disciplinar diferenciado. Neste contexto, o presente trabalho revelou que as 

políticas públicas voltadas para a ressocialização do preso, em sua maioria, são 

ineficazes, o que resulta na necessidade de conjugação de esforços entre 

autoridades públicas nas mais diversas esferas de governo (federal, estadual e 

municipal) no sentido de combater a criminalidade e dar a devida proteção que a 

sociedade merece e precisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Regime Disciplinar Diferenciado. Garantias Constitucionais. 

Sociedade. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

From the 2003 vigencia them do differentiated disciplinary measures ( RDD ) many 

were about divergent ideas as to tema. As authors argue Gomes and Mirabete that 

the RDD affront os aimed constitutional principles protect one pair human dignity 

stuck do. Implementation of such a system arose as a response the society that 

required discipline more onerous within establishments prison, facing aos high 

prisoners considered dangerous , especially those involved with organized crime . 

The interest them investigate a theme resulted from the many controversies still on 

aspects constitutional, serving paragraph hum enhance humanistic more thought not 

respect the constitutional guarantees front ao criminal law. Another aspect of draws 

attention to crisis and what comes going public safety no country, where one every 

day that passes crime grows them alarming proportions . the what scholars are 

positioned contrary ao disciplinary regime differentiated underpinning such 

disciplinary action hurts, blatantly , principles constitutional , giving treatment arrested 

hum cruel , degrading and inhuman, this is the same understanding this author to 

work. For both, used – a library research , taking the base as the Federal Constitution 

and the law criminal enforcement, as well as renowned scholars in tema. After a 

contextualization on the rights of detainees and the current crisis of system 

penitentiary , passed - to discuss the legalities and constitutionality do differentiated 

disciplinary regime . in this context the present work revealed of as public policies 

aimed at reintegrating pair arrested , mostly , are ineffective , resulting in the need for 

conjugation of efforts between public authorities of miscellaneous more balls 

government ( federal , state and municipal) sense not to combat crime and give a 

due protection society deserves and needs. 

 

KEY - WORDS: Differentiated Disciplinary measures. Constitutional Guarantees. 
Society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) é um regime de disciplina 

carcerária que tem como característica principal um maior grau de isolamento do 

preso, visando frear a crescente criminalidade, principalmente a comandada por 

chefes de facções criminosas de dentro dos presídios. 

 

Assim, em dezembro de 2003 o governo federal, assombrado com a onda 

de violência que tomava conta da cidade de São Paulo, sob as ordens do Primeiro 

Comando da Capital (PCC), editou a lei 10.792/03 que instituiu o referido regime, a 

fim de manter a ordem e a segurança nacional. 

 

Desta forma, o RDD foi aprovado com o intuito de dar uma resposta à 

sociedade quanto ao avanço da criminalidade, ou seja, mais uma lei aprovada para 

satisfazer a opinião pública, mas que, segundo alguns autores, desrespeita 

princípios constitucionais, como por exemplo, o da dignidade humana do preso. 

 

Em virtude da constatação de autores como Gomes que entendem que o 

RDD afronta princípios constitucionais, a problemática a ser discutida ao longo 

desse trabalho monográfico consiste em responder à seguinte indagação: Quais 

princípios constitucionais fundamentam o RDD e como este regime resguarda a 

incolumidade do preso e protege a sociedade? 

 

O objetivo geral consiste em analisar como os princípios constitucionais 

que fundamentam o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) resguardam a 

incolumidade do preso e protegem a sociedade. 

 

No tocante aos objetivos específicos, busca-se descrever o contexto 

histórico em que surgiu o Regime Disciplinar Diferenciando, para que se possa ter 

uma noção geral da problemática, bem como discutir o entendimento firmado pela 

doutrina e jurisprudência em face da possível (in) compatibilidade do RDD com os 

princípios constitucionais. 

Desta forma, entende-se que a presente pesquisa, possui relevância 
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social, no sentido de alertar a sociedade sobre o imperativo de respeitar os direitos 

mínimos assegurados aos presos para proporcionar a adequada reinserção social, 

além da relevância acadêmica, uma vez que não há, ainda, um posicionamento 

unânime dos tribunais acerca da viabilidade ou não da manutenção do regime 

disciplinar diferenciado, frente às estatísticas crescentes dos índices de 

criminalidade. 

 

No percurso metodológico, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, que é 

aquela em que não há obtenção de dados por meio de contato direto com pessoas, 

busca-se dados por meio de artigos científicos, livros, revistas dentre outros 

documentos.  

 

Para o levantamento bibliográfico, utilizou-se de uma aprofundada 

pesquisa, como a leitura de doutrinadores de renome nacional, tais como Luiz Flávio 

Gomes, Paulo César Busato, Rômulo de Andrade Moreira, além da Constituição 

Federal, Lei de Execução Penal e Lei 10.792/03 que instituiu o Regime Disciplinar 

Diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro. Também foram utilizados artigos 

científicos publicados em sites e periódicos jurídicos e análise de jurisprudências de 

Tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Para alcançar o objetivo proposto a monografia apresenta a seguinte 

estruturação: está dividida em três capítulos, a seguir delineados. 

 

No primeiro capítulo, que trata dos direitos e garantias fundamentais dos 

detentos, expõe-se uma parte histórica que aborda o processo para que os presos 

tivessem direitos expressos, analisando ainda a crise vivenciada pelo Brasil no 

tocante aos direitos fundamentais, tratando dos direitos humanos dos presos e das 

garantias previstas no ordenamento jurídico pátrio, como instrumento de garantia da 

dignidade humana.  

 

O segundo capítulo aborda a realidade do sistema penitenciário brasileiro, 

permitindo ao leitor conhecer de forma mais aprofundada a crise enfrentada pelos 

cidadãos que se encontram presos. Faz-se ainda, uma análise sobre os principais 

problemas enfrentados pelo sistema carcerário, quais sejam: as fugas, 
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rebeliões,precariedade da saúde e a ineficácia dos ideais de ressocialização. 

 

O terceiro capítulo traz à tona a repercussão doutrinária e jurisprudencial 

a partir da edição da lei nº 10.792/03, onde serão analisados os argumentos 

favoráveis e contrários à imposição de regras mais rígidas a serem implantadas nos 

estabelecimentos prisionais e até que ponto isso afeta os princípios protetores 

previstos na Carta Magna. 

 

Traz ainda, uma análise do regime disciplinar diferenciado frente aos 

princípios constitucionais, visando expor posicionamento de doutrinadores e também 

dos tribunais acerca da (in) constitucionalidade do RDD, colocando a problemática 

da proteção da sociedade frentes à proteção dos direitos e garantias individuais do 

ser humano, principalmente no tocante aos direitos humanos. Aborda-se ainda, 

acerca da compatibilidade do RDD com o caráter reeducativo da pena, visando 

saber até que ponto a medida é favorável ou prejudicial, para reinserir o preso na 

sociedade.  Finalmente, serão analisados os direitos dos presos previstos tanto no 

texto constitucional quanto na Lei de Execução Penal (LEP). 

 

Espera-se, portanto, que a presente pesquisa possa contribuir para 

aprofundar as discussões sobre os princípios constitucionais que fundamentam o 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e se de fato está atingindo o objetivo para o 

qual foi criado que é a diminuição do índice de criminalidade e a defesa da 

sociedade. 
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2 OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DETENTO 

 

2.1 A LUTA PELOS DIREITOS DOS PRESOS 

 

Partindo de um contexto internacional, o trabalho em busca de proteção 

ao cidadão preso iniciou-se no período entre a primeira e segunda guerra mundial. 

A Comissão Internacional Penal e Penitenciária criou em meados de 1929 

um conjunto de regras que estabelecia o modo de tratamento dos presos, onde em 

1934, essas normas de proteção foram aprovadas pela Liga Das Nações. 

 

Posteriormente, em 1955, a Organização das Nações Unidas em seu 

primeiro congresso sobre a prevenção do crime e o tratamento do delinquente 

aprovou uma nova versão dessas proteções, que versavam sobre o mínimo que 

cada preso deveria ter em seu tratamento quando recolhido no estabelecimento 

prisional. 

 

Dessa maneira, a ONU passou a acompanhar periodicamente tais regras, 

buscando os seu aperfeiçoamento. Tanto é verdade que, em 1957 o Conselho 

Econômico e Social recomendou que o Secretário Geral da ONU fosse informado, a 

cada 5 anos, sobre os progressos feitos pelos governos na aplicação de tais regras 

protecionistas. 

 

Ainda que de forma acanhada, as normas já buscavam preservar a 

integridade e a dignidade do preso, impedindo desde logo que fossem submetidos a 

tratamento degradante, bem como que as penas impostas fossem de sofrimento 

corporal. 

 

Em janeiro de 1973, o Conselho da Europa aprovou uma nova versão de 

regras básicas sobre a proteção do preso, facilitando o contato com o mundo 

exterior, nascendo nesta oportunidade as primeiras noções sobre ressocialização. 

Em 1974, em um julgamento nos Estados Unidos ficou consignado que os 

internos do estabelecimento prisional, permaneciam com todos os seus direitos que 

não fossem inconsistentes com o seu status de preso e com os legítimos objetivos 
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da aplicação da pena, que segundo a Corte Americana eram três: prevenção do 

crime, reabilitação dos submetidos à custódia e manutenção da segurança interna. 

 

Assim, iniciou-se um processo de positivação dos direitos dos presos, 

pois os Países começaram a elaborar e aprovar códigos de execuções criminais, 

onde estava definido que os direitos civis que não fossem atingidos pela aplicação e 

cumprimento da pena permaneceria intactos e os encarcerados poderiam invocar 

tais garantias. 

 

Em 1975, surge neste contexto uma importante lei italiana, onde 

estabelecia que os direitos dos presos somente pudessem sofrer restrições se estas 

fossem impostas por lei, pois ainda que dentro do estabelecimento prisional sua 

liberdade de locomoção seja restrita as demais garantias, somente lhes podem ser 

suprimidas mediante a aplicação de uma lei. 

 

Nasce neste momento os primeiros ideais do principio da legalidade 

aplicado dentro do Direito Penal. 

 

Observa-se, portanto, que mais uma vez a aplicação da pena não pode 

extrapolar os limites legais, devendo-se conservar na fase de aplicação da pena 

todas as prerrogativas fundamentais inerentes ao sentenciado. 

 

Importante trazer a baila o surgimento de organizações combativas, que 

surgiram com o fim de conseguir meios que conscientizassem a comunidade sobre o 

quanto o cárcere é terrível. 

 

Diante da máxima de que os presos conservam todos os direitos que não 

são afetados pela perda da liberdade, cada país começou a introduzir em seu 

ordenamento jurídico regras para proteção do indivíduo preso, afastando-se da ideia 

medieval e arcaica de que o preso deveria ser tratado de forma cruel, humilhante e 

desprovido de qualquer direito. 
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2.2 A CRISE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Os avanços da ciência e consequentemente da tecnologia não foram 

suficientes para a redução das desigualdades econômicas e sociais, muito pelo 

contrário, pois aprofundaram a marginalização e a exclusão. 

 

A percepção negativa dos riscos que essa marginalização causa 

sentimentos de medo e insegurança, as relações sociais baseadas no 

individualismo, na competição, no imediatismo, no egoísmo, direciona cada vez mais 

para uma sociedade desprovida de solidariedade no convívio. 

 

A principal intervenção do sistema penal, peça essencial para o controle 

das desigualdades em uma sociedade moderna, aparece apenas no cenário político, 

quando, buscando responder aos anseios de uma sociedade apavorada pelo medo, 

cria-se leis como se estas fossem à solução de todos os males. 

 

Essas atitudes, apenas atrapalham a evolução do direito, enfraquecendo 

o desejo de liberdade e favorecendo os ideais de que apenas com a expansão do 

poder punitivo pode-se chegar a uma sociedade mais pacífica. 

 

A busca de uma sociedade pautada no respeito entre os seres humanos, 

onde segurança e tranquilidade deixem de serem ideais utópicos, não podendo 

partir da ilusão de que somente aplicando penas rigorosas, algumas até cruéis, será 

a única maneira de sua concretização. Assim é o posicionamento de Karam (2006, 

p.168): 

 

A insistência na cruel ilusão da pena subsiste apesar do evidente 
fracasso dos objetivos declarados do sistema penal. Não fosse a 
enganosa publicidade que o sustenta, seria fácil perceber esse 
fracasso. Não há como deixar de classificar como fracassado um 
sistema que promete a proteção dos indivíduos, a evitação de 
condutas negativas e ameaçadoras, o fornecimento de segurança e 
que, hoje, depois de séculos de funcionamento, busca a legitimação 
de um maior rigor e um maior alcance em sua aplicação exatamente 
no anúncio de um aumento incontrolado do número de crimes, de 
uma diversificação e de maiores perigos advindos dessa 
criminalidade apresentada como crescentemente poderosa. 
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Nota-se, portanto, que a o aumento da repressão e a criação de leis mais 

rigorosas em nada contribuiu para frear o crescimento da criminalidade. Visa-se 

implementar na sociedade a ideia de que punindo os criminosos de maneira severa, 

o convívio social passará a fluir de maneira pacífica. Importante expor o pensamento 

de Karam (2006, p.172): 

 

Em primeiro lugar, a transformação social ou a emancipação dos 
oprimidos jamais serão alcançadas se for trilhado um caminho 
reprodutor de mecanismos violentos, excludentes, dolorosos, 
intolerantes, opressivos, injustos, como são os mecanismos com que 
opera o sistema penal. A construção de um mundo melhor jamais se 
fará se forem utilizados os mesmos métodos perversos utilizados no 
mundo que se quer transformar.  

 

Extrai-se da ideia supra que, a imposição de um direito penal pautado 

exclusivamente na opressão está longe de ser a solução para a criminalidade. 

2.3 DIREITOS HUMANOS DO PRESO E GARANTIAS LEGAIS NA EXECUÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

Sabe-se que as garantias legais previstas no processo de execução da 

pena, bem como os direitos humanos dos cidadãos presos estão presentes em nível 

internacional e nacional.  

 

Mundialmente falando existem várias convenções, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem e a Resolução da ONU que estabelece as Regras Mínimas para o 

Tratamento do Preso. 

 

O sistema normativo brasileiro deve ser analisado observando os 

princípios elencados na Lei Maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, 

onde estão presentes as diretrizes e toda a base principiológica que influência no 

estudo de todos os ramos do Direito. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 

estabelece princípios norteadores, diretamente relacionados ao Direito Penal, Direito 

Processual Penal e Execução Penal. 

A Carta Magna traz uma relação de direitos considerados fundamentais, 

assim entendidos por Cunha Júnior (2009, p. 539), como “posições jurídicas que 
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investem o ser humano de um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições 

imprescindíveis a assegurar uma existência digna, livre, igual e fraterna de todas as 

pessoas”. 

 

Dessa forma a CF/88 elenca dentro do seu texto vários direitos 

fundamentais que são assegurados aos presos, dentre eles temos o respeito à 

integridade física e moral, direito das presidiárias de permanecerem com os filhos 

durante o período de amamentação, a comunicação imediata da prisão e do local 

onde o preso se encontra, informação ao preso de seus direitos e a identificação dos 

responsáveis por sua prisão e/ou por seu interrogatório policial. Esses direitos 

encontram-se no artigo 5º da CF/88, incisos, XLIX, L, LXII, LXIII, LXIV, 

respectivamente, transcrito in verbis: 

 

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, nos termos seguintes: 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e 
moral; 
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; 
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada; 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e 
de advogado; 
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua 
prisão ou por seu interrogatório policial; (BRASIL, 1988) 

 

Nota-se, portanto, que o legislador constituinte originário ampliou 

significativamente os direitos individuais e coletivos, uma vez que a dignidade da 

pessoa humana passou a ser a pedra de toque do Direito Constitucional. 

 

A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, III, da CF/88, é um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil e constitui o cidadão como um 

sujeito de direitos, não podendo ser valorado de forma quantitativa, sendo por isso 

considerado como um dos princípios supremos, que tem como finalidade a 

preservação e o respeito de todos os outros direitos fundamentais, necessários para 

que se possa viver de forma digna.  
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A dignidade da pessoa humana é de uma importância singular, sendo 

considerado um dos princípios sensíveis, podendo ensejar a intervenção federal, em 

caso de violação. Assim, aviva o texto constitucional em seu artigo 34, VII, ”b”: “A 

União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar 

a observância dos seguintes princípios constitucionais: “b” - direitos da pessoa 

humana”. 

 

A CF/88 estabelece regras sobre as penas, visando intimamente proteger 

a integridade física, psicológica e moral, daí vedar a aplicação de determinadas 

modalidades de pena como as especificadas no artigo 5º, XLVII, da CF/88: não 

haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 

84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis; 

(BRASIL, 1988) 

 

Atualmente, as penas existentes são elencadas no artigo 5º, XLVI, da 

CF/88, são elas: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) 

prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos. (BRASIL, 1988). 

 

Da mesma forma a Constituição trata de enumerar os tipos de penas 

proibidas, penas estas que andam na contramão do princípio da dignidade humana 

e consequentemente das garantias constitucionais. Por este motivo foram vedadas 

no ordenamento jurídico. 

 

Nos direitos individuais e coletivos, previstos na CF/88, temos o princípio 

da reserva legal, determinando que não haja crime nem pena, sem determinação 

legal. Assim, tem-se o entendimento de Cunha Júnior (2009, p.706) de que “O 

princípio da legalidade penal exige, pois, que só por meio de lei se descrevam 

condutas puníveis”. Assim, uma medida, diversa de lei em caráter formal, que venha 

estabelecer determinada conduta como criminosa, será considerada inconstitucional. 

 

Outro direito constitucional assegurado é a não culpabilidade, também 

conhecido como princípio da presunção de inocência, prevista no artigo 5º, LVII, 

CF/88, onde aviva que “ninguém será considerado culpado até o transito em julgado 

de sentença penal condenatória”. Tem-se ainda o direito de não ser preso, fora das 
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hipóteses legais permitidas, nesse sentido o artigo 5º, LXI, da CF/88 reza que 

“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 

de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 

crime propriamente militar, definidos em lei”. Com isso, a Lei Maior estabelece que a 

liberdade e a segurança são valores dignos de proteção, diante das hipóteses de 

violação dos referidos direitos fundamentais. O texto constitucional prevê 

mecanismos para corrigir essas violações. 

 

O relaxamento de prisão quando eivada de ilegalidade, previsto no artigo 

5º, LXV, da CF/88, também é medida hábil para a proteção do cidadão, contra abuso 

de poder por conta das autoridades policiais, bem como o direito de ser concedida a 

liberdade provisória com ou sem fiança quando a lei admitir, nos termos do artigo 5º, 

LXVI, da CF/88. Fica, portanto, estabelecido que a liberdade é a regra no 

ordenamento jurídico e a prisão sem a sentença penal condenatória, a medida mais 

extrema. Ainda em decorrência do princípio da liberdade, tem-se que “ninguém será 

privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, artigo 5º, 

LIV, da CF/88. Assim, qualquer medida deve obedecer previamente a um processo 

judicial como forma de garantir a observância dos direitos fundamentais. É o que 

preleciona Moraes (2011, p. 113): 

 

O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, 
atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, 
quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de 
condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a 
defesa técnica, à publicidade do processo, á citação, de produção 
ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, 
aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal). 

 

Para a decorrência do devido processo legal é imprescindível à análise 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados a todos os litigantes 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme previsto 

no texto constitucional, artigo 5º, LV. Assim, por ampla defesa entende-se como o 

direito que é dado ao acusado para trazer ao processo todos os elementos que 

sejam capazes de demonstrar a verdade, ou até mesmo o de omitir a verdade, ou 

ainda o direito de ficar calado. O contraditório, que não pode ser estudado de forma 

isolada da ampla defesa, é originário do direito de igualdade, onde as partes devem 

ter meios equivalentes para se defenderem. 
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O preso, ainda que condenado, não perde todos os seus direito. Sofre 

apenas uma limitação em alguns deles, que são atingidos pela sentença, devendo 

os demais ser respeitados. 

 

Dessa forma, percebe-se que todos os outros direitos são mantidos, 

devendo os presos ser tratados de forma humana, preservando a integridade física e 

moral. Assim, aviva Marcão (2010, p.68) que “tudo aquilo que não constitui restrição 

legal, decorrente da particular condição do encarcerado, permanece como direito 

seu”. 

A Lei de Execuções Penais, visando complementar as garantias previstas 

na CF/88, elencou em seu artigo 41 uma série de direitos, chamados de direitos do 

preso. O citado rol é apenas exemplificativo, não esgotando todos os direitos de que 

eles são titulares na condição de pessoas humanas. 

 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
I - alimentação suficiente e vestuário; 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III - previdência social; 
IV - constituição de pecúlio; 
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 
descanso e a recreação; 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da 
pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 
religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 
individualização da pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de 
direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência 
escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 
comprometam a moral e os bons costumes; 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente; (BRASIL, 
1984) 

 

Dos direitos acima citados é possível concluir que a lei coloca à 

disposição do preso, seja ele provisório, seja aquele que já tem sentença 
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condenatória transitada em julgado, uma série de direitos que precisam ser 

resguardados pelo Estado para que a ideia de ressocialização deixe de ser uma 

utopia e possa transformar-se em realidade. 

 

2.4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO-PRESO: UMA QUESTÃO DE 

DIGNIDADE 

 

Na Constituição Federal de 1988, os direitos e garantias fundamentais 

foram implementados de forma inovadora. Partindo de seu preâmbulo, inclui além 

dos direitos civis e políticos também os sociais. Porém, não estão limitados àqueles 

previstos pelo texto constitucional, ante a abertura proporcionada pelo art. 5º, § 2º da 

CF/88, que permite a verificação de outros direitos e garantias fundamentais, 

decorrentes de princípios, leis ou tratados internacionais, consoante já acontece na 

legislação brasileira. 

 

Nesse sentido, a Carta Magna trás em seu texto um conjunto de garantias 

que o cidadão preso tem direito, dentre eles a vedação de penas cruéis e 

degradantes, bem como o respeito à integridade física e moral, visando assim 

proporcionar uma vida digna ao preso. 

 

Segundo Sarlet (2014, p.197) dignidade da pessoa humana é: 

 

[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. 

 

Observa-se, portanto, que a dignidade da pessoa humana, representa 

superar a discriminação, a exclusão social e a violência, como forma de reduzir as 

desigualdades. 
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Atualmente, a crise de segurança vivenciada pelo Brasil não tem 

permitido pôr em prática de forma abrangente os direitos fundamentais consagrados 

na CF/88, pois as prisões passaram a ser a principal forma de controlar e manter a 

ordem social, distanciando-se cada vez mais da aplicação integral dos direitos 

fundamentais, posto que, apenas se busca punir para que o sentimento de 

impunidade na sociedade diminua a qualquer custo. 

 

O cidadão preso deve ser visto como sujeito de direitos e deveres, pois 

apenas alguns direitos referentes à liberdade foram suspensos temporariamente. 

É preciso compreender que o preso mantém os demais direitos adquiridos 

enquanto cidadão, que não sejam incompatíveis com a “liberdade de ir e vir”, à 

medida que a perda temporária do direito de liberdade em decorrência dos efeitos 

de sentença penal refere-se apenas à locomoção. 

 

O que se pode ver na prática é que, os cidadãos presos, perdem muito 

mais do que sua liberdade de locomoção, perdem sua dignidade, pois vivem em 

ambientes completamente distantes do previsto na Lei de Execução Penal. 

 

Assim, imprescindível, o entendimento de que a prisão, não é 

instrumentos idôneos para solução de conflitos, tendo se mostrado ineficiente, posto 

que a intervenção do poder punitivo se constitua em sofrimentos irracionais, que 

servindo apenas para reproduzir sistemas perversos e desiguais. É imperiosa a 

tomada de atitudes mais racionais e humanas para permitir a libertação e 

consequentemente a aplicação integral dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal. 
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3 A CRISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

  

3.1 REALIDADE BRASILEIRA 

 

A pessoa que pratica uma infração penal, deve ser responsabilizada de 

acordo com a gravidade e consequências do delito que cometeu, sendo que uma 

das maneiras de responsabilizar alguém é a privação de liberdade no que se refere 

ao direito de locomoção. 

 

Quando ocorre a perda temporária do direito de ir e vir, o estabelecimento 

prisional que o cidadão encontra-se recolhido assume dois papeis fundamentais, 

pois, afasta o ser humano do convívio social e assume o dever de proporcionar 

meios para que esse indivíduo retorne ao convívio social de maneira que possa 

obter um relacionamento saudável com os demais membros da sociedade. 

 

No entanto, a realidade é completamente diferente do que se ver nos 

estabelecimentos prisionais brasileiros, que ao invés de preparar o cidadão para o 

retorno da vida em sociedade, apenas marginaliza, segrega e inflige tratamento 

cruel, desumano e degradante. 

 

Nota-se assim, que a prisão ainda está completamente apegada ao 

caráter punitivo para o qual foi criada, o que apenas colabora para o aumento da 

criminalidade, uma vez que tratamento cruel, somente impulsiona os índices de 

reincidência. 

 

Segundo dados extraídos do site do Ministério da Justiça (2012), 

considerando um levantamento feito em dezembro de 2012, tinha-se uma população 

de 190.732.694 habitantes e 548.003 de população carcerária. 

 

Considerando os presos provisórios, em regime fechado, semiaberto, 

aberto, medida de segurança - internação e medida de segurança – tratamento 

ambulatorial, tem-se um total de 482.073 homens e 31.640 mulheres. 
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Imperioso ressaltar que 184.284 homens são presos provisórios, e 10.752 

são mulheres que ainda não cumprem pena definitiva. 

 

Analisando a faixa etária, constata-se que 136.525 são homens com 

idade entre 18 e 24 anos, enquanto as mulheres da mesma idade somam 6.945. 

Observa-se com isso, que a população carcerária brasileira é jovem. 

 

Em relação à cor da pele/etnia 164.354, são homens que se declaram 

brancos e 9.109 mulheres. Os homens que se consideram negros somam 78.069 e 

as mulheres 4.521. Os pardos estão em maior quantidade, sendo 200.012 homens e 

12.397 mulheres. 

 

No tocante ao Estado do Ceará tem-se 7.316 presos provisórios do sexo 

masculino e 424 mulheres.  

Imperioso ressaltar que quanto aos crimes, 64.736 são de crimes contra a 

pessoa, 267.975 crimes contra o patrimônio, 4.709 crimes contra a fé pública e 1479 

crimes contra a administração pública. 

 

Quanto à legislação específica, as maiores incidências são na lei de 

drogas e no estatuto do desarmamento, aquele sendo 138.198 e este 30.438, 

incluindo homens e mulheres. 

 

Outro dado importante diz respeito às fugas e abandonos de regime, 

aquelas totalizando 984 e estes 2.595, incluídos tanto o sexo feminino como o 

masculino. 

Os números apenas revelam a precariedade do sistema prisional 

brasileiro e atestam cada vez mais que penas rigorosas, por si só, não ajudam em 

nada para diminuição da criminalidade, pois cada dia que passa as leis ficam mais 

rígidas e os crimes continuam acontecendo em proporções alarmantes. 

 

Tanto é verdade que, a lei de crimes hediondos foi criada como uma 

maneira de frear os crescentes índices de criminalidade, fato este que não foi 

constatado no país, pois a criminalidade e consequentemente o número de presos 

apenas aumentam. 
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3.2 PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

A saúde, no Sistema Penitenciário brasileiro, apresenta um quadro 

alarmante devido a vários fatores que agravam mais ainda a situação de um ser 

humano que precisa de atenção especial. 

 

Afirmar que os estabelecimentos prisionais brasileiros se encontram 

superlotados não é surpresa para ninguém, pois o déficit de vagas já é uma 

realidade no Brasil. 

 

Essa aglomeração de pessoas, de forma maciça, contribui de forma 

primordial para a proliferação de doenças, principalmente no que se refere às 

doenças infecto contagiosas. 

 

O uso de drogas, alimentações que não seguem um padrão nutricional 

adequado, condições desumanas de higiene e toda a ausência de estrutura que se 

encontra atualmente no interior dos estabelecimentos prisionais, fazem com que o 

preso que ali ingressou de forma sadia, saia com doenças graves e/ou com sua 

resistência física completamente comprometida. 

 

Os presos adquirem vários tipos de doenças por conta da falida estrutura 

física dos estabelecimentos, sendo as principais delas a pneumonia e a tuberculose. 

Índices altíssimos são encontrados quando o assunto é doença 

sexualmente transmissível, tanto em decorrência das relações sexuais espontâneas 

como pela violência sexual originada de outros presos. 

 

Os fatores que aumentam as possibilidades de infecção por doenças 

sexualmente transmissíveis são as condições em que os presos estão alojados, pois 

ocorre rotineiramente o compartilhamento de material que deveria ser de uso único e 

exclusivo de cada um dos detentos, como por exemplos lâminas de barbear e 

seringas, estas últimas para o uso de drogas. 

 

No que concerne à saúde bucal, o tratamento odontológico é tão precário 

quanto o próprio sistema prisional, pois na maioria dos casos, o tratamento não é 
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feito de forma preventiva e educativa, limitando-se exclusivamente a extração de 

dentes, quando os detentos se reclamam de dores. 

 

O mesmo ocorre com o tratamento médico, sendo este mais precário 

ainda, pois quando os presos necessitam de atendimento, ficam dependendo da 

disponibilidade dos agentes penitenciários ou até mesmo da Policia Militar para que 

possam ser encaminhados aos hospitais, o que apenas contribui para o 

agravamento do quadro clínico do paciente. 

 

Assunção (2010) revela como obstáculo a assistência à saúde, a não 

disponibilidade de uma equipe de saúde multiprofissional. Ressalta ainda que o 

atendimento se restringe basicamente à urgência além de não haver ações de 

prevenção das doenças e promoção da saúde. 

 

Chegando ao hospital, encontra-se mais uma vez com condições 

calamitosas, uma vez que o sistema de saúde brasileiro também enfrenta problemas 

sérios de superlotação, ausência de leitos, ausência de profissionais da saúde, 

enfim, o detento sai de um sistema falido e entra em outro. 

 

Diante de toda essa carência do sistema prisional o cidadão que se 

encontra preso, é punido duas vezes, pois o isolamento, por si só, já é uma punição, 

bem como é massacrado por um sistema falido, que apenas agrava o quadro de 

saúde dos presos, pois a deficiência de infraestrutura submete o preso a um 

tratamento cruel, impossibilitando qualquer chance de recuperação. 

 

Imperioso dizer que, a lei de execuções penais, instituída em 1984, 

garante assistência ao preso, que abrange a saúde tanto em caráter preventivo 

como curativo. 

 

Português(2001), afirma que a incidência de transtornos mentais 

(depressão e ansiedade), nessa população, podem estar condicionados a fatores 

como a privação de liberdade, a mudança do ambiente social para o confinamento e 

tensão. A vivência de situações adversas desencadeia em cada indivíduo, diferentes 
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respostas e reações, algumas adaptativas e outras que os expõem a riscos ainda 

maiores. 

 

3.3 AS REBELIÕES E AS FUGAS DE PRESOS 

 

A associação de todos esses fatores ruins elencados acima, aliada à falta 

de segurança das prisões e ao completo ócio dos detentos, faz surgir outros graves 

problemas, as rebeliões e as fugas de presos. 

 

As rebeliões, embora sejam manifestações violentas, representam uma 

forma de reivindicação dos presos, sendo para eles a forma mais eficaz de chamar 

atenção da sociedade e das autoridades, das condições desumanas que estão 

submetidos com o encarceramento. 

 

 No que concerne às fugas, essas são simplesmente o retrato de um 

sistema penitenciário sem segurança, que na maioria das vezes é comandada por 

organizações criminosas. Imperioso ainda dizer que, a corrupção praticada por 

policiais e agentes penitenciários contribuem também de maneira significativa para o 

elevado número de fugas. (ASSIS, 2007). 

 

As condições do cárcere brasileiro sempre foram consideradas 

desumanas, impondo tratamento degradante às pessoas presas, que atendendo ao 

instinto humano tentam se livrar da situação em que se encontram, sendo as fugas e 

rebeliões um verdadeiro grito de socorro. 

 

Em razão das condições desumanas dos estabelecimentos prisionais, não 

se passa um dia, em nosso país, sem que se tenha notícia da ocorrência de uma 

rebelião de presos, ainda que em pequenas proporções. 

 

 As fugas existentes são os reflexos da completa falta de infraestrutura do 

sistema penitenciário, que humilha, na pior acepção da palavra, um ser humano que 

precisa ser reinserido da sociedade. Assim, não há como ser diferente, as fugas e 
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rebeliões vão continuar existindo, pois os encarcerados buscam a todo momento sair 

da situação aviltante que se encontram. 

 

Durante as rebeliões, as reivindicações mais solicitadas são: a diminuição 

da superlotação carcerária; direito a receber visita das crianças/filhos; serviços 

médicos e odontológicos; trabalho e possibilidade de remissão de pena; repasse 

mensal de material higiênico para uso diário; melhoria na alimentação; benefícios 

dos presos que estão com pena vencida, ou seja, apenas a efetivação de seus 

direitos. Enquanto isso, a resposta das autoridades limita-se em afirmar que o 

Estado vem buscando uma solução para a situação. 

 

Ocorre que, quando acontecem as rebeliões, as autoridades e a própria 

sociedade não compreende o verdadeiro motivo, pois ao invés de pedir melhorias 

nas condições de vida dentro do estabelecimento criminal, pugnam por leis mais 

severas, como se estas fosse a solução de todos os males. 

 

O que não se consegue ver é que se o preso tivesse a oportunidade de 

trabalhar e/ou estudar os índices de rebelião e fuga irão diminuir e a ressocialização 

deixaria de ser utopia e passaria a ser uma perspectiva dentro do sistema 

penitenciário. 

 

A resposta do Estado no tocante a rebeliões e fugas, centra-se na 

repressão e em medidas paliativas que nem de longe seriam capazes de influenciar 

e mudar a estrutura dos estabelecimentos, proporcionando uma melhoria da 

qualidade de vida no interior dos presídios. 

 

 Leis rígidas andam longe de reduzir o crime, tanto é verdade que a Lei de 

Crimes Hediondos, que foi criada como tantas outras no Brasil como remédio de 

todos os males somente contribuiu para o aumento da criminalidade, pois quanto 

mais rigorosas as leis mais o sentimento de revolta cresce. 

 

Outro fator que corrobora tal pensamento é no tocante a criação da lei 

que instituiu o RDD, pois afirmar que o isolamento proporcionado por tal regime 
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diminuiu ou desarticulou as organizações criminosas é uma verdadeira falácia, uma 

vez que vivemos cada dia mais apavorados com a criminalidade. 

 

3.4 A REINCIDÊNCIA DO EGRESSO COMO CONSEQUÊNCIA DA INEFICÁCIA DA 

RESSOCIALIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

No tocante a situação do egresso do sistema penitenciário brasileiro, a 

saída deste é feita sem nenhum planejamento prévio.  

 

Dessa maneira, a liberdade desperta receio, pois significa um recomeço 

desorganizado de sua vida, pela qual a sociedade cobra reorganização. 

Partindo da Constituição Federal de 1988, tem-se a conclusão imediata 

de que a pena privativa de liberdade deve promover a ressocialização do preso. 

 

Cultiva-se um pensamento que a prisão é a maneira de punir e 

posteriormente reeducar o infrator para que possa ter uma convivência harmônica na 

sociedade, porém não se observa que a melhor maneira de aprimorar o convívio 

social não é encarcerando e sim promovendo de forma gradativa o retorno à 

sociedade. 

 

A vida no cárcere ensina a viver as regras do isolamento e na maioria das 

vezes a obedecer a ordens de outros presos que se consideram o chefe do 

estabelecimento. 

 

Dessa forma, obedecer a regras impostas por outros presos, aliando-se 

ainda a todas as outras condições adversas aqui citadas, torna completamente 

prejudicada a reintegração do detento. 

 

Assim, a passagem pelo estabelecimento prisional apenas estigmatiza o 

individuo, passando a ser visto com criminoso, que é irrecuperável e que deve 

passar o resto da vida na cadeia. 
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Dessa forma, ao sair do estabelecimento prisional, o individuo precisa de 

acompanhamento e amparo, para que possa trabalhar e/ou estudar, pois apenas 

assim será possível falar em ressocialização. 

Ocorre que, a Lei de Execução Penal é completamente desobedecida, 

pois, segundo ela o egresso, deve ser assistido nos termos dos artigos 25, 26 e 27, 

vejamos: 

 

Art. 25. A assistência ao egresso consiste: 
I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; 
II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em 
estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser 
prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do 
assistente social, o empenho na obtenção de emprego. 
Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: 
I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do 
estabelecimento; 
II - o liberado condicional, durante o período de prova. 

Art. 27.O serviço de assistência social colaborará com o egresso 
para a obtenção de trabalho. 

 

Nesse sentido, o egresso deve ser amparado para que consiga um bom 

emprego, para que tenha alojamento com alimentação e possa, gradativamente 

sendo reinserido na sociedade. Situação surreal, pois caso esse três artigos citados 

anteriormente sejam cumpridos estamos diante de um caso isolado no Brasil, pois 

nossa realidade e de completo abandono. 

 

A assistência ao egresso deve iniciar quando ainda estiver no 

estabelecimento criminal, pois o processo de restauração do ser humano é gradual, 

sendo impossível deixar para preparar o egresso para o convívio social em dois 

meses. 

 

O preso que passa todo o período de recolhimento em completa situação 

de abandono moral, material e psicológico não tem como ao ser libertado 

transformar-se em um ser humano restaurado, precisa-se de um trabalho desde o 

dia em que entrou no estabelecimento até o dia de sua saída, fato completamente 

diverso do que ocorre no Brasil, pois os presos são considerados e tratados como 

verdadeiros lixos. 
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Ao sair do cárcere, o ex-detento não tem opções de trabalho ou qualquer 

oportunidade de uma vida nova, pois o rótulo de criminoso ira acompanhá-lo por 

toda vida, fato este que inviabiliza uma vida que não seja no crime. 

 

O preso deve ser reeducado no interior do estabelecimento prisional, 

porém este não é o objetivo que vem sendo buscado, limitando-se apenas a isolar o 

individuo e quando passado o tempo de cumprimento da pena ele retorna, sem 

nenhum prepara para a vida em sociedade. 

 

Enquanto isso, os índices de reincidência crescem a cada dia, e na 

maioria das vezes observa-se que o indivíduo que deixa o cárcere após o 

cumprimento da pena, volta a praticar crimes mais graves, comprovando assim, que 

a prisão somente contribuiu para tornar o ex detento mais nocivo à sociedade. 

O sistema penitenciário necessita de uma educação que se preocupe 

prioritariamente em desenvolver a capacidade crítica e criativa do educando, capaz 

de alertá-lo para as possibilidades de escolhas e a importância dessas escolhas 

para a sua vida. 

 

Importante mencionar que, a Lei de Execução Penal - LEP tráz em seu 

texto a assistência ao egresso, como forma de promover a ressocialização, vejamos 

os artigo 10 e 11 do referido diploma legal: 

 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III -jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI – religiosa; 
 
 

Ocorre que, os indicadores dão conta de que a LEP não tem saído do 

papel, e toda essa assistência que é garantida pela lei anda longe de ser cumprida. 
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Comprova-se com isso, a completa ineficácia da pena privativa de 

liberdade como instrumento de ressocialização e reintegração social, o que aumenta 

gradativamente os índices de reincidência. 

 

3.5 A FALÊNCIA DA POLÍTICA PRISIONAL 

 

O Brasil é o país da América Latina que mais encarcera indivíduos, por 

esse motivo, as soluções para um problema tão alarmante, devem ser tratadas com 

uma atenção específica e prioritária.  

 

Os desrespeitos aos direitos humanos são cometidos a todo o momento 

nos estabelecimentos prisionais, afetando diretamente o cidadão preso e 

indiretamente a família do encarcerado.  

 

A Lei de Execuções Penais – LEP (lei de nº 7.210, de 11 de julho de 

1984) é que regulamenta a política prisional brasileira, cuidando da execução e 

cumprimento das penas privativas de liberdade e restritivas de direito. 

 

A política carcerária brasileira é completamente ultrapassada, os 

estabelecimentos prisionais na sua maioria representam para os encarcerados um 

verdadeiro inferno, onde os indivíduos se amontoam a outros em celas totalmente 

insalubres. 

 

 A realidade nas unidades penais é marcada por conflitos, revoltas, 

violências, depressões e brigas, sendo também um cotidiano regido por 

regulamentos e normas, que impedem o desenvolvimento de várias atividades 

educativas. 

 

O certo é que no sistema penitenciário brasileiro, “a preservação da vida, 

essência primeira e fundamental da própria natureza, é o objetivo primordial do 

homem” (BUSSINGER, 1997, p.13), não é efetivado da maneira que prescreve a 

LEP, continuando o pensamento de que as pessoas que estão presas devem pagar 
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da forma mais cruel possível, pelas infrações que cometeram, sendo dispensando 

qualquer tipo de atenção das autoridades e da própria sociedade. 

Segundo o pensamento de Varella (2002), “se as leis são ineficientes 

para conter a escalada do crime em nossas cidades, não se trata de mudá-las 

simplesmente, mas, sobretudo de colocar em prática as leis que assegurem 

respeitabilidade humana”. 

 

A política prisional brasileira sempre é colocada em segundo plano, 

motivo pelo qual a violência no interior dos presídios cresce constantemente. 

 

Nesse sentido, o cárcere é uma grande sementeira de delitos, que no 

pensamento de Foucault (1987, p.196), “conhecem-se os inconvenientes da prisão, 

e sabe-se que é perigosa quando não inútil. E, entretanto, não vemos o que pôr em 

seu lugar. Ela é a detestável solução de que não se pode abrir mão”. 

 

Diante disso, a política carcerária brasileira faliu faz muito tempo, no que 

diz respeito aos direitos e a reinserção do recluso. A questão prisional não é 

prioridade das políticas públicas no Brasil, inexistindo interesse em promover uma 

política voltada para estigmatizados, que retornam ao seio da sociedade para serem 

marginalizados e excluídos de qualquer possibilidade de trabalho e de estudo. 

 

Para a sociedade cumprir pena em estabelecimento prisional, significa 

dizer que é criminoso, perigoso e que não merece oportunidade, impossibilitando a 

restauração do ser humano. 

 

Esse é o pensamento de Leal (1998, p. 69): 

 

A incúria do governo, a indiferença da sociedade, a lentidão do Ministério 
Público e de todos os órgãos de execução penal incumbidos legalmente de 
exercer uma função fiscalizadora, mas que, no entanto, em decorrência de 
sua omissão, tornam-se cúmplices do caos. 

 

Pelo exposto, observa-se que os presos são abandonados e entregues a 

própria sorte quando adentram no falido sistema penitenciário brasileiro. 
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4 O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO: ASPECTOS LEGAIS E SUA 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

4.1 LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E A CRIAÇÃO DO RDD 

 

Em dezembro de 2003, foi instituída uma lei que modificou o Código de 

Processo Penal e, consequentemente, alterou a Lei de Execução Penal, criando o 

chamado Regime Disciplinar Diferenciado – RDD. Como outras tantas leis do 

ordenamento jurídico brasileiro, esta também foi promulgada com a finalidade de 

satisfazer a opinião pública em virtude dos crescentes índices de violência. 

  

A Casa de Custódia de Taubaté, unidade de segurança máxima do 

Estado de São Paulo, tinha em sua população carcerária presos de alta 

periculosidade e líderes de facções criminosas. Em 18 de dezembro de 2000, uma 

grande rebelião tomou conta do estabelecimento, resultando em nove mortos, além 

da completa destruição do espaço físico do estabelecimento penitenciário.  

 

Após uma reforma, em fevereiro de 2001, a Casa de Custódia teve de 

volta seus líderes, que foram isolados em outras unidades prisionais. Em resposta a 

este isolamento rigoroso, em 18 de fevereiro de 2001, outra grande rebelião eclodiu, 

agora envolvendo 25 unidades prisionais e 4 cadeias públicas do Estado de São 

Paulo. 

 

Numa reação ao surgimento dessas incontroláveis rebeliões, a Secretaria 

de Administração Penitenciária de São Paulo instalou, sob a argumentação da 

existência de quadrilhas organizadas no interior dos presídios, a Resolução SAP nº. 

26, em 04 de maio de 2001, instituindo, inicialmente no Estado de São Paulo, e 

posteriormente no Rio de Janeiro, com a Resolução nº. 008 de 07 de março de 

2003, o Regime Disciplinar Diferenciado. 

 

O Governo Federal, em face da necessidade de custodiar o preso Luís 

Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, e diante da violência e 

da força que adquiria o crime organizado dentro dos presídios, apresentou o Projeto 
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de Lei nº. 5.073/01, que posteriormente originou a Lei nº. 10.792/2003 alterando 

vários artigos da LEP, introduzindo o Regime Disciplinar Diferenciado. 

 

A lei que instituiu o RDD é proveniente do Poder Executivo, através do 

projeto de lei nº 5073 de 2001, que teve um longo trajeto legislativo até se tornar lei 

propriamente dita. 

 

A Lei nº 10.792, publicada em 02/12/03 alterou a Lei de Execução Penal e 

o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, 

introduzindo naquela o Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, que surgiu com o 

escopo de reavivar o domínio do Poder Público sobre as unidades prisionais. 

 

4.2 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO 

 

Inicialmente, importante suscitar que o Regime Disciplinar Diferenciado 

tem natureza jurídica de sanção disciplinar. Ou seja, visa preservar a ordem interna 

dos estabelecimentos prisionais. Assim sendo, não há que se falar em um novo 

regime de cumprimento de pena em acréscimo aos regimes aberto, semiaberto e 

fechado. Assim explica Mirabete (2006, p. 149): 

 

O RDD não constitui um regime de cumprimento de pena em 
acréscimo aos regimes fechado, semiaberto e aberto, nem uma nova 
modalidade de prisão provisória, mas sim um novo regime de 
disciplina carcerária especial, caracterizado por maior grau de 
isolamento do preso e de restrições ao contato com o mundo 
exterior. 

 

Diante disso, resta evidente que o Regime Disciplinar Diferenciado não é 

um novo regime de cumprimento de pena, tratando-se meramente de um sistema de 

disciplina interna das unidades prisionais que é caracterizado pelo isolamento quase 

que completo do encarcerado com a realidade fora do presídio. 

 

O Regime Disciplinar Diferenciado é aplicado nos termos do artigo 52 da 

Lei de Execução Penal – LEP, onde diz: 
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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. 
§ 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. (BRASIL, 1984) 

 

Nesse sentido, quando o encarcerado, provisório ou condenado, praticar 

um dos motivos ensejadores do Regime Disciplinar Diferenciado, receberá como 

forma de resposta disciplinar ao injusto praticado a imposição do referido regime, 

ficando em um isolamento ainda maior do mundo externo, visando garantir uma 

maior proteção da sociedade. 

 

São quatro as hipóteses em que um preso pode ser submetido ao Regime 

Disciplinar Diferenciado, sendo estas as mencionadas e comentadas abaixo. 

 

a) Aquele que pratica falta grave dentro do estabelecimento prisional que 

venha a subverter a ordem interna (art. 52, caput, LEP). Assim, não basta que 

pratique a falta grave consistente em crime doloso, faz-se imprescindível a 

cumulação com a subversão da ordem ou da disciplina interna. Note-se, portanto, 

que a não cumulação fará desaparecer o requisito para a inclusão do preso no RDD. 

 

b) Que apresente alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento penal (art. 52, §1º, primeira parte, LEP). Nota-se, portanto, que ao 

contrário do que prevê o caput do artigo 52 da LEP, para a inclusão do preso 

provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, no regime disciplinar diferenciado, 

o § 1° do referido artigo não exige que tenham eles praticado crime doloso durante o 
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período de permanência no estabelecimento prisional. Para a inclusão do RDD 

basta que sejam considerados de alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento penal ou da sociedade.  

 

c) Que apresente alto risco para a ordem e a segurança da sociedade 

(art. 52, §1º, in fine, LEP). Assim, observa-se que é muito subjetivo especificar, em 

cada caso concreto, o que deve ser considerado como alto risco para a ordem 

social, podendo tornar-se verdadeira arbitrariedade a inserção no RDD. 

 

d) Aquele sobre o qual recaia fundadas suspeitas de envolvimento ou 

participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando (art. 

52, §2º, LEP). Nota-se novamente o subjetivismo, pois torna-se praticamente 

impossível determinar o que venha a ser considerada fundadas suspeitas, ficando a 

critério do aplicador da lei.  

 

Dessa forma, após a análise das hipóteses de cabimento, faz-se 

necessário expor as principais características do Regime Disciplinar Diferenciado. A 

primeira característica é no que diz respeito ao tempo de duração da medida, em 

que a lei estabeleceu à duração máxima de 360 dias, podendo ser repetida a sanção 

em caso de cometimento de nova falta grave, podendo ainda ser aplicada até o 

limite de um sexto da pena.  

 

A segunda característica é no que concerne ao recolhimento individual na 

cela, onde ficará na conhecida “solitária”, devendo ser acompanhado por psicólogo. 

Importante ainda mencionar que a cela deverá atender aos padrões estabelecidos 

pela LEP, ou seja, deve preservar a integridade física, psíquica e moral do preso. 

  

Na terceira característica tem-se a regulamentação das visitas semanais, 

onde será permitido o contato com apenas duas pessoa, sem contar crianças, 

limitado pelo tempo de duas horas.  

 

Assim, nota-se uma confusão durante a interpretação do mencionado 

dispositivo, pois não há como distinguir se as crianças somam ou não ao referido rol. 

Assim, poder-se-ia imaginar que as crianças tem acesso livre, ou seja, 
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independentemente de quantas forem podem entrar para a visita, ou ainda poderia 

se entender que as crianças não podem entrar em hipótese alguma, até mesmo por 

se tratar de um local inadequado para pessoas nesta fase. Dessa forma, a doutrina 

predominante tem entendido, em consonância com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que as crianças são proibidas de visitarem presos que estão 

submetidos ao RDD.  

 

A quarta característica é no que tange a saída diária, por duas horas, para 

o banho de sol. Importante colocar em questão que tal medida é fundamental para 

que se cumpra o mencionado na Constituição Federal, onde aviva que não haverá 

penas cruéis ou desumanas. 

 

O artigo 53 da LEP elenca as sanções aplicáveis aos presos: 

 

I - advertência verbal; II - repreensão; III - suspensão ou restrição de 
direitos (artigo 41, parágrafo único); IV - isolamento na própria cela, 
ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam 
alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei. V - 
inclusão no regime disciplinar diferenciado. (BRASIL, 1984) 

 

Para a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado, faz-se necessário 

um pouco mais de cautela, pois ao contrário das demais sanções previstas no artigo 

53 da LEP, o RDD somente pode ser aplicado por despacho fundamentado do Juiz, 

mediante requerimento do diretor do estabelecimento. Assim dispõe o artigo 54 da 

LEP “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”. O parágrafo primeiro do referido artigo dispõe sobre a necessidade 

de requerimento para aplicação da medida:  

 

Art. 53. (...) 
 
§ 1º. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar 
dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor 
do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. (BRASIL, 
1984) 

 

Importante salientar, que para aplicação do RDD, faz-se imprescindível a 

manifestação do representante do Ministério Público e da defesa, devendo a decisão 
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ser prolatada no prazo de quinze dias. É o que dispõe a literalidade do artigo 54, § 

2º, da LEP: “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”. 

 

Em caráter de exceção, a autoridade administrativa pode decretar, até o 

máximo de 10 dias, o isolamento preventivo do preso, mas a inclusão no regime 

disciplinar diferenciado depende de decisão do Juiz competente, fundado no 

interesse da disciplina e da averiguação do fato, garantindo o cômputo do tempo de 

isolamento preventivo no período de cumprimento da sanção disciplinar definitiva 

(artigo 60, parágrafo único, LEP). 

 

4.3 FINALIDADE DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

 

A Lei 10.792/03 foi criada no momento de clamor público, buscando dar 

uma resposta instantânea aos delitos praticados por organizações criminosas que 

chocaram a sociedade, comandadas de dentro dos estabelecimentos prisionais. 

 

O grande acontecimento para a retomada da discussão no Congresso e 

posterior aprovação do Regime Disciplinar Diferenciado, foram os assassinatos dos 

juízes de execuções criminais, em Presidente Prudente/SP Dr. Antônio José 

Machado Dias e no Espírito Santo, Dr. Alexandre Martins de Castro, ambos em 

março de 2003.  

 

Assim, a resposta à sociedade foi dada. Porém, para a elaboração de 

uma lei, faz-se imprescindível que esta seja estudada, discutida e planejada, sob 

pena de causar uma desordem no mundo jurídico e social.  

Nessa senda, preleciona Busato: 

 

(...) é necessário centrar a atenção no fato de que legislações de 
matizes como os da Lei 10.792/03 correspondem por um lado a uma 
Política Criminal expansionista, simbólica e equivocada e, por outro, 
a um esquema dogmático pouco preocupado com a preservação dos 
direitos e garantias fundamentais do homem. Por isso, há a 
necessidade de cuidar-se com relação aos perigos que vêm tanto de 
um quanto de outro. (2004, p. 145) 
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Diante do exposto, observa-se que as leis criadas no calor do momento, 

geralmente ferem os princípios constitucionais, pois o único anseio destas é 

responder a sociedade, sendo que a população horrorizada com os brutais 

acontecimentos transforma a noção de fazer justiça em aplicar penas cruéis e 

degradantes. 

 

Por fim, dispôs a Lei 10.972/03 em seu artigo 5º que, nos termos do 

disposto no inciso I do art. 24 da Constituição da República, observados os artigos 

44 a 60 da Lei nº 7.210/84, os Estados e o Distrito Federal poderão regulamentar o 

Regime Disciplinar Diferenciado, através de normas locais, especialmente para:  

 
Estabelecer o sistema de rodízio entre os agentes penitenciários que 
entrem em contato direto com os presos provisórios e condenados; 
assegurar o sigilo sobre a identidade e demais dados pessoais dos 
agentes penitenciários lotados nos estabelecimentos penais de 
segurança máxima; restringir o acesso dos presos provisórios e 
condenados aos meios de comunicação de informação; disciplinar o 
cadastramento e agendamento prévio das entrevistas dos presos 
provisórios ou condenados com seus advogados, regularmente 
constituídos nos autos da ação penal ou processo de execução 
criminal, conforme o caso; elaborar programa de atendimento 
diferenciado aos presos provisórios e condenados, visando a sua 
reintegração ao regime comum e recompensando lhes o bom 
comportamento durante o período de sanção disciplinar. 

 

Neste sentido, observa-se que a intenção foi a de tornar mais rígidas as 

regras para minimizar os efeitos nocivos da criminalidade, principalmente em se 

tratando daquela originada no interior dos estabelecimentos prisionais. 

 

A verdade é que o RDD veio como uma resposta imediata à crescente 

evolução dos delitos comandados por organizações criminosas no interior dos 

presídios. A fim de combater essa mazela, onde os chefes dessas quadrilhas 

continuavam a planejar a prática de crimes que eram executados pelos comparsas 

que estavam em liberdade, as autoridades públicas buscaram um meio de isolar os 

líderes de facções criminosas, visando desarticular e enfraquecer essas 

organizações.   
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4.4 DO DEBATE JURÍDICO EM TORNO DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO 

RDD 

A doutrina garantista, como defende Mesquita Júnior, prima pelos ideais 

de ressocialização, daí porque entende que o RDD é inconstitucional, pois afronta 

de forma veemente o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que 

suplanta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional. Assim, 

conforme artigo 1º da LEP, o objetivo maior da execução penal é proporcionar 

melhores condições para o preso, visando promover de forma harmônica a 

integração social. 

 

Para os doutrinadores que consideram a existência do RDD 

inconstitucional, prepondera a ideia de que aplicar o RDD é uma afronta às garantias 

individuais do homem, aos princípios constitucionais aplicáveis à pena e à 

possibilidade de recuperação do preso. 

 

Para os que coadunam com o pensamento acerca da 

inconstitucionalidade, o regime representa uma violação ao princípio da 

humanidade, onde aviva que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante e não haverá penas cruéis, nos termos do art. 5°, incisos 

III e XLVII da CF/88. 

 

Entre os doutrinadores que entendem pela inconstitucionalidade, além 

dos já mencionados, Silva e Silva Neto (2012), também defendem a 

incompatibilidade com a CF/88, principalmente no tocante ao princípio da 

humanização da pena.  

 

Nessa senda é o entendimento de Silva e Silva Neto (2012, p. 122):  

 

De todo modo, deve-se observar que as desvirtuações no ambiente 
de cumprimento das penas ou medidas de segurança, como: a 
insalubridade das celas e estarem superlotadas transformam a 
execução em desumana ou cruel, portanto, igualmente afrontando ao 
princípio. 

 

Da ideia acima exposta nota-se que o estabelecimento penal, por si só, já 

torna a pena desumana, cruel e degradante, o que dizer então do RDD que coloca o 
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preso em total isolamento dentro desses estabelecimentos cujas condições já são 

extremamente precárias? A intenção do legislador constituinte, além de vedar a 

criação de penas cruéis ou degradantes, foi também de impedir a transformação das 

já existentes em penas com esse caráter. 

 

Nessa esteira, as penalidades devem ser aplicadas de forma proporcional 

aos delitos, sendo necessário optar por meios que causem na sociedade a 

impressão de eficácia e, ao mesmo tempo, seja menos gravosa ao corpo do 

encarcerado.  

 

Corroborando as ideias supramencionadas, Moreira (2010) diz: “submeter 

o preso, solitariamente, a uma cela por 360 ou 720 dias, podendo chegar a 1/6 da 

pena, não se coaduna com aqueles dispositivos constitucionais”. 

 

Nesse contexto, discordando da aplicabilidade do RDD estabelece 

Mesquita Júnior: 

 

Não conseguimos implementar a LEP. Pior seria implementar 
condições para o novo regime disciplinar, haja vista que na realidade 
nacional seria impossível criar mecanismos para o isolamento celular 
por um ano. Tal tentativa criaria apenas mais um colapso no sistema 
penitenciário. (2010, p. 188). 

 

Dessa forma, há de se notar que Mesquita Júnior (2010) considera 

totalmente inviável a implantação do RDD, pois a LEP já estabelece mecanismos 

disciplinares capazes de tratar de forma distinta quem se encontra em situação 

carcerária diversa. Preceitua ainda que é utópico falar em isolamento no Brasil, pois 

raramente será aplicado, haja vista a superpopulação carcerária ser uma realidade 

cada dia mais presente.  

 

Deve-se, portanto, criar um efetivo programa de prevenção criminal, pois 

somente a criação de leis cada vez mais rígidas não é suficiente para frear o 

aumento alarmante da criminalidade. Tanto é verdade que, mesmo após a edição da 

lei, as facções criminosas continuaram a comandar a prática de ilícitos. Como 

exemplo, temos os atentados criminosos em maio de 2006, na cidade de São Paulo, 

onde vários ônibus foram queimados e muitos policiais militares e civis foram mortos. 
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Atualmente, o Estado de São Paulo, vem sofrendo com a criminalidade, 

supostamente comandada pelos chefes de facções criminosas, presentes no interior 

dos presídios. Os últimos noticiários revelam uma triste realidade, onde a população 

vive assombrada com os grandes números de assassinatos e por toda a represália 

demonstrada pelos criminosos. 

 

Nesse sentido, as lições dos doutrinadores Gomes, Cunha e Cerqueira, 

em artigo intitulado “O Regime Disciplinar Diferenciado é constitucional? O 

legislador, o judiciário e a caixa de pandora”: 

 

Após a publicação da lei, o Judiciário fica solitário na missão de 
interpretar as normas, sem afrontar a Constituição Federal/88, 
porém, como bode expiatório das mazelas por ele não criadas. Se 
decide pela inconstitucionalidade de determinados artigos, recebe da 
imprensa as críticas severas de estar protegendo bandidos 
perigosos. Se decide pela constitucionalidade de normas 
inconstitucionais, atende a imprensa, acalma a fúria social, mas 
quebra o seu juramento de justiça e essência do Poder. Perde 
autonomia, se enfraquece e pior, cria a falsa impressão que o 
problema de segurança pública foi resolvido. (2007, p. 27) 

 

Com isso, apenas ludibria a população com a criação de leis como a 

10.792/03 que cria na sociedade a impressão de que a atuação legiferante resolverá 

todos os problemas da criminalidade. 

 

Na contramão das ideias garantistas têm-se a opinião de inúmeros 

doutrinadores (BARTOLOTTO 2013, MAGALHÃES 2013) que veem no Regime 

Disciplinar Diferenciado uma medida necessária, posto que, segundo o 

entendimento firmado por essa corrente de pensamento, a ressocialização no Brasil 

não passa de utopia, ou seja, a previsão legal de proteção aos direitos do preso não 

deve prevalecer sobre os interesses de proteção da sociedade. 

 

Nesses termos, para os autores que sustentam a constitucionalidade do 

referido regime os indivíduos diferentes devem ser tratados na medida de suas 

diferenças, fundamentando sua tese nos princípios constitucionais de igualdade (art. 

5º, caput, CF/88) e individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88).  

 

Ratificando o entendimento exposto, Magalhães aviva: 
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Com vigor, cabe sublinhar que não se está defendendo aqui que o 
RDD seria o remédio para todos os males do sistema carcerário 
brasileiro, sob a inspiração do movimento da lei e da ordem ou do 
expansionismo punitivo. Nada disso! Trata-se, como visto, de 
providência enérgica, porém, diante de certas circunstâncias, um 
autêntico "mal necessário". Ao contrário do que defendem os mais 
afoitos, o RDD não é um mero subproduto do denominado "Direito 
Penal do Inimigo" ou um retrocesso inconstitucional. Ao revés, 
verdadeiro retrocesso seria admitir que o Poder Público se curvasse 
ou quedasse inerte diante de veementes acintes e constrangedoras 
ameaças de desequilíbrio. (2013 p. 06) 

 

O Estado tem se mostrado extremamente falho na sua missão de 

promover condições adequadas para atender às demandas da população carcerária, 

que só aumenta a cada dia. 

 

Assim, firma-se o entendimento de que a ressocialização deve ser 

mitigada, devendo tentar recuperar aqueles que apresentem alguma possibilidade 

de retorno ao convívio social, preservando assim a segurança individual destes, pois 

o internamento prisional é uma verdadeira escola de aperfeiçoamento da 

criminalidade. A ideia, portanto, é tentar separar os criminosos de alta periculosidade 

daqueles considerados pequenos infratores. 

 

É difícil aceitar a ideia de ressocialização de um individuo que já se 

encontra preso. Portanto, no maior grau de repressão que o Estado é capaz de 

oferecer, e ainda assim continuar a insistir na vida criminosa.  

 

Assim, os que defendem a constitucionalidade, entendem que para 

preservar a segurança nos estabelecimentos prisionais e resguardar a ordem 

pública, faz-se necessário prevalecer o princípio do interesse público, sucumbindo-

se o princípio da proporcionalidade. 

 

Diante disso, é fácil notar que a criminalidade tem evoluído de maneira 

significativa ao longo dos anos, principalmente no que concerne ao crime no interior 

dos estabelecimentos prisionais. Dessa forma, faz-se necessária a adoção de 

medidas condizentes com a gravidade da situação, pois a cada dia que passa a 

criminalidade vem ganhando espaço, o que deixa a população mais temerosa e 

acuada. Não é outro o entendimento de Capez (2008, p.45): 
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Diante da situação de instabilidade institucional provocada pelo 

crescimento do crime organizado, fortemente infiltrado no sistema 

carcerário brasileiro, de onde parte grande parte de crimes contra a 

vida, a liberdade e o patrimônio de uma sociedade cada vez mais 

acuada, o Poder Público tem a obrigação de tomar medidas, no 

âmbito legislativo e estrutural, capazes de garantir a ordem 

constitucional e o Estado Democrático de Direito. (2008, p. 45) 

 

Analisando a passagem supramencionada, faz-se imperioso tomar 

medidas que visem combater o crescente índice de criminalidade, no intuito de 

proteger a sociedade e salvaguardar a ordem social e jurídica. 

 

Com isso, os quem defendem a constitucionalidade estão aliando-se ao 

pensamento do professor alemão Gunther Jakobs que em 1985, inaugura a Teoria 

do Direito Penal do Inimigo. Os ideais da referida teoria estabelece que o estado 

deve atuar para o cidadão de uma forma e para os “inimigos do Estado” de outra. 

Para os primeiros serão asseguradas as garantias do Direito Penal e Processual 

Penal, visando a ressocialização. Aos últimos, simplesmente eliminá-los por serem 

considerados perigosos à ordem estatal. 

 

O objetivo da Teoria do Direito Penal do Inimigo, portanto, é eliminar o 

perigo que certos indivíduos representam para o Estado, não se atentando ao 

caráter reeducativo ou mesmo retributivo da pena. Dessa forma, considerado 

impossível a ressocialização do “inimigo”, o Estado não se preocupará em 

empreender esforços para ressocializá-lo, mas, sim, eliminá-lo do convívio social, 

sem qualquer preocupação de caráter humanitário com o criminoso. 

 

Insta salientar que os tribunais têm entendido de forma quase pacífica, 

pela constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado, afirmando para tanto 

que os princípios constitucionais não tem caráter absoluto ou ilimitado. Dessa forma, 

afirmam ser medida proporcional e necessária para combater a crescente 

criminalidade no interior dos presídios. 

É entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
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HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. ART. 
52 DA LEP. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO 
ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DO WRIT. 
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO 
RECONHECIDA. 52 LEP 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. Carta 
Magna 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. 10.79252 LEP 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.54 Lei de Execução 
Penal 5. Ordem denegada. (40300 RJ 2004/0176564-4, Relator: 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 
07/06/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 
22/08/2005 p. 312RT vol. 843 p. 549) 

 

Observa-se, pois, que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento que o Regime Disciplinar Diferenciado não ofende os direitos 

humanos e tratados internacionais, sendo considerada uma resposta estatal 

adequada para coibir a prática de novas infrações pelos custodiados. 

 

Do mesmo modo, existe entendimento acerca da inconstitucionalidade do 

RDD, corroborando os argumentos já mencionados, afirmando ser o regime da 

crueldade. 

Nesse sentido é a jurisprudência da lavra do Desembargador Tourinho 

Neta, do Tribunal Regional Federal da 1º Região: 
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PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO FEDERAL DE 
SEGURANÇA MÁXIMA. 1. Garantia da Ordem Pública: Agente que 
tem um viés para o ilícito penal. A reiteração está demonstrada. A 
prisão preventiva para garantir a ordem pública se faz necessária, 
não para preservar a vida do paciente ou para assegurar a 
credibilidade das instituições, em especial o Poder Judiciário, ou em 
razão da gravidade do crime. As probabilidades para que o paciente 
persista na senda do crime são grandes. Não se trata de meras 
suposições. 2. Prisão federal de segurança máxima: O RDD (regime 
disciplinar diferenciado) a que estão submetidos os presos da prisão 
federal de segurança máxima é monstruoso. O preso fica em cela 
individual monitorada por câmera, em alguns períodos, há saídas 
para o banho de sol por apenas duas horas diárias, sem poder 
conversar com ninguém, em outros casos não sai ele da cela, o teto 
é aberto para entrar o sol. Fica isolado vinte e duas horas por dia. O 
preso é proibido de assistir televisão, ouvir rádio e ler revistas e 
jornais. A comunicação com os carcereiros é indireta. Os 
funcionários do presídio utilizam microfones ligados a caixas de som 
nas celas para passar as ordens ao preso. 3. O RDD avilta o 
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, agride as 
garantias de vedação à tortura e ao tratamento desumano e 
degradante. É um regime criminal. 4. O paciente não apresenta solto, 
risco para a ordem social, para a sociedade.(12963 GO 0012963-
55.2012.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 02/04/2012, TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.887 de 18/05/2012) 

 

O entendimento do desembargador acima mencionado filia-se à ideia de 

que o RDD fere o Estado Democrático de Direito, pois este deve buscar um 

equilíbrio entre a segurança e a liberdade individual, de maneira a privilegiar, neste 

balanceamento de interesses, os valores fundamentais de liberdade do ser humano. 

O desequilíbrio em favor do excesso de segurança com a consequente limitação 

excessiva da liberdade das pessoas implica, assim, em ofensa à Carta Magna, em 

especial ao fundamento da dignidade humana. 

 

Analisando os mais variados entendimentos, na compreensão do autor da 

presente monografia, o RDD é incompatível com os princípios constitucionais que 

resguardam a incolumidade do preso, posto que o isolamento por completo é uma 

sanção desumana, cruel e degradante, portando devendo ser  vedada no 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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Concordar com a aplicação do RDD é não se importar com a 

ressocialização do ser humano, visando apenas dar uma resposta à sociedade, em 

decorrência dos elevados índices de criminalidade. 

 

Dessa forma, submeter um indivíduo a um isolamento carcerário 

prolongado, conforme o previsto no RDD, além de violar o princípio humanístico da 

pena, afasta-se muito do caráter ressocializador que a pena deve ter tornando o 

cárcere um verdadeiro sepulcro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho monográfico apresentou como objetivo precípuo o 

estudo do Regime Disciplinar Diferenciado, tomando como ponto de partida os 

princípios constitucionais e a defesa dos interesses da sociedade. Buscou-se expor 

de forma ampla o instituto estudado, visando entender até que ponto o direito da 

coletividade é limitado em função do interesse individual.  

 

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica possibilitou ampliar o campo de 

visão da problemática investigada, expandindo da análise estritamente legalista, ou 

seja, buscando compreender o tema a partir da base principiológica trazida pela 

Constituição de 1988, foi possível compreender mais claramente a posição dos 

doutrinadores. Uns sustentando que o RDD não afronta qualquer dispositivo 

constitucional; outros interpretando que esta não foi uma boa opção por parte do 

legislador infraconstitucional, seja pela afronta aos direitos humanos dos presos, 

seja pela ineficácia no mister de diminuir os índices de criminalidade, pensamento 

este que o autor desta obra compartilha, pois a RDD viola diversos princípios 

constitucionais, dentre eles a dignidade da pessoa humana. 

 

A partir da abordagem histórica foi possível constatar que, apesar da 

evolução da legislação no sentido de humanizar a aplicação da pena e buscar a 

ressocialização, a concretização desse direito a partir das políticas públicas, ainda 

resta sensivelmente prejudicado. 

 

Mesmo conhecendo de forma mais aprofundada os direitos assegurados 

aos presos, nas mais diversas legislações (Constituição Federal e Lei de Execução 

Penal, especialmente) a realidade demonstra uma série de violações a esses 

direitos básicos dos presos. 

 

A partir da análise do Regime Disciplinar Diferenciado, expondo a 

repercussão no âmbito jurídico e social do referido gravame na disciplina carcerária, 

foi possível constatar as modificações introduzidas na execução penal, a partir das 

mudanças previstas pela Lei 10.792/03 que instituiu o RDD. Essas alterações 

suscitaram controvérsias no âmbito doutrinário e jurisprudencial, o que gerou a 
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necessidade de conhecer os diversos posicionamentos acerca da 

constitucionalidade do objeto de estudo. 

 

Impende dizer que, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o 

tema, afirmando ser o RDD constitucional. 

 

Fazendo uma síntese, observa-se que doutrina e jurisprudência têm se 

manifestado de forma diferente sobre o Regime Disciplinar Diferenciado, onde os 

que são favoráveis ao regime afirmam ser uma medida necessária para frear a 

crescente criminalidade, principalmente a comandada pelos internos de presídios. 

Os que se manifestam de forma contrária ao referido regime sustentam seus 

posicionamentos em princípios constitucionais, principalmente no da dignidade 

humana, que também é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

 

Ressalte-se que, para os dois posicionamentos, é possível encontrar na 

jurisprudência pátria decisões que fundamentam as correntes de pensamento. A 

partir de todas essas observações foi possível constatar que, mesmo nos tempos 

mais modernos, ainda há uma distância muito grande entre a realidade das leis e a 

dos fatos. Assim, o prejuízo maior é da sociedade que, no caso em questão, não tem 

os presos recuperados, muito menos pode se falar em segurança, ficando evidente a 

ineficácia de boa parte das políticas sociais voltadas para a reinserção do preso na 

sociedade. 

 

A sociedade é dinâmica, da mesma forma a lei também precisa ser para 

acompanhar a evolução social. No entanto, faz-se necessário um estudo mais 

aprofundado acerca da criação das normas, que não podem surgir apenas com o 

intuito de tentar dar uma “satisfação” para a sociedade, sem se preocupar com os 

impactos que esta possa vir a causar. Já não se admite a antiga máxima de “pagar o 

mal, com o mal”, até porque, todos irão sofrer os efeitos negativos da ineficácia da 

ressocialização.  

 

O RDD é incompatível com os princípios constitucionais que resguardam 

a incolumidade do preso, posto que o isolamento por completo é uma sanção 
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desumana, cruel e degradante, portando devendo ser  vedada no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 

Concordar com a aplicação do RDD é não se importar com a 

ressocialização do ser humano, visando apenas dar uma resposta à sociedade, em 

decorrência dos elevados índices de criminalidade. 

 

Dessa forma, submeter um indivíduo a um isolamento carcerário 

prolongado, conforme o previsto no RDD, além de violar o princípio humanístico da 

pena, afasta-se muito do caráter ressocializador que a pena deve ter, tornando o 

cárcere um verdadeiro sepulcro.  
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