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DA COLISÃO DE PRINCÍPIOS NO ÂMBITO DO REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO – RDD 

 

1. RESUMO 

O artigo “da colisão de princípios no âmbito do regime disciplinar 

diferenciado – rdd” faz uma análise das discussões acerca de sua 

constitucionalidade e necessidade, bem como da colisão de princípios 

fundamentais que regem a sua aplicação, sendo um verdadeiro laço de estudo, 

envolvendo direito constitucional e direito penal, tendo assim, uma oportunidade 

de tentar compreender um fenômeno penal (RDD), colocado como centro de 

parâmetro de criticidade, os princípios constitucionais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Decerto, não são os muros do presídio que limitam o sistema 

penitenciário, fato que muito tempo ocorreu, porém, devido a inúmeros fatores 

internos e externos, a afirmação deixou de permanecer. Desta maneira, a 

condição dos limites dos indivíduos que ali estão confinados abrange uma 

fronteira mais visível e palpável do que possamos imaginar, tornando-se um 

verdadeiro símbolo da repressão e da autoridade do Estado.  

O regime disciplinar diferenciado, primordialmente, foi criado com a 

intenção de separar e isolar os líderes de organizações criminosas e presos de 

altíssima periculosidade dos demais presos, e dificultar seu contato com 

criminosos soltos vez que, mesmo presos, os líderes de facções criminosas 

continuavam a comandar ações delituosas dos lados externo e interno dos 

estabelecimentos prisionais. 

Ademais, o tema aqui estudado se reveste de estrita relevância, na 

medida em que trata da colisão de direitos fundamentais explícitos em nossa 

Constituição, classificados como cláusulas pétreas, cuja vedação foi abolida pela 

Constituição 1988, silenciando, entretanto, quanto à sua limitação ou restrição, o 

que implica dizer que podem existir restrições legítimas. 

O que se pretende estudar no presente trabalho é uma das formas em 

que se evidencia a limitação ao exercício dos direitos fundamentais, qual seja, 

quando ocorre o choque entre estes de mesma hierarquia, sendo-se necessário 
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averiguar, no caso concreto, ponderando-se bens e interesses ínsitos ao espírito 

da Carta Constitucional de 88, qual o direito que deve prevalecer em dado caso. 

Nessa esteira, este trabalho de pesquisa, longe de esgotar o tema, dada 

sua demasiada amplitude, propõe-se a fornecer embasamento teórico, bem 

como técnicas de soluções de colisão entre direitos fundamentais. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

Analisar a colisão de princípios constitucionais no âmbito do Regime 

Disciplinar Diferenciado, detectando sua constitucionalidade, necessidade e 

peculiaridade, expondo assim as manifestações doutrinárias e jurisprudenciais, além 

de desenvolver estratégias efetivas e sensíveis à realidade jurídica da Execução 

Penal no Brasil. 

3.2. Específicos 

 Discorrer acerca dos Princípios Constitucionais atinentes à Execução 

Penal; 

 Discorrer acerca da Lei de Execução penal e a criação do RDD; 

 Discorrer acerca da realidade da Execução Penal no Brasil e da colisão 

de princípios no âmbito do RDD. 

 

4. METODOLOGIA 

A abordagem do tema será feita, predominantemente, com respaldo na 

revisão bibliográfica, bem como legislação acerca do tema, mediante análise 

acurada da literatura aplicada, por meio de livros, matérias impressos e eletrônicos, 

extraindo-se concomitantemente os pontos relevantes ao tema explicitado, com o fim 

de justificar as ações até então apresentadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em 11 de julho de 1984, a Lei nº 7.210 introduziu em nosso ordenamento 

jurídico, a Lei de Execução Penal, sendo o seu projeto reconhecido como um 

complexo de regras e de princípios que delimitam e jurisdicionam a execução das 

medidas de reação criminal e não como estatuto do presidiário, tampouco como 

regulamento penitenciário, cujo objetivo é “efetivar as disposições de sentença ou 
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decisão criminal e proporcionar as condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado". (LEP, art. 1º) 

Nesse sentido, verifica-se no item 16 da exposição de motivos da aludida 

lei, senão vejamos: 

A aplicação dos princípios constitucionais e regras do Direito Processual 
Penal constitui corolário lógico da interação existente entre o direito de 
execução das penas e das medidas de segurança e os demais ramos do 
ordenamento jurídico, principalmente os que regularem em caráter 
fundamental ou complementar os problemas postos pela execução. 
 

Entretanto, a interferência estatal e a base constitucional acerca de tal 

garantia não implica somente o valor moral de um ou de outro indivíduo inserido na 

sociedade, busca mais, de forma prioritária, assegurar a paz, a segurança, 

garantindo a plenitude da vida para o bom convívio social harmônico vinculado 

àqueles princípios e valores que apreciam o bem comum, a paz coletiva. (LISZT, 

1995, p. 67) 

Ademais, com o advento dos princípios norteadores – dignidade da 

pessoa humana, proporcionalidade e legalidade – a concepção Contratualista de 

Estado chamou para si a proteção dos bens jurídicos fundamentais e essenciais, por 

conseguinte, passou a ter o dever de obter a paz jurídica ou social, promovendo a 

segurança jurídica e o convívio dos indivíduos face ao aglomeramento humano. 

Assim, a existência de uma ordem de direito e de Estado que restringe a liberdade 

de todos é, ao mesmo tempo, legítima, pois atua em nome da própria liberdade. 

(MOURA, 2000, p. 354) 

Contudo, o Estado omitiu-se em investir no sistema prisional durante anos 

acreditando que o problema carcerário se limitaria aos muros dos presídios, tal fato 

proporcionou a perda do controle em face da população carcerária e o crescimento 

de organizações de facções criminosas, ou seja, a falência das técnicas 

penitenciárias aplicadas no Brasil. (PORTO, 2007, p. 59) 

O exemplo mais notório do desespero estatal diante de sua incapacidade, 

ocorreu no episódio “Fernandinho Beira-Mar”, onde a construção do “anti-herói 

nacional” – personificado na figura do líder da facção Comando Vermelho – 

associada ao homicídio de dois Magistrados de Varas de Execuções Criminais – 14 

de março de 2003 em São Paulo (SP) e 24 de março em Vitória (ES) – agregaram o 

elemento que faltava para a implantação definitiva das medidas de maximização dos 

métodos de contenção e neutralização. (CARVALHO, 2007, p. 275) 
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Continuando o assunto, Marcão (2010, p. 72 - 73) aduz que: 

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. 

 

Entretanto, em que pese a grande maioria dos julgados terem acolhido o 

RDD como constitucional e necessário, a jurisprudência e a doutrina, encontram-se 

repartidas, sendo que a parte da doutrina que considera o instituto inconstitucional, 

encara-o como meio de sanção cruel ao organismo do preso, uma vez que o 

isolamento, sob a ótica do mundo “livre”, não provocaria mais sofrimento além do 

próprio confinamento, mas, sob a ótica da vida prisional é algo grave, posto que a 

interação com os companheiros é extremamente valorizada na cadeia. 

(THOMPSON, 2002, p. 2-3) 

Porém, considerar que indivíduos diferentes devem ser tratados na 

medida de suas diferenças, é considerar que a individualização das penas é 

representação do princípio da igualdade, ou seja, em vez de ferir os mandamentos 

constitucionais, ao contrário, a medida os preserva, os concretiza e viabiliza, na 

medida em que impõe a alguns presos, atendidas as hipóteses legalmente previstas, 

regime mais rigoroso, que sancione a falta disciplinar e evite a reiteração da prática 

criminosa, garantindo, ainda a segurança dos demais presos. (HESSE, 1998, p. 260)  

Outrossim, o RDD não fere a Lei de Execução Penal, nem o princípio de 

humanidade das penas, tampouco desrespeita aos princípios do contraditório, à 

ampla defesa e ao devido processo legal.  Os artigos 41, I a XV e 54 da LEP, 

estabelecem respectivamente, quais são os direitos do preso que devem ser 

interpretados de maneira absoluta, e as regras impostas para que a sanção 

disciplinar de internação no RDD seja aplicada. Isso demonstra que não há nada 

que contrarie o estipulado pela LEP, além da clara demonstração de obediência aos 

referidos princípios. (PORTO, 2008. p. 68) 

Deste modo, apesar do RDD, assim como a pena privativa de liberdade, 

serem denominados mal necessário, não se trata de penas cruéis conforme o 

discurso apresentado para a explicação, na percepção de Nucci (2008. p. 1.022): 
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Se todos os dispositivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal 
fossem fielmente cumpridos, há muitos anos, pelo Poder Executivo, 
encarregado de construir, sustentar e administrar estabelecimentos penais, 
certamente o crime não estaria, hoje, organizado de modo que não haveria 
necessidade de regimes como o estabelecido pelo art. 52 da Lei de 
Execução Penal. A realidade distanciou-se da lei, dando margem à 
estruturação do crime, em todos os níveis. Mas, pior, organizou-se a 
marginalidade dentro do cárcere, o que é situação inconcebível, mormente 
se pensarmos que o preso deve estar, no regime fechado, à noite, isolado 
em sua cela, bem como, durante o dia, trabalhando ou desenvolvendo 
atividade de lazer ou aprendizado. Diante da realizada, é o denominado mal 
necessário, mas não se trata de uma pena cruel. Proclamar a 
inconstitucionalidade do regime, fechando os olhos aos imundos cárceres 
aos quais estão lançados muitos presos no Brasil, é com a devida vênia, 
uma imensa contradição. Constituição situação muito pior ser inserido em 
uma cela coletiva repleta de condenados perigosos, com penas elevadas, 
muitos deles misturados aos presos provisórios, sem qualquer regramento e 
completamente insalubre, do que ser colocado em cela individual, longe da 
violência de qualquer espécie, com mais higiene e asseio, além de não se 
submeter a nenhum tipo de assédio de outros criminosos. 
 

De forma contrária, é evidente nos presídios comuns a condição 

humilhante dos penitenciários sujeitados a ocupar celas insalubres, escuras e sem 

ventilação, as quais não suportam a quantidade exacerbada de presos, fato este, 

sim, que configura violação ao princípio constitucional da humanidade das penas. 

Enquanto isso, no RDD, há atendimento psicológico apropriado com médicos 

especialistas no assunto, ao passo que os presos são atendidos confortavelmente 

acomodados em suas celas individuais. 

Essa situação é explicitada por Carvalho (2008, p. 9), quando atesta que   

É conhecida a situação dos nacionais encarcerados, em que é cristalina a 
ausência de dignidade humana: a alimentação é péssima; há revezamento 
para dormir no chão; vive-se amontoado em celas superlotadas, fétidas, 
com escassa iluminação e ventilação, onde é frequente a violência física e 
sexual e a morte ronda os apenados desequilibrados emocionalmente. 
Enfim, é gritante a ausência de quase todos os direitos assegurados pela 
LEP. [...] Ser colocado em cela individual, com mais higiene e longe da 
violência de qualquer espécie por parte dos demais presos, constitui 
privilégio. [...] Longe está de ser cruel. 

 

Regime Disciplinar Diferenciado 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, sendo caracterizado polo maior grau de isolamento do preso e de 

restrições ao contato com o mundo exterior. (MIRABETE, 2004, p. 149) 

Prevista como sanção disciplinar (art. 53, inciso V), a inclusão neste 

regime só será possível nas hipóteses de falta de natureza grave conforme o que diz 

o caput do art. 52, ou seja, nas hipóteses de cometimento de crimes dolosos e que 
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ocasionem a subversão da ordem ou da disciplina do estabelecimento penal. Para 

os fatos que configurem apenas crime doloso e não provoquem a subversão da 

ordem e da disciplina e para os fatos que não configurem crime doloso, mas que 

ocasionem essa subversão, serão aplicáveis as sanções previstas nos incisos III e 

IV do art. 53, quais sejam, suspensão ou restrição de direitos e isolamento na 

própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento 

coletivo. (MIRABETE, 2004, p. 150) 

Pela norma, estabelece-se que o RDD “poderá abrigar presos provisórios 

(aqueles ainda sem uma condenação definitiva) ou condenados, nacionais ou 

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

estabelecimento penal ou da sociedade”, bem como “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”. Podem ser 

objeto de sujeição ao RDD todos os maiores de dezoito anos, privados legalmente 

da liberdade em razão de prática criminal. (MORAES, 2006, p. 01) 

Ainda em seu texto, a lei traz o chamado “RDD preventivo”, que permite à 

autoridade administrativa isolar o interno pelo prazo máximo de dez dias, devendo a 

autoridade judiciária ser comunicada e confirmar seu ato, computando-se esse 

tempo (detração) em posterior caso de inclusão em regime disciplinar definitivo. 

(SOUSA, 2007, p. 07) 

Evidentemente que a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado 

representa uma restrição a direito fundamental, mas veiculada por lei no exercício da 

liberdade conformadora do legislador na individualização da pena, como deixa claro 

o inciso LXVI da Constituição, ao estabelecer que "a lei regulará a individualização 

da pena". O dispositivo deixa claro que a restrição do direito fundamental é objeto de 

reserva legal simples, caso em que se exige apenas que eventual restrição seja 

prevista em lei. (MENDES, 2008, p. 232) 

Neste interim, quando um direito fundamental é exercido pelo seu titular e 

esse exercício colida frontalmente com o direito fundamental que outro titular exerce, 

ocorre, em uma perspectiva geral, a chamada colisão entre direitos fundamentais. 

(CANOTILHO, 1998, p. 1.255) 

Assim, há a necessidade de adequada ponderação, interpretação e 

valoração, sem que isso signifique qualquer exclusão, mas um ajuizamento 
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valorativo, e que também não impede que em outra hipótese, o princípio que fora 

afastado no caso anterior, desta vez tenha maior peso e relevante predominância. 

(BARROSO, 2003, p. 345 - 346) 

Dito isto, pontua-se que em situações que proporcionem risco para a 

segurança da coletividade, mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana 

comporta juízo de ponderação de interesse, devendo ser afastado, pois, o individual 

frente ao coletivo1, vez que este último abarca, de uma maneira geral, a sociedade 

como um todo, com maior quantidade de cidadãos envolvidos, necessitando da uma 

efetiva garantia desse direito essencial, para proporcionar a harmonia do Estado 

Democrático de Direito. 2 

Outrossim, na concepção de Lenza (2011, p. 977): 

O direito a segurança também aparece no caput do art. 5º. Porém, a 
previsão do art. 6º tem sentido diverso daquela do art. 5º. Enquanto lá está 
ligado à ideia de garantia individual, aqui no art. 6º, aproxima-se do conceito 
de segurança pública, que, como dever do Estado, aparece como direito e 
responsabilidade de todos, sendo exercida, nos termos do art. 144, caput, 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. 
 

Portanto, resta claro que as vantagens são superiores as suas 

desvantagens, ou seja, há notória predominância do direito social à segurança da 

coletividade – e dos demais presos – na esfera de aplicação do RDD, sendo uma 

medida necessária e adequada a afronta sofrida pela população pela falta de 

segurança, uma vez que tal medida não permite a comunicação com o lado de fora 

dos presídios, impedindo a continuação do comando de quadrilhas de dentro do 

presídio. (NUCCI, 2010, p. 497 - 498) 

__________________________ 
1 

Sobre a questão, Sarmento (2000, p. 103 -104) admite, excepcionalmente, a ponderação no caso 
concreto, pontuando que “também no direito brasileiro, parece induvidoso, por exemplo que a 
liberdade individual ostenta, sob o prisma constitucional, um peso genérico superior ao da segurança 
pública, o que se evidencia diante da leitura dos princípios fundamentais inscritos no art. 1º do texto 
magno. Isto, no entanto, não significa que, em toda e qualquer ponderação entre estes dois 
interesses, a liberdade deve sempre prevalecer. Pelo contrário, em certas hipóteses em que o grau 
de comprometimento da segurança coletividade for bastante elevado, esta poderá se impor em face 
da liberdade individual, mediante uma ponderação de interesses." 
2 É nesse sentido a lição de Nucci (2010, p. 497 – 498) quando afirma que “Não se combate o crime 
organizado, dentro ou fora dos presídios, com o mesmo tratamento destinado ao delinquente comum. 
(...) Por isso, o regime disciplinar diferenciado tornou-se um mal necessário, mas está longe de 
representar uma pena cruel. Severa, sim; desumana, não. Aliás, proclamar a inconstitucionalidade 
desse regime, mas fechando os olhos aos imundos cárceres aos quais estão lançados muitos presos 
no Brasil é, com a devida vênia, uma imensa contradição. É, sem dúvida, pior ser inserido em uma 
cela coletiva, repleta de condenados perigosos, com penas elevadas, muitos deles misturados aos 
presos provisórios, sem qualquer regramento e completamente insalubre, do que ser colocado em 
cela individual, longe da violência de qualquer espécie, com mais higiene e asseio, além de não se  
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6. RESULTADOS 

Foi comprovado, a partir de estudo e da pesquisa realizada, que o RDD 

surgiu num contexto de abandono do preso pelo Poder Público, sendo cercado por 

muita crítica acerca de sua constitucionalidade e do seu respeito aos princípios 

constitucionais.  

No entanto, entende-se que a criminalidade deve ser expurgada de nosso 

convívio através de uma Política Social que vise a reestruturação da sociedade. As 

modificações das normas penais e processuais são instrumentos de repressão para 

determinadas situações imediatas e contrárias à paz social. Porém, tais 

modificações normativas sempre deverão obedecer aos preceitos contidos na Carta 

Constitucional. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Regime Disciplinar Diferenciado surge num contexto de abandono do 

preso pelo Poder Público, pensou-se que simplesmente jogando o preso em 

estabelecimentos prisionais estaria resolvido o problema de segurança frente aquele 

que cometeu o delito. Ledo engano! Na ausência do Estado, não faltaram 

interessados em tomar para si a responsabilidade por essa parcela da população 

abandonada. 

E isso aconteceu, não tardou muito e as organizações criminosas se 

sentiram à vontade para sediar suas indústrias do crime dentro do próprio 

estabelecimento prisional, local de vasta mão-de-obra, ou seja, os presos desde logo 

se viram obrigados a submeterem-se aos comandos do crime organizado, afinal de 

contas, se até mesmo o Estado é ineficaz no combate contra tais organizações 

criminosas, muito mais é o preso a mercê delas.  

Assim, um universo não tão desconhecido, talvez, simplesmente ignorado 

vem à tona, a população incomodada na tranquilidade de seu cotidiano cobra 

solução.  

Nesta perspectiva, surgem o Regime Disciplinar Diferenciado numa 

tentativa de amenizar a sensação e insegurança pública da sociedade, sendo nada 

mais é do que uma ferramenta de controle social, uma maneira de disciplinar os 

 
_____________________________ 
 
submeter a nenhum tipo de assédio de outros criminosos. (...) Pensamos ser essa situação mais séria 
e penosa do que o regime disciplinar diferenciado.” 
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internos de um estabelecimento penal. Sua finalidade é combater a criminalidade, 

punindo os integrantes de facções criminosas, ou aqueles que apresentem alto risco 

para a sociedade ou para o próprio cárcere e também aqueles presos que cometam, 

dentro da prisão, falta grave tida como crime doloso. 

Entretanto, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana deve ser 

respeitado na aplicação e execução das normas penais e processuais, do contrário, 

retrocedermos nos direitos fundamentais que foram conquistados ao longo de várias 

décadas visando à valorização da vida e do ser humano. 

Em suma, o RDD não visa exterminar com a ação do crime organizado no 

interior da prisão e desarticular a ação do crime em ações externas à unidade 

prisional. Entretanto, não se pode desprezar o impacto provocado pelo regime no 

combate ao crime organizado, pois se trata de uma das mais poderosas armas do 

estado para desarticular as facções existentes, sendo, desta forma, constitucional, 

legítimo e eficaz no restabelecimento da ordem nas unidades prisionais e, 

principalmente, no combate ao crime organizado.  

Destarte, enquanto não forem apresentadas medidas eficazes que 

proporcionem segurança à sociedade sem agredir a dignidade do preso, o Regime 

Disciplinar Diferenciado - RDD é o que atualmente possuímos de concreto no 

ordenamento jurídico, em respeito ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, 

sem o qual, as maiores cidades brasileiras que são alvos constantes da 

criminalidade correm o risco de se tornarem um verdadeiro “caos urbano”, 

controlado de dentro dos próprios presídios e penitenciárias.  
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