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1. O discurso da ideologia da repressão com patamar 

no sistema punitivo-retributivo passa a ter eco a partir da 

década de 90 do século passado, isto é, penas mais severas 

e alongadas, cumpridas em regime fechado em unidades 
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de segurança máxima e em regime de absoluta severidade, 

prisão cautelar com o espectro ampliado, e maior poder 

para as autoridades penitenciárias. A narrativa jornalística 

cria um estado de pânico coletivo e a população 

emparedada estimula e reclama por práticas autoritárias 

sem imaginar a retroalimentação do conflito violento com 

efeitos danosos à própria sociedade. Saliento, em Raízes 

da Sociedade Criminógena, que os meios separatistas do 

crime são uma barreira que isola a macrossociedade de 

grande parte dos problemas, conflitos existenciais dos 

condenados e da estrutura do sistema penitenciário. 

Pontua-se no vazio deixado pelo Estado e pela família, a 

exposição midiática, a deserção escolar, a cultura da 

violação doméstica, a falta de oportunidade de trabalho, o 

acesso às armas e drogas, raízes dos conflitos sociais dos 

jovens infratores que alimentam a superpopulação do 

cárcere. Diante do enigma da prisão, há o desafio de como 

redesenhar as relações entre o Estado e a comunidade no 

processo de execução penal. Destaca-se o movimento que 

pugna pela descarcerização visando que as ações de 

política criminal e penitenciária realizem condições 

culturais e políticas que possam em um tempo mais 

próximo que a sociedade se livre da necessidade do 

enjaulamento das pessoas marginalizadas do processo de 

integração social. Registre-se que as causas e concausas da 

criminalidade não estão na prisão, mas na própria 

sociedade. 
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2. O regime disciplinar diferenciado tem a natureza 

jurídica de sanção disciplinar. Adota-se a posição de 

Rodrigo Duque Estrada Roig, na Execução Penal: teoria 

crítica, de didaticamente dividir o regime disciplinar 

diferenciado em duas modalidades: a) punitivo, quando 

decorre de fato previsto como crime doloso ou que cause 

subversão da ordem ou da disciplina interna; b) cautelar, 

aplicável aos presos que apresentam alto risco para a 

ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da 

sociedade, ou àqueles sobre os quais recaiam fundadas 

suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer 

título, em organizações criminosas (“Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo 

de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 

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

sejam de caráter transnacional”, ex vi do art. 1º, §1º, da 

Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013), quadrilha ou 

bando (“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o 

fim específico de cometer crimes”,  ex vi do art. 288 do 

CP). O regime disciplinar diferenciado deve ser aplicado, 

por analogia, em todos os estados da federação, observado 

o art. 37 do Regulamento Penitenciário Federal 

(“Constituem direitos básicos e comuns dos presos 

condenados ou provisórios: I - alimentação suficiente e 

vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - 
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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 - assistências material, à saúde, 

jurídica, educacional, social, psicológica 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 penal federal; XIV - 

representação e petição a qualquer autoridade, em defesa 

de direito; e 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. Parágrafo único.  Diante da dificuldade de 

comunicação, deverá ser identificado entre os agentes, os 

técnicos, os médicos e outros presos quem possa 

acompanhar e assistir o preso com proveito, no sentido de 

compreender melhor suas carências, para traduzi-las com 

fidelidade à pessoa que irá entrevistá-lo ou tratá-lo”). A 

transferência ou inclusão de apenados ou custodiados 

cautelarmente para estabelecimentos penais federais de 

segurança máxima, prevista pela Lei nº 11.671, de 8 de 

maio de 2008, em caráter de excepcionalidade e por 

tempo determinado, ocorre na hipótese do interesse da 

segurança pública ou do próprio condenado ou preso 
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provisório. 

 

3. São características do regime disciplinar 

diferenciado: a) duração máxima de 360 (trezentos e 

sessenta) dias, sem prejuízo de repetição da sanção por 

nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 (um 

sexto) da pena aplicada; b) recolhimento em cela 

individual; c) visitas semanais de duas pessoas, sem contar 

com as crianças, durante duas horas; d) direito à saída da 

cela por duas horas diárias para o banho de sol; e) uso de 

algemas nas movimentações internas e externas, 

dispensadas apenas nas áreas de visita, banho de sol, 

atendimento assistencial e, quando houver, nas áreas de 

trabalho ou estudo; f) sujeição do preso aos procedimentos 

de revista pessoal, de sua cela e de seus pertences, sempre 

que for necessária e externa, sem prejuízo das inspeções 

periódicas. 

 

4. A inclusão de presos em estabelecimentos penais 

federais de segurança máxima e a transferência de outros 

estabelecimentos para aquele é regulada pela Lei nº 

11.671, de 11 de maio de 2008. Rege que a decisão de 

admitir o preso em tal tipo de estabelecimento (“Os 

estabelecimentos penais federais têm por finalidade 

promover a execução administrativa das medidas 

restritivas de liberdades dos presos, provisórios ou 

condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da 

segurança pública ou do próprio preso”) indicará o 

período de permanência e havendo extrema necessidade o 
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juiz federal poderá autorizar a imediata transferência, bem 

como decidir a manutenção ou revogação da medida 

adotada. Pontue-se que a inclusão será sempre em caráter 

excepcional e com prazo determinado. Decorrido o prazo 

do pedido de renovação da permanência, o juízo de 

origem ficará obrigado a receber o preso no 

estabelecimento penal sob sua jurisdição. Aceita a 

renovação, o preso permanecerá no estabelecimento em 

que se encontrar, retroagindo o termo inicial do prazo ao 

dia seguinte ao término do prazo anterior. Para evitar a 

superlotação carcerária, a Lei nº 11.671/2008 estabelece 

que a lotação do estabelecimento não possa ser 

ultrapassada, o número de presos, sempre que possível, 

será mantido aquém do limite de vagas. 

 

5. É questão tormentosa a transferência de presos 

provisórios ou definitivos dos estabelecimentos 

penitenciários estaduais para os presídios federais de 

segurança máxima. Estes têm por finalidade isolar os 

presos provisórios ou condenados, nacionais ou 

estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a 

segurança do estabelecimento penal ou da sociedade 

(“periculosidade”). O Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro 

de 2007, estabelece como características do 

estabelecimento penal federal: a) destinação a presos 

provisórios e condenados em regime fechado; b) 

capacidade para até duzentos e oito presos; c) segurança 

externa e guaritas de responsabilidade dos Agentes 

Penitenciários Federais; d) segurança interna que preserve 
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os direitos do preso, a ordem e a disciplina; e) 

acomodação do preso em cela individual; f) existência de 

locais de trabalho, de atividades socioeducativas e 

culturais, de esporte, de prática religiosa e de visitas, 

dentro das possibilidades do estabelecimento penal. A 

assistência educacional compreenderá a instrução escolar, 

o ensino básico fundamental, profissionalização e 

desenvolvimento sociocultural. O ensino básico 

fundamental será obrigatório, em consonância com o 

regime de trabalho e as demais atividades socioeducativas 

e culturais. Gize-se que “O ensino deverá se estender aos 

presos em regime disciplinar diferenciado, preservando a 

sua condição carcerária e de isolamento em relação aos 

demais presos, por intermédio de programa específico de 

ensino voltado para presos nesse regime”. 

 

6. Enquanto a Lei de Execução Penal veda a chamada 

cela surda, surge maior retrocesso diante das garantias 

constitucionais, com o advento do denominado regime 

disciplinar diferenciado, possibilitando o isolamento em 

cela individual até 1 (um) ano, renovável por igual 

período, até o limite de 1/6 (um sexto) da pena. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou que “Persistindo as razões e 

fundamentos que ensejaram a transferência do preso para 

o presídio federal de segurança máxima, [...] notadamente 

em razão da periculosidade concreta do apenado, que 

desempenha função de liderança em facção criminosa, a 

renovação da permanência é por evidência indeclinável, 

como medida excepcional e adequada para resguardar a 
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ordem pública” (STJ, CC 120.929/RJ, 3ª S., rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, j. 27.6.2012). 

 

7. O regime de segurança máxima (supermax), em 

caráter de excepcionalidade, se justificaria no interesse da 

segurança pública e da paz social, diante do perfil do preso 

cautelar ou definitivo. Sobre o tema, destaca-se o voto da 

ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, 

quando enfatiza: “Embora o regime prisional comum na 

penitenciária federal não se confunda com o regime 

disciplinar diferenciado, objeto do art. 52 da Lei nº 

7.210/84, é inegável que se mostra mais rigoroso e 

gravoso ao preso, em especial pelo isolamento em cela 

individual por mais de 22 (vinte e duas) horas ou 21 vinte 

e uma) horas por dia, conseguinte privação de maior 

contato diário, pela redução das oportunidades de acesso a 

serviços educacionais e ao trabalho, ainda que em 

condições de higiene e alimentação atinjam, em regra, 

níveis melhores do que os existentes, em regra, no sistema 

penitenciário estadual” (os grifos são nossos). Neste 

ponto, o voto ressalta que “O tema reveste-se de extrema 

delicadeza e está a exigir profunda reflexão do Poder 

Judiciário e da própria sociedade”.  

 

8. O sistema penitenciário federal, integrado com as 

penitenciárias de Catanduvas (Paraná), Campo Grande 

(Mato Grosso do Sul), Porto Velho (Rondônia) e Mossoró 

(Rio Grande do Norte), no modelo brasileiro, não se 

destinam ao recolhimento dos presos da Justiça Federal, 
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mas para acolher presos com um “perfil específico”, isto é, 

ligados a organizações criminosas ou que, no sistema 

prisional estadual, comandem ações delitivas (lideranças 

de facções criminosas). A penitenciária Presidente 

Venceslau-II (São Paulo) é a única no país exclusivamente 

destinada ao regime disciplinar diferenciado. As visitas 

íntimas não são permitidas, com encarceramento rigoroso 

durante vinte e duas horas, sendo duas de banho de sol e o 

contato com o advogado ou com visitas é realizado através 

de parlatórios, não sendo permitida a troca de objetos. É 

importante ressaltar o art. 57 do referido diploma: “O 

cumprimento do regime disciplinar diferenciado exaure a 

sanção e nunca poderá ser invocado para fundamentar 

novo pedido de inclusão ou desprestigiar o mérito do 

sentenciado, salvo, neste último caso, quando motivado 

pela má conduta denotada no curso do regime e sua 

persistência no sistema comum”.   

 

9. Outra questão diz respeito às transferências dos 

presos de presídios estaduais para os federais, em caráter 

de excepcionalidade, quando assinala que “É inegável que 

os presídios federais, com seu regime mais gravoso, 

proporciona alívio aos sistemas prisionais estaduais, 

culminando por servir como elemento de dissuasão, nos 

presídios estaduais, fugas, rebeliões, ou reação do preso a 

eventual transferência ao regime prisional federal”. Os 

juízes de execução devem ser bem criteriosos diante dos 

pedidos de transferência feitos pelos Governadores de 

entes federativos, quando pleiteiam, quase que 
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indiscriminadamente, a transferência de “presos 

midiáticos” para presídios federais, como marketing de 

segurança pública. No contexto, surge a questão da 

rejeição do pedido de transferência feita pelo juiz de 

origem (estadual) ao juiz federal da seção ou subseção 

judiciária em que estiver localizado o estabelecimento 

federal penal de segurança máxima ao qual foi recolhido o 

preso. A matéria é tratada pela Lei nº 11.671, de 8 de maio 

de 2008. O controle jurisdicional é exercido tanto pelo juiz 

de origem (admissibilidade do pedido), quanto pelo juiz 

federal que cabe apreciar a situação fática diante do caso 

concreto. 

 

10. A posição do Supremo Tribunal Federal é na 

direção do “controle compartilhado”. Dessa forma, “Não 

há que se falar na espécie, em obstáculo no exercício do 

poder jurisdicional conferido pela Lei nº 11.671/2008, 

nem na supressão da competência da Justiça Federal”. A 

hipótese, oriunda da decisão da Corte Suprema (caso 

“Falcão”), o juiz estadual solicitou a prorrogação da 

transferência por mais 360 (trezentos e sessenta) dias do 

preso provisório, observadas as formalidades legais, diante 

do mesmo fundamento da transferência original, em razão 

do perfil do apenado e o risco social, tendo o juiz federal 

indeferido com a alegação de que não estaria justificada a 

transferência, suscitando o conflito de competência. O 

Supremo Tribunal Federal apreciou-o e decidiu que, diante 

do perfil do preso (histórico de condenações e liderança de 

grupo criminoso organizado no tráfico de drogas) estaria 
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justificada a sua inserção (STF, HC 112.650/RJ, 1ª T., relª. 

Minª. Rosa Weber, j. 11.3.2014). Na mesma direção, o 

Superior Tribunal de Justiça, no caso “Chapolim”, decidiu 

pela renovação do período de permanência, por 

excepcionalidade, diante do perfil do apenado 

(demonstração da necessidade, diante do risco permanente 

à segurança pública), feita pelo juiz de origem. Nesta 

hipótese, era o quarto ano de cumprimento consecutivo de 

pena no sistema penitenciário federal (STJ, CC 130.713, 

3ª Seção, por maioria, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

11.12.2013). O voto vencido da lavra da ministra Maria 

Thereza Lopes de Assis Moura é o seguinte: “Fala-se em 

‘harmonia integral social do condenado’, que está sujeito 

a permanecer 360 dias, prorrogáveis até um sexto da pena 

aplicada, em cela individual, com visitas semanais de 

duas pessoas, com a duração de duas horas, e com 

‘direito’ a saída da cela por duas horas diárias para o 

banho de sol, é, convenhamos, adotar um discurso 

quimérico para dizer o mínimo (...) O regime disciplinar 

diferenciado representa sobre pena cruel e degradante, 

que avilta o ser humano e fere a sua dignidade 

inflingindo-lhe castigo físico e moral, na medida em que 

impõe ao preso isolamento celular absoluto de vinte e 

duas horas diárias durante um ano, prorrogável até um 

sexto da pena [...] Desta forma, seria imprescindível que 

alinhado fundamento novo e, não, nova roupagem dos 

fundamentos constantes nos prévios requerimentos, de 

modo a justificar a excepcional providência enunciada no 

§ 1º do art. 10, da Lei nº 11.671/2008”. 
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11. O Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007, 

preceitua no art. 24 que “Aos presos submetidos ao regime 

disciplinar diferenciado serão assegurados atendimento 

psiquiátrico e psicológico, com a finalidade de: I - 

determinar o grau de responsabilidade pela conduta 

faltosa anterior, ensejadora da aplicação do regime 

diferenciado; e II - acompanhar, durante o período da 

sanção, os eventuais efeitos psíquicos de uma reclusão 

severa, cientificando as autoridades superiores das 

eventuais ocorrências advindas do referido regime”. Há, 

pois, o reconhecimento de que o regime disciplinar 

diferenciado, por suas condições violadoras da dignidade 

da pessoa humana presa, exige que seja assegurado 

“atendimento psiquiátrico e psicológico”. Comete falta 

disciplinar de natureza média o preso que se comunicar 

com os que se encontram em cela disciplinar ou regime 

disciplinar diferenciado ou entregar-lhes qualquer objeto, 

sem autorização. Questão da pauta diária diz respeito à 

visita íntima, quando poderia o apenado passar ordens 

verbais ou escritas através de sua companheira ou 

companheiro para os membros de sua facção criminosa, 

promovendo graves distúrbios à ordem pública. A 

suspensão da visita não pode ser coletiva, deverá ser 

avaliado o caso individualmente, diante do princípio da 

individualização da pena. A inclusão em regime 

disciplinar diferenciado constitui penalidade disciplinar, 

bem como o isolamento na sua própria cela ou local 

adequado. A preocupação de cautela psiquiátrica e 
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psicológica traduz a crueldade (art. 5º, XLVII, e, da 

CF/88) e avilta a dignidade da pessoa privada de liberdade 

submetida a esta sanção disciplinar em um regime 

especial de cumprimento de pena, que agride o primado da 

inserção e adaptação futura do apenado, ditado desde o 

iluminismo e inspirado na Escola de Defesa Social. No 

regime disciplinar ordinário federal, no que tange aos 

meios de coerção, “A sujeição a instrumentos tais como 

algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca deve 

ser aplicada como punição”. Em nosso Curso de Direito 

Penal, Parte Geral (2015), sustenta-se que o RDD não 

seria uma mera sanção disciplinar mais rigorosa, mas uma 

forma diferenciada do cumprimento do regime fechado, 

onde a possibilidade de trabalho sofre restrições em razão 

da segurança e disciplina. O art. 98 do Regulamento 

Penitenciário Federal estatui que “Todo preso, salvo as 

exceções legais, deverá submeter-se ao trabalho, 

respeitadas suas condições individuais, habilidades e 

restrições de ordem de segurança e disciplina. Será 

obrigatória a implantação de rotinas de trabalho aos 

presos em regime disciplinar diferenciado, desde que não 

comprometa a ordem e a disciplina do estabelecimento 

penal federal (§ 1º). O trabalho aos presos em regime 

disciplinar diferenciado terá caráter remuneratório e 

laborterápico, sendo desenvolvido na própria cela ou em 

local adequado, desde que não haja contato com outros 

presos (§ 2º). O desenvolvimento do trabalho não poderá 

comprometer os procedimentos de revista e vigilância, 

nem prejudicar o quadro funcional com escolta ou 
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vigilância adicional (§ 3º)”. 

 

12. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

assim como a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, incluem cláusulas, segundo as quais “Toda 

pessoa privada de liberdade será tratada com o respeito 

devido à dignidade inerente ao ser humano”. Repete-se 

que a violação a este princípio equivale à desumanização 

da pessoa convertendo-a em objeto, animalizando-a. O 

poder ser “a potencial maker of claims” constitui 

pressuposto necessário a toda concepção de direitos 

humanos. O isolamento e a incomunicabilidade têm sido 

considerados pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, 

introduzindo uma distinção entre o isolamento stricto 

sensu e “exclusão da coletividade carcerária”, em que o 

condenado, ainda que isolado dos demais, pode receber 

visitas regularmente. Assinale-se que, o isolamento 

sensorial acompanhado de um social absoluto pode fazer 

eclodir a desconstrução da personalidade, constituindo-se 

em uma forma de tratamento desumano que as exigências 

de disciplina não podem justificar diante da proibição 

absoluta de tortura. 

 

13. Cita-se a denominada “cela surda”, onde o preso 

passa recolhido em local sem iluminação, mobiliário, com 

dimensões reduzidas e limitada alimentação. A Lei de 

Execução Penal, no rol das sanções disciplinares, inclui o 

isolamento na própria cela, ou em “local adequado”, nos 

estabelecimentos que possuem alojamento coletivo, que 
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serão aplicadas por ato motivado do diretor da unidade. 

Sustenta-se que a criação deste regime especial de 

agravamento da reclusão no regime fechado, mantendo o 

preso 22 (vinte e duas) horas no confinamento e sendo 

conduzido para o banho de sol algemado e acorrentado 

diante de escolta, durante longo tempo, é desumano e 

cruel, ferindo os direitos fundamentais. O Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que não viola as garantias 

individuais e o princípio da dignidade da pessoa humana 

(STJ, HC 40.300/RS, 5ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves de 

Lima, j. 7.6.2005). O Supremo Tribunal Federal firmou a 

constitucionalidade do regime disciplinar diferenciado, ao 

reconhecer que “O regime disciplinar diferenciado é 

sanção disciplinar, e sua aplicação depende de prévia 

instauração de procedimento administrativo para 

apuração dos fatos imputados ao custodiado” (STF, HC 

96.328/SP, 2ª T., rel. Min. Cezar Peluso, j. 8.4.2010). O 

que se discute não é o isolamento excepcional por curto 

prazo para a segurança individual coletiva, mas a forma 

desumana de seu cumprimento.    

 

14. A Proposta de Alteração da Lei de Execução Penal 

(2013) altera corretamente no sentido de que o ato do 

diretor seja comunicado no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas à autoridade judiciária competente. Ainda salienta 

que não haverá sanção disciplinar sem a expressa previsão 

legal ou regulamentar (princípio da legalidade) e não 

poderão colocar em perigo a integridade física e moral da 

pessoa privada de liberdade, vedado o emprego de “cela 
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escura” e as sanções coletivas (princípio da 

individualização). A nosso sentir, Ferrajoli, em Direito e 

Razão, ressalta que “a superlotação do cárcere não 

poderá ser senão o fruto de um processo gradual, jungido 

ao processo cultural e a redução das bases sociais da 

violência”. Para concluir que “a progressiva minimização 

da duração da pena carcerária é uma etapa indispensável 

deste processo”. Ao mesmo tempo em que 

desproporcionada abordagem da violência na mídia 

reforça a áurea do crime, também desestabiliza os seus 

efeitos. A efetiva distorção na percepção da criminalidade 

real é a de promover uma exacerbação generalizada do 

medo do crime, a hiperdramatização projetada pelos 

órgãos de divulgação de massa, de forma paradoxal, cria 

sentimentos de insensibilização social deflagrada pela 

banalização da violência. É um processo gradual da 

desassocialização. Sabe-se que inexistem liberdades 

absolutas. A qualidade de vida está ligada a questões 

complexas e de difícil resposta na sociedade. Há 

profundas desigualdades que carecem a ser superadas na 

sociedade em que a sociedade igualitária é uma utopia, 

diante de uma partilha desigual de riscos. A 

desorganização da sociedade e o encarceramento com 

tratamento desumano dos violadores normativos gera o 

aumento do conflito com efeitos diretos no sistema 

carcerário com repercussões de difícil e custoso controle 

na sociedade (retroalimentação sistêmica). 
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