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Regime Disciplinar Diferenciado - RDD  

 

1- Previsão legal: Art. 52, LEP 

 

2- Histórico/ criação 

 

Em um primeiro momento, criado por resolução do Sistema Penal de SP e 

positivado na lei desde 2003.  

 

3- Natureza jurídica: sanção disciplinar 

 

4- Mudanças implementadas pelo pacote anticrime – lei 13.964/2019 

 

Com o pacote anticrime, ampliou-se as hipóteses e o prazo do RDD, tornando-

o ainda mais rígido.  

 

 

Art. 52. a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave 

e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará 

o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo 



da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes 

características:  

 

➔ “fato previsto como crime doloso” dentro do estabelecimento prisional 

pelo preso = falta grave.  

 

Concurso: não se exige condenação definitiva por esse crime doloso.  

 

Exemplo: líder de organização criminosa que mata policial penal para 

demonstrar poder.  

 

Não faz sentido aguardar condenação definitiva, é muito provável que o agente 

tome conta do presídio inteiro.  

 

➔ “perturbação da ordem e da disciplina interna”.  

 

Se tiver havido a prática de fato definido como crime doloso porém SEM 

a perturbação da ordem e da disciplina internas = falta grave, mas sem 

imposição de RDD.  

 

 

“sem prejuízo da sanção penal”: não há bis in idem entre a imposição do 

RDD + responsabilização criminal pelo fato cometido (concurso público) 

 

Inciso I: duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição 

da sanção por nova falta grave de mesma espécie  

 

Aumento do prazo anterior:  

 

Antes do pacote anticrime, o prazo era de até 360 dias.  

 

Hoje, o prazo praticamente dobrou, viabilizando a manutenção do sujeito no 

RDD por mais tempo.  

 



Não há limite para a repetição. 

 

#Qual a relação entre o RDD e a cláusula rebus sic stantibus? 

 

Significa que a alteração no mundo fático atrai mudanças no plano jurídico. O 

RDD vai perdurar enquanto os fatos que o ensejaram perdurarem.  

 

INCISO II: RECOLHIMENTO EM CELA INDIVIDUAL  

Não existe qualquer violação à dignidade da pessoa humana. 

 

O objetivo do isolamento em CELA INDIVIDUAL é obstar a COMUNICACAO, 

troca de informações, repasse de ordens, etc. 

  

INCISO III: VISITAS QUINZENAIS, DE 2 (DUAS) PESSOAS POR VEZ, A 

SEREM REALIZADAS EM INSTALAÇÕES EQUIPADAS PARA IMPEDIR O 

CONTATO FÍSICO E A PASSAGEM DE OBJETOS, POR PESSOA DA 

FAMÍLIA OU, NO CASO DE TERCEIRO, AUTORIZADO JUDICIALMENTE, 

COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS;  

 

Antes: as visitas eram semanais. Crianças não entravam na contagem. 

 

Agora: passaram a ser quinzenais e duas pessoas por vez, sem contato físico. 

Crianças entram na contagem. 

 

➔ Visitante da FAMÍLIA: é o diretor do estabelecimento que disciplina a 

visita dos familiares mediante Portaria, por exemplo.  

  

➔ Visitante TERCEIRO: a visita depende de autorização judicial.  

 

ATENÇÃO: não existe mais a chamada “visita íntima” no RDD.  

 

OBS: as visitas serão gravadas (§6º a seguir) 

 



INCISO IV: DIREITO DO PRESO À SAÍDA DA CELA POR 2 (DUAS) HORAS 

DIÁRIAS PARA BANHO DE SOL, EM GRUPOS DE ATÉ 4 (QUATRO) 

PRESOS, DESDE QUE NÃO HAJA CONTATO COM PRESOS DO MESMO 

GRUPO CRIMINOSO  

 

• ANTES: a saída era isolada  

 

Grupo de até 4 pessoas e ampliação da medida: com a nova sistemática, 

gasta-se menos efetivo do Estado na vigilância durante o banho de sol. 

 

INCISO V: ENTREVISTAS SEMPRE MONITORADAS, EXCETO AQUELAS 

COM SEU DEFENSOR, EM INSTALAÇÕES EQUIPADAS PARA IMPEDIR O 

CONTATO FÍSICO E A PASSAGEM DE OBJETOS, SALVO EXPRESSA 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO;  

 

REGRA: O preso do RDD vai ter suas visitas monitoradas e sem contato físico. 

 

Exceção: visita do defensor não será gravada, porém será em contato físico 

(direito de defesa constitucional não pode ser violado). 

 

CLEBER MASSON: eventuais entrevistas com o membro do MP e com o juiz 

da execução também deverão ser monitoradas.  

 

 

INCISO VI: FISCALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA CORRESPONDÊNCIA;  

 

Isso já ocorre hoje. 

 

INCISO VII: PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS JUDICIAIS 

PREFERENCIALMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA, GARANTINDO-SE A 

PARTICIPAÇÃO DO DEFENSOR NO MESMO AMBIENTE DO PRESO.  

 



Fundamento da medida e garantia da ampla defesa: o objetivo da medida é 

economizar dinheiro público, dado que a escolta de presos, além de ser 

arriscada, traz muito custo.  

 

Trata-se, contudo, de medida preferencial, e não exclusiva. Vale dizer também 

que, para garantir a ampla defesa, o defensor deve estar no mesmo local em 

que o preso estiver aquando da realização da audiência.  

 

§1º O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO TAMBÉM SERÁ APLICADO 

AOS PRESOS PROVISÓRIOS OU CONDENADOS, NACIONAIS OU 

ESTRANGEIROS:  

 

MUITA ATENÇÃO: o CAPUT prevê RDD para fato definido como crime 

doloso + subversão/alteração da ordem interna 

 

O §1º prevê outras causas de cabimento do RDD: SEM necessidade da 

prática de crime doloso. 

Inciso I: que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento penal ou da sociedade;  

 

Enorme discricionariedade.  

 

Exemplo.: o preso pode comandar uma rebelião ou liderar a prática de crimes 

no mundo exterior, mas não fez nada dentro do presídio, porém pode vir a ser 

colocado no RDD. 

  

Inciso II: sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento 

ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, 

associação criminosa ou milícia privada, independentemente da 

prática de falta grave.  

 

A suspeita fundada é a suspeita concreta.  



 

CUIDADO (concurso público): não precisa ser líder da organização criminosa, 

e sim tão somente dela participar.  

 

§3º EXISTINDO INDÍCIOS DE QUE O PRESO EXERCE LIDERANÇA EM 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU MILÍCIA 

PRIVADA, OU QUE TENHA ATUAÇÃO CRIMINOSA EM 2 (DOIS) OU MAIS 

ESTADOS DA FEDERAÇÃO, O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

SERÁ OBRIGATORIAMENTE CUMPRIDO EM ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL FEDERAL.  

 

O §3º se aplica aos líderes da organização criminosa. 

CUIDADO: não precisa ser o líder principal ou supremo; basta ser um dos 

vários líderes. 

O §3º também se aplica ao preso que tenha atuação criminosa em 02 ou mais 

estados da federação. 

Nestes dois casos: RDD obrigatoriamente em estabelecimento prisional 

federal. 

 

§4º NA HIPÓTESE DOS PARÁGRAFOS ANTERIORES, O REGIME 

DISCIPLINAR DIFERENCIADO PODERÁ SER PRORROGADO 

SUCESSIVAMENTE, POR PERÍODOS DE 1 (UM) ANO, EXISTINDO 

INDÍCIOS DE QUE O PRESO:  

 

ATENÇÃO (concurso público): no caput, prazo de 02 anos + prorrogações 

até 2 (dois) anos (quantas vezes forem necessárias); nos parágrafos, prazo de 

02 anos + prorrogações de 1 ano.  

 

Inciso I: continua apresentando alto risco para a ordem e a 

segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade;  

 



Inciso II: mantém os vínculos com organização criminosa, 

associação criminosa ou milícia privada, considerados também o 

perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, 

a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos 

processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.  

 

§5º: NA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º DESTE ARTIGO (“liderança ou 

atuação em mais de 2 estados”), O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

DEVERÁ CONTAR COM ALTA SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA, 

PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À NECESSIDADE DE SE 

EVITAR CONTATO DO PRESO COM MEMBROS DE SUA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU MILÍCIA PRIVADA, OU DE 

GRUPOS RIVAIS.  

 

§6º: A VISITA DE QUE TRATA O INCISO III DO CAPUT (família e amigos) 

DESTE ARTIGO SERÁ GRAVADA EM SISTEMA DE ÁUDIO OU DE ÁUDIO 

E VÍDEO E, COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, FISCALIZADA POR AGENTE 

PENITENCIÁRIO. 

 

Gravação decorre de lei. 

 

Eventual autorização para fiscalizar decorre de autorização do Juiz. 

  

§ 7º APÓS OS PRIMEIROS 6 (SEIS) MESES DE REGIME DISCIPLINAR 

DIFERENCIADO, O PRESO QUE NÃO RECEBER A VISITA DE QUE TRATA 

O INCISO III DO CAPUT DESTE ARTIGO PODERÁ, APÓS PRÉVIO 

AGENDAMENTO, TER CONTATO TELEFÔNICO, QUE SERÁ GRAVADO, 

COM UMA PESSOA DA FAMÍLIA, 2 (DUAS) VEZES POR MÊS E POR 10 

(DEZ) MINUTOS.  

 

Preso sem ser visitado tem direito à ligação telefônica GRAVADA. (2x por mês 

e por 10 minutos) 

 



Gravação da conversa e constitucionalidade da medida: vale o mesmo 

raciocínio da fiscalização das correspondências. 

 

Conflito entre a privacidade do preso x interesse público em manter a ordem e 

a disciplina dos presídios. 

 

A conversa será GRAVADA, porém só poderá ser ouvida pelo diretor da casa 

penal mediante pedido fundamentado ao Juiz.  

 

Não havendo necessidade, ficando arquivada para fins de registro e eventuais 

necessidades futuras.  

 

 

 


