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RESUMO

O presente estudo teve por escopo analisar a constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado frente ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, demonstrando as divergências doutrinárias acerca do tema. O texto faz uma análise do conceito de Regime Disciplinar Diferenciado, 
bem como suas características e hipóteses de cabimento. Em seguida, foi feita uma abordagem dos princípios constitucionais diretamente 
relacionados ao Regime Disciplinar Diferenciado. Por fim, se trouxe a divergência doutrinária acerca da constitucionalidade do Regime Disciplinar 
Diferenciado sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana. Através de métodos objetivos e de pesquisas bibliográficas, o trabalho 
discorre a respeito da constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado, quando analisado em conjunto com o princípio da dignidade da 
pessoa humana e direito e garantias fundamentais do preso. O regime disciplinar diferenciado foi instituído pela lei 10.792/03 e constitui uma 
sanção disciplinar para os presos que cometerem as infrações previstas no artigo 52 da Lei de Execução Penal, ou seja, que praticarem fato 
previsto como crime doloso que ocasione subversão da ordem ou disciplina interna, aos que representarem risco à segurança da coletividade e ao 
próprio estabelecimento prisional, ou aos que estiverem envolvidos em organizações criminosas. A referida lei foi criada com o objetivo de inibir 
a violência e as organizações criminosas, cujos líderes continuavam a comandar o crime, mesmo de dentro da prisão. Entretanto, o regime 
disciplinar diferenciado vem sendo objeto de divergência, no que tange a sua constitucionalidade, uma vez que parte da doutrina entende que as 
medidas previstas pelo mesmo colidem com os direitos e garantias fundamentais do detento, ferindo inclusive o princípio da dignidade da pessoa 
humana, uma vez que se trata de uma sanção rígida que submete o preso a condições degradantes, mantendo-o isolado, sem contato com o 
mundo exterior, além de ferir um dos principais objetivos da pena, que é o de ressocializar o preso. Por outro lado, apesar de ser um tema 
controverso, a doutrina majoritária e jurisprudência atual defende pela constitucionalidade da sanção disciplinar em questão, com fim de 
resguardar o direito à segurança da sociedade e do próprio estabelecimento prisional.
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