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RESUMO

Com a evolução do relacionamento do indivíduo-Estado, houve a necessidade da instituição de normas que garantissem os direitos fundamentais 
do ser humano contra o forte poder estatal intervencionista. Nesse contexto, os países inseriram em suas Constituições normas de cunho 
garantista que impõem ao Estado e à própria sociedade. A inserção dessas normas garantidoras, decorre da assinatura de vários pactos e tratados 
internacionais que foram assinados após as guerras mundiais. A Convenção dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto São José da 
Costa Rica é um exemplo desses tratados que visavam à proteção dos direitos e garantias fundamentais do homem. A exigência de um 
tratamento igualitário a todos os indivíduos está previsto na Constituição Federal em ser artigo 5º que dispõe: Artigo 5º - 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. Por isso o princípio da igualdade deve ser observado em todas as fases da execução penal. 
Tucci (1993) examina a garantia de acesso a justiça criminal e compreende que a garantia a assistência judiciária, explicitada no inciso LXXIV do 
artigo 5º da Constituição Federal abrange todos os atos do procedimento penal, desde a iniciação persecutio criminis ou de processo de 
conhecimento  não-condenatório, até o trânsito em julgado em ato decisório final. Dessa forma, compreende-se que é do Estado o direito de 
punir, porém não mais de forma discricionária, já que o indivíduo passa a ser sujeito de direitos, ou seja, com o Estado liberal o acusado passa a 
ter consciência de seus direitos e tanta de todas as formas  afastar as medidas restritivas ou privativas imposta a ele. Como já foi dito, o direito de 
punir é do Estado, dessa forma, consumado um crime caberá ao Estado aplicar a sanção penal ao contraventor. No entanto,  as penas 
estabelecidas nas normas processuais penais devem ser interpretadas sob a ótica dos princípios constitucionais. Até início do século XVII, a prisão 
era uma mera medida cautelar, um procedimento provisório, ou seja, um procedimento provisório até que a pena definitiva fosse proferida. 
Apenas no final do referido século que  a pena privativa de liberdade  foi institucionalizada como principal sanção penal. Daí surgem, as primeiras 
reflexões sobre a organização das casas de detenção e sobre as condições precárias dos detentos. Assim, foram gestados alguns princípios como o 
da presunção legal de inocência, o do devido processo legal que visam a vedação da prisão suspeita e da pena antecipada. Outros princípios 
relevantes são o do contraditório e o da ampla defesa que atribui o ônus da prova ao órgão acusador. As prisões cautelares são exceções não se 
admitindo que cumpram os objetivos das prisões decorrentes de sentenças condenatórias, porém não é essa a realidade de muitos
estabelecimentos prisionais. Mesmo com a existência de normas como a regra inscrita no artigo 5º, LXV que dispõe que a prisão ilegal será 
imediatamente relaxada. Muitos processos se prolongam no tempo aumentando o número de pessoas presas sem julgamento nos sistemas 
prisionais. Cabe salientar a importância da atuação das Defensorias Públicas na defesa dos mais necessitados, tendo em vista que é uma 
instituição essencial a função jurisdicional. Portanto, o Estado que tem o poder-dever de punir, agora passa a também cuidar dos indivíduos 
presos de forma a assegurar as não violações dos direitos humanos no cárcere, mas também a ressocialização do preso. Contudo, essa não é a 
realidade de muitos Estados, pois o sistema penitenciário é marcado por estabelecimentos prisionais precários e superlotados. Dessa forma, há 
um descompasso da legislação que estabelece um sistema penitenciário pautado dentro da legalidade e respeitando os direitos humanos e a 
realidade. Segundo dados do Ministério da Justiça em 2012 dos 513.713 mil presos, n
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