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O tema de pesquisa gira em torna da atual situação degradante do sistema carcerário 
brasileiro, mais precisamente de como os tribunais regionais e superiores vêm 
responsabilizando civilmente o Estado frente a esta realidade, uma vez que os 
detentos brasileiros vivenciam verdadeiras situações de humilhação, estando 
submetidos a condições desumanas, como superlotações, situações precárias de 
saúde e falta de estrutura básica. O problema de pesquisa tem por base a 
necessidade de descobrir como o poder judiciário vem solucionando as demandas 
que envolvem o tema de pesquisa (infracitado), se está sendo respeitado o princípio 
da unicidade da jurisdição. Por consequência, o objetivo geral será o de analisar as 
atuais jurisprudências dos tribunais de justiça, dando ênfase as respectivas 
indenizações por danos morais daqueles que já estiveram, ou estão, submetidos as 
situações degradantes dos presídios brasileiros. Os objetivos específicos são: 
analisar os problemas do atual sistema carcerário brasileiro, bem como analisá-los 
frente a sistemas carcerários de outros países; analisar as teorias da culpa 
administrativa para saber qual deve ser utilizada frente a omissão do Estado, bem 
como se o princípio da reserva do possível pode ser utilizado para afastar a 
responsabilização por parte da Fazenda Pública; e, apontar se as jurisprudências dos 
tribunais superiores e regionais seguem o princípio da unicidade da jurisdição e quais 
fatores levam em consideração no momento de monetizar a indenização. O método 
científico utilizado será o dedutivo, enquanto o método auxiliar será o comparativo e o 
referencial teórico o neopositivismo. Por fim, a técnica de pesquisa será 
jurisprudencial, uma vez que o presente trabalho visa a análise de jusrisprudências 
dos tribunais de justiça. 
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