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Responsabilidade do Estado por dano causado a presidiário sob sua 
custódia ¹ 

 

 

Pretende-se com este trabalho tratar sobre a responsabilidade civil imputada ao 
Estado quando ocorre dano, decorrente de sua conduta ou omissão, a presidiário 
sob sua custódia. Notadamente em quais situações o Estado poderá ou não ser 
responsabilizado civilmente e, em caso positivo, quais medidas serão cabíveis à 
título de reparação. Ainda, explorar a ocorrência de provimentos jurisdicionais 
falhos e execuções penais desajustadas ao caso concreto e suas 
consequências. O estudo se faz necessário principalmente diante da atual crise 
que o sistema penitenciário brasileiro tem enfrentado, para evitar o desrespeito 
aos direitos humanos e a aplicação de indenizações e execuções penais 
indevidas. Pretende-se ainda apurar se está sendo aplicada a chamada “Teoria 
do Inimigo” no país, qual sistema de responsabilidade está sendo imputado ao 
Estado e a seus agentes e os aspectos teóricos que norteiam essa aplicação; 
quando serão devidas indenizações Estatais, ou não, e quem são os legitimados 
a recebê-las. Finalmente, objetiva-se definir um sistema de responsabilidade, 
além de quais situações deveriam ser tuteladas por tal sistema e, 
consequentemente, quais indenizações seriam cabíveis às vítimas, ou 
legitimados a recebê-las, de danos sofridos sob custódia do Estado por culpa 
lato sensu.  A metodologia utilizada é a hipotético-dedutiva com abordagem 
qualitativa. Conclui-se, genericamente, que o atual sistema de responsabilidade 
aplicado ao Estado, contém falhas, como a falta de critérios objetivos para definir 
quais situações, de fato, devem ser imputadas como responsabilidade Estatal e, 
portanto, reparadas. Depreende-se, ainda, que as falhas devem ser supridas 
imediatamente sob pena de não se conseguir alcançar nem o objetivo de 
punição, nem de reparação, inerentes à obrigação de se pagar uma indenização 
em caso de dano e prejudicar, tanto os apenados, quanto a sociedade como um 
todo. 
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