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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto o estudo da construção do fenômeno do 

desaparecimento forçado no contexto prisional contemporâneo como uma causa pública e 

jurídica, a partir das disputas narrativas dos atores sociais envolvidos. Para tanto, serão 

analisadas as condições propiciadas para a transposição ou exclusão da arena pública de 

direitos do caso dos sete desaparecidos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em 

março de 2017, como um fenômeno social de desaparecimento de presos no contexto 

prisional contemporâneo. Destaca-se aqui que os atores sociais envolvidos são: os 

familiares dos sete presos desaparecidos, a administração prisional da Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo, bem como o Poder Legislativo da Assembleia de Roraima, 

representado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da crise do sistema penitenciário de 

Roraima.  Para tanto, será investigado, a partir da metodologia de análise de conteúdo, o 

relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caos do sistema penitenciário 

do Estado de Roraima, onde se encontram as disputas de perspectivas entre familiares de 

presos, administração prisional e o Poder Legislativo da Estado de Roraima.    

 

Palavras-chave: Desaparecimento forçado de presos. Causa pública e jurídica. Familiares 

de presos. Administração prisional. Poder Legislativo do Estado de Roraima.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the construction of the phenomenon of forced disappearance in the 

contemporary prison context as a public and legal cause, based on the narrative disputes of 

the social actors involved. For this purpose, the in the transposition or exclusion from the 

public arena of rights in the case of the seven disappeared from Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo, in March 2017, will be analyzed as a social phenomenon of disappearance 

of prisoners in the contemporary prison context. It is noteworthy here that the social actors 

involved are: the relatives of the seven disappeared prisoners, the prison administration of 

the Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, as well as the Legislative Power of the 

Assembly of Roraima, represented by the Parliamentary Inquiry Committee on the crisis of 

the penitentiary system of Roraima. To this end, the final report of the Parliamentary 

Inquiry Commission on the chaos of the prison system in the State of Roraima will be 

investigated, using the content analysis methodology, where the disputes of perspectives 

between inmates' relatives, prison administration and the Legislative Power of the State of 

Roraima. 

 

Keywords: Forced disappearance of prisoners. Public and Legal Cause. Prisoners' 

Relatives. Prison Administration. Legislative Power of the State of Roraima. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O desaparecimento forçado é conceituado pela Convenção Internacional para a Proteção 

de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado como a prisão, a detenção, o sequestro 

ou qualquer outra forma de privação de liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou 

por pessoas ou grupos de pessoas agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e 

a subsequente recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro 

da pessoa desaparecida, privando-a assim da proteção da lei (BRASIL, 2016). A referida 

Convenção foi aprovada, somente em 2006, pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), entrando em vigor no território nacional em dezembro de 2010 (ONU, 2010). 

Após mais de uma década, não houve mobilização no âmbito legislativo1 em prol da tipificação 

do delito do desaparecimento forçado como crime no âmbito nacional (ALMEIDA, 2020; 

OZANAM, 2021). 

Em pesquisa sobre o desaparecimento social de pessoas, Ferreira (2015) considerou que 

o tema se diferencia do desaparecimento forçado em razão deste já ter sido alvo de intensos 

debates e tipificação legal no período de redemocratização brasileira. Essa assertiva explica, em 

certa medida, a falta de ação em prol da tipificação do desaparecimento forçado na 

contemporaneidade, pois o fenômeno é compreendido como uma estratégia política típica e 

restrita aos períodos ditatoriais na América Latina (ALMEIDA, 2020). Contudo, o 

desaparecimento forçado - tendo como referência o conceito empregado pela ONU - não se 

restringe à uma região ou marco temporal único e específico, mas se transmuta e permanece na 

atualidade. Por isso se considera que o conceito de desaparecimento forçado, asseverado pela 

Convenção, propicia suporte para a designação dos casos na contemporaneidade, haja vista a sua 

elasticidade conceitual (OZANAM, 2021). Fábio Araújo em sua pesquisa sobre o 

desaparecimento forçado no contexto urbano, consignou que o fenômeno não terminou no 

período da ditadura militar brasileira, mas “tornou-se uma prática da linguagem da violência 

urbana” (ARAÚJO, 2016, p. 47).  

No âmbito carcerário, no período democrático, a discussão sobre a prática do 

desaparecimento forçado é ainda mais invisibilizada, apesar de não ser um fenômeno novo nesse 

                                                 

1 O que há, no entanto, é o Projeto de Lei nº 5215, apresentado em 19 de novembro de 2020, de autoria do Deputado 

Paulão, do Partido dos Trabalhadores. Em suma, a referida proposição “dispõe sobre prevenção e repressão ao 

desaparecimento forçado de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas, altera o Código de Processo Penal, o 

Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos”. A mais recente tramitação ocorreu em 18 de março de 2021, momento 

em que o Projeto foi recebido na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Desde então a 

proposição permanece estagnada. 
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âmbito de fazer do Estado. Aqui, diferentemente da violência estatal perpetrada na seara urbana, 

o desaparecimento forçado se dá no cerne da gestão de Estado. Esses indicativos da ocorrência 

do desaparecimento forçado nas prisões ganharam maior visibilidade a partir da mobilização da 

gramática dos massacres prisionais (PRANDO, 2020). Os massacres podem ser compreendidos 

como a ocorrência de mortes de um grande número de pessoas, em um curto período de tempo, 

por indivíduos organizados ou em atuação isolada (BRASIL, 2018a). Zaffaroni ao pontuar que 

os crimes de Estados devem se tornar uma agenda de pesquisa de maior importância para o campo 

da sociologia criminal, aduz que os massacres matam mais que as guerras, contudo não são 

contabilizados e visibilizados da maneira que deveriam. Nesse sentido, assinala a importância da 

denúncia de das técnicas de neutralização dos homicídios de massa (ZAFFARONI, 2009; 2012 

apud COLOGNESE; BUDÓ, 2018).  

Nesse contexto, somente em janeiro de 2017, nas regiões Norte e Nordeste do país 

ocorreram três grandes massacres prisionais nas penitenciárias de Alcaçuz, no Rio Grande do 

Norte, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, e Anísio Jobim, no Amazonas. 

Ao todo foram produzidas 113 mortes de pessoas sob a custódia do Estado (SILVA, 2018, p. 12).  

Nesse sentido, em 2018, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT), em seu Relatório de Monitoramento de Recomendações: Massacres Prisionais dos 

Estados do Amazonas, do Rio Grande do Norte e de Roraima, apontou para indícios de práticas 

de desaparecimento forçado nas prisões dos Estados. Em Roraima, na Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo (PAMC), ocorreram dois grandes massacres na unidade prisional: o primeiro em 

outubro de 2016 e o segundo em janeiro de 2017. No total, 43 pessoas sob a custódia estatal 

morreram. Além do alto índice de óbitos, familiares de presos asseveraram o desaparecimento, 

em 24 de abril de 2017, de 7 detentos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (BRASIL 2018a).  

De acordo com o Mecanismo, o caso iniciou-se em 21 de abril de 2017, quando ocorreu a 

detenção de dois presos acusados pelo homicídio de um agente. Em 23 de abril, outros cinco 

presos foram retirados de suas celas e alocados junto aos outros dois primeiros, os quais foram 

acusados pelo homicídio do policial. No dia seguinte, em 24 de abril, informou-se que os sete 

presos foram retirados da unidade por policiais militares e agentes penitenciários. Depois do 

ocorrido, não se teve mais notícias deles. O órgão consignou que essa situação se enquadra na 

definição de desaparecimento forçado, de acordo com a Convenção Internacional para Proteção 

de Todas as Formas Desaparecimento Forçado. A recomendação do Mecanismo foi a realização 

de uma criteriosa investigação e a apuração das denúncias de casos de desaparecimentos, mortes, 

maus tratos e tortura, além da tipificação, em nível nacional, do fenômeno do desaparecimento 
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forçado. Segundo o referido documento, o Estado apresenta dificuldades para reconhecer a sua 

responsabilidade em relação aos massacres e indícios de desaparecimento, haja vista a 

relativização do contexto de violência nas instituições prisionais e da desqualificação das pessoas 

apenadas como não merecedoras de direitos (BRASIL, 2018a).  

Nesse contexto de massacres e desaparecimentos, organizações da sociedade civil e rede 

de familiares de vítimas contestam os números de óbitos declarados e asseveram que seus 

parentes estão desaparecidos (PRANDO, 2020). De acordo com informações obtidas pelos canais 

de comunicação, especificamente em relação ao desaparecimento de presos em Roraima, 

representantes da rede de famílias de detentos de Roraima protestaram a vontade de reencontrar 

seus parentes independente de estarem vivo ou morto (RORAIMA, 2017b).  No mesmo sentido, 

aduziu o deputado Evangelista Siqueira que segundo os familiares, estes reeducandos não 

entraram em contato com as famílias, a DICAP [Divisão de Investigação e Captura], como de 

costume, também não entrou em contato com as famílias e elas estão em desespero, sem saber 

onde seus familiares se encontram (RORAIMA, 2017b). 

 Além disso, familiares afirmaram que a narrativa do Sistema Penitenciário de fuga dos 

presos não explica de maneira satisfatória o ocorrido, pois o local onde os detentos, em tese, 

fugiram é vigiado. Assim, relatam que “Onde disseram que os nossos familiares estavam é 

impossível haver uma fuga, se encontravam ali na contenção da ala oito que fica próximo à 

carceragem” (RORAIMA, 2017b). No mesmo sentido, relatou a representante das Famílias de 

Detentos, Raclézia de Andrade que “Não tem condição, sete detentos se evadiram da ala oito, que 

fica na carceragem onde foi quebrada uma parede, onde tinha o BOPE [Batalhão de Operações 

Especiais], chefe de plantão, a noite o eco é grande” (RORAIMA, 2017b). De acordo com 

informações veiculadas pela mídia, a companheira de um dos sete presos desaparecidos da 

Penitenciária Agrícola afirmou que “Eles estavam na contenção, que fica ao lado da carceragem. 

Não tem como terem fugido sem que ninguém tenha percebido. Outros presos viram quando os 

sete foram tirados lá de dentro” (RORAIMA, 2017b). No mesmo sentido, informou a mãe de um 

dos detentos desaparecidos na mesma unidade prisional que “Meu filho não fugiu, ele já teria 

entrado em contato com a gente” (RORAIMA, 2017b). Nessa senda, a companheira de outro 

preso desaparecido na Penitenciária de Monte Cristo informou que tem a convicção de que não 

houve fuga e que “Temos certeza que foram tirados de lá. Não tinha como fugir do lugar de onde 

tão dizendo que eles fugiram” (G1 RR, 2017).  

Diante da situação de crise do sistema penitenciário de Roraima, em junho de 2016, o 

Poder Legislativo do Estado instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), por meio 
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do Requerimento nº 034/2016, subscrito por 14 deputados, com o objetivo de investigar a 

realidade do sistema prisional. De acordo com o relatório final da CPI, considerou-se como 

objetos de investigação e causas da crise penitenciária: a superlotação, violência nos 

estabelecimentos penais, atuação das facções criminosas, ausência de valorização dos servidores 

penitenciários e, principalmente, os ilícitos encontrados na contratação de fornecimento de 

refeição para a população carcerária. Nessa toada, familiares de presos procuraram a CPI para 

relatar o desaparecimento dos 7 detentos, em 2017, da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. 

Por sua vez, a Comissão alegou ser incompetente para investigar tais casos. Asseverou também 

que as informações serão remetidas aos órgãos de controle adequados, mas sem mencionar qual 

o motivo da incompetência, o órgão competente e os procedimentos adequados (RORAIMA, 

2017a). 

Segundo o relatório final da CPI a narrativa da administração prisional é de que as 

possíveis sete vítimas de desaparecimento forçado na prisão, na realidade, são pessoas foragidas 

do cárcere (RORAIMA, 2017a). Contudo, não há nenhuma busca ativa da prova de vida feita 

pelo Estado para corroborar com essa versão. Além disso, segundo as informações prestadas pelas 

famílias – e obtidas por meio dos canais de mídia -, em razão da extrema vigilância do ambiente 

carcerário, especialmente do local onde estavam alocadas os setes presos, é muito difícil a 

ocorrência de fugas. Nesse sentido, o Mecanismo levantou indicativos de que os setes presos 

teriam sido torturados e retirados de dentro da unidade por agentes estatais (BRASIL, 2018a).  

Diante deste cenário, busca-se analisar, a partir das múltiplas disputas dos atores sociais 

envolvidos, em que medida essas disputas narrativas auxiliam na construção, ou exclusão da 

arena pública de direitos, do fenômeno do desaparecimento forçado na prisão como uma causa 

social e jurídica, no período democrático brasileiro.  

Para tanto, será utilizado como recurso teórico a noção de causa pública desenvolvida por 

Letícia Ferreira. Segundo a autora, a transposição do caso à causa envolve a passagem do plano 

e dos casos singulares e sofrimentos particulares para o patamar da generalidade política, onde 

responsabilidades, interesses e demandas são formulados como problemas (FERREIRA, 2015). 

Importante salientar que a pesquisadora buscou compreender em sua pesquisa etnográfica a 

construção do fenômeno do desaparecimento social de pessoas no Brasil contemporâneo como 

um problema social. Apesar do desaparecimento cível apresentar distinções substanciais em 

relação ao desaparecimento forçado no contexto prisional, a contribuição da autora servirá como 

lente teórica para se pensar na construção de uma causa pública. Nesse sentido, a construção de 

causas e problemas sociais, enquanto produto da mobilização de uma gramática produtora de 
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direitos e reivindicações (VIANNA, 2013), necessita de condições para a sua emergência na arena 

pública. Entender estas condições de possibilidade da sua construção como problema social e 

jurídico auxilia na compreensão das disputas em torno da nomeação do desaparecimento de 

pessoas nas prisões. Aqui, os atores envolvidos em torno da causa são os familiares dos sete 

presos desaparecidos, a administração prisional da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, bem 

como o Poder Legislativo da Assembleia de Roraima, representado pela Comissão Parlamentar 

de Inquérito da crise do sistema penitenciário de Roraima. Ademais, para se pensar em tais 

disputas narrativas e condições de transposição do caso à causa será focalizado especificamente 

o caso dos setes desaparecidos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em 24 de abril de 2017.  

Por fim, no que toca a metodologia eleita, será utilizada a análise de conteúdo, proposta 

por Bardin, tendo como corpo empírico o relatório final da Comissão, o qual possibilitou a 

construção de categorias analíticas, a partir dos achados empíricos, quais sejam:  

a) violação generalizada aos direitos assistenciais da pessoa encarcerada do sistema prisional 

de Roraima; 

b)  condições trabalhistas dos agentes prisionais do sistema penitenciário de Roraima; 

c)  ilícitos cíveis e penais no âmbito penitenciário de Roraima;  

d)  violência no cárcere e o caso dos sete desaparecidos da Penitenciária Agrícola de Monte 

Cristo.  

O levantamento das categorias analíticas se iniciou no momento da construção do 

Relatório Final apresentado como atividade obrigatória do Programa de Iniciação Científica da 

Universidade de Brasília (ProIC/UnB), no período de 2019/2021, sob a orientação da Professora 

Doutora Camila Cardoso de Mello Prando. O referido levantamento das categorias encontra-se 

consubstanciado na planilha anexada.  
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2  A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA CRISE DO SISTEMA 

PRISIONAL DE RORAIMA  

 

2.1 BREVE SÍNTESE DA COMPOSIÇÃO, DAS DILIGÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS 

ENGENDRADOS PELA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO CAOS DO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RORAIMA 

  

Diante do contexto de crise do sistema de execução prisional do Estado de Roraima, em 

junho de 2016, o Poder Legislativo instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com 

o objetivo de investigar a realidade do sistema prisional do Estado. De acordo com o relatório, 

considerou-se como objetos de investigação a superlotação e estrutura inadequada, a violência e 

crime organizado, bem como suas ramificações dentro dos estabelecimentos prisionais, a 

ausência de valorização dos servidores penitenciários e, principalmente, os ilícitos encontrados 

na contratação de fornecimento de refeição para a população carcerária (RORAIMA, 2017a). 

Assim, em 9 de junho de 2016, foi instaurada a Comissão, por meio do requerimento nº 

034/2016, subscrito por 14 parlamentares, quais sejam: Jorge Everton (Partido pelo Movimento 

Democrático Brasileiro), Ângela Portella (Partido Progressista), Aurelina Medeiros (Podemos), 

Chicão da Silveira (Partido Progressista), Dhiego Coelho (Partido Trabalhista Cristão), 

Evangelista Siqueira (Partido dos Trabalhadores), George Melo (Democracia Cristã), Jânio 

Xingú (Partido Socialista Brasileiro), Lenir Rodrigues (Cidadania), Odilon Filho (Patriota), 

Soldado Sampaio (Partido Comunista do Brasil), Valdenir Ferreira (Partido Verde) e Zé Galeto 

(Partido Republicano Progressista) (RORAIMA, 2017a).  Em 17 de agosto de 2016, foram eleitos 

como presidente, vice-presidente e relator da CPI, respectivamente, Lenir Rodrigues (Cidadania), 

Izaías Maia (Sem partido) e Jorge Everton (PMDB). Apesar de o relatório apontar outras 

modificações na composição da Comissão, estas não foram explicitadas (RORAIMA, 2017a).  

A CPI contou, então, com a ativa participação de agentes da segurança pública, o que 

indica a existência de interesses em disputa desta categoria. Nesse sentido, foi dada especial 

atenção às condições de trabalho dos agentes penitenciários, como uma causa do caos do sistema 

prisional do Estado (RORAIMA, 2017a). Este achado também é significativo para se analisar 

como a CPI construiu os sentidos atribuídos à violência no cárcere, especialmente diante da 

possibilidade de responsabilização da categoria diante das categorias de violências perpetradas 

no cárcere, como a produção de desaparecimentos de pessoas que estão sob a tutela da gestão 

prisional.   
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 Além desse achado, também se verifica uma diversidade de partidos políticos na 

composição da CPI, o que sinaliza a existência de uma disputa partidária no bojo da Comissão. 

Exemplo disso é o pedido construído pelo relator da CPI, Jorge Everton, de impeachment da ex-

governadora de Roraima, com base nos procedimentos investigativos da Comissão (FOLHA BV, 

2017). Importante salientar que o referido deputado integrava partido político de oposição em 

relação à ex-governadora. Inclusive, um dos encaminhamentos da CPI foi a responsabilização 

penal e cível da parlamentar (RORAIMA, 2017a).  

Ainda sobre a ativa participação de agentes da segurança pública na Comissão, verificou-

se que foram convocadas 192 pessoas para prestar declarações, dentre as quais grande parte 

pertencia aos grupos das forças policiais. Desse total, apenas 7 pessoas tiveram suas oitivas 

transcritas para o relatório final: Hélio Abozaglo Elias3, Zanélio Gouveia4, Marcondes Pereira 

Queiroz5, Maria da Conceição Sales e Viviane Massue Sakazaki6, Gisele Cristina Carneiro 

Mesquita7 e Lindomar Ferreira Sobrinho8 (RORAIMA, 2017a). Nesse sentido, os trechos 

transcritos serviram basicamente como fundamentação para subsidiar o encaminhamento do 

relatório aos órgãos de fiscalização, como Ministério Público e Tribunal de Contas, com a 

finalidade de se buscar a responsabilização pelas supostas práticas ilícitas no âmbito penal e 

administrativo, no que tange ao fornecimento de alimentos, combustível e materiais de segurança 

ao sistema penitenciário (RORAIMA, 2017a).  

No ponto, se observa que a CPI se colocou como órgão competente para averiguar os 

indícios de ilicitude cível e administrativa supra. Contudo, somente em relação à demanda 

                                                 

2 Quais sejam: o Presidente do Sindicato dos Agentes Carcerários, Lindomar Ferreira Sobrinho; o Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da Ordem de Advogados do Brasil de Roraima, Hélio Abozaglo Elias; o Presidente 

da Associação dos familiares e Amigos dos Reeducandos de Roraima; o Coordenador da Pastoral Carcerária, Sérgio 

Weber; o Comandante da Companhia Independente de Policiamento de Guarda, João Carlos Santos; a Presidente da 

Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Roraima, Quésia Barreiro Mendonça; o Coordenador 

Geral da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares, Rosineldo Nascimento de Oliveira; o chefe do serviço de 

vigilância interna da cadeia pública do Estado de Roraima, João Paulo de Godoi; o chefe do serviço de vigilância 

interna do Centro de Progressão Penitenciária do Estado de Roraima, André Barroso; o diretor da Qualygourmet 

Serviço de Alimentação Eireli, João Kleber Martins de Siqueira; o diretor da Penitenciária de Monte Cristo, João 

Paulo Passos de Andrade; o chefe do serviço de vigilância interna da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, João 

Gabriel Costa Santos; o chefe do serviço de vigilância interna da Cadeia Pública de São Luiz do Anauá, Kedson Lira 

Pereira; a Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado de Roraima, Gisele Cristina Carneiro 

Mesquita; os fiscais sanitários do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado de Roraima, José Antônio dos 

Santos, Viviane Massue Sakazaki e Maria da Conceição Sales; o diretor do  Departamento de Planejamento e 

Finanças, Zanélio Gouveia; e, por fim, o chefe de Divisão de Convênios da Secretaria de Estado da Justiça e da 

Cidadania, Marcondes Pereira Queiroz.  
3Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem de Advogados do Brasil de Roraima. 
4Diretor do Departamento de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima. 
5Chefe de Divisão de Convênios da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima. 
6Fiscais sanitárias do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado de Roraima. 
7Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado de Roraima. 
8Presidente do Sindicato dos Agentes Carcerários de Roraima. 



14 

 

 

 

investigativa dos familiares dos sete desaparecidos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, se 

apontou a incompetência da CPI:  

O depoimento à CPI ocorreu após as famílias terem pedido apoio da Comissão dos 

Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa da Assembleia e, como a CPI 

não pode investigar este caso específico, as informações serão remetidas aos órgãos 

de controle para que sejam adotados os procedimentos adequados (RORAIMA, 2017, 

p. 33a). 

Apesar de se utilizar do fundamento de incompetência investigativa, não se explicitou no 

relatório final o seu fundamento legal, nem quais são os órgãos de controle competentes ou quais 

são os procedimentos adequados. Portanto, a ativa e majoritária participação de integrantes das 

forças policiais na Comissão explica, em certa medida, os interesses em jogo no bojo da CPI, o 

que pode ser explicado também pela aproximação entre a Comissão e a gestão prisional das 

unidades penitenciárias de Roraima, as quais são geridas também por agentes da segurança 

pública. Ademais, verifica-se que essa influência refletiu diretamente nos sentidos e 

responsabilizações pela violência prisional aos grupos prisionais, mas não à administração das 

unidades.  

 

2.2. DAS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS ASSISTENCIAIS DA PESSOA ENCARCERADA  

 

A Comissão consignou, em seu relatório, que o sistema penitenciário de Roraima, de 

forma inegável, ocasiona violações de direitos da pessoa encarcerada. No que toca a assistência 

jurídica, o relatório narra a ocorrência de morosidade processual, da permanência na prisão de 

pessoas que já cumpriram suas penas e da alta taxa de presos provisórios. Como resposta para 

tais violações, o relatório encaminhou a sugestão de realização de mutirão jurídico, com vistas ao 

desencarceramento dessas pessoas (RORAIMA, 2017a).  

Em relação à assistência material, o relatório ainda apontou para a falta de manutenção 

das unidades, ausência de rede de esgoto, sistema elétrico precário, alimentação de má qualidade, 

presos dormindo no chão, ausência de materiais de higiene básica, calor excessivo, falta de 

ventilação, ausência de iluminação, paredes rachadas e espaços úmidos (RORAIMA, 2017a). 

Foram convocados para falar na Comissão o Presidente da Comissão dos Direitos 

Humanos da OAB de Roraima, Hélio Abozaglo Elias, bem como o Presidente do Sindicato dos 

Agentes Penitenciários do Estado, Lindomar Ferreira Sobrinho. O primeiro elencou alguns dos 

indicativos de insalubridade supracitados, bem como sugeriu a construção de um presídio de porte 

médio e a compra de colchonetes. No ponto, importante salientar que a necessidade da construção 

de mais presídios, porém, implica na “saga do mais”, ideia segundo a qual a construção de mais 
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cadeias, ao invés de solucionar o problema, ocasiona mais aprisionamento e incrementa o 

superencarceramento (SILVA, 2018). 

Por sua vez, o Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado, Lindomar 

Ferreira Sobrinho, elencou especialmente a questão da péssima qualidade da alimentação 

fornecida no sistema carcerário (RORAIMA, 2017a). No entanto, considerou o problema sanado 

quando o Estado começou a fornecer ticket-alimentação à classe de agentes prisionais. Os 

detentos, por sua vez, continuaram recebendo a mesma alimentação de má qualidade de antes. 

Assim, pode-se apreender que a precarização do direito material à alimentação de qualidade foi 

tratada pelo Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado como um problema 

fragmentado e corporativo, à medida que se excluiu a concretização de tal direito à população 

prisional (RORAIMA, 2017a). 

No que tange o direito à saúde, o relatório também registrou violações, as quais podem 

ser resumidas pela ausência de serviços de saúde e de fornecimento de medicamentos. No âmbito 

da saúde mental, constatou-se que não há, no local, tratamento preventivo para evitar doenças 

mentais. Também foi informado que os detentos neuroatípicos tiveram seu quadro de saúde 

mental agravado em razão da falta de medicamentos. Asseverou-se, ainda, que os médicos e 

enfermeiros não cumpriam corretamente a sua jornada de trabalho, problema para o qual foi 

recomendado o controle mais rigoroso da jornada desses trabalhadores (RORAIMA, 2017a). 

A Comissão relatou que não há respeito às mínimas condições de acomodação para as 

pessoas encarceradas. Especialmente no caso da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, 

informou-se que a unidade comporta mais do que o dobro da sua capacidade. A questão foi 

considerada como um dos principais problemas do sistema prisional do Estado e, 

consequentemente, um dos alvos de investigação da CPI. Também foi estabelecida pelo relatório 

uma relação de causa e consequência entre superlotação e massacre: “Logo, a superlotada, com 

700 (setecentas) vagas e mais de 1.400 (um mil e quatrocentos) presos, a Penitenciária Agrícola 

registrou, em outubro de 2016, o primeiro massacre da história do sistema prisional em Roraima” 

(RORAIMA, 2017a, p. 30).   

Nesse sentido, Isabella Silva consigna que a superlotação é uma condição concreta de 

produção de morte no âmbito prisional Brasil afora e que as mortes ocasionadas durante as 

rebeliões tiveram suas responsabilidades imputadas às facções. A autora também aduz que por 

trás de conceitos como crime organizado se escondem e se naturalizam as circunstâncias que 

tornaram possíveis aquelas mortes (SILVA, 2018). Além disso, a superlotação também foi 

consignada como uma consequência do déficit de vagas. Já a solução para isso foi a necessidade 
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de construção de mais presídios. O encaminhamento da CPI foi a adoção de esforços para 

neutralizar o déficit de vagas, além da celebração de convênios para construção, ampliação e 

reforma dos presídios (RORAIMA, 2017a).  Frise-se que o sentido de encarcerar bem está 

intimamente ligado à ideia de prender mais. Construir mais presídios não resolve a superlotação, 

mas, ao contrário, produz mais unidades prisionais superlotadas. Por isso temos, atualmente, a 

terceira maior população prisional do mundo (BRASIL, 2018b).  

 

2.3. CONDIÇÕES TRABALHISTAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS DO SISTEMA 

PRISIONAL DE RORAIMA 

 

A Comissão elencou diversos fatores que corroboram com a afirmação de que servidores 

penitenciários são igualmente condenados a 35 anos de serviço em regime semiaberto. De acordo 

com o relatório, as péssimas condições de trabalho são caracterizadas pela qualificação precária 

dos agentes; o número de trabalhadores insuficiente; a falta de equipamentos de segurança; a 

utilização de policiais militares para o exercício das funções de servidores penitenciários; a 

necessidade de liberação do porte de arma fora das unidades prisionais; e a baixa remuneração. 

A Comissão considerou como medidas para melhoria desse quadro o fortalecimento do plano de 

carreira, a criação de programas de saúde e habitação e a criação de uma Força Nacional de 

Intervenção Penitenciária (RORAIMA, 2017a). 

É importante ressaltar que considerável parte da fala do Presidente do Sindicato foi 

mencionada no relatório, o que demonstrou mais uma vez a grande influência das forças policiais 

no âmbito da CPI. Além disso, também foram convidados para prestar informações outros atores 

da carreira de Segurança Pública9. No ponto, é importante salientar que não houve nenhum 

convite oferecido aos familiares de vítimas de violência do Estado, os quais denunciaram indícios 

de desaparecimento de seus familiares na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, embora 

houvessem buscado a CPI para terem as suas demandas acolhidas. Ainda assim, esse ator não 

teve a sua contribuição mencionada no relatório, pois considerou-se que a CPI não pode investigar 

o caso dos desaparecimentos (RORAIMA, 2017a). Em parte, essa presença marcante se traduz 

no documento final do relatório, por meio da vocalização desigual de demandas corporativas e 

                                                 

9 Quais sejam: o Comandante da Companhia Independente de Policiamento de Guarda, João Carlos Santos; a 

Presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Roraima, Quésia Barreiro Mendonça; o 

Coordenador Geral da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares, Rosineldo Nascimento de Oliveira; o chefe 

do serviço de vigilância interna da cadeia pública do Estado de Roraima, João Paulo de Godoi; e o chefe do serviço 

de vigilância interna do Centro de Progressão Penitenciária do Estado de Roraima, André Barroso. 
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militarizadas dos agentes prisionais. Além disso, a demanda dessa classe por mais armamento, 

associada à melhora de condições de trabalho, aponta para um aprofundamento da dinâmica de 

violência prisional no Estado de Roraima, que já havia sido narrada pelo Mecanismo 

(RORAIMA, 2017a).  

 

2.4. DOS ILÍCITOS CÍVEIS E PENAIS NO ÂMBITO PENITENCIÁRIO DE RORAIMA 

 

A categoria dos ilícitos administrativos e penais foi tratada com maior relevância pela 

Comissão. Por isso, a maioria dos encaminhamentos de todo o trabalho realizado pela CPI se deu 

no sentido de responsabilização de pessoas envolvidas pelas supostas práticas ilícitas relacionadas 

ao fornecimento de alimentação, combustível e equipamentos de segurança para os presídios do 

Estado (RORAIMA, 2017a).  

 Frise-se que, pelo perfil das pessoas indiciadas, há indícios de um forte componente 

político na escolha da responsabilização das pessoas e, consequentemente, da instrumentalização 

da CPI como munição contra adversários partidários. Diante desse contexto, a Comissão 

considerou que a ex-governadora do Estado de Roraima, Suely Campos, teria insistido em manter 

a situação por longo período, em razão dela já ter decretado anteriormente o Estado emergencial 

no sistema prisional. Assim, foi aduzido que a ex-governadora tinha pleno domínio do fato10.  

Assentou-se, no relatório, que foram encontrados ilícitos na contratação e no fornecimento 

de refeição para o sistema prisional, em virtude do pagamento realizado pela Secretaria de Justiça 

e Cidadania (CEJUSC) sem a realização do processo licitatório. Por isso, o Ministério Público 

Federal bloqueou R$ 44.700.000,00 do Fundo Penitenciário do Estado. A CPI consignou, então, 

a ocorrência de desídia administrativa, em virtude da falta de planejamento financeiro da gestão 

prisional (RORAIMA, 2017). Aduziu-se também a existência de irregularidades no fornecimento 

de combustível, dado que, em algumas datas, os veículos do sistema prisional não apresentavam 

o registro de quilometragem ou demonstravam valores de consumo de gasolina fora do padrão 

(RORAIMA, 2017a). 

Nesse sentido, foram encaminhadas pela CPI: a realização de auditoria de natureza 

operacional para verificação dos recursos aplicados no sistema penitenciário; a apuração das 

ocorrências registradas, com o fito de aprofundar as investigações e deliberações realizadas pela 

                                                 

10De acordo com o relatório final produzido pela Comissão “entende-se que uma pessoa que tenha autoridade direta 

e imediata sobre um agente ou grupo de agentes que pratica ilicitude, em situação ou contexto de que tenha 

conhecimento ou necessariamente devesse tê-lo, poderá ser responsabilizada pela infração do mesmo modo que os 

autores imediatos” (RORAIMA, 2017a, p. 202). 
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Comissão; a adoção de providências nos processos considerados irregulares pelo Tribunal de 

Contas de Roraima; a apuração da responsabilidade civil e criminal dos ilícitos encontrados nos 

contratos de alimentação e nos desvios de combustível; e, por fim, a apuração do pagamento 

irregular de R$ 3.500.000,00 pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, sem o empenho e 

sem os devidos processo e recebimento dos materiais e serviços (RORAIMA, 2017). 

Assim, concluiu-se pelo indiciamento da ex-governadora de Roraima, do Secretário de 

Justiça e Cidadania e Gestor do Fundo Penitenciário, à época dos fatos11, bem como pelo 

indiciamento dos sócios da empresa que receberam pela aquisição do material de segurança e 

locação de veículos, além da proprietária da empresa fornecedora de alimentação para as unidades 

prisionais. Também foram indiciados os fiscais da vigilância sanitária do Estado12. 

Como se vê, a Comissão se considerou apta não só para investigar as supostas ilicitudes 

penais e administrativas no que toca o fornecimento de alimentação, combustível e equipamentos 

de segurança para os presídios do Estado, como também sintetizou todas os seus 

encaminhamentos na remessa para os órgãos de persecução correspondentes dos trabalhos da 

CPI. De forma paradoxal, não se considerou competente para investigar ou provocar os órgãos 

de persecução em relação à denúncia perpetrada pelos familiares dos sete detentos desaparecidos 

da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.  

 

2.5. DOS SENTIDOS ATRIBUÍDOS À VIOLÊNCIA NO CÁRCERE E O CASO DOS SETE 

DESAPARECIDOS  

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito considerou em seu relatório final que a sua criação 

foi motivada também pela necessidade de investigação da realidade do Sistema Prisional no 

Estado de Roraima, com destaque para a violência, crime organizado e suas ramificações dentro 

dos estabelecimentos prisionais (RORAIMA, 2017). Nesse sentido, verifica-se que a Comissão 

atribuiu aos grupos prisionais responsabilização pela violência prisional, no sentido amplo, e, 

mais especificamente, pelos massacres e mortes geradas nesse contexto: 

Isto porque a guerra entre facções criminosas dentro dos presídios de Roraima ficou 

evidente quando 103 (cento e três) detentos da PAMC se declararam integrantes do 

Comando Vermelho (CV), organização oriunda do Rio de Janeiro e, ameaçados de 

morte por presos pertencentes ao Primeiro Comando da Capital (PCC), oriunda de São 

Paulo, solicitaram a transferência para outras unidades prisionais. A chance de um 

                                                 

11Pela prática das condutas tipificadas nos artigos 89 e 90 da Lei n. 8.666/1993 e artigos 288 e 315 do Código Penal, 

além dos artigos 10, 11 e 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/1992 (BRASIL, 1940; 1992; 1993).  
12Pela prática das condutas tipificadas nos artigos 288 e 299 do Código Penal e dos atos de improbidade administrativa 

previstos nos artigos 11 e 12, III, da Lei n. 8.429/1992 (BRASIL, 1940; 1992). 
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detento ser morto em um presídio do estado cresceu cinco vezes em relação aos últimos 

3 (três) anos, quando foram registrados somente 6 (seis) assassinatos. Prova disto foi 

que, em 2016, o estado registrou o maior número de mortes de presos em rebeliões em 

toda a sua história, destacando-se que, no Brasil, nenhuma outra unidade da federação 

teve um número tão grande de detentos mortos em um curto período (RORAIMA, 2017, 

p. 29, 30).  

Segundo o Mecanismo, os massacres prisionais evidenciaram a crise vivida pelo sistema 

prisional roraimense, a qual é atravessada por péssimas condições de detenção, pela violência 

constante de agentes prisionais contra os detentos e pela ação de grupos prisionais diante da 

omissão do Estado. O referido órgão também informou que a resposta estatal, frente ao contexto 

de crise foi, em suma, enrijecer as rotinas prisionais e cercear os direitos dos presos, o que 

incrementou a tensão nas prisões, especialmente em virtude do uso excessivo da força policial 

(BRASIL, 2018b). Tais informações prestadas pelo Mecanismo apresentam consonância com os 

achados empíricos do presente trabalho, especialmente no que tange a demanda dos agentes 

penitenciários de possuir mais armamento para lidar com a violência prisional; pelas reclamações 

dos internos em relação ao uso excessivo da força pelos agentes penitenciários; bem como em 

relação ao quadro de violação sistemática aos direitos assistenciais da pessoa encarcerada, 

previstas na Lei de Execução Penal, como os direitos à assistência jurídica e material 

(RORAIMA, 2017).  

O relatório final também mencionou que os massacres ocorridos em outubro de 2016 e 

janeiro de 2017 geraram inúmeras mortes de pessoas presas na Penitenciária Agrícola de Monte 

Cristo. Se considerou também que os episódios foram causados especialmente em razão da 

atuação das facções criminosas no interior da unidade prisional. 

(...)  

a Penitenciária Agrícola registrou, em outubro de 2016, o primeiro massacre da história 

do sistema prisional em Roraima. Ao total, as prisões de Roraima foram cenário de ao 

menos 15 (quinze) homicídios somente entre os meses de janeiro a novembro de 2016, 

o que representa média superior a uma morte a cada mês. Parte dos assassinatos ocorreu 

entre outubro e novembro do decorrente ano, onde uma guerra declarada entre facções 

criminosas que atuam dentro e fora dos presídios culminou na morte de 13 (treze) 

detentos. A maior parte das mortes de presos ocorreu na Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo (PAMC), a maior unidade prisional do Estado, localizada na zona rural de 

Boa Vista. Não obstante, em janeiro de 2017, mais de 33 (trinta e três) detentos foram 

mortos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, ocasião em que alguns presos 

estavam mutilados, com as cabeças separadas do corpo (RORAIMA, 2017, p. 30).  

A comissão ainda assinalou em seu relatório final que a situação do sistema prisional de 

Roraima é ilegal, pois além da existência de guerras entre as facções, os direitos básicos da pessoa 

encarcerada não são respeitados. Nesse sentido, se observa que a CPI, de forma reiterada, atribui 

correlação entre a não observância dos direitos previstos na Lei de Execução Penal, violência e 

atuação dos grupos prisionais:  

Conforme já demonstrado, a situação nos presídios de Roraima não é a prevista na 

legislação, o que foi constatado pelas diligências realizadas por esta CPI. 
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Ora, ao invés de reeducar e ressocializar, é mais provável que o preso deixe o presídio 

pior do que entrou, além da guerra existente entre facções criminosas, os direitos básicos 

não são, nem de longe, respeitados (RORAIMA, 2017, p. 31). 

A CPI consignou também que as penitenciárias do Estado de Roraima são vulneráveis no 

aspecto da segurança porque “as leis estatais são substituídas pelos estatutos das facções” 

(RORAIMA, 2017, p. 177). Entretanto, é sabido que é responsabilidade da gestão prisional 

resguardar a vida e integridade física das pessoas que estão sob a sua custódia, assim como lidar 

com os conflitos existentes nas unidades. Portanto, essa substituição alegada pela Comissão é 

uma consequência da omissão da administração prisional, ou seja, trata-se de um problema de 

gestão. Nesse sentido, o Mecanismo consignou que o fenômeno de grupos prisionais, em última 

análise, diz respeito ao conjunto de omissões estruturantes da administração prisional e da 

consequente permissividade para a violência (BRASIL, 2018b, p. 138). 

Além da violência relativa aos massacres, a Comissão, em seu relatório final, também 

assinalou que um dos motivos da criação da CPI foi a apuração denúncias de torturas e maus-

tratos (RORAIMA, 2017). Assim, apesar da Comissão reiterar que a responsabilidade dos 

massacres e violência é um problema causados pelos grupos prisionais, em apenas em dois únicos 

trechos, das quase 300 páginas do relatório final, se reconheceu expressamente a responsabilidade 

estatal de resguardar a integridade física dos presos, assim como de coibir a tortura nos 

estabelecimentos prisionais:  

A CPI reconhece que o Estado tem o dever de garantir a integridade física dos detentos 

sob sua custódia, não sendo admitido que os próprios presos se agridam ou venham a 

ser torturados por aqueles que tem a obrigação de manter a ordem dentro dos 

estabelecimentos prisionais (RORAIMA, 2017, p. 33). 

(...) 

Ademais, no ambiente carcerário, há uma realidade cruel, desumana, ilegal, pois foi 

observado, nos estabelecimentos penais, tensão, medo, repressão, torturas e violência – 

ambiente que, em certa medida, atinge e se estende aos parentes, em especial, quando 

das visitas nas unidades prisionais (RORAIMA, 2017, p. 47). 

Especificamente em relação à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, se constataram 

denúncias de tortura em relação aos apenados neuroatípicos, além de outras violações cometidas 

pelos agentes penitenciários e da segurança pública: 

Recebemos reclamações de abusos feito pelos agentes penitenciários e BOPE, que, às 

vezes, chegavam na madrugada e largavam uma bomba na ala (...). Notamos que tinha 

uma ala com vários internos que poderíamos claramente verificar que eles tinham 

problemas mentais, pois ficavam em pé, andando a esmo e apresentavam nas suas costas 

e pernas marcas de balas de borracha, depois ficamos sabendo, conversando com outros 

internos, que era porque eles saiam andando em direção dos muros, e quando os agentes 

mandavam que eles parassem, e eles não davam atenção, então, eles atiravam neles. 

Fomos informados também por esses internos que essas pessoas doentes não recebiam 

medicação própria. E o que nos chamou atenção, é que eles estavam sendo cuidados 

pelos próprios internos (...). Outro caso que nos chamou muita atenção é que nós 

estávamos dentro do presídio, mais ou menos, ao meio-dia e dez, ficamos conversando 

com alguns internos, quando ouvimos um estrondo vindo do presídio e o pessoal 

correndo, ficamos sabendo que era uma bomba jogada por policiais. Quer dizer, eles 

nem respeitaram a nossa presença dentro do presídio (RORAIMA, 2017, p. 52).  
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(...). Ser afastado da PAMC o agente penitenciário Santana por ter comportamento 

agressivo, desrespeitoso e desumano no exercício de sua função de manter a ordem e 

segurança no interior do presídio, conforme relato de vários reeducandos e de alguns de 

seus pares (RORAIMA, 2017, p. 53). 

 (...). Reclamações de vários internos com relação ao agente penitenciário Santana que, 

quando está no plantão, fica incitando-os, apontando a espingarda calibre 12 em direção 

dos internos e, com muita frequência, lança bombas de gás lacrimogênio na madrugada 

para causar distúrbios nas celas (RORAIMA, 2017, p. 55). 

Além das denúncias de tortura, a Comissão constatou a existência de óbitos não 

explicados no interior das unidades prisionais (RORAIMA, 2017). Nesse sentido, a CPI aduziu 

que familiares de presos dados como foragidos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo 

procuraram a CPI e foram ouvidos em 24 de maio de 2017. De acordo com o relatório final da 

Comissão, as famílias asseguraram que seus parentes apenados foram retirados à força da unidade 

prisional por agentes da segurança pública do Estado e que até a referida data nenhum deles entrou 

em contato com a família, o que seria incomum. A Comissão ainda assinalou que a narrativa do 

governo é de que os presos estão foragidos e escaparam por um buraco na parede:  

Ainda sobre a violência dos estabelecimentos prisionais, seja ela advinda de facções 

criminosas ou não, mulheres de presos dados como foragidos da Penitenciária Agrícola 

de Monte Cristo procuraram a CPI, sendo ouvidas em 24 de maio de 2017. Isto porque 

o Governo divulgou que 7 (sete) presos escaparam através de um buraco na parede, em 

24 de abril de 2017.  No entanto, a versão é contestada pelos familiares, os quais 

asseguram que os presos foram tirados à força de dentro da unidade por agentes que 

atuam na segurança pública do estado. Segundo relatos, até a referida data nenhum preso 

entrou em contato com a família, o que seria incomum (RORAIMA, 2017, p. 33).  

Conforme já informado, familiares reportaram para os canais de mídia que a narrativa do 

Sistema Penitenciário de fuga dos presos não explica de maneira satisfatória o ocorrido, pois o 

local onde os detentos fugiram, em tese, é vigiado (RORAIMA, 2017). Além disso, informaram 

também que outros presos viram quando os sete foram retirados à força por agentes da segurança 

pública (G1 RR, 2017).  

No ponto, oportuno rememorar o conceito jurídico-internacional de desaparecimento 

forçado, positivado pela Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o 

Desaparecimento Forçado, qual seja: a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma 

de privação de liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de 

pessoas agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a subsequente recusa em 

admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, 

privando-a assim da proteção da lei (BRASIL, 2016). Nesse sentido Ozanam (2021) afirma que 

“floresce a constatação de que a Convenção Internacional tem servido de substrato para a 

designação de episódios de desaparecimento forçado em democracias, o que conduz à conclusão 

de que o conceito em tela, apesar de seu posicionamento histórico, reveste-se de certa elasticidade 
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que possibilita sua expansão para contextos distintos daquele que o consagrou” (OZANAM, 

2021, p. 39).  

Importante sublinhar também que apesar do relatório informar que houve a oitiva das 

famílias dos sete desaparecidos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, nenhum trecho da 

referida oitiva foi transcrito para o relatório final da CPI ou feita a juntada do termo de depoimento 

nos documentos produzidos durante os trabalhos realizados pela Comissão. Não há menção sobre 

o tratamento, localização ou encaminhamento da referida diligência. Além disso, a oitiva só 

ocorreu após a busca ativa dos familiares por apoio na Comissão dos Direitos Humanos, Minorias 

e Legislação Participativa da Assembleia:  

Termo de Depoimento - 24/05/2017 - Depoimento, apenas como informantes, das 

famílias de presos dados como foragidos pelo Estado em 24 de abril de 2017 

(RORAIMA, 2017, p. 24).  

(...) 

O depoimento à CPI ocorreu após as famílias terem pedido apoio da Comissão dos 

Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa da Assembleia 

(...). (RORAIMA, 2017, p. 33).  

Segundo os registros de atividades e diligências realizadas pela CPI, a Comissão também 

decidiu convocar o Presidente da Associação dos familiares e Amigos dos Reeducandos de 

Roraima para prestar depoimento, em 18.10.2016: “Intimação - 18.10.2016 - Ao Sr. Saturno 

Souza, Presidente da Associação dos familiares e Amigos dos Reeducandos de Roraima –AFAR” 

(RORAIMA, 2017, p. 14).  

Porém não há nenhum registro documentado do depoimento no relatório final, somente 

se menciona a diligência de intimação. Em outras palavras, nenhuma contribuição das oitivas dos 

familiares foi efetivamente levada a cabo e oficializada pela CPI. Em contraposição à prática 

burocrática da Comissão em relação aos familiares, observou-se que a CPI convidou para prestar 

informações diversos atores da segurança pública e penitenciária. Inclusive, uma parte 

considerável das diligências empreendidas pela CPI diz respeito à qualidade de trabalho desses 

agentes estatais: 

Ofício nº 08/2016 - 18.08.2016 - A Diretora da Cadeia Feminina do Estado de Roraima, 

Senhora Sandra Regina Monteiro Santos, informando que a Comissão fará uma visita 

técnica. 

Ofício nº 09/2016 - 18.08.2016 - Ao Diretor da Casa do Albergado do Estado de 

Roraima, Senhor Alain Delon Jordão de Souza Correia, informando que Comissão fará 

uma visita técnica. 

Ofício nº 11/2016 - 18.08.2016 - Ao Diretor do Centro de Progressão Penitenciária 

(CPP), Senhor André Braga Lima, informando que a Comissão fará uma visita técnica.  

Intimação - 19.10.2016 - Ao Sr. João Carlos Santos – Comandante da Companhia 

Independente de Policiamento de Guarda (GIPGP) para prestar informações sobre 

episódios ocorridos no Sistema Prisional do Estado de Roraima (RORAIMA, 2017, p. 

10 - 24). 

No ponto, é pertinente assinalar que os sete desaparecidos da Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo supostamente estariam envolvidos, direta ou indiretamente, no homicídio de um 
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agente penitenciário. Fato este que explica a tensão entre esses atores, bem como a vocalização 

desigual entre familiares de presos vítimas da violência estatal e agentes penais no âmbito da CPI:  

O caso teria iniciado em 21 de abril, quando duas pessoas foram presas acusadas de 

terem assassinado um agente penitenciário. Um terceiro acusado teria morrido 

supostamente em confronto durante uma operação policial. As informações recebidas 

pela equipe de Missão indicam que esses presos foram torturados desde o momento da 

detenção e que, no dia 23 de abril, outros 5 presos foram retirados de dentro dos 

pavilhões da PAMC para área da triagem, onde se encontravam os 2 primeiros. Na 

madrugada do dia 24 de abril, os 7 presos teriam sido retirados por policiais militares e 

agentes penitenciários das suas celas e não mais se teve notícias dele (BRASIL, 2018a, 

p. 121). 

A partir dos achados empíricos da análise documental realizada, se verifica, portanto, que 

a violência é compreendida como um fenômeno advindo da atuação dos grupos prisionais. 

Seguindo essa linha, os massacres, aduzidos no relatório final como uma ramificação da 

violência, são compreendidos também como uma consequência do domínio das unidades 

carcerárias pelos grupos prisionais. Da mesma forma, as mortes geradas nesse contexto são 

entendidas como resultado da ação dos referidos grupos. Se observa também que a CPI 

estabeleceu uma relação entre a perda da força da gestão prisional e a violência. Entretanto, tal 

enfraquecimento é narrado pela CPI como uma consequência gerada pela disputa de forças entre 

grupos prisionais e gestão carcerária, mas não como a atuação dos grupos prisionais frente à 

ausência do Estado. Como se vê, as diferentes categorias de violação de direitos da pessoa 

apenada apresentam o mesmo movimento de deslocamento da responsabilidade pela violência às 

pessoas apenadas e aos grupos prisionais, seja no tratamento das possíveis vítimas de 

desaparecimento como pessoas foragidas, seja na atribuição da responsabilidade aos grupos 

prisionais pelos massacres e, consequentemente, pelas mortes geradas nesse contexto de 

supressão generalizada de direitos.  
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3  AS DISPUTAS NARRATIVAS EM TORNO DO CASO À CAUSA: AS CONDIÇÕES 

DE EMERGÊNCIA DO FENÔMENO DO DESAPARECIMENTO FORÇADO DE 

PRESOS COMO CAUSA PÚBLICA E JURÍDICA  

 

No âmbito da Comissão, especificamente no que tange o caso dos sete desaparecidos da 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, se observa a atuação de três atores principais envolvidos 

na disputa da narrativa em torno do fato: familiares dos sete desaparecidos na Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo; os integrantes da CPI do caos do sistema penitenciário de Roraima; e 

a gestão prisional da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. No relatório final da Comissão, 

relatou-se que a narrativa dos familiares é de que os presos “foram tirados à força de dentro da 

unidade por agentes que atuam na segurança pública do estado (...) até a referida data nenhum 

preso entrou em contato com a família, o que seria incomum”. Por sua vez, o relatório final 

consignou que “o Governo divulgou que 7 (sete) presos escaparam através de um buraco na 

parede, em 24 de abril de 2017”. Diante dessas perspectivas, o posicionamento da Comissão foi 

de que “a CPI não pode investigar este caso específico, as informações serão remetidas aos órgãos 

de controle para que sejam adotados os procedimentos adequados” (RORAIMA, 2017, p. 33).  

A CPI, ao trazer uma breve passagem com a versão dos familiares, demonstra a 

vocalização desigual desse ator em detrimento da perspectiva da gestão prisional sobre os 

sentidos da violência carcerária. Essa disparidade no tratamento pode ser ilustrada pelos seguintes 

achados: na convocação majoritária de agentes da segurança pública pela CPI; na transcrição das 

oitivas dos grupos policiais para o relatório final e na exclusão dos depoimentos dos familiares; 

além do encaminhamento dos trabalhos finais direcionados em sua maioria aos interesses da 

classe policial penal e penitenciária. Assim, é possível se apreender que a CPI, enquanto um 

terreno de disputa, agiu no sentido positivo para que a narrativa entre administração prisional e 

familiares dos presos desaparecidos fosse díspar, com clara beneficência de um em detrimento 

do outro, em outras palavras, do Estado em detrimento de familiares de vítimas deste. 

Diante desse contexto, busca-se entender como tais disputas enunciativas engendradas no 

bojo da CPI e materializadas em seu relatório final, contribuíram para a construção, ou exclusão 

da arena pública de direitos, do caso dos sete desaparecidos como uma causa social e jurídica, 

tendo como referência o caso dos sete desaparecidos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, 

em março de 2017, como um fenômeno social de desaparecimento de presos no contexto prisional 

contemporâneo.  
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Para auxiliar teoricamente na referida análise, será utilizado como recurso interpretativo 

a noção de construção de causa pública e jurídica desenvolvida por Letícia Ferreira. A 

pesquisadora, por meio da etnografia documental, analisou os sentidos da invisibilidade dos casos 

de desaparecimento social e das estratégias acionadas por diferentes atores para se questionar essa 

irrelevância, bem como propiciar uma transposição do caso à causa. O objeto da autora foi o 

desaparecimento social no Brasil contemporâneo e sua gerência por agentes e agências públicas, 

em especial as repartições policiais. Em sua pesquisa, evidenciou-se que as disputas de 

perspectivas dos atores sociais envolvidos na “passagem do plano dos casos e sofrimentos 

particulares para o patamar de generalidade política, em que responsabilidades, interesses e 

demandas tendem a ser formulados como problemas” (FERREIRA, 2015, p. 185).  Apesar do 

desaparecimento cível apresentar distinções substanciais em relação ao desaparecimento forçado 

no contexto prisional, a contribuição de Letícia Ferreira é cabível e oportuna aqui para se pensar 

na “estratégia a partir da qual se pode pensar a constituição do desaparecimento de pessoas em 

presídios como uma causa pública e jurídica, qual seja, o jogo enunciativo entre gramáticas 

dissonantes em que as responsabilidades são distribuídas de forma cruzada” (OZANAM, 2021, 

p. 43). Nesse sentido, entende-se aqui que a construção de causas e problemas sociais, enquanto 

produto da mobilização de uma gramática produtora de direitos e reivindicações (VIANNA, 

2013), necessita de condições para a sua emergência como causa social.  

Assim, se vê que a narrativa da administração prisional, materializada no relatório final 

da CPI, representou óbice para a construção do fenômeno do desaparecimento forçado na prisão 

como uma causa social, diante da nomeação do desaparecimento dos presos como um episódio 

de fuga de apenados. Por sua vez, familiares, ao nomearem o fenômeno como caso de 

desaparecimento de detentos, assumem um papel ativo no oferecimento de condições para 

transposição do caso à causa pública. Por fim, a Comissão Parlamentar de Inquérito, por meio de 

um fundamento técnico e procedimental, se posiciona como incapaz de lidar com o caso, o que 

contribui diretamente para a invisibilidade do fenômeno e, concomitantemente, para a sua 

exclusão da arena pública de direitos. 

Dessa maneira, de um lado se tem os poderes legislativo e executivo do Estado blocados 

e representados pela Assembleia de Roraima e pela administração prisional da Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo. Do outro lado, se tem os familiares dos sete desaparecidos da 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Diante desse quadro de forças desigual, a CPI não só 

vocalizou de acordo com os interesses estatais a perspectiva da gestão prisional sobre os sentidos 

da violência prisional e o fenômeno do desaparecimento, mas também ignorou qualquer 
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contribuição dos familiares das vítimas de violência de Estado. Nesse sentido, consigna Beatriz 

Chaves sobre o apagamento das demandas vocalizadas pelas mães pelo Poder Judiciário em 

relação ao caso dos setes desaparecidos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em 24 de abril 

de 2017: 

O comportamento negligente das autoridades investigativas, que se fecha para o suplício 

constante de mães, esposas e filhas desesperadas para reencontrar seus familiares, é um 

desses reflexos. Ele escancara a forma desumanizada como os órgãos estatais, desde as 

instâncias inferiores, na Delegacia de Polícia, até outras mais altas, no Ministério 

Público, lidam com a existência dessa gente, já que se somam a omissão nas 

investigações e a aceitação cega da narrativa estatal de evasão, que serve como uma 

espécie de “tapa-buraco” para selar o assunto. Os testemunhos de seus colegas 

encarcerados são, assim como nos exercícios de supressão de vozes identificados nas 

sentenças condenatórias, invisibilizados, até porque as próprias testemunhas, nesse caso, 

se encaixam no estereótipo de vidas “indignas” que não merecem ter suas vozes ouvidas. 

E assim como nas outras situações em que há desaparecimento forçado, o intuito é fazer 

parecer que existe somente uma versão nessa história (COELHO, 2020, p. 58, 59).  

Assim, se verifica o incrementa do antagonismo entre familiares e Estado, representado 

pela gestão prisional e CPI. Nesse sentido, as pesquisadoras Juliana Farias e Adriana Vianna, em 

estudo envolvendo situações de luta por justiça e expressão da dor por familiares de pessoas 

mortas pela polícia militar, no Rio de Janeiro, constataram o antagonismo narrativo discursivo 

institucional se construía de forma antagônica aos relatos das mães: 

Tal antagonismo alimenta-se de duas representações interconectadas que se expressam, 

em diferentes momentos, sob a forma de acusações: a primeira delas de ser o Estado o 

responsável direto pela morte em si dos seus filhos e familiares; a outra, de reforçar a 

ilegalidade e a injustiça que envolveriam essas mesmas mortes, ao não condenar os 

culpados e ao não se esforçar para apurar as condições em que a violência fatal foi 

exercida (FARIAS; VIANNA, 2011. p. 14).  

Apesar da pesquisa supra tratar sobre a violência urbana, a disparidade narrativa relatada 

apresenta consonância com o achado do presente trabalho no que toca as disputas construídas em 

torno de casos envolvendo Estado e familiares de vítimas de violência estatal. Assim, as disputas 

narrativas em torno do desaparecimento de detentos, essa dissonância fica mais evidente, em 

razão da administração prisional ser oficialmente um fazer de Estado. Ademais, os sete 

desaparecidos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo supostamente estavam envolvidos, 

direta ou indiretamente, no homicídio de um agente penitenciário, o que incrementa mais a tensão 

narrativa entre Estado e familiares: 

O caso teria iniciado em 21 de abril, quando duas pessoas foram presas acusadas de 

terem assassinado um agente penitenciário. Um terceiro acusado teria morrido 

supostamente em confronto durante uma operação policial. As informações recebidas 

pela equipe de Missão indicam que esses presos foram torturados desde o momento da 

detenção e que, no dia 23 de abril, outros 5 presos foram retirados de dentro dos 

pavilhões da PAMC para área da triagem, onde se encontravam os 2 primeiros. Na 

madrugada do dia 24 de abril, os 7 presos teriam sido retirados por policiais militares e 

agentes penitenciários das suas celas e não mais se teve notícias dele (BRASIL, 2018a, 

p. 121).  
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A referida tensão entre Estado e familiares de pessoas vítimas de violência de Estado 

também foi constatada por Fábio Araújo, em suas pesquisas sobre a experiência de vítimas de 

desaparecimento forçado, no contexto urbano, por meio da qual constatou uma queixa reiterada 

das famílias no que toca o tratamento dos casos pela polícia (ARAÚJO, 2016, p. 40). Nesse 

sentido, as famílias além de sofrerem a dor da perda ou da angústia da “morte inconclusa”, 

também são protagonistas fundamentais na consubstanciação da categoria do desaparecimento 

forçado: 

São eles que, ao testemunhar, relatar, contar, falar, narrar, agir, em nome do “caso”, 

ensaiam uma tomada de voz que dê forma à personagem fantasmagórica do 

desaparecido forçado. Enquanto na rotina do trabalho policial o desaparecimento é 

produzido como uma ocorrência irrelevante, nos relatos dos familiares dos 

desaparecidos que acompanhei o problema é construído como algo que demanda 

urgência de ação (ARAÚJO, 2016, p. 56). 

Nessa linha, a pesquisadora Letícia Ferreira aduziu que os familiares de pessoas 

desaparecidas, apesar de exercerem um papel ativo na gestão dos casos de desaparecimento 

social, estão situados abaixo do patamar decisivo em relação aos policiais responsáveis por coletar 

as informações das famílias comunicantes. Considera também que os casos de desaparecimento 

cível estão presentes na fala das mães de desaparecidos como episódios extremamente 

traumáticos, os quais necessitam de empatia e mobilização pelos atores sociais. Segundo a autora, 

seus pronunciamentos e sentimentos evidenciam a importância do seu papel na gestão do 

desaparecimento como um grave problema social. Assim, “as mães de desaparecidos não só 

negam esse lugar, como também ocupam posição central na construção do desaparecimento como 

causa pública” (FERREIRA, 2015, p. 222).  

Segundo Letícia Ferreira, as mães são consideradas porta-vozes naturais das famílias de 

pessoas desaparecidas. Para as mães o desaparecimento como uma causa de dor infindável se 

apresenta também como um problema que se estende no tempo e tem como desdobramento a 

“falta de desfecho, de notícias e de informações”, sintetizadas com expressões como “luto das 

mães de desaparecidos”, “um tipo de luto” e “morte inconclusa” (FERREIRA, 2015, p. 197). De 

acordo com os relatos de familiares dos sete desaparecidos de Monte Cristo, prestados para os 

canais de mídia, o encontro da pessoa desaparecida é uma demanda “independente se estiver vivo 

ou morto”.  No mesmo sentido, assinala o deputado Evangelista Siqueira que “Segundo os 

familiares, estes reeducando não entraram em contato com as famílias, a DICAP [Divisão de 

Investigação e Captura], como de costume, também não entrou em contato com as famílias e elas 

estão em desespero, sem saber onde seus familiares se encontram” (RORAIMA, 2017). No ponto, 

é importante frisar que a ausência de corpo impede a realização de rituais fúnebres, a simbolização 

da perda e o trabalho de memória (RODRIGUES, 2020, p. 136). Segundo Araújo (2016), ao 
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pensar o desaparecimento forçado, assinala que se “não tem corpo, não tem crime”. Além de 

desvelar dinâmicas de violência estatal e criminal, a ausência do corpo nega também o 

enlutamento dessas vidas (PRANDO; GODOI, 2020, p. 11).  

Assinala Judith Butler (2015), ao tratar sobre o luto e enquadramento da guerra dos 

Estados, que a vida não pode ser considerada perdida se não for primeiro considerada vida, em 

outras palavras, a possibilidade de ser enlutada é um pressuposto para toda vida que importa. 

Nesse sentido, afirmar que uma vida pode ser perdida ou sistematicamente negligenciada até 

resultar na sua morte significa delimitar ao máximo a sua precariedade (BUTLER, 2015). De 

acordo com os achados do presente trabalho, as condições de aprisionamento da Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo são atravessadas pela violação generalizada de direitos da pessoa 

encarcerada, que é um quadro típico dos cenários que são palcos de massacres prisionais. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que há uma potencialização da precariedade dessas vidas no ambiente 

carcerário, o que possibilita condições para a produção de corpos desaparecíveis, matáveis, e, 

portanto, não passíveis de enlutamento.  

Segundo Mallart (2019), mais do que fazer morrer ou fazer sumir, o desaparecimento 

forçado, representado pela figura do morto-vivo, representa a possibilidade de converter os vivos 

numa zona de sombra:  

Ao invés de munições que penetram e perfuram os corpos, ceifando vidas, a reclusão 

nos “buracos”, as reduções (ar, àgua e luz) e os excessos (psicofármacos, torturas e 

terror). Sendo assim, uma outra forma de aniquilar, cuja imagem que a ilustra não é o 

projétil no corpo, mas a baba que escorre pela boca. Mais do que fazer morrer ou, para 

recordar os desaparecimentos forçados, “fazer sumir” (ARAÚJO, 2016), trata-se de 

fazer baba. Em certa medida, nem a produção da morte, nem a manutenção da vida, mas 

a figura do morto-vivo, o qual, por mais que acompanhe o paradigma do extermínio, 

parece nos sugerir os contornos de algo mais atroz. Antes da morte, é necessário que o 

olhar se detenha sobre essa espécie de experimentação, que faz com que os próprios 

vivos se convertam numa zona de sombra (MALLART, 2019, p. 253).  

Portanto, não se trata apenas da condição produtiva de mortos-vivos, mas também da 

gestão de vidas matáveis, desaparecíveis e não passíveis de enlutamento. A morte, a supressão 

generalizada de direitos, os massacres, o desaparecimento, a negação ao luto são modalidades de 

violências institucionais-carcerárias. Fábio Araújo consigna o desaparecimento forçado como um 

dispositivo de “governo-gestão” (ARAÚJO, 2016). Tais práticas de violências, apesar de fazerem 

parte do gerir de Estado, são possibilitadas e perfiladas graças ao movimento de deslocamento da 

responsabilidade pela violência à pessoa encarcerada, seja no tratamento das possíveis vítimas de 

desaparecimento forçado na prisão como pessoas foragidas, seja na atribuição da 

responsabilidade aos grupos prisionais pelos massacres e, consequentemente, das mortes geradas 

nesse contexto de supressão generalizada de direitos. 
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4  CONCLUSÃO  

 

A participação majoritária e ativa da classe policial penal refletiu significativamente na 

construção dos sentidos atribuídos à violência no cárcere, especialmente diante da possibilidade 

de responsabilização desta categoria diante das violências perpetradas no cárcere, como a 

produção de desaparecimentos de pessoas que estão sob a tutela da gestão prisional. O que em 

certa medida explicou também a aproximação entre a CPI e a gestão prisional das unidades 

penitenciárias de Roraima. Por isso, houve um interesse corporativo, o qual foi traduzido pela 

compreensão de que as condições de trabalho dessa categoria foram uma das causas da crise do 

sistema prisional do Estado de Roraima. Além disso, a maior parte dos convidados para prestar 

informações na CPI foram atores da carreira de Segurança Pública. Por sua vez, familiares de 

vítimas de violência do Estado, os quais denunciaram o desaparecimento de seus parentes, não 

tiveram a sua contribuição mencionada no relatório.  

A CPI consignou também que o sistema penitenciário de Roraima, de forma inegável, 

ocasionou violações de direitos da pessoa encarcerada, especialmente no que toca a assistência 

jurídica, a assistência material e direito à saúde. Contudo, como solução foi sugerida a 

construção de mais presídios, que ao invés de solucionar o problema, ocasiona mais 

aprisionamento.  

Apesar de grande parte dos trabalhos da CPI serem destinados aos interesses da classe 

policial penal, a categoria dos ilícitos administrativos e penais foi tratada com maior relevância 

pela Comissão. Por isso, a maioria dos encaminhamentos de todo o trabalho realizado pela CPI 

se deu no sentido de responsabilização de pessoas envolvidas pelas supostas práticas ilícitas 

relacionadas ao fornecimento de alimentação, combustível e equipamentos de segurança para 

os presídios do Estado, o qual indicou forte componente político na escolha da 

responsabilização das pessoas e, consequentemente, da instrumentalização da CPI como 

munição contra adversários partidários. No ponto, é importante assinalar que a CPI se 

considerou apta para investigar as supostas ilicitudes penais e administrativas citadas, 

entretanto, não se considerou competente para investigar ou provocar os órgãos de persecução 

em relação à denúncia perpetrada pelos familiares dos sete detentos desaparecidos da 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.   

A partir dos achados empíricos da análise documental realizada, se verificou também que 

a violência foi compreendida como um fenômeno advindo da atuação dos grupos prisionais. 

Seguindo essa linha, os massacres, aduzidos no relatório final como uma ramificação da 
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violência, foram compreendidos como uma consequência do domínio das unidades carcerárias 

pelos grupos prisionais. Da mesma forma, as mortes geradas nesse contexto foram entendidas 

como resultado da ação dos referidos grupos. Como se vê, as diferentes categorias de violação de 

direitos da pessoa apenada apresentaram o mesmo movimento de deslocamento da 

responsabilidade pela violência às pessoas apenadas e aos grupos prisionais, seja no tratamento 

das possíveis vítimas de desaparecimento como pessoas foragidas, seja na atribuição da 

responsabilidade aos grupos prisionais pelos massacres e, consequentemente, pelas mortes 

geradas nesse contexto de supressão generalizada de direitos.  

Nesse contexto, as condições de aprisionamento da Penitenciária Agrícola de Monte 

Cristo, a qual foi palco de dois grandes massacres, abriram possibilidade para a potencialização 

da precariedade das vidas de pessoas apenadas, o que propiciou condições para a produção de 

corpos desaparecíveis, matáveis, e, portanto, não passíveis de enlutamento.  A morte, a supressão 

generalizada de direitos, os massacres, o desaparecimento, a negação ao luto, enquanto 

modalidades de violências institucionais-carcerárias também foram possíveis graças ao 

movimento de deslocamento da responsabilidade pela violência à pessoa encarcerada, seja no 

tratamento das possíveis vítimas de desaparecimento forçado na prisão como pessoas foragidas, 

seja na atribuição da responsabilidade aos grupos prisionais pelos massacres. 

Especificamente em relação ao caso dos sete desaparecidos da Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo, a construção dos sentidos em torno do caso foi atravessada pela atuação de três 

atores principais: familiares dos sete desaparecidos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo; os 

integrantes da CPI do caos do sistema penitenciário de Roraima; e a gestão prisional da 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Nessa esteira, a CPI, ao trazer uma breve passagem com 

a versão dos familiares, demonstrou a vocalização desigual desse ator em detrimento da 

perspectiva da gestão prisional sobre os sentidos da violência carcerária, em razão da convocação 

majoritária de agentes da segurança pública para compor e depor na Comissão, além da 

transcrição das oitivas dos grupos policiais para o relatório final e na exclusão dos depoimentos 

dos familiares, bem como no encaminhamento dos trabalhos finais direcionados em sua maioria 

aos interesses da classe policial penal e penitenciária. Assim, foi possível se apreender que a CPI, 

enquanto um terreno de disputa e ator envolvido nela, agiu no sentido positivo para que a disputa 

narrativa entre administração prisional e familiares dos presos desaparecidos fosse desigual. 

Assim, se vê que a narrativa da administração prisional, materializada no relatório final 

da CPI, representou óbice para a construção do fenômeno do desaparecimento forçado na prisão 

como uma causa social, diante da nomeação do desaparecimento dos presos como um episódio 



31 

 

 

 

de fuga de apenados. Por sua vez, familiares, ao nomearem o fenômeno como caso de 

desaparecimento de detentos, assumiu um papel ativo no oferecimento de condições para 

transposição do caso à causa pública. Por fim, a Comissão Parlamentar de Inquérito, por meio de 

um fundamento técnico e procedimental, se posiciona como incapaz de lidar com o caso, o que 

contribui diretamente para a invisibilidade do fenômeno e, concomitantemente, para a sua 

exclusão da arena pública de direitos. 
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ANEXO A -  DO CONTEXTO DE VIOLAÇÃO GENERALIZADA DOS DIREITOS 

ASSISTENCIAIS DA PESSOA ENCARCERADA NO SISTEMA PRISIONAL DE 

RORAIMA 

 

Página Capítulo Trecho 

2 Razões da CPI 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de 

investigar a realidade do Sistema Prisional no Estado de Roraima, 

com destaque para (...) a estrutura inadequada (...) 

25 

Realidade do 

sistema carcerário 

Conheceram as dificuldades, os problemas estruturais e 

ouviram reclamações sobre a falta de alimentação adequada e a 

ausência de assistência jurídica. 

25 

Realidade do 

sistema carcerário 

O que se observou durante as visitas foram as deficiências 

em aspectos diversos da infraestrutura das unidades prisionais. 

Paredes rachadas, problemas hidráulicos e elétricos eram aparentes. 

25 
Realidade do 

sistema carcerário 

Os presos ouvidos pela CPI afirmaram que a comida 

distribuída nas celas é azeda e de má qualidade 

25 
Realidade do 

sistema carcerário 

Ainda durante as visitas, os detentos pediram kits básicos 

de higiene, medicação e atendimento adequado para presos com 

problemas mentais. 

25 
Realidade do 

sistema carcerário 

Eles também solicitaram agilidade na avaliação dos 

processos na Justiça, alguns alegaram até que já cumpriram a pena, 

mas continuam presos. 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Seguem, então, os problemas identificados: (...) 

Necessidade de implantação de áreas para os serviços assistenciais e 

aperfeiçoamento dos serviços assistenciais oferecidos aos presos e 

das atividades de mobilização e de inclusão social dos presos (...) 

26 

Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

O sistema penitenciário de Roraima tem (...) infraestrutura 

sucateada, (...) 

26 

Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

O sistema penitenciário de Roraima tem (...) unidades sem 

manutenção e deterioradas (...) 

26 

Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Seguem, então, os problemas identificados: (...) Déficit de 

investimento em infraestrutura – unidades prisionais deterioradas, 

carência de equipamentos; (...) 

27 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Outro dado alarmante é a taxa de presos sem condenação, 

cerca de 50% (cinquenta por cento) e, ainda, sem condenação com 

mais de 90 (noventa) dias, 33% (trinta e três por cento). (Fonte: 

INFOPEN, 2014) 

29 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Frisa-se que não há equipamentos de apoio à inteligência 

penitenciária, uma vez que as unidades penais dispõem apenas do 

seguinte: 32 detectores de metais portáteis; 13 portais de detecção de 

metais; 5 aparelhos de Raio-X, havendo a necessidade urgente por 

mais 4; 4 carros cela (veículo de transporte de presos), havendo a 

necessidade urgente por mais 10; 17 veículos administrativos e 

operacionais, havendo a necessidade urgente por mais 15; Não há 

scanner corporal, havendo a necessidade urgente por 5; Não há 

bloqueador de celular, havendo a necessidade urgente por, no 

mínimo, 7. 

33 Da violência 

Sendo assim, apontadas como principais problemas da crise 

no nosso sistema prisional estão a superlotação e a estrutura precária 

das unidades prisionais (...) 
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33 Da violência 

Sendo assim, apontadas como principais problemas da crise 

no nosso sistema prisional estão a superlotação e a estrutura precária 

das unidades prisionais. A partir daí, uma solução, de imediato, para 

esta situação seria uma ação em parceira com a Defensoria Pública, 

justamente para desafogar a quantidade de presos, tendo em vista a 

possibilidade do livramento condicional ou prisão domiciliar. 

34 

REGISTROS 

DAS VISITAS 

REALIZADAS NOS 

PRESÍDIOS DO 

ESTADO DE 

RORAIMA 

A proposta das visitas realizadas nos presídios de Roraima 

foi verificar in loco as condições em que estes funcionam. Após as 

visitas, restou clara a realidade dramática em que vive a massa 

carcerária. 

As estruturas dos prédios são precárias, apresentando irregularidades 

como rachaduras nas paredes, problemas hidráulicos e elétricos, 

merecendo destaque: Esgotos e valas a céu aberto; Celas sujas, sem 

higiene, sem ventilação; Celas com infiltrações nas paredes, 

instalações elétricas e hidráulicas deficientes; Presos doentes, sem 

tratamento médico, sendo cuidados por outros detentos. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) falta de assistência médica (...) 

entres outros motivos, levaram, como já explicado, o Deputado 

Jorge Everton a requerer a criação da CPI do Sistema Prisional. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) falta de assistência jurídica e 

descumprimento da Lei de Execução Penal; entres outros motivos, 

levaram, como já explicado, o Deputado Jorge Everton a requerer a 

criação da CPI do Sistema Prisional. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

Acerca do tema, a Constituição em seu artigo 5º XLIX, 

assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, e a Lei de 

Execuções Penais determina o que o Estado tem obrigação e deverá 

prestar ao preso. Vejamos: I. Assistência Material: fornecimento de 

alimentação, vestuário e instalações higiênicas – art. 12; 

II. Assistência Saúde: atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico, tanto preventivo, quanto curativo – art. 14; 

III. Assistência Jurídica: destinada àqueles que não possuem 

recursos para contratar um advogado – art. 15; 

IV. Assistência Educacional: o ensino do primeiro grau é obrigatório 

e é recomendada a existência de ensino profissional e a presença de 

bibliotecas nas unidades prisionais – art. 17. 

V. Assistência Social: deve amparar o preso conhecendo seus 

exames, acompanhando e auxiliando em seus problemas, 

promovendo sua recreação, providenciando a obtenção de 

documentos e amparando a família do preso. A assistência social 

também deve preparar o preso para o retorno à liberdade – arts. 22 e 

23;  VI. Assistência Religiosa: os presos devem ter liberdade de 

culto e os estabelecimentos deverão ter locais apropriados para as 

manifestações religiosas. No entanto, nenhum interno será obrigado 

a participar de nenhuma atividade religiosa – art. 24; 

VII. Assistência ao Egresso: orientação para reintegração em 

sociedade, concessão (quando necessário) de alojamento e 

alimentação por um prazo de dois meses e auxílio para a obtenção de 

um trabalho – art. 25. 

São, ainda, direitos dos presos: a) ser chamado pelo próprio nome; b) 

receber visita da família e amigos em dias determinados; c) escrever 

e receber cartas e ter acesso a meios de informações; d) ter acesso a 

trabalho remunerado (no mínimo ¾ do salário mínimo); e) contribuir 

e ser protegido pela Previdência Social; f) ter acesso à reserva de 

dinheiro resultado de seu trabalho (este dinheiro fica depositado em 

caderneta de poupança e é resgatado quando o preso sai da prisão); 

g) ser submetido a uma distribuição adequada de tempo para o 

trabalho, o descanso e a recreação; h) ser protegido contra qualquer 

forma de sensacionalismo; i) ter conversas pessoais reservadas com 

seu advogado; j) ter igualdade de tratamento, a não ser no que se 

refere às exigências de individualização da pena; k) ter audiência 

especial com o diretor do estabelecimento prisional; l) poder se 

comunicar e enviar representação ou petição a qualquer autoridade, 

em defesa de seus direitos; m) receber anualmente da autoridade 

judiciária competente um atestado de pena a cumprir. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

 Hoje, o acusado é considerado sujeito de direitos e 

presumivelmente inocente até que se comprove a sua culpabilidade, 

após a sentença condenatória transitada em julgado e onde lhe 

tenham sido garantidos os direitos do contraditório e da ampla 

defesa, para que assim possa ser preservada sua dignidade como ser 

humano 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

Certo é que a definição de dignidade não tem delimitação 

certa, mas não podemos aceitar que ela só existe como utopia. Entre 

os direitos que podemos considerar como pertencentes ao conceito 

de dignidade, podemos pensar naqueles que se referem as condições 

mínimas e básicas de vida para o homem e seu meio familiar como 

educação, moradia, alimentação e saúde, além do direito ao voto e o 

direito de igualdade. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

No entanto, como consta no relatório da Comissão de 

Direitos Humanos da OAB, são vários os motivos que obstaculizam 

a realização efetiva do acesso aos direitos sociais tão básicos e 

fundamentais. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

Dentre esses direitos, merece destaque o direito à saúde, 

que está previsto no artigo 6° da Constituição Federal. E é fácil 

pensar que, se a população em geral já não recebe um tratamento 

adequado da saúde pública, passando por diversos problemas devido 

a uma saúde precária e sem soluções necessárias para todos os 

males, imagine a população carcerária que necessita de medidas 

preventivas eficazes no tocante à saúde prisional para que, quando 

esse recluso volte para sociedade, consiga uma adequada 

ressocialização. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

No que diz respeito à saúde, trata-se de um direito público 

subjetivo, constitucionalmente garantido, uma prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas. In verbis: Art. 

196 CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos 

riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Tal preceito é complementado pela Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da 

Saúde), em seu artigo 2º: “A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”. 

Para uma perfeita análise da questão, imperiosa a própria definição 

de saúde. Nos dizeres de Henrique Hoffmann Monteiro Castro, a 

saúde: 

“Corresponde a um conjunto de preceitos higiênicos referentes aos 

cuidados em relação às funções orgânicas e à prevenção das 

doenças. ‘Em outras palavras, saúde significa estado normal e 

funcionamento correto de todos os órgãos do corpo humano’, sendo 

os medicamentos os responsáveis pelo restabelecimento das funções 

de um organismo eventualmente debilitado”. Pois bem, a saúde é 

quando obtemos um bem-estar por completo, mental, social e físico, 

não podendo ser considerada apenas a ausência de doenças. Usufruir 

do melhor estado de saúde é um dos direitos fundamentais de todo 

ser humano, sem nenhuma distinção. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

No entanto, a grave situação em que se encontram as 

pessoas privadas de liberdade, refletida, dentre outros fatores, nas 

práticas de violência, na precariedade de espaço físico e na carência 

do atendimento à saúde, é uma realidade que não se pode negar. A 

verdade é que, embora existam inúmeros tratados internacionais que 

definem normas e orientações para uma melhor implementação das 

unidades penitenciárias de todo o mundo, observa-se que estas não 

vêm sendo seguidas. 

Segundo a Lei de Execução Penal, em seus artigos 12 e 14, o preso 

ou internado terá assistência material, com instalações higiênicas 

adequadas e acesso a atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico. Mas a realidade no nosso Estado não é bem assim: os 

presos estão submetidos a péssimas condições de higiene, as 

condições nos estabelecimentos são deficientes, além do 

acompanhamento médico inexiste. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

Outro problema nos presídios é a falta de acompanhamento 

psicossocial, principalmente de forma preventiva para que se evite 

doenças mentais, contagiosas (principalmente a AIDS) e ocorra uma 

adequada ressocialização. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 02 

– Especialmente sobre a 

violação de outros 

direitos dos presos 

Neste particular, a Relatoria, embora de forma breve, 

descreverá os direitos mais importantes que continuam sendo 

violados diuturnamente. 

I. Falta de Assistência Material 

O art. 10 da Lei de Execuções Penais – LEP determina que “a 

assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. O 

seu parágrafo único estende a assistência aos egressos, já no art. 11 

consta que a assistência será material, jurídica, educacional, social, 

religiosa e à saúde. 

As condições de vida numa prisão são determinantes para a 

dignidade do preso e o fornecimento de instalações de qualidade, 

com estruturas adequadas para descanso, higiene, alimentação, lazer, 

trabalho e estudo tem profunda influência no sentimento de bem-

estar. 

Além disso, as condições de vida abrangem, também, o “clima” na 

prisão, condicionado, entre outros fatores, pelo estilo de 

gerenciamento da unidade prisional e pela natureza das relações 

entre os servidores penitenciários e os presos. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO -II. 

Acomodações 

O art. 12 da LEP determina que a assistência material ao 

preso e ao internado deve abranger, além do fornecimento de 

alimentação e vestuário, instalações que sejam higiênicas. No art. 13 

consta que “o estabelecimento disporá de instalações e serviços que 

atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais 

destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não 

fornecidos pela Administração”. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO -II. 

Acomodações 

Ao longo de seus trabalhos, a Comissão apurou que as 

unidades prisionais do Estado necessitam de ampla reforma, a fim de 

permitir o adequado alojamento dos presos. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO -II. 

Acomodações 

Ainda, não se verifica o efetivo cumprimento da norma que 

determina a separação entre os presos condenados e provisórios; 

muitos estabelecimentos não contêm instalações apropriadas à 

alocação individual de presos e, quando estes são alojados 

coletivamente, não lhes são propiciadas condições mínimas de 

acomodação. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 

III. Assistência Médica 

Embora esta questão já tenha sido abordada no capítulo 

anterior, importante ressaltar, mais uma vez, que a assistência 

médica compreende dois aspectos: o preventivo e o curativo. No 

mesmo norte, os princípios que visam à proteção de todas as pessoas 

sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão preconizam o 

seguinte: “a pessoa detida ou presa deve se beneficiar de um exame 

médico adequado, em prazo tão breve quanto possível após o seu 

ingresso no local de detenção ou prisão; posteriormente deve se 

beneficiar de cuidados e de tratamentos médicos sempre que tal se 

mostre necessário. Esses cuidados e tratamentos são gratuitos”. 

As Regras Mínimas da ONU, em seu art. 22, determinam que cada 

estabelecimento penitenciário deve dispor dos serviços de pelo 

menos um médico qualificado, que deverá ter alguns conhecimentos 

de psiquiatria. 

Os serviços médicos, portanto, devem ser organizados em estreita 

ligação com a administração geral de saúde da comunidade ou da 

nação. Devem incluir um serviço de psiquiatria para o diagnóstico e, 

em casos específicos, o tratamento de estados de perturbação mental. 

Além disso, os exames médicos hão de ser realizados de forma 

confidencial, sem a presença de servidores do sistema. Aos presos 

também devem ser fornecidas informações por escrito sobre as 

regras e procedimentos relacionados com o serviço médico. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 

III. Assistência Médica 

Entretanto, nas unidades prisionais do Estado, o 

atendimento médico é precário, onde muitos dos presos apresentam 

doenças de pele ou distúrbios mentais sem o acompanhamento 

adequado 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 

IV. Visitas 

A Lei de Execução Penal diz que o preso, tanto o que ainda 

está respondendo ao processo, quanto o condenado, continua tendo 

todos os seus direitos que não foram retirados pela pena ou pela Lei. 

Isso significa que o preso perde a liberdade, mas tem direito a um 

tratamento digno. 

Dito isso, o preso faz jus ao direito de visita previsto na Lei nº 

7.210/84, mais precisamente em seu art. 41, inciso X. 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

(...) 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 

determinados. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 

IV. Visitas 

Conforme relatórios nº 001/2016 e nº 002/2016, 

devidamente juntados a esta CPI, os detentos da Penitenciária 

Agrícola do Monte Cristo e da Cadeia Pública Feminina de Boa 

Vista, muita das vezes, ficam impedidos de receber visita por conta 

da falta de segurança, além de alegarem que os visitantes têm sido 

submetidos a grande constrangimento por parte dos agentes 

carcerários 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 

IV. Visitas 

Em contrapartida, o benefício da visita foi criado com o 

intuito de dar ao detento a oportunidade de manter os laços 

familiares mesmo cumprindo uma pena judicial, o que permite o 

retorno à vida social de forma mais natural. Aliás, é incontroverso o 

prejuízo emocional causado àqueles que não conseguem usufrui-lo. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 

IV. Visitas 

Além da falta de segurança, acontece que o procedimento 

de revista também é considerado, por muitos, vexatório. Muitos dos 

familiares submetem-se a tal procedimento para não poder ficar 

longe do parente recluso, uma vez que tem medo de, caso os agentes 

sejam contrariados, acabem descontando no preso, o que nos mostra 

uma espécie de pressão psicológica, mesmo que de forma sucinta. 

50 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 

IV. Visitas 

Importante pontuar que, com o enorme avanço tecnológico 

e o advento de inúmeros aparelhos eletrônicos e mecanismos que 

facilitam o procedimento de revista em uuma alternativa interessante 

a esse processo seria a implantação, por exemplo, de scanners 

corporais, nas unidades prisionais do Estado de Roraima, método 

que já é utilizado em aeroportos e locais que exigem segurança 

reforçada. O scanner permite a identificação de objetos ilícitos, 

mesmo introduzidos no corpo humano, com enorme precisão, e 

caracteriza-se por ser um dos métodos menos invasivos à intimidade 

do revistado. familiares de detentos, a revista íntima mostra-se cada 

vez mais arcaica e facilmente substitutiva. Deixa-se claro, no 

entanto, que a questão não é o fim da revista em presídios, pois essa 

é essencial para impedir a entrada de objetos ilícitos, bem como 

impedir a articulação criminosa carcerária, mas o que se sugere aqui 

é a modernização desse processo. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Constatamos várias irregularidades, por exemplo, os presos 

condenados juntos com os presos preventivados, chamados de 

provisórios. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Notamos também que a assistência jurídica é muito 

deficiente. A grande maioria nunca foi atendida pela Defensoria 

Pública 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Na parte de saúde, assistência médica, vários internos 

reclamavam e nós constatamos também que as pessoas, no caso, os 

médicos, e mesmo alguns enfermeiros, por exemplo, iriam sair 

11:30, chegavam 10 horas e às 10:30, 11:00 h estavam saindo. E aí 

não dá, para uma população carcerária de 1400 pessoas, você 

atender 5 pessoas por dia, não tem condições. Há falta de 

medicamentos também. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Notamos que tinha uma ala com vários internos que 

poderíamos claramente verificar que eles tinham problemas mentais, 

pois ficavam em pé, andando a esmo e apresentavam nas suas costas 

e pernas marcas de balas de borracha, depois ficamos sabendo, 

conversando com outros internos, que era porque eles saiam 

andando em direção dos muros, e quando os agentes mandavam que 

eles parassem, e eles não davam atenção, então, eles atiravam neles. 

Fomos informados também por esses internos que essas pessoas 

doentes não recebiam medicação própria. E o que nos chamou 

atenção, é que eles estavam sendo cuidados pelos próprios internos. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Também notamos e recebemos várias reclamações de que 

tinha mais de 100 internos dormindo no chão puro porque as alas 

estavam superlotadas. Então, eles estavam dormindo no chão. No 

chão mesmo, não era com colchonete nenhum, e vários internos 

chegaram a dizer: Doutor, nós queremos cumprir a pena, mas 

queremos ter condições da gente cumpri-la. 

52 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Fizemos um relatório, onde consta o problema de 

deficiência e precariedade no sistema elétrico com várias tomadas 

queimadas, início de incêndio, sistema hidráulico deficiente com 

banheiros e privadas entupidos. O esgoto a céu aberto, por sinal 

continua até agora. 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

Deve ser feito um entendimento com o Tribunal de Justiça 

do Estado de Roraima, Ministério Público, Defensoria e OAB/RR 

para realização urgente de um mutirão jurídico para apreciar e 

resolver a situação de quase 200 internos preventivados que se 

encontram na PAMC com situações irregulares ou ilegais, pois 

nunca foram ouvidos por Juiz; 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

A compra imediata de 50 colchonetes para distribuir entre 

os internos que estão dormindo no chão por diversas celas 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

Ser dada atenção aos 09 internos com problemas mentais, 

cujo atendimento médico é precário, estão praticamente 

abandonados, sendo cuidados por outros internos que se 

compadecem da situação deles. Informo que estão piores porque não 

tomaram nenhum tipo de medicamentos controlados, pois o sistema 

não tem para disponibilizar; 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

Deve ser feito um controle rigoroso sobre o atendimento de 

profissionais da área médica, pois recebemos muitas queixas que 

chegam atrasados e saem antes da hora prevista.  
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

É preciso que os internos preventivados sejam separados 

dos reeducandos sentenciados, pois nos termos do artigo 84 da lei da 

execução penal e nas regras mínimas para o tratamento de 

prisioneiros da ONU, regra 8-b, o preso provisório preventivado 

deve ficar separado do condenado ou sentenciado 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Cadeia Pública 

Feminina de Boa Vista 

Não possui segurança. Não existe guarda externa com uma 

guarnição da Policia Militar e, área do presídio é cercada 

precariamente por arame farpado. Também, não possui guaritas de 

vigilância nos quatro cantos da área onde está localizado; 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Cadeia Pública 

Feminina de Boa Vista 

As internas não têm atendimento médico, somente uma 

psicóloga atende as 119 internas, duas vezes por semana; 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Cadeia Pública 

Feminina de Boa Vista 

Não há comunicação entre as internas e a direção do 

presídio, apesar das internas mandarem bilhetes pedindo para serem 

recebidas e não recebem respostas da administradora; 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

O que se tem observado é que a questão da superlotação e 

as péssimas condições de vida e de higiene dos presos, dentre outros 

fatores, contribuem para que as penitenciárias sejam ineficazes para 

atender ao que a Lei de Execução Penal preceitua, qual seja, a 

recuperação daquele que está detido por ter cometido determinado 

crime, transformando, assim, o que deveria ser um centro de 

ressocialização de criminosos em um verdadeiro “campo de guerra 

de facções criminosas 
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CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Cadeia Pública 

Feminina de Boa Vista 

As celas são sujas, escuras e insalubres, com instalações 

elétricas apresentando defeitos, podendo a qualquer momento 

ocorrer um incêndio de grandes proporções. A caixa d’água não tem 

tampa, gerando risco à saúde das internas. 

55 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- - Penitenciária 

Agrícola de Monte 

Cristo (PAMC): 

O sistema de esgoto está estourado com dejetos fecais 

inundando as áreas abertas, exalando forte odor entre as alas, 

principalmente entre as alas 13 e 15; 

54 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

Voltemos a destacar que, nos presídios inspecionados pela 

Comissão de Direitos Humanos da OAB, foram constatados 

problemas de superlotação, insalubridade (...) 
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55 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- - Penitenciária 

Agrícola de Monte 

Cristo (PAMC): 

Pois bem, todas as unidades prisionais apresentam 

praticamente os mesmos problemas, sendo que alguns deles podem 

ser resolvidos de forma imediata, como a questão do atendimento 

médico. Ocorre que é comum no Brasil os Estados firmarem 

convênios com a União para investirem nos seus sistemas prisionais, 

porém, em muitas das vezes, o próprio Estado desvia os recursos, 

frauda o processo licitatório e sequer executam o projeto. 

55 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

- - Penitenciária 

Agrícola de Monte 

Cristo (PAMC): 

A Ala 02 está com 49 internos, porém, sua capacidade é de 

24 internos e o restante dormem no chão; Na Ala 15 que tem 

capacidade para 96 internos, está com 208 que dormem no chão ou 

no piso de cimento, pois estão sem colchão; Na Ala 14 que possui 24 

celas, existem 228 internos amontoados, pois sua capacidade é de 

96. Também reclamam que não tem colchão. 

56 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 

– Da superlotação 

A superlotação é talvez a mãe de todos os demais 

problemas do sistema prisional do Estado de Roraima. Celas 

superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, motins, rebeliões, 

mortes, degradação da pessoa humana.  

56 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 

– Da superlotação 

A Comissão de Direitos Humanos da OAB encontrou 

homens amontoados em celas cheias, se revezando para dormir, e 

dormindo no chão. Do outro lado, as mulheres da Cadeia Pública 

Feminina enfrentam os mesmos problemas, ou seja, celas 

entupidas e com gambiarras, água armazenada, fogareiros 

improvisados. Diga-se de passagem: celas escuras, sem luz, com 

paredes encardidas; dezenas de homens fazendo suas necessidades 

fisiológicas em celas superlotadas sem água por dias; homens 

obrigados a receber suas mulheres e companheiras em cubículos 

apodrecidos. 
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56 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 

– Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, destacando-se: (...) f) 

número insuficiente de casas de albergado, hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátrico nas unidades federadas, consoante determina 

a LEP, obrigando internados a permanecerem alocados com presos 

condenados à pena privativa de liberdade. 

56 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 

– Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, destacando-se: (...) d) 

falta de construção de unidades prisionais (...) 

124 

CAPÍTULO 

VII – DOS 

CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

JUNTO À 

SECRETARIA 

ESTADUAL DE 

JUSTIÇA E 

CIDADANIA DO 

ESTADO DE 

RORAIMA 

O Senhor Deputado Jorge Everton – E hoje, para os 

reeducandos, é a mesma alimentação que vocês tinham antes? 

O Senhor Lindomar Ferreira Sobrinho, Presidente do Sindicato dos 

Agentes Carcerários – Se nós formos na frente penitenciária a gente 

vai ver que realmente é despejada muita alimentação fora e, com 

isso, subtende que aquela alimentação, na sua maior parte, não está 

sendo consumida. É tanto que tem autorização para que entre alguma 

carne, alguma alimentação para o reeducando, porque eles reclamam 

muito da qualidade. 

185 

CAPÍTULO 

XII – SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTO

S PENAIS - 05 – Da 

Arquitetura Prisional 

Voltando ao espaço gerado pelas construções, por ser o 

local que a maioria dos atores envolvidos no sistema prisional 

frequenta constantemente, é certo que este deve oferecer condições 

mínimas de conforto, higiene, segurança, necessárias à 

ressocialização dos internos para posterior reingresso na sociedade. 

No entanto, a forma como o espaço foi arquitetado no nosso Estado 

limita as ações dessas pessoas, gerando assim condições maléficas 

justamente por dificultar a segurança dos estabelecimentos. Os 

atores envolvidos no sistema penitenciário são muitos: presos, 

agentes penitenciários, pessoal da administração, servidores 

públicos, visitantes, cônjuges, membros dos serviços médico e 

social, religiosos, advogados, fornecedores, empresários e vários 

outros grupos sociais, cada um com sua dinâmica própria e 

necessidades peculiares, agindo no sistema prisional, dentro das 

limitações do ambiente, muitas das quais resultado da arquitetura 

utilizada. É importante frisar que não existe qualquer tipo de gestão 

de qualidade no âmbito prisional que suporte longos períodos de 

superlotação de internos, principalmente quando a arquitetura 

utilizada não é apropriada para os dias de hoje, em que o crime 

organizado ronda os estabelecimentos prisionais. A superlotação, 

portanto, é prejudicial à segurança e à qualidade de vida intramuros, 
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prejudica a revista das visitas, os serviços médicos e sociais e a 

manutenção da disciplina. 

185/18

6 

CAPÍTULO 

XII – SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTO

S PENAIS - 05 – Da 

Arquitetura Prisional 

A criação de locais apropriados para receber e revistar as 

visitas, salas de aula, oficinas, multiplicidade de tipos de celas, 

pátios de banho de sol e seus acessos têm importância ímpar na 

funcionalidade, na redução de custos do estabelecimento e na 

ressocialização do preso. Os materiais utilizados nas obras, a falta de 

manutenção adequada, a superlotação e a falta de disciplina 

implicam a deterioração das edificações, que repugna a quem as 

visita e a quem as habita.  

187 

CAPÍTULO 

XII – SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTO

S PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em 

aspectos de 

Infraestrutura 

Pois bem, foram observadas muitas deficiências em 

aspectos diversos da infraestrutura penitenciária nas celas, nos 

pavilhões de celas, no espaço da administração, na parte interna e 

externa dos estabelecimentos, problemas estes latentes, agravados 

pela falta de manutenção, superlotação, calor excessivo, falta de 

ventilação e indisciplina. 

187 

CAPÍTULO 

XII – SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTO

S PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em 

aspectos de 

Infraestrutura 

A falta de espaços adequados aos custodiados, como celas 

individuais e coletivas, além de pátios separados, proporciona a 

propagação de doenças e a corrupção, sendo a primeira porta para as 

facções criminosas terem influência. 

187 

CAPÍTULO 

XII – SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTO

S PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em 

aspectos de 

Infraestrutura 

Muitas das redes hidro sanitárias apresentavam 

vazamentos, criando um ambiente úmido, propício à propagação de 

doenças. Vasos sanitários sem o fecho hídrico permitem que ratos e 

baratas frequentem as celas, disseminando doenças graves, com alto 

custo para o sistema penitenciário. A instalação de boxes sanitários 

nas celas, sem ventilação, é outro fator de insalubridade. As redes de 

energia elétrica em quase todas as celas visitadas estavam 

danificadas e, em alguns casos, com o consentimento da 

administração foram instaladas gambiarras extremamente perigosas, 

que podem provocar incêndios ou choques elétricos nos internos 

e/ou agentes. 

188 

CAPÍTULO 

XII – SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTO

S PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em 

aspectos de 

Infraestrutura 

A falta de atividades laborais, educacionais, esportivas e 

religiosas em vários estabelecimentos, seja por falta de funcionários, 

seja pela falta de locais apropriados, ficou evidente. Tais lacunas 

levam os internos ao ócio, impedindo que a pena tenha o caráter 

educativo e social que deveria ter. 
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189 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS 

Os estabelecimentos, externa e internamente, devem 

atender às normas para portadores de necessidades especiais; 

189 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS 

As paredes, pisos, tetos, muros e mobiliário dos módulos 

deverão ser executados totalmente em concreto armado; 

189 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS 

As celas deverão estar sempre em condições de 

habitabilidade e sanitárias em perfeita ordem; 

189 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS 

Os estabelecimentos deverão contar com profissionais de 

diversas áreas nas quantidades necessárias ao cumprimento da Lei de 

Execução Penal 

190 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS - 01 – 

Custo de Construção 

versus Custo de 

Manutenção 

É exatamente nesse item que uma arquitetura prisional 

adequada faz a diferença, proporcionando a redução de custo direto, 

permitindo que o condenado tenha condições de uma pena digna e 

seja ressocializado de fato. 

192 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS - 04 – 

Criação de Cooperativas 

Estaduais 

Ademais, parece impensável a possibilidade de promoção 

de rotinas voltadas à ocupação dos internos, importante recurso na 

ressocialização do preso. 

193 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS - 04 – 

Criação de Cooperativas 

Estaduais 

A partir daí, com o fito de proporcionar um novo 

paradigma a ser perseguido pela Administração Pública, propõe-se a 

criação de instituições com recursos dos próprios internos e de entes 

públicos, nos moldes atuais das organizações não-governamentais, 

criadas sob a forma de cooperativas junto aos presídios, egressos e 

familiares, administradas e fiscalizadas pelo Estado e pelo Ministério 

Público. 

195 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS - 04 – 

Criação de Cooperativas 

Estaduais 

Dessa forma, deve-se garantir aos encarcerados, egressos e 

seus familiares o acesso a este modelo cooperativo, como forma 

viável à superação da falta de trabalho para essa população 

marginalizada. 

199 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS - 06 – 

Alternativas à Privação 

de Liberdade do 

Indivíduo 

Acerca do tema, o Estado deve investir e implementar 

programas que se destinam as famílias, possibilitando que a 

população menos favorecida tenha pleno acesso à educação, cultura, 

esporte, lazer e tantos outros direitos básicos que se destinam ao 

cidadão. Esses programas devem ter como finalidade não somente a 

conscientização das famílias, mas levar os recursos essenciais para 

que se tenha uma vida digna. 
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199 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS - 06 – 

Alternativas à Privação 

de Liberdade do 

Indivíduo 

Fato certo é que a educação é um dos pilares básicos e 

essenciais para o Estado investir. É na educação que as pessoas têm 

condições de galgar uma vida melhor e mais digna, de forma que, se 

não for implementada políticas públicas no que se refere à educação 

voltada para o desenvolvimento das crianças, elas irão se deparar 

com uma realidade difícil, um mercado de trabalho competitivo e, 

certamente, serão desmotivadas pelo mercado formal de trabalho e 

entrarão no mundo crime. 

206 
CAPÍTULO 

XV – CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: (...) e) implemente novos investimentos de 

origem privada em projetos estrategicamente vitais à sociedade, de 

forma a fomentar a participação crescente dos segmentos sociais de 

entidades com e sem fins econômicos; 

56 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 

– Da superlotação 

Logo, é indiscutível a precariedade qualitativa e 

quantitativa do sistema prisional do Estado de Roraima, resultante de 

inúmeros fatores, sendo gritante o descompasso entre aquilo que é 

preconizado pelas inúmeras leis e a realidade que é encontrada no 

dia-a-dia, alheia a tudo que se proclama em termos de boas práticas 

para o cumprimento da pena e a ressocialização do apenado 

177 

CAPÍTULO 

XII – SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTO

S PENAIS 

De outra sorte, salienta as Regras Penitenciárias Europeias 

para Tratamento do Preso, Parte IV, que a ordem na prisão deve ser 

mantida levando-se em conta os imperativos de segurança e 

disciplina, mas tendo sempre em vista as condições de vida que 

respeitem a dignidade humana, com o oferecimento de um completo 

programa de atividades. 

 

2 Razões da CPI 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a 

finalidade de investigar a realidade do Sistema Prisional 

no Estado de Roraima, com destaque para a superlotação 

dos presídios (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

O sistema penitenciário de Roraima tem um 

déficit de 1.216 (mil duzentas e dezesseis) vagas (taxa de 

ocupação de 202,61%) (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

O sistema penitenciário de Roraima tem (...) 

superlotação dos presídios, (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Seguem, então, os problemas identificados: (...) 

Déficit de vagas (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Dados de 2016 do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) mostram um crescimento da 

população prisional (INFOPEN) de 2014 para 2017 de 

49,13%, com a infraestrutura em REGULAR para RUIM. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e da 

Cidadania de Roraima, a população prisional é de 2.401 

(dois mil quatrocentos e um) detentos, quando o número 

de vagas é de 1.185 (mil cento e oitenta e cinco) assim 

distribuídos: (...) 

27 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Isto significa, como analisado, um déficit de 

1.216 (um mil duzentos e dezesseis) vagas e taxa de 

ocupação de 202,61%. 
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30 Da violência 

Logo, a superlotada, com 700 (setecentas) vagas 

e mais de 1.400 (um mil e quatrocentos) presos, a 

Penitenciária Agrícola registrou, em outubro de 2016, o 

primeiro massacre da história do sistema prisional em 

Roraima. 

32/33 Da violência 
 Os níveis de superlotação e, em geral, as 

condições de detenção alimentam a violência, (...).  

33 Da violência 

Sendo assim, apontadas como principais 

problemas da crise no nosso sistema prisional estão a 

superlotação e a estrutura precária das unidades prisionais 

(...) 

41 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 – 

Do direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) superlotação; entres 

outros motivos, levaram, como já explicado, o Deputado 

Jorge Everton a requerer a criação da CPI do Sistema 

Prisional. 

41 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 – 

Do direito à saúde 

Sendo assim, faz-se necessário destacar o 

panorama geral sobre a situação atual do Sistema Prisional 

em Roraima: O Sistema Prisional em Roraima está em 

crise, com déficit de 1.216 vagas (taxa de ocupação 

202,61%) (...). 

48 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO -II. 

Acomodações 

Ainda, não se verifica o efetivo cumprimento da 

norma que determina a separação entre os presos 

condenados e provisórios; muitos estabelecimentos não 

contêm instalações apropriadas à alocação individual de 

presos e, quando estes são alojados coletivamente, não 

lhes são propiciadas condições mínimas de acomodação. 

53 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas pelo 

depoente: 

A construção urgente de um presídio de porte 

médio com capacidade para 500 internos; 

51 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

Voltando ao caso da PAMC, lá constatamos que 

tinha a capacidade da PAMC são 750 internos e ela estava 

naquela oportunidade com 1348, e hoje já sabemos que 

ela ultrapassou os 1500. 
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54 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas pelo 

depoente: 

O que se tem observado é que a questão da 

superlotação e as péssimas condições de vida e de higiene 

dos presos, dentre outros fatores, contribuem para que as 

penitenciárias sejam ineficazes para atender ao que a Lei 

de Execução Penal (...). 

54 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas pelo 

depoente: 

Voltemos a destacar que, nos presídios 

inspecionados pela Comissão de Direitos Humanos da 

OAB, foram constatados problemas de superlotação, 

insalubridade (...) 

54 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Cadeia Pública Feminina 

de Boa Vista 

Superlotação, com seu limite ultrapassado, 

próximo do dobro da sua capacidade 

55 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- - Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo (PAMC): 

A lotação para cada Ala é de 90 internos, porém 

todas estão com superlotação;  Celas que comportam 09 

reeducandos estão com lotação de 15 a 20, os internos 

dormem amontoados a maioria no chão (piso); 

55 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- - Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo (PAMC): 

A Ala 02 está com 49 internos, porém, sua 

capacidade é de 24 internos e o restante dormem no chão; 

Na Ala 15 que tem capacidade para 96 internos, está com 

208 que dormem no chão ou no piso de cimento, pois 

estão sem colchão; Na Ala 14 que possui 24 celas, 

existem 228 internos amontoados, pois sua capacidade é 

de 96. Também reclamam que não tem colchão. 
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56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

A superlotação é talvez a mãe de todos os demais 

problemas do sistema prisional do Estado de Roraima. 

Celas superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, 

motins, rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

A Comissão de Direitos Humanos da OAB 

encontrou homens amontoados em celas cheias, se 

revezando para dormir, e dormindo no chão. Do outro 

lado, as mulheres da Cadeia Pública Feminina enfrentam 

os mesmos problemas, ou seja, celas entupidas e com 

gambiarras, água armazenada, fogareiros improvisados. 

Diga-se de passagem: celas escuras, sem luz, com paredes 

encardidas; dezenas de homens fazendo suas necessidades 

fisiológicas em celas superlotadas sem água por dias; 

homens obrigados a receber suas mulheres e 

companheiras em cubículos apodrecidos. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, 

destacando-se: (...) f) número insuficiente de casas de 

albergado, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico 

nas unidades federadas, consoante determina a LEP, 

obrigando internados a permanecerem alocados com 

presos condenados à pena privativa de liberdade. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, 

destacando-se: (...) d) falta de construção de unidades 

prisionais (...) 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

Contudo, alternativas existem para acabar com a 

superlotação, destacando-se a priorização pelas penas 

alternativas e a criação de novas vagas nos 

estabelecimentos penais. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

Isso aponta para a necessidade, em curtíssimo 

espaço de tempo, da construção de novas unidades 

prisionais e, mais, que essas edificações sejam concebidas 

de modo a receber, com segurança e trato humano, 

aqueles que serão a elas recolhidos. 

185 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 05 – Da 

Arquitetura Prisional 

As celas e os pavilhões de celas alojam mais 

presos do que sua capacidade permite, gerando revoltas e 

tornando mais perigoso o trabalho de funcionários, já 

desmotivados e desprestigiados pela sociedade. 
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185 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 05 – Da 

Arquitetura Prisional 

Voltando ao espaço gerado pelas construções, 

por ser o local que a maioria dos atores envolvidos no 

sistema prisional frequenta constantemente, é certo que 

este deve oferecer condições mínimas de conforto, 

higiene, segurança, necessárias à ressocialização dos 

internos para posterior reingresso na sociedade. No 

entanto, a forma como o espaço foi arquitetado no nosso 

Estado limita as ações dessas pessoas, gerando assim 

condições maléficas justamente por dificultar a segurança 

dos estabelecimentos. Os atores envolvidos no sistema 

penitenciário são muitos: presos, agentes penitenciários, 

pessoal da administração, servidores públicos, visitantes, 

cônjuges, membros dos serviços médico e social, 

religiosos, advogados, fornecedores, empresários e vários 

outros grupos sociais, cada um com sua dinâmica própria 

e necessidades peculiares, agindo no sistema prisional, 

dentro das limitações do ambiente, muitas das quais 

resultado da arquitetura utilizada. É importante frisar que 

não existe qualquer tipo de gestão de qualidade no âmbito 

prisional que suporte longos períodos de superlotação de 

internos, principalmente quando a arquitetura utilizada 

não é apropriada para os dias de hoje, em que o crime 

organizado ronda os estabelecimentos prisionais. A 

superlotação, portanto, é prejudicial à segurança e à 

qualidade de vida intramuros, prejudica a revista das 

visitas, os serviços médicos e sociais e a manutenção da 

disciplina. 

187 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em aspectos de 

Infraestrutura 

A questão torna-se ainda mais aguda quando a 

cadeia pública se encontra em área residencial (bairro São 

Vicente). Sua construção poderia até ser feita em zona 

urbana, mas jamais próximo de áreas residenciais, pois, de 

forma geral, é superlotada, sujeita a frequentes rebeliões e 

não apresenta condições mínimas para a aplicação das 

exigências da Lei de Execução Penal. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, 

destacando-se: (...) e) falta de construção de 

estabelecimentos penais destinados a presos em regimes 

semiaberto e aberto (...) 

187 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em aspectos de 

Infraestrutura 

Pois bem, foram observadas muitas deficiências 

em aspectos diversos da infraestrutura penitenciária nas 

celas, nos pavilhões de celas, no espaço da administração, 

na parte interna e externa dos estabelecimentos, problemas 

estes latentes, agravados pela falta de manutenção, 

superlotação, calor excessivo, falta de ventilação e 

indisciplina. 
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187 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em aspectos de 

Infraestrutura 

A falta de espaços adequados aos custodiados, 

como celas individuais e coletivas, além de pátios 

separados, proporciona a propagação de doenças e a 

corrupção, sendo a primeira porta para as facções 

criminosas terem influência. 

206 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito, das seguintes sugestões: 

1. Ao Ministério da Justiça e sua Unidade Gestora, o 

Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, para que: 

a) adote esforços para neutralizar o déficit atual de vagas 

nos presídios feminino e masculinos de Roraima; 

 

2 Razões da CPI 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a 

finalidade de investigar a realidade do Sistema Prisional 

no Estado de Roraima, com destaque para a superlotação 

dos presídios (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

O sistema penitenciário de Roraima tem um 

déficit de 1.216 (mil duzentas e dezesseis) vagas (taxa de 

ocupação de 202,61%) (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

O sistema penitenciário de Roraima tem (...) 

superlotação dos presídios, (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Seguem, então, os problemas identificados: (...) 

Déficit de vagas (...) 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Dados de 2016 do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) mostram um crescimento da 

população prisional (INFOPEN) de 2014 para 2017 de 

49,13%, com a infraestrutura em REGULAR para RUIM. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e da 

Cidadania de Roraima, a população prisional é de 2.401 

(dois mil quatrocentos e um) detentos, quando o número 

de vagas é de 1.185 (mil cento e oitenta e cinco) assim 

distribuídos: (...) 

27 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Isto significa, como analisado, um déficit de 

1.216 (um mil duzentos e dezesseis) vagas e taxa de 

ocupação de 202,61%. 

30 Da violência 

Logo, a superlotada, com 700 (setecentas) vagas 

e mais de 1.400 (um mil e quatrocentos) presos, a 

Penitenciária Agrícola registrou, em outubro de 2016, o 

primeiro massacre da história do sistema prisional em 

Roraima. 

32/33 Da violência 
 Os níveis de superlotação e, em geral, as 

condições de detenção alimentam a violência, (...).  

33 Da violência 

Sendo assim, apontadas como principais 

problemas da crise no nosso sistema prisional estão a 

superlotação e a estrutura precária das unidades prisionais 

(...) 
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41 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 – 

Do direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) superlotação; entres 

outros motivos, levaram, como já explicado, o Deputado 

Jorge Everton a requerer a criação da CPI do Sistema 

Prisional. 

41 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 – 

Do direito à saúde 

Sendo assim, faz-se necessário destacar o 

panorama geral sobre a situação atual do Sistema Prisional 

em Roraima: O Sistema Prisional em Roraima está em 

crise, com déficit de 1.216 vagas (taxa de ocupação 

202,61%) (...). 

48 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO -II. 

Acomodações 

Ainda, não se verifica o efetivo cumprimento da 

norma que determina a separação entre os presos 

condenados e provisórios; muitos estabelecimentos não 

contêm instalações apropriadas à alocação individual de 

presos e, quando estes são alojados coletivamente, não 

lhes são propiciadas condições mínimas de acomodação. 

53 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas pelo 

depoente: 

A construção urgente de um presídio de porte 

médio com capacidade para 500 internos; 

51 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

Voltando ao caso da PAMC, lá constatamos que 

tinha a capacidade da PAMC são 750 internos e ela estava 

naquela oportunidade com 1348, e hoje já sabemos que 

ela ultrapassou os 1500. 

54 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas pelo 

depoente: 

O que se tem observado é que a questão da 

superlotação e as péssimas condições de vida e de higiene 

dos presos, dentre outros fatores, contribuem para que as 

penitenciárias sejam ineficazes para atender ao que a Lei 

de Execução Penal (...). 
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54 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas pelo 

depoente: 

Voltemos a destacar que, nos presídios 

inspecionados pela Comissão de Direitos Humanos da 

OAB, foram constatados problemas de superlotação, 

insalubridade (...) 

54 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- Cadeia Pública Feminina 

de Boa Vista 

Superlotação, com seu limite ultrapassado, 

próximo do dobro da sua capacidade 

55 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- - Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo (PAMC): 

A lotação para cada Ala é de 90 internos, porém 

todas estão com superlotação;  Celas que comportam 09 

reeducandos estão com lotação de 15 a 20, os internos 

dormem amontoados a maioria no chão (piso); 

55 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas 

pelo Presidente da OAB/RR 

- - Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo (PAMC): 

A Ala 02 está com 49 internos, porém, sua 

capacidade é de 24 internos e o restante dormem no chão; 

Na Ala 15 que tem capacidade para 96 internos, está com 

208 que dormem no chão ou no piso de cimento, pois 

estão sem colchão; Na Ala 14 que possui 24 celas, 

existem 228 internos amontoados, pois sua capacidade é 

de 96. Também reclamam que não tem colchão. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

A superlotação é talvez a mãe de todos os demais 

problemas do sistema prisional do Estado de Roraima. 

Celas superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, 

motins, rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

A Comissão de Direitos Humanos da OAB 

encontrou homens amontoados em celas cheias, se 

revezando para dormir, e dormindo no chão. Do outro 

lado, as mulheres da Cadeia Pública Feminina enfrentam 

os mesmos problemas, ou seja, celas entupidas e com 

gambiarras, água armazenada, fogareiros improvisados. 

Diga-se de passagem: celas escuras, sem luz, com paredes 

encardidas; dezenas de homens fazendo suas necessidades 

fisiológicas em celas superlotadas sem água por dias; 

homens obrigados a receber suas mulheres e 

companheiras em cubículos apodrecidos. 
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56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, 

destacando-se: (...) f) número insuficiente de casas de 

albergado, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico 

nas unidades federadas, consoante determina a LEP, 

obrigando internados a permanecerem alocados com 

presos condenados à pena privativa de liberdade. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, 

destacando-se: (...) d) falta de construção de unidades 

prisionais (...) 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

Contudo, alternativas existem para acabar com a 

superlotação, destacando-se a priorização pelas penas 

alternativas e a criação de novas vagas nos 

estabelecimentos penais. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

Isso aponta para a necessidade, em curtíssimo 

espaço de tempo, da construção de novas unidades 

prisionais e, mais, que essas edificações sejam concebidas 

de modo a receber, com segurança e trato humano, 

aqueles que serão a elas recolhidos. 

185 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 05 – Da 

Arquitetura Prisional 

As celas e os pavilhões de celas alojam mais 

presos do que sua capacidade permite, gerando revoltas e 

tornando mais perigoso o trabalho de funcionários, já 

desmotivados e desprestigiados pela sociedade. 

185 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 05 – Da 

Arquitetura Prisional 

Voltando ao espaço gerado pelas construções, 

por ser o local que a maioria dos atores envolvidos no 

sistema prisional frequenta constantemente, é certo que 

este deve oferecer condições mínimas de conforto, 

higiene, segurança, necessárias à ressocialização dos 

internos para posterior reingresso na sociedade. No 

entanto, a forma como o espaço foi arquitetado no nosso 

Estado limita as ações dessas pessoas, gerando assim 

condições maléficas justamente por dificultar a segurança 

dos estabelecimentos. Os atores envolvidos no sistema 

penitenciário são muitos: presos, agentes penitenciários, 

pessoal da administração, servidores públicos, visitantes, 

cônjuges, membros dos serviços médico e social, 

religiosos, advogados, fornecedores, empresários e vários 

outros grupos sociais, cada um com sua dinâmica própria 

e necessidades peculiares, agindo no sistema prisional, 

dentro das limitações do ambiente, muitas das quais 

resultado da arquitetura utilizada. É importante frisar que 

não existe qualquer tipo de gestão de qualidade no âmbito 

prisional que suporte longos períodos de superlotação de 

internos, principalmente quando a arquitetura utilizada 

não é apropriada para os dias de hoje, em que o crime 

organizado ronda os estabelecimentos prisionais. A 

superlotação, portanto, é prejudicial à segurança e à 

qualidade de vida intramuros, prejudica a revista das 

visitas, os serviços médicos e sociais e a manutenção da 

disciplina. 
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187 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em aspectos de 

Infraestrutura 

A questão torna-se ainda mais aguda quando a 

cadeia pública se encontra em área residencial (bairro São 

Vicente). Sua construção poderia até ser feita em zona 

urbana, mas jamais próximo de áreas residenciais, pois, de 

forma geral, é superlotada, sujeita a frequentes rebeliões e 

não apresenta condições mínimas para a aplicação das 

exigências da Lei de Execução Penal. 

56 

CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 – 

Da superlotação 

São muitas as causas da superlotação, 

destacando-se: (...) e) falta de construção de 

estabelecimentos penais destinados a presos em regimes 

semiaberto e aberto (...) 

187 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em aspectos de 

Infraestrutura 

Pois bem, foram observadas muitas deficiências 

em aspectos diversos da infraestrutura penitenciária nas 

celas, nos pavilhões de celas, no espaço da administração, 

na parte interna e externa dos estabelecimentos, problemas 

estes latentes, agravados pela falta de manutenção, 

superlotação, calor excessivo, falta de ventilação e 

indisciplina. 

187 

CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em aspectos de 

Infraestrutura 

A falta de espaços adequados aos custodiados, 

como celas individuais e coletivas, além de pátios 

separados, proporciona a propagação de doenças e a 

corrupção, sendo a primeira porta para as facções 

criminosas terem influência. 

206 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito, das seguintes sugestões: 

1. Ao Ministério da Justiça e sua Unidade Gestora, o 

Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, para que: 

a) adote esforços para neutralizar o déficit atual de vagas 

nos presídios feminino e masculinos de Roraima; 
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ANEXO B -DOS SENTIDOS ATRIBUÍDOS À VIOLÊNCIA PRISIONAL E O CASO 

DOS SETE DESAPARECIDOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE MONTE 

CRISTO 

 

2 Razões da CPI 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a 

finalidade de investigar a realidade do Sistema Prisional no 

Estado de Roraima, com destaque para a violência (...). 

2 Razões da CPI 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a 

finalidade de investigar a realidade do Sistema Prisional no 

Estado de Roraima, com destaque para o crime organizado e 

suas ramificações dentro dos estabelecimentos prisionais 

(...). 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

O sistema penitenciário de Roraima tem (...) 

violência crescente (...) 

29/30 Da violência 

A falta de segurança fica clara quando se relata, 

além dos riscos dos presos, também o risco das pessoas que 

os visitam. Isto porque a guerra entre facções criminosas 

dentro dos presídios de Roraima ficou evidente quando 103 

(cento e três) detentos da PAMC se declararam integrantes 

do Comando Vermelho (CV), organização oriunda do Rio 

de Janeiro e, ameaçados de morte por presos pertencentes ao 

Primeiro Comando da Capital (PCC), oriunda de São Paulo, 

solicitaram a transferência para outras unidades prisionais. A 

chance de um detento ser morto em um presídio do estado 

cresceu cinco vezes em relação aos últimos 3 (três) anos, 

quando foram registrados somente 6 (seis) assassinatos. 

Prova disto foi que, em 2016, o estado registrou o maior 

número de mortes de presos em rebeliões em toda a sua 

história, destacando-se que, no Brasil, nenhuma outra 

unidade da federação teve um número tão grande de 

detentos mortos em um curto período. 

30 Da violência 

Logo, a superlotada, com 700 (setecentas) vagas e 

mais de 1.400 (um mil e quatrocentos) presos, a 

Penitenciária Agrícola registrou, em outubro de 2016, o 

primeiro massacre da história do sistema prisional em 

Roraima. 

Ao total, as prisões de Roraima foram cenário de ao menos 

15 (quinze) homicídios somente entre os meses de janeiro a 

novembro de 2016, o que representa média superior a uma 

morte a cada mês. Parte dos assassinatos ocorreu entre 

outubro e novembro do decorrente ano, onde uma guerra 

declarada entre facções criminosas que atuam dentro e fora 

dos presídios culminou na morte de 13 (treze) detentos. 

A maior parte das mortes de presos ocorreu na Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo (PAMC), a maior unidade 

prisional do Estado, localizada na zona rural de Boa Vista. 

Não obstante, em janeiro de 2017, mais de 33 (trinta e três) 

detentos foram mortos na Penitenciária Agrícola de Monte 

Cristo, ocasião em que alguns presos estavam mutilados, 

com as cabeças separadas do corpo. 

Infelizmente, quando o assunto é política criminal, 

acabamos nos deparando com certas incoerências, como as 

acima descritas, sendo incontroverso, inclusive, que os 

direitos humanos dos presos estão sendo violados. 
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31 Da violência 

Conforme já demonstrado, a situação nos presídios 

de Roraima não é a prevista na legislação, o que foi 

constatado pelas diligências realizadas por esta CPI. 

Ora, ao invés de reeducar e ressocializar, é mais provável 

que o preso deixe o presídio pior do que entrou, observado, 

além da guerra existente entre facções criminosas, que os 

direitos básicos não são, nem de longe, respeitados. 

32/33 Da violência 

Contudo, a realidade brasileira é que o Governo 

sempre falhou em cumprir a LEP. E mais, em Roraima, as 

facções criminosas têm ganhado força pela falta de controle 

do Estado dentro das cadeias. Os níveis de superlotação e, 

em geral, as condições de detenção alimentam a violência, 

sendo necessário aumentar a dotação de agentes 

penitenciários adequadamente treinados para garantir a 

segurança dos detentos e dos funcionários, além de reduzir a 

influência do crime organizado no interior das prisões. 

33 Da violência 

Ainda sobre a violência dos estabelecimentos 

prisionais, seja ela advinda de facções criminosas ou não, 

mulheres de presos dados como foragidos da Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo procuraram a CPI, sendo ouvidas 

em 24 de maio de 2017. Isto porque o Governo divulgou 

que 7 (sete) presos escaparam através de um buraco na 

parede, em 24 de abril de 2017. No entanto, a versão é 

contestada pelos familiares, os quais asseguram que os 

presos foram tirados à força de dentro da unidade por 

agentes que atuam na segurança pública do estado. Segundo 

relatos, até a referida data nenhum preso entrou em contato 

com a família, o que seria incomum. O depoimento à CPI 

ocorreu após as famílias terem pedido apoio da Comissão 

dos Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa 

da Assembleia e, como a CPI não pode investigar este caso 

específico, as informações serão remetidas aos órgãos de 

controle para que sejam adotados os procedimentos 

adequados. Sobre a acusação, a CPI reconhece que o Estado 

tem o dever de garantir a integridade física dos detentos sob 

sua custódia, não sendo admitido que os próprios presos se 

agridam ou venham a ser torturados por aqueles que tem a 

obrigação de manter a ordem dentro dos estabelecimentos 

prisionais. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) violência entre 

encarcerados, com corpos mutilados; cenas exibidas pela 

mídia; (...) entres outros motivos, levaram, como já 

explicado, o Deputado Jorge Everton a requerer a criação da 

CPI do Sistema Prisional. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

As intensas rebeliões, motins frequentes com 

destruição das unidades prisionais; (...) entres outros 

motivos, levaram, como já explicado, o Deputado Jorge 

Everton a requerer a criação da CPI do Sistema Prisional. 
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41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) organizações criminosas 

controlando a massa carcerária, infernizando a sociedade 

civil e encurralando o governo (...) entres outros motivos, 

levaram, como já explicado, o Deputado Jorge Everton a 

requerer a criação da CPI do Sistema Prisional. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

As intensas rebeliões (...); óbitos não explicados no 

interior dos estabelecimentos; (...); entres outros motivos, 

levaram, como já explicado, o Deputado Jorge Everton a 

requerer a criação da CPI do Sistema Prisional. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

As intensas rebeliões, (...) denúncias de torturas e 

maus-tratos; corrupção de agentes públicos; (...) entres 

outros motivos, levaram, como já explicado, o Deputado 

Jorge Everton a requerer a criação da CPI do Sistema 

Prisional. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

Como consequência, podemos acompanhar pela 

televisão, internet e outros meios de comunicação, os 

principais problemas que o sistema vem enfrentando. 

Citamos, mais uma vez como exemplo, o ocorrido no dia 16 

de outubro de 2016, na penitenciária do Monte Cristo 

(PAMC), onde detentos da facção PCC (Primeiro Comando 

da Capital) massacraram 10 (dez) detentos da facção CV 

(Comando Vermelho) com requintes de crueldade. Ainda, 

no dia 06 de janeiro de 2017, outra rixa entre facções deixou 

33 (trinta e três) mortos no mesmo estabelecimento 

prisional. 

41 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

Sendo assim, faz-se necessário destacar o 

panorama geral sobre a situação atual do Sistema Prisional 

em Roraima: O Sistema Prisional em Roraima está em crise, 

com déficit de 1.216 vagas (taxa de ocupação 202,61%) e a 

infraestrutura penitenciária sucateada; Violência crescente 

na superlotação dos presídios com o crescimento das 

facções criminosas.  

45 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 

– Do direito à saúde 

No entanto, a grave situação em que se encontram 

as pessoas privadas de liberdade, refletida, dentre outros 

fatores, nas práticas de violência, na precariedade de espaço 

físico e na carência do atendimento à saúde, é uma realidade 

que não se pode negar. A verdade é que, embora existam 

inúmeros tratados internacionais que definem normas e 

orientações para uma melhor implementação das unidades 

penitenciárias de todo o mundo, observa-se que estas não 

vêm sendo seguidas. 

Segundo a Lei de Execução Penal, em seus artigos 12 e 14, 

o preso ou internado terá assistência material, com 

instalações higiênicas adequadas e acesso a atendimento 

médico, farmacêutico e odontológico. Mas a realidade no 

nosso Estado não é bem assim: os presos estão submetidos a 

péssimas condições de higiene, as condições nos 
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estabelecimentos são deficientes, além do acompanhamento 

médico inexiste. 

46/47 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 02 

– Especialmente sobre a 

violação de outros 

direitos dos presos 

Porém, apesar da excelente legislação e da 

monumental estrutura do Estado Nacional, os presos no 

Brasil, em sua esmagadora maioria, recebem um péssimo 

tratamento. Especialmente em Roraima, não é diferente, já 

que a visitação/inspeção feita pelo presidente da Comissão 

de Direitos Humanos da OAB, Dr. Hélio Arozaglo Elias, 

juntamente com sua equipe, revelou os crimes que o Estado 

tem praticado contra os seus presos e a sociedade, sendo 

certo que, ao invés de recuperar quem se desviou da 

legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às ruas 

verdadeiras feras humanas. 

47 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 02 

– Especialmente sobre a 

violação de outros 

direitos dos presos 

Ademais, no ambiente carcerário, há uma realidade 

cruel, desumana, ilegal, pois foi observado, nos 

estabelecimentos penais, tensão, medo, repressão, torturas e 

violência – ambiente que, em certa medida, atinge e se 

estende aos parentes, em especial, quando das visitas nas 

unidades prisionais. 

Portanto, a realidade encontrada é de total confronto com a 

legislação nacional e internacional, de agressão aos direitos 

humanos e de completa barbárie. 

52 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Notamos que tinha uma ala com vários internos 

que poderíamos claramente verificar que eles tinham 

problemas mentais, pois ficavam em pé, andando a esmo e 

apresentavam nas suas costas e pernas marcas de balas de 

borracha, depois ficamos sabendo, conversando com outros 

internos, que era porque eles saiam andando em direção dos 

muros, e quando os agentes mandavam que eles parassem, e 

eles não davam atenção, então, eles atiravam neles. 

Fomos informados também por esses internos que essas 

pessoas doentes não recebiam medicação própria. E o que 

nos chamou atenção, é que eles estavam sendo cuidados 

pelos próprios internos. 

52 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Outro caso que nos chamou muita atenção é que 

nós estávamos dentro do presídio, mais ou menos, ao meio-

dia e dez, ficamos conversando com alguns internos, quando 

ouvimos um estrondo vindo do presídio e o pessoal 

correndo, ficamos sabendo que era uma bomba jogada por 

policiais. Quer dizer, eles nem respeitaram a nossa presença 

dentro do presídio. 
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52 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR 

Recebemos reclamações de abusos feito pelos 

agentes penitenciários e BOPE, que, às vezes, chegavam na 

madrugada e largavam uma bomba na ala. Isso consta no 

nosso relatório, por sinal eu trouxe o relatório, depois deixo 

uma cópia para vocês e eu gostaria para ficar gravado, 

gostaria de ler as sugestões 

53 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR - 

Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

Ser afastado da PAMC o agente penitenciário 

Santana por ter comportamento agressivo, desrespeitoso e 

desumano no exercício de sua função de manter a ordem e 

segurança no interior do presídio, conforme relato de vários 

reeducandos e de alguns de seus pares; 

54 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR - 

Eis então o resumo das 

sugestões apresentadas 

pelo depoente: 

É notório, desse modo, o descaso do Governo, vez 

que os presídios roraimenses, de uma maneira geral, não 

conseguem promover aos detentos a ressocialização 

esperada pela sociedade.O que se tem observado é que a 

questão da superlotação e as péssimas condições de vida e 

de higiene dos presos, dentre outros fatores, contribuem para 

que as penitenciárias sejam ineficazes para atender ao que a 

Lei de Execução Penal preceitua, qual seja, a recuperação 

daquele que está detido por ter cometido determinado crime, 

transformando, assim, o que deveria ser um centro de 

ressocialização de criminosos em um verdadeiro “campo de 

guerra de facções criminosas. 

55 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR - 

- Penitenciária Agrícola 

de Monte Cristo 

(PAMC): 

Na Ala 09 existem nove reeducandos que são 

doentes que apresentam problemas mentais, estão sem 

tratamento e sem medicação. Quase todos estão feridos com 

disparos de bala de borracha consequência de se 

aproximarem do muro, pois não tem consciência que é 

proibido esta aproximação; 
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55 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 03 

– Das inspeções 

realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR - 

- Penitenciária Agrícola 

de Monte Cristo 

(PAMC): 

Reclamações de vários internos com relação ao 

agente penitenciário Santana que, quando está no plantão, 

fica incitando-os, apontando a espingarda calibre 12 em 

direção dos internos e, com muita frequência, lança bombas 

de gás lacrimogênio na madrugada para causar distúrbios 

nas celas. 

56 

CAPÍTULO V 

– DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 04 

– Da superlotação 

A superlotação é talvez a mãe de todos os demais 

problemas do sistema prisional do Estado de Roraima. Celas 

superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, motins, 

rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana 

180 

CAPÍTULO XII 

– SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 03 – Revistas 

Torna-se preciso, pois, dotar os estabelecimentos 

de equipamentos modernos, aumentar, qualificar e treinar os 

agentes penitenciários como forma de inibir o ingresso de 

objetos estranhos no interior das unidades penais, evitando-

se constrangimentos para revistados e revistandos, bem 

como evitar que tais objetos sejam utilizados para a prática 

de crimes dentro dos estabelecimentos penais. 

187 

CAPÍTULO XII 

– SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 06 – Das 

Deficiências em aspectos 

de Infraestrutura 

A falta de espaços adequados aos custodiados, 

como celas individuais e coletivas, além de pátios separados, 

proporciona a propagação de doenças e a corrupção, sendo a 

primeira porta para as facções criminosas terem influência. 

198 

CAPÍTULO 

XIII – SUGESTÕES E 

PROPOSTAS - 05 - 

Penas alternativas 

Esta CPI também critica que os investimentos 

realizados pelo Estado no sistema prisional se restringem 

quase exclusivamente à pena privativa de liberdade, sendo 

mínimo o aporte de recursos para penas alternativas. 

Acredita-se, então, haver uma inversão de valores no 

investimento, à medida que se atacam os efeitos da violência 

e não as suas causas. 

206 
CAPÍTULO 

XV – CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito, das seguintes sugestões: (...) d) controle a 

execução orçamentária nesta unidade federada, observado 

que a população carcerária se mostra elevada e com níveis 

de violência acentuados; 
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177 

CAPÍTULO XII 

– SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS 

A realidade, no entanto, mostra-se um tanto quanto 

distante no nosso Estado: nossas penitenciárias apresentam-

se totalmente vulneráveis no aspecto da segurança, sendo 

certo que, em seu interior, as leis estatais são substituídas 

pelos estatutos das facções. 
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ANEXO C - DAS CONDIÇÕES TRABALHISTAS DOS AGENTES PRISIONAIS DO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RORAIMA 

 

Página Capítulo Trecho 

26 Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Seguem, então, os problemas identificados: (...) 

Déficit no número de agentes penitenciários e 

qualificação insuficiente do quadro de pessoal; (...) 

41 CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 – Do 

direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) falta de equipamentos 

para os agentes penitenciários exercerem o trabalho de 

qualidade (...) entres outros motivos, levaram, como já 

explicado, o Deputado Jorge Everton a requerer a criação 

da CPI do Sistema Prisional. 

41 CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 – Do 

direito à saúde 

As intensas rebeliões (...) quantidade de 

servidores insuficiente para atender a demanda de 

serviços (...) entres outros motivos, levaram, como já 

explicado, o Deputado Jorge Everton a requerer a criação 

da CPI do Sistema Prisional. 

46 CAPÍTULO V – 

DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DO 

CIDADÃO PRESO - 01 – Do 

direito à saúde 

Sendo assim, ao não prestar a efetiva e gratuita 

assistência à saúde do preso, o Estado transgride preceitos 

legais infraconstitucionais e internacionais. Entre as 

razões para tanto, destaca-se a insuficiência de recursos, 

resultante da má gestão do atual governo, desdobrando-se, 

consequentemente, na falta de materiais, de equipamentos 

e de profissionais adequados. 

123 CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

JUNTO À SECRETARIA 

ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA DO ESTADO 

DE RORAIMA 

O Senhor Deputado Jorge Everton - Boa tarde, 

sobrinho. Que bom ter vocês aqui e poder ouvir a 

necessidade da SEJUC, do Sistema Prisional. Você sabe 

que eu fui diretor da penitenciária e conheço aquela 

realidade. Há muito tempo há uma carência de 

investimento público e isso nós sabemos. Mas, o que me 

preocupou na atual gestão foi uma concentração 

excessiva de recurso em um contrato de alimentação ao 

invés de priorizar as necessidades, as quais você citou 

muito bem. Tudo o que você está pleiteando aqui, podem 

até dizer que é porque é o presidente do sindicato, que 

está buscando melhorias de trabalho para os agentes, mas 

é isso que lhe dá condição de segurar o reeducando lá de 

forma correta, tá? Então, você está pleiteando algo que 



68 

 

 

 

traga um benefício para a sociedade. Certo? Então, queria 

que você falasse um pouco mais, pois você disse: graças a 

Deus que não dependo da alimentação porque tenho o 

auxílio. Por que essa expressão “Graças a Deus”? 

123 CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

JUNTO À SECRETARIA 

ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA DO ESTADO 

DE RORAIMA 

O Senhor Lindomar Ferreira Sobrinho, 

Presidente do Sindicato dos Agentes Carcerários – Porque 

a alimentação sempre foi horrível. Esse era um 

questionamento da nossa categoria. Nós sempre pedimos 

que cancelassem o contrato da nossa alimentação e que 

nos dessem ou o alimento ou o dinheiro que eles pagavam 

pelas marmitas. Essa era a nossa briga desde que 

entramos. 

123 CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

JUNTO À SECRETARIA 

ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA DO ESTADO 

DE RORAIMA 

Senhor Deputado Jorge Everton – Era e continua 

sendo a briga? 

O Senhor LindomarFerreira Sobrinho, Presidente do 

Sindicato dos Agentes Carcerários – Não, pois nos foi 

concedido o auxílio- alimentação, depois de tanto 

cobrarmos e exigirmos, dizendo que não consumiríamos 

aquela alimentação. Chegamos a fazer protestos, várias 

reportagens, inclusive, a empresa chegava lá e nós 

mandávamos de volta. Paramos de receber a alimentação, 

até que o estado nos atendeu. 

124/125 CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

JUNTO À SECRETARIA 

ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA DO ESTADO 

DE RORAIMA 

O Senhor Deputado Jorge Everton – E quem 

confere a chegada dessa alimentação? Tem alguém 

responsável por isso? 

O Senhor Lindomar Ferreira Sobrinho, Presidente do 

Sindicato dos Agentes Carcerários – É humanamente 

impossível para a gente conferir esse quantitativo. Vamos 

ser sinceros com os senhores. Simplesmente, nós 

pegamos o cheque, e o chefe de plantão que está lá assina, 

mas para ele contar, dado ao baixo efetivo, as saídas que 

temos que fazer para o judiciário, para atendimento de 

saúde… às vezes ficam dois ou três agentes penitenciários 

e torna-se humanamente impossível, é tanto que tem uns 

doze presos que são da remissão lá, e são eles que pegam 

essas marmitas, colocam nos carrinhos e levam para 

distribuir lá dentro. 
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177 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS 

A segurança é uma das vertentes do sistema 

penitenciário. A primeira maneira de se efetivar as 

disposições da sentença condenatória, no caso de pena 

privativa de liberdade, é disponibilizando uma estrutura 

física em boas condições e pessoal bem equipado e 

treinado. Já nas penas alternativas à prisão, um eficaz 

acompanhamento seria o instrumento ideal para os fins 

almejados. 

179 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 01 – Equipamentos 

de Segurança 

título de sugestão, a CPI recomenda que cada 

estabelecimento penal seja equipado com um “kit” básico 

de segurança, composto por, pelo menos, um aparelho de 

raio-X; três pórticos detectores de metais; cinco a seis 

magnetômetros; além de contar com dois inspetores 

íntimos, no mínimo. 

Sugerimos também que cada unidade prisional seja 

dotada de 01 “kit” de monitoramento eletrônico, a fim de 

auxiliar os agentes penitenciários no desempenho de suas 

funções. 

180 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 03 – Revistas 

Em suas audiências, esta CPI constatou que é 

possível o ingresso de objetos no interior dos 

estabelecimentos penais sem a ação ou omissão por parte 

dos servidores penitenciários. 

Isto porque falta estrutura, ou melhor, os presídios não 

têm estrutura, não têm detector de metal, não têm 

especialista para fazer a revista. A revista é feita de forma, 

muitas vezes, artesanal. Para a revista íntima, por 

exemplo, não há médicos, enfermeiros e os agentes não 

têm conhecimento técnico para fazer esse tipo de revista. 

O que acontece então? Passam os objetos! 

180 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 03 – Revistas 

Torna-se preciso, pois, dotar os estabelecimentos 

de equipamentos modernos, aumentar, qualificar e treinar 

os agentes penitenciários como forma de inibir o ingresso 

de objetos estranhos no interior das unidades penais, 

evitando-se constrangimentos para revistados e 

revistandos, bem como evitar que tais objetos sejam 

utilizados para a prática de crimes dentro dos 

estabelecimentos penais. 
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180 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 03 – Revistas 

Além disso, obviamente, também é necessário 

oferecer condições dignas de trabalho para os agentes que 

lidam com os presos e punir severa e rapidamente todos 

aqueles que, por ação ou omissão, contribuam para a 

entrada de armas ou objetos que possam nelas serem 

convertidos no interior dos presídios, bem como os que 

deles façam uso. 

180 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

Autoridades irresponsáveis, estrutura 

inadequada, interferência política na escolha dos gestores, 

ausência de equipamentos e deficiência gerencial do 

sistema foram algumas das falhas administrativas 

constatadas pela CPI durante as diligências realizadas. 

180/181 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

A respeito do tema, destacamos o depoimento do 

Senhor Lindomar Ferreira Sobrinho, Presidente do 

Sindicato dos Agentes Carcerários, ouvido em 25 de 

outubro de 2016, na quinta reunião extraordinária desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, a seguir transcrito: 

“Quero iniciar informando que, desde janeiro de 2015, 

quando o atual governo tomou posse do seu mandato, 

começamos a informar para o mesmo as dificuldades que 

estávamos enfrentando no sistema prisional. Quando ele 

assumiu, já havia a questão do alojamento que foi 

incendiado e, graças a Deus, por pouco, não incendiaram 

os agentes juntos com aquele alojamento, porque eles 

foram rápidos, pegaram armamento, correram e 

conseguiram se defender. De lá para cá, não houve 

investimento para resolver o problema do sistema, 

somente medidas paliativas foram tomadas. É importante 

que se frise isso. 

181 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

Não obstante, a falta de unicidade no trato penal 

também foi apontada como obstáculo à boa execução. 

Isso porque a gestão penitenciária não é abordada da 

mesma forma pelas administrações prisionais, não há 

padronização de procedimentos. 

181 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

Destaque-se que os servidores penitenciários são 

igualmente “condenados” a 35 anos de serviço em regime 

semiaberto, sem preparo adequado, curso de 

aperfeiçoamento, material de trabalho e material de 

segurança, além de receberem salários irrisórios. principal 
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queixa é a ausência de condições de trabalho, 

aprimoramento profissional, respeito à categoria 

profissional, tidos como fatores decisivos para que 

possam exercer a função com dignidade, transformando 

agentes despreparados em profissionais responsáveis e 

cumpridores de suas funções. 

181/182 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

Outro problema verificado pela CPI é a 

utilização de policiais militares para o exercício das 

funções de servidores penitenciários. Esses policiais 

deveriam estar, de forma ostensiva, nas ruas a prover 

segurança à sociedade. (...)  A PEC 308/2004 determina 

que o Sistema Prisional deve ser gerido pelos agentes 

penitenciários, pondo fim que policiais civis e militares 

desempenhem,  nos presídios, atividades para as quais 

não estão habilitados. Uma das consequências dessa 

modalidade de desvio de função é o desestímulo dos 

trabalhadores do Sistema Penitenciário, pois, além de não 

serem devidamente capacitados, os ocupantes de tais 

cargos não pertencem às carreiras do sistema 

penitenciário. 

183 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

Outra questão se refere à nomeação para os 

cargos de direção dos estabelecimentos penais. Na 

maioria dos casos, as indicações são de caráter político e 

não técnico. 

Para a categoria, os cargos de diretor e vice-diretor 

deveriam ser ocupados pelos próprios integrantes do 

quadro de pessoal do sistema penitenciário, uma vez que 

são estes profissionais que, de forma técnica, lidam com o 

assunto. 

183 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

A questão do porte de armas também deve ser 

vista. Há de se ter o poder de polícia dentro dos muros, 

com porte de arma e a garantia de sobrevida ou de 

proteção à família e ao agente penitenciário enquanto ele 

estiver, como cidadão, na rua transitando normalmente, já 

que a representação estatal se inicia pelo pessoal 

penitenciário competente e preparado para função tão 

desafiadora. 
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183/184 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

Ademais, a administração penitenciária deve 

selecionar cuidadosamente o pessoal proveniente de 

outras categorias, dado que é da sua integridade, 

humanidade, aptidões pessoais e capacidade profissional 

que depende uma boa gestão dos estabelecimentos 

penitenciários. O artigo 75 da Lei de Execução Penal 

estabelece que o ocupante do cargo de diretor de 

estabelecimento deverá ser portador de diploma de nível 

superior de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, 

Pedagogia ou Serviço Social; possuir experiência 

administrativa na área; ter idoneidade moral e 

reconhecida aptidão para o desempenho da função. 

Infelizmente, tal disposição legal nem sempre é 

respeitada. Já o artigo 76 da LEP salienta que o quadro de 

pessoal penitenciário será organizado em diferentes 

categorias funcionais, segundo as necessidades do 

serviço, com especificação de atribuições relativas às 

funções de direção, chefia e assessoramento do 

estabelecimento e às demais funções. Conforme o artigo 

77 do mesmo diploma legal, a escolha do pessoal 

administrativo, especializado, de instrução técnica e de 

vigilância, atenderá à vocação, preparação profissional e 

antecedentes pessoais do candidato. O ingresso do pessoal 

penitenciário, bem como a progressão ou ascensão 

funcional, dependerá de cursos específicos de formação, 

procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em 

exercício. 

Desta feita, para a realização daqueles fins, esses 

servidores devem desempenhar funções em tempo 

integral e, na qualidade de servidores penitenciários 

profissionais, devem ter direito aos benefícios do estatuto 

de servidores do Estado e ser-lhes garantida, por 

conseguinte, segurança no emprego, ainda que 

dependente de boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão 

física. 

A remuneração deve ser suficiente para permitir recrutar e 

manter no serviço homens e mulheres e as vantagens da 

carreira e as condições de emprego devem ser 

determinadas levando-se em conta a natureza penosa do 

trabalho. 
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Feitas essas observações, resta claro que a realidade 

Roraimense viola em muito os regramentos mencionados. 

Logo, o atual Sistema Penitenciário precisa de urgentes 

alterações, sobretudo no que diz respeito à qualificação 

daqueles que trabalham diretamente na administração do 

Sistema Penal. 

Importa ressaltar que aqueles que dirigem as instituições 

prisionais devem possuir qualificação voltada para a área. 

Por outro lado, considera-se também que é 

imprescindível, no quadro de servidores penitenciários, a 

presença de profissionais especializados no processo de 

ressocialização do preso, tais como terapeutas 

ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, instrutores e 

tantos outros profissionais que possam, de modo profícuo, 

contribuir para a reinserção dos infratores no seio da 

sociedade, devidamente recuperados. Somente assim 

poderíamos afirmar que existe um SISTEMA 

CARCERÁRIO em nosso Estado. 

184 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 04 – Do Pessoal 

Por fim, a CPI avalia ser necessária a 

implementação das seguintes medidas: • melhoria das 

condições de trabalho dos profissionais; 

• criação da Força Nacional de Intervenção Penitenciária; 

• programas de saúde e de habitação aos agentes 

penitenciários; 

• criação e fortalecimento dos planos de carreira; 

185 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 05 – Da Arquitetura 

Prisional 

O que se evidenciou nas visitas da Comissão foi 

que as unidades prisionais do nosso Estado possuem uma 

distribuição espacial inadequada, tanto quanto aos 

internos, como em relação à segurança dos agentes 

prisionais. 

185 CAPÍTULO XII – 

SEGURANÇA E 

DISCIPLINA NOS 

ESTABELECIMENTOS 

PENAIS - 05 – Da Arquitetura 

Prisional 

As celas e os pavilhões de celas alojam mais 

presos do que sua capacidade permite, gerando revoltas e 

tornando mais perigoso o trabalho de funcionários, já 

desmotivados e desprestigiados pela sociedade. 
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206 CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito, das seguintes sugestões: (...) c) celebre 

convênios com o Estado, com investimentos diretos na 

construção, ampliação e reforma de estabelecimentos 

prisionais, aquisição de equipamentos de segurança, 

vigilância, tecnologia da informação e equipamentos em 

geral; 
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ANEXO D - DOS ILÍITOS CÍVEIS E PENAIS NO ÂMBITO PENITENCIÁRIO DE 

RORAIMA 
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Página Capítulo Trecho 

2 Razões da CPI 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de 

investigar a realidade do Sistema Prisional no Estado de Roraima, com 

destaque para (...) os ilícitos encontrados na contratação de 

fornecimento de refeição para a população carcerária.  

25 
Realidade do sistema 

carcerário 

Tendo em vista que a Comissão Parlamentar de Inquérito 

verificou o contrato milionário que a empresa responsável por fornecer 

a alimentação às unidades prisionais recebe do estado 

26 
Perfil do nosso 

Sistema Penitenciário 

Seguem, então, os problemas identificados: (...) Ineficiência e 

morosidade na apuração dos fatos criminosos e na responsabilização 

dos autores; (...) 

41 

CAPÍTULO V – DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DO CIDADÃO PRESO - 01 – 

Do direito à saúde 

Especialmente em Roraima, por conta da má administração do 

Governo do Estado, a crise do sistema carcerário encontra-se agravada. 

46 

CAPÍTULO V – DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DO CIDADÃO PRESO - 01 – 

Do direito à saúde 

Sendo assim, ao não prestar a efetiva e gratuita assistência à 

saúde do preso, o Estado transgride preceitos legais 

infraconstitucionais e internacionais. Entre as razões para tanto, 

destaca-se a insuficiência de recursos, resultante da má gestão do atual 

governo, desdobrando-se, consequentemente, na falta de materiais, de 

equipamentos e de profissionais adequados. 

55 

CAPÍTULO V – DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DO CIDADÃO PRESO - 03 – 

Das inspeções realizadas pelo 

Presidente da OAB/RR - - 

Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo (PAMC): 

Pois bem, todas as unidades prisionais apresentam 

praticamente os mesmos problemas, sendo que alguns deles podem ser 

resolvidos de forma imediata, como a questão do atendimento médico. 

Ocorre que é comum no Brasil os Estados firmarem convênios com a 

União para investirem nos seus sistemas prisionais, porém, em muitas 

das vezes, o próprio Estado desvia os recursos, frauda o processo 

licitatório e sequer executam o projeto. 

57 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Os membros desta CPI, ao ouvir o Diretor do DEPLAF da 

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, constataram que a SEJUC 

pagou mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) a 

duas empresas, sem a formalização do processo, sem empenho e nota 

fiscal. O valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foi pago 

à empresa Ponto das Antenas, e o restante à empresa KL Rent Car 

(Razão Social Kaele LTDA), por dois meses de aluguel de 28 (vinte e 

oito) automóveis. 
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57 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Importante ressaltar que tal valor foi pago sem o aval da 

Procuradoria Geral do Estado (PROGE). Ou seja, a própria 

Procuradoria era contrária à contratação de forma emergencial dessas 

empresas (Ponto das Antenas e KL Rent a Car) e, mesmo com parecer 

contrário da PROGE, a SEJUC efetuou o pagamento de forma 

indevida. 

57 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

A partir daí, o pagamento indevido resultou no bloqueio de 

R$ 44.700.000,00 (quarenta e quatro milhões e setecentos mil reais) do 

Fundo Penitenciário do Estado que seriam usados na construção de um 

novo presídio em Roraima, pois o MPF conseguiu, na Justiça, o 

bloqueio após o repasse irregular às referidas empresas 

57/58 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Durante a oitiva perante os membros da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, os deputados Soldado Sampaio, Jorge 

Everton, Lenir Rodrigues, Flamarion Portela e Chico Mozart, Reunião 

(Extraordinária) realizada em 03 de maio de 2017, o depoimento do 

Senhor Zanélio Gouveia (Diretor do DEPLAF da Secretaria de Estado 

da Justiça e Cidadania – SEJUC) foi conclusivo no sentido de 

confirmar o pagamento irregular. Vejamos: 

58 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

O Senhor Deputado Jorge Everton – Boa tarde! As perguntas 

que farei serão necessárias para que possamos criar uma linha de 

raciocínio com relação a nossa investigação. Eu acredito que é o do seu 

conhecimento que chegou uma denúncia a esta Casa referente a um 

pagamento indevido de processos que não haviam sido licitados no 

Sistema Prisional. Para que eu possa fazer as minhas perguntas, 

gostaria de começar do básico, você é funcionário público de carreira? 

Gostaria que você dissesse aqui na CPI qual a sua função como 

funcionário público? 

64 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

O Senhor Deputado Jorge Everton – Pela sua experiência 

como gestor, isso é uma prática legal efetuar pagamentos sem emissão 

de notas, sem conclusão de processos licitatórios? 

O Senhor depoente Zanélio Gouveia – Diretor do DEPLAF da 

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania – SEJUC. – É o básico na 

administração pública para todos nós, inclusive já trabalhei. 4.320, não 

existe despesas… 
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65 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

atrás o rapaz do fundo, ele ainda estava tocando os processos. 

Então, tinham vários processos abertos. Tinham processos, inclusive, a 

esses pagamentos. E a questão desses  processos esbarrou na questão 

emergencial, quando não era emergencial. A procuradoria do estado 

entende que não é emergencial e eles entendiam enquanto diretor que 

faleceu, como gestor do fundo que era emergencial em função da 

situação do sistema caso morte que houve em janeiro, não tínhamos 

veículos, não tínhamos segurança, não tínhamos homens suficientes 

para colocar nas guaritas, então foi feito como se diz, dessa forma. Não 

estou dizendo que foi da forma legal, mas estou dizendo que foi feito. 

Foi atender familiares, quer dizer tudo isso foi feito. Como se diz para 

coibir as fugas também, foi usado esses mecanismos. Isso foi feito 

78 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

O Senhor depoente Zanélio Gouveia – Sim, nós temos duas 

portarias emitidas pelo Ministério da Justiça, a 1414, de dezembro de 

2016 e a outra é a 72. Não sei se é de janeiro ou fevereiro, mas posso 

encaminhar para vocês. Elas, inclusive, regulamentam o repasse dos 

próximos anos de 2018 e 2019 e a nossa preocupação hoje é essa, é 

resolver e equacionar a questão para que a gente não fique 

inadimplente numa prestação de contas, que o estado tome as 

providências, como o secretário já abriu o PAD, os serviços foram 

executados e para que acerte o processo e faça tudo para que isso não 

aconteça porque senão o prejudicado será o estado como um todo. 

82 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

O Senhor Deputado Jorge Everton – O Ministério Público 

Federal solicitou bloqueio desses recursos com base na utilização 

indevida desses valores. 

O Senhor depoente Zanélio Gouveia – Não. (...) O Senhor depoente 

Zanélio Gouveia – Estive na Secretaria de Infraestrutura, e há uma 

negação inicial e depois do dia 27, 30 que vim ter acesso aos 

documentos. O bloqueio se dá em função da questão da aplicação dos 

cronogramas, e dependia da SEINF, cronograma, como por exemplo, 

ampliação do anexo da cadeia, reforma da casa do albergado, 

construção de um novo presídio, tudo isso depende de projetos, de 

cronogramas e dependemos disso tudo. O bloqueio deu em função 

disso, da aplicação, uma coisa não tem a ver nada com a outra, apesar 

de que como não tem conhecimento e vi na defesa o extrato foi 

encaminhado ao Ministério Público. 



79 

 

 

 

82 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

O Senhor Deputado Jorge Everton – Eu sinceramente 

lamento, a saber a necessidade que o sistema prisional se encontra, 

chegar um volume de recursos desses, incompetência de gestão não 

conseguir efetivar as obras e a contratação da forma devida, é 

lamentável. . Como Deputado Flamarion destacou, antes tinha pouco 

recursos, e por isso não estavam preparados para agir quando chegou o 

volume de recursos, e impede em até vir mais recursos. Desejo sorte, 

sei da sua competência, sei que o senhor não vai cometer erros 

primários. Sinceramente, peço a Deputada Lenir que deixe marcada a 

data da oitiva do senhor Marcondes. Ele vai ter que explicar isso para a 

gente. Para mim houve má fé, dolo para efetivar esses pagamentos, 

senhor Marcondes. Sem emissão de nota fiscal e sem conclusão de 

processo, e ainda à revelia da PROGE, que não tinha considerado 

emergencial. 

83 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Em seu testemunho, embora tenha sido vago, o depoente 

tentou criar confusão entre a nomenclatura que define seu cargo 

comissionado – gestor de fundos x coordenador do fundo penitenciário, 

na tentativa desesperada de se livrar da responsabilidade imputada pelo 

Senhor Zanélio. 

No entanto, ainda assim, ficou incontroverso o pagamento sem prévio 

empenho, sem processo formalizado e, o pior, sem qualquer 

conferência sobre os serviços que, supostamente, estavam sendo 

adquiridos 

101 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Diante do depoimento acima, resta claro que houve o 

pagamento sem controle, sem empenho e/ou nota fiscal e sem qualquer 

conferência dos serviços a serem adquiridos, às empresas KL Rent Car, 

pelo aluguel de 28 (vinte e oito) veículos durante dois meses, e Ponto 

das Antenas, a qual lida com cerca, câmeras e concertina. 

102 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Somente em 18 de maio, após os depoimentos prestados a esta 

CPI por Zanélio Gouveia e Marcondes Queiroz, ocasião em que restou 

confirmado o pagamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) à 

empresa Ponto das Antenas, é que os produtos, supostamente, 

comprados começaram a ser entregues à SEJUC, de forma que o 

pagamento foi liberado, mas os materiais sequer foram instalados nas 

unidades prisionais. 

105 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Pois bem, sem muito esforço, é possível concluir que este 

pagamento irregular realizado pela SEJUC encobre desvio de dinheiro 

público. Tal conduta demonstra, mais uma vez, clara afronta à 

legislação vigente, incorrendo em ato de improbidade administrativa 

insculpida, principalmente, no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 

8.429/1992: 
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105 

CAPÍTULO VI – DO 

PAGAMENTO IRREGULAR 

NO VALOR DE 3,5 

MILHÕES DE REAIS 

Com isso, esta CPI aguarda que o Ministério Público 

proponha ação de ressarcimento integral do dano, com a pretensão de 

exigir a devolução da quantia paga de forma ilegal. 

Além disso, devem ser apurados, a fundo pelo órgão competente, todos 

os envolvidos na liberação dos R$ 3,5 (três e meio) milhões de reais, 

para que seja possível a perda da função pública, entre as demais 

sanções previstas na legislação que trata do tema 

106 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

No Estado de Roraima, em especial, a abertura da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, na Assembleia Legislativa, teve por objetivo 

investigar a fundo os problemas, de ordem legal, que estão 

prejudicando a funcionalidade do sistema prisional e verificar se o 

Governo do Estado vem cumprindo com os princípios norteadores da 

Administração Pública, além de fiscalizar a atuação da chefe do Poder 

Executivo Estadual para coibir a prática de ilícitos e o mau uso dos 

recursos públicos. 

108 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Caso a situação de emergência ou calamidade tenha sido 

gerada por ato faltoso, por desídia, falta de planejamento ou má gestão 

de recursos, por parte do agente público, tanto dolosa quanto 

culposamente, ele será responsabilizado, já que tinha o dever de agir 

para prevenir a ocorrência de tal situação. 

110 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Ultrapassadas as explicações acima, resta clara a falta de 

planejamento e desídia administrativa do nosso Estado, o que resultou 

nas irregularidades e no superfaturamento dos contratos que visam ao 

fornecimento de refeições para o sistema prisional. 
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110 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Primeiro, temos que a decretação de Estado Emergencial no 

Sistema Prisional em Roraima, realizada em 19/01/2015, perdurou por 

19 (dezenove) meses. De janeiro/2015 a 14 de julho de 2016, de forma 

a surgir a seguinte pergunta: qual a emergência capaz de justificar a 

situação de dispensa da licitação por tanto tempo?! 

E mais. De 14 de julho de 2016 a 30 de novembro de 2016, ou seja, por 

mais 4 (quatro) meses, o Estado deu continuidade à prestação de 

serviço, onde a empresa contratada no período emergencial forneceu as 

refeições preparadas ainda que não amparada por qualquer contrato ou 

aditivo contratual, vindo a receber o pagamento deste período como 

verba indenizatória. 

111 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Além disso, é de suma importância relevar o descabimento da 

dispensa de licitação quanto aos casos do que a doutrina comumente 

reconhece como “emergência ficta ou fabricada”, que ocorre quando a 

Administração deixa de tomar tempestivamente as providências 

necessárias à realização da licitação previsível, o que constitui uma 

grave violação ao princípio da moralidade administrativa - sendo 

exatamente este o caso em tela 

111 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Ou seja, os gestores públicos agem dessa maneira justamente 

com o intuito de favorecer empresas determinadas, vez que a dispensa 

por emergência não exige tantas formalidades como a licitação comum, 

tornando-se possível, ao utilizar de justificativas diversas, escolher com 

quem vai contratar. 
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112 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Entretanto, deve-se punir o agente que não adotou as cautelas 

necessárias em tempo oportuno 

113 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Para tais atos, a referida lei previu sanções político-

administrativas bem rigorosas, como o ressarcimento integral do dano, 

perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda 

da função pública e suspensão dos direitos políticos, dentre outras. 

113 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

A empresa contratada em caráter emergencial, inicialmente, 

foi a M. A. RODRIGUES DE BARROS EIRELI – EPP, uma empresa 

de pequeno porte, que, no dia 26/02/2015, apenas 8 (oito) dias após o 

início de suas atividades, assinou o maior contrato de alimentação 

preparada no Estado de Roraima. Ademais, somente após o início de 

fornecimento de alimentação à SEJUC, é que a referida empresa 

conseguiu seu registro junto ao CONSELHO REGIONAL DE 

NUTRICIONISTAS DA 7ª REGIÃO, passando a ter responsável 

técnico tão somente em 17/05/2016 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Neste caminho, configurada está também a infração à 

legislação sanitária federal, conforme Lei nº 6.437 de 20 de agosto de 

1977 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

O que se confirma, com a resposta do Ofício enviado em 

10/01/2017 ao Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região, é que 

a empresa contratada diretamente, em razão do caráter emergencial, 

sequer possuía responsável técnico, ou seja, NÃO TINHA 

NUTRICIONISTA ORIENTANDO AS SUAS ATIVIDADES. O que 

declina, novamente, para a ilegalidade destes contratos. 

116 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Além disso, depois de decorridos os 19 meses da situação 

decretada como emergencial e mais 4 meses do período indenizatório, 

a mesma empresa, após algumas alterações contratuais, passando a ser 

chamada de QUALIGOURMET SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

LTDA realizou também o contrato definitivo ao ganhar a licitação, 

com preço médio quase que 50% (cinquenta por cento) inferior ao 

estabelecido naquela época. (...) a empresa M. A. RODRIGUES DE 

BARROS EIRELI –EPP que inicialmente fora escolhida para, de 

forma direta, fornecer refeições ao sistema prisional, passou, nos 23 

meses de caráter emergencial e período indenizatório (PASMEM: 23 

MESES EM TOTAL ESTADO DE EMERGÊNCIA, excedendo 

absurdamente o limite legal de 180 dias), a realizar alterações 

contratuais que deram robustez financeira e contábil para sua 

participação na licitação definitiva, estando “APTA” a participar do 

procedimento licitatório com o nome de QUALIGOURMET 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, no qual foi a VENCEDORA 

com preços em até 50% menores dos que foram ofertados durante o 

caráter emergencial. 



84 

 

 

 

116 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Portanto, estima-se que o montante superfaturado nos meses 

de contrato emergencial e período indenizatório chega a, pelo menos, 

R$ 15.259.666,55(quinze milhões duzentos e cinquenta e nove mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Outro absurdo jurídico praticado pela Secretaria de Justiça e 

Cidadania do Estado de Roraima fica a cargo da ofensa ao PRINCÍPIO 

DA PUBLICIDADE dos atos administrativos, pois somente às 

vésperas da realização do contrato definitivo de fornecimento de 

refeições ao sistema prisional é que fora feita a ATA COM O 

REGISTRO DOS PREÇOS DO CONTRATO EMERGENCIAL 

INICIAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 219 

PÁGINA 134, (isto é, 23 meses depois da sua assinatura). 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Ainda, a empresa M. A. RODRIGUES DE BARROS EIRELI 

–EPP, além de ter mudado o nome para QUALIGOURMET 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, realizou várias operações 

contábeis, tendo, em 10/03/2016, modificado a sua titularidade: o SR. 

MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DE BARROS “vendeu” para 

JOÃO KLEBER MARTINS DE SIQUEIRA que, com apenas 24 anos 

de idade, comprou a referida empresa por R$ 3.500.000,00 (três 

milhões e quinhentos mil reais). Logo após, para elidir qualquer 

responsabilidade para o antigo proprietário, a empresa, em 28/03/2016, 

passou a ter a denominação de empresa individual de responsabilidade 

ilimitada (EIRELE), justamente porque este tipo de pessoa jurídica não 

necessita de sócios para compor as atividades empresariais, sendo 

necessário para tanto uma única pessoa, o que tornou mais fácil seu 

manejo econômico. Como já dito, destaca-se também que, quando da 

realização do pregão eletrônico nº 068/2016, em 30/09/2016 (23 meses 

após a sucessão de contratos emergenciais e período indenizatório), foi 

que a empresa QUALIGORMET SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

LTDA ganhou a respectiva licitação, o que vai de encontro ao que 

determina a Lei nº 8666/93, a qual dispensa o procedimento licitatório 

por um período máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Ademais, em 19/10/2015, o Ministério Público de Contas, em 

sua função de custos legis, oficiou o Sr. Secretário de Justiça e 

Cidadania do Estado de Roraima, para CANCELAR o contrato 

emergencial, que foi assinado em 22/01/2015, por entender que não 

havia a necessidade da dispensa da licitação.  
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Somente na quarta renovação foi que o proprietário da 

empresa assinou como procurador do antigo sócio e não como titular 

da empresa, utilizando-se, para tanto, de procuração. Também por isso, 

o ato seria, juridicamente, inválido, pois o outorgante, MARCO 

ANTÔNIO, não era mais titular da empresa à época. 

A respeito do assunto, define o Código Civil o que seria ato nulo de 

pleno direto: 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa em lei. 

119 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Igualmente, é fácil perceber que a assinatura do Sr. Secretário 

de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima, no quarto termo de 

aditivo, datado de 15 de abril de 2016, diverge das outras assinaturas, o 

que demonstra total descaso com a coisa pública. 



86 

 

 

 

119 

CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Ao fim de toda esta manobra, restam as seguintes conclusões: 

O contrato nº 001/2015 celebrado entre o Estado de Roraima, através 

da SEJUC e a empresa M. A. RODRIGUES DE BARROS EIRELI – 

EPP, para contratação emergencial para fornecimento de refeições 

preparadas destinadas à população carcerária, aos servidores do setor 

administrativo em serviço, agentes penitenciários e policiais militares 

nas unidades penais do Departamento do Sistema Penitenciário, já 

previa que o objeto contratual seria realizado no Prédio da Cozinha 

Industrial, pertencente ao Governo de Roraima – importante destacar 

este fato pois, após algumas alterações contratuais, a M. A. 

RODRIGUES DE BARROS EIRELI – EPP passou a ter o nome de 

QUALIGOURMET SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, vindo a 

participar do pregão eletrônico, com vantagem sobre as concorrentes, 

conforme será explicado a seguir. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Quando do quinto termo aditivo, em julho de 2016, que 

igualmente solicitou a prorrogação do prazo por mais de 90 (noventa) 

dias, além do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

contrato, o que resultaria na quantia a mais de R$ 2.428.776,25 (dois 

milhões quatrocentos e vinte e oito mil e setecentos e setenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos) a ser pago pelos cofres públicos, a 

Procuradoria-Geral do Estado elaborou um Parecer opinando pela 

IMPOSSIBILIDADE de prorrogação do contrato emergencial e, não 

havendo qualquer fundamento legal para prorrogação da vigência, por 

consequência, o pedido de acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) 

também estaria prejudicado. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

No referido Parecer, foi reafirmado que o prazo de180 (cento 

e oitenta) dias já era suficiente para ultimar o procedimento licitatório 

que deveria possibilitar a assinatura do contrato substituto à contratação 

emergencial. Logo, o contrato emergencial já estava sendo, 

erradamente, prorrogado por quase 18 (dezoito) meses, de forma que, 

desde o primeiro termo aditivo, presente estava a irregularidade e 

afronta à legislação. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Não satisfeito, o Ministério Público de Contas do Estado de 

Roraima, por intermédio do Procurador de Contas Paulo Sérgio 

Oliveira de Souza, expediu notificação recomendatória para cancelar o 

procedimento licitatório aviado por meio do Processo nº 

26101.00133/15-28. Assim, ao invés de presencial, foi adotada a 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, o qual ocorreu em 30/09/2016. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Pois bem, com a prorrogação indevida do contrato 

emergencial, podemos verificar, de forma clara, que a contratação 

direta fundamentada no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/1993, na 

verdade, substituiu a licitação anual. Ou seja, o mesmo contrato foi 

prorrogado de forma ilegal por diversos aditivos, ainda que a Lei 

8.666/93 impossibilite taxativamente a prorrogação dos contratos 

emergenciais por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, de forma 

que resta comprovada a prática de infração disciplinar, de ato de 

improbidade administrativa e até mesmo de crime. 

Vejamos o crime previsto no art. 89 da lei 8.666/93: 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em 

lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 

beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 

contrato com o Poder Público. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Diante do exposto, o tipo penal descrito acima busca proteger 

uma série variada de bens jurídicos além do patrimônio público, tais 

como a moralidade administrativa, a legalidade, a impessoalidade e, 

também, o respeito ao direito subjetivo dos licitantes ao procedimento 

formal previsto em lei. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

E mais. Entende esta CPI que a simples leitura do caput do 

art. 89 da Lei nº 8.666/93 não possibilita qualquer conclusão no sentido 

de que para a configuração do tipo penal ali previsto exige-se qualquer 

elemento de caráter subjetivo diverso do dolo. Em outras palavras, não 

há qualquer motivo para se concluir que o tipo em foco exige um 

ânimo, uma tendência, uma finalidade dotada de especificidade 

própria, e isso, é importante destacar, não decorre do simples fato de a 

redação do art. 89, caput, da Lei de Licitações, ao contrário do que se 

passa, apenas à título exemplificativo, com a do art. 90 do mesmo 

diploma legal, não contemplar qualquer expressão como “com o fim 

de”, “com o intuito de”, “a fim de”, etc. Tendo em vista que o desvalor 

da ação se esgota no dolo, a finalidade, a razão que moveu o agente ao 

dispensar ou inexigir a licitação fora das hipóteses previstas em lei é de 

análise desnecessária. Assim, o crime se perfaz, com a mera dispensa 

ou afirmação de que a licitação é inexigível, fora das hipóteses 

previstas em lei, tendo o agente consciência dessa circunstância. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

I. Somente no período de 22/01/2015 a 20/07/2015 foram 

pagos a mais o valor de R$ 4.101.108,43 (quatro milhões cento e um 

mil cento e oito reais e quarenta e três centavos) – levando-se em 

consideração o valor de cada refeição durante o contrato emergencial e 

o valor fixado pela mesma empresa quando da participação no pregão 

eletrônico do qual foi vencedora; 

II. No período de 23 meses de emergência “continua” e “profunda” 

alegado pela SEJUC e o Estado de Roraima, algo em torno de 

R$15.259.666,55 (quinze milhões duzentos e cinquenta e nove mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) foram 

superfaturados e surrupiados dos cofres públicos; 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Por fim, nas provas testemunhais, especialmente no 

depoimento do Presidente do Sindicato dos Agentes Carcerários do 

estado de Roraima, mais precisamente no que diz respeito à 

alimentação fornecida no sistema prisional, ficou demonstrado que a 

administração da SEJUC não realizou nenhum parâmetro ou cálculo no 

intuito de saber quantas refeições deviam ser feitas/contratadas ou, 

muito menos, a SEJUC esteve preocupada com o dever de vigilância 

no fornecimento das mesmas, como se segue: 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

O Senhor Deputado Jorge Everton - Boa tarde, sobrinho. Que 

bom ter vocês aqui e poder ouvir a necessidade da SEJUC, do Sistema 

Prisional. Você sabe que eu fui diretor da penitenciária e conheço 

aquela realidade. Há muito tempo há uma carência de investimento 

público e isso nós sabemos. Mas, o que me preocupou na atual gestão 

foi uma concentração excessiva de recurso em um contrato de 

alimentação ao invés de priorizar as necessidades, as quais você citou 

muito bem. Tudo o que você está pleiteando aqui, podem até dizer que 

é porque é o presidente do sindicato, que está buscando melhorias de 

trabalho para os agentes, mas é isso que lhe dá condição de segurar o 

reeducando lá de forma correta, tá? Então, você está pleiteando algo 

que traga um benefício para a sociedade. Certo? Então, queria que você 

falasse um pouco mais, pois você disse: graças a Deus que não 

dependo da alimentação porque tenho o auxílio. Por que essa expressão 

“Graças a Deus”? 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

O Senhor Deputado Jorge Everton – E quando eles terminam 

a entrega, você tem ideia, tem algum controle de quantas alimentações 

deixaram de ser consumidas? O plantão tem esse controle? 

O Senhor Lindomar Ferreira Sobrinho, Presidente do Sindicato dos 

Agentes Carcerários – Nós não temos como ter, também, porque o que 

sobra, com certeza, tem sempre um que come mais, um menos, ou 

então eles despejam no tambor de comida, porque tem um senhor que 

cria porcos e vai lá pegar essa alimentação. Então, para a gente 

informar que tantos não comeram, e tantos comeram, não tem como 

termos esse controle na atual organização que está dentro da PA”. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

A ausência de fiscalização na quantidade de refeições 

realmente entregue pelas empresas foi também confirmada pelo 

Comandante da Companhia de Policiamento de Guarda- CIPG: 

O Senhor Deputado Jorge Everton – Quem confere a quantidade de 

marmitex que entra? 

O Senhor Major João Carlos Santos, Comandante da Companhia de 

Policiamento de Guarda – CIPG – Deputado, se eu dizer que estão 

contando estarei mentindo. Se é dito que tem 500 marmitas, se dá um 

recebido e chama os reeducandos e vai descendo para as alas. 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Sendo assim, oportuno destacar que o cálculo aproximado do 

valor superfaturado levou em consideração que as refeições foram 

entregues na quantidade devida, ainda que ausente qualquer 

fiscalização a respeito. Do contrário, é até difícil imaginar a quantia 

realmente desviada dos cofres públicos 
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CAPÍTULO VII – 

DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS JUNTO 

À SECRETARIA ESTADUAL 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

Conclui-se, portanto, pelo indiciamento dos Srs. 

SECRETÁRIOS DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DE 

RORAIMA, JOSUÉ DOS SANTOS FILHO e UZIEL DE CASTRO 

JÚNIOR, juntamente com os proprietários da empresa M. A. 

RODRIGUES DE BARROS EIRELI – EPP, que posteriormente 

mudou para QUALIGOURMET SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

LTDA, os Srs. MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DE BARROS e 

JOÃO KLEBER MARTINS SIQUEIRA, pela prática dos crimes 

previstos nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 288 do Código 

Penal, além do ato de improbidade que importa em enriquecimento 

ilícito e causa prejuízo ao erário (arts. 9º, 10, 11 e 12 incisos I, II e III 

da Lei Federal nº 8.429/1992). 

127 

CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA 

No entanto, há situações em que a administração recebe da lei 

autorização para deixar de licitar, se assim entender conveniente ao 

interesse do serviço. As hipóteses de dispensabilidade do art. 24, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituem rol taxativo e a dispensa 

de licitação em razão da emergência caracteriza-se pela urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos. No caso 

concreto, a situação de emergência que perdurou por 23 (vinte e três) 

meses decorreu da falta de planejamento administrativo, observado que 

a situação emergencial invocada é ficta, isto é, fabricada pela 

Administração, pois não trata de uma situação peculiar; ao contrário, o 

fornecimento de alimentação para a população carcerária é obrigação 

permanente e previsível, de forma que não cabe ao administrador 

ignorá-la e, na sequência, invocar a dispensa de licitação alegando 

situação de emergência. In casu, resta clara a falta de planejamento e 

desídia administrativa no nosso Estado quando da contratação direta 

que visou ao fornecimento de refeições para o sistema prisional. 

Explica-se: em primeiro plano, temos que a decretação de Estado 

Emergencial no sistema prisional em Roraima perdurou por 23 (vinte e 

três) meses. 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA 

Diante da previsibilidade, o esperado é que obrigações dessa 

natureza (fornecimento de alimentos) ocorram segundo um calendário 

previamente estabelecido, havendo condições para o planejamento das 

ações, o que afastaria a situação de “emergência”alegada. Desta feita, a 

situação emergencial que justifica a dispensa do procedimento 

licitatório é aquela decorrente de fato imprevisível ou, embora 

previsível, que não possa ser evitado. Sendo assim, considerando a 

insuficiência dos motivos alegados pela SEJUC, entende-se que não 

houve justificativa satisfatória para dispensar a “licitação” no 

fornecimento de comidas aos presos, durante o período de janeiro de 

2015 a novembro de 2016. 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA 

Ainda, em que pesem os argumentos acima, não raro o 

Tribunal se depara com casos de dispensa indevida de licitação sob 

argumento de pretensa emergência, como este. Nessa situação, a 

jurisprudência é clara no sentido de que a situação adversa ou 

emergencial a ensejar a contratação direta não pode ter se originado, 

total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia 

administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, não 

pode, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente 

público que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal 

situação. 

Colacionamos dois julgados marcantes sobre o tema, com 

aplicabilidade sobre o presente caso: 

A contratação emergencial destina-se somente a contornar 

acontecimentos efetivamente imprevistos, que se situam fora da esfera 

de controle do administrador e, mesmo assim, tem sua duração limitada 

a 180 dias, não passíveis de prorrogação (art. 24, inciso IV, da Lei 

8.666/1993). (Acórdão 4.570/2014-TCU-1ª Câmara). 

A ausência ou precariedade de equipamentos e serviços públicos, que 

podem ser entendidas como ‘urgência controlada’, não caracterizam 

por si só a imprevisibilidade e a excepcionalidade exigidas para a 

contratação direta fundamentada no inciso IV do art. 24 da Lei 

8.666/1993, a qual, ainda, deve se restringir aos itens estritamente 

necessários ao afastamento de riscos iminentes à segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 

(Acórdão 513/2013-TCU-Plenário). 

Nessa toada, a contratação emergencial invocada no caso concreto não 

se sustenta, vez que, em razão da previsibilidade do serviço – 

fornecimento de alimentação aos presos, resta caracterizada 

basicamente como consequência da falta de planejamento, da desídia 

administrativa e/ou da má gestão dos recursos. 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA 

A bem da verdade, da contratação emergencial é possível 

concluir que houve a famigerada prática do superfaturamento, o que 

elevou os custos da contratação em mais de 100% e desviou dos cofres 

públicos, somente no período de 22/01/2015 a 20/07/2015, o valor 

excedente de R$ 4.101.108,43 (quatro milhões cento e um mil cento e 

oito reais e quarenta e três centavos). 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA - 01 – Da 

culpa do Administrador 

Determinar que não se dispense licitação quando a culpa for 

da administração é dupla lesão, porquanto permanece a falta de 

planejamento e aparece a descontinuidade da prestação de um serviço 

público ou abandono de direitos sociais. A não realização de licitação é 

ofensa a dispositivo, entretanto, este tem flexibilidade constitucional. 

Em outras palavras, o que autoriza o dever de dispensar a licitação é a 

situação emergencial, não a causa de sua ocorrência. A teoria da 

imprevisão seria utilizada para averiguação da licitude do proceder 

administrativo; já a falta de planejamento estaria aperfeiçoada com a 

constatação de uma situação de emergência, não com a adoção da 

contratação direta por dispensa. 

129 

CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA - 01 – Da 

culpa do Administrador 

Se estiverem presentes todos os requisitos previstos no 

dispositivo, cabe dispensa de licitação, independente de culpa do 

servidor pela não realização do procedimento na época oportuna, tendo 

em vista que a inércia do servidor, dolosa ou culposa, não pode vir em 

prejuízo do interesse público maior a ser tutelado pela administração. 

Entretanto, ressalta-se que essa conclusão não exime, das sanções 

cabíveis, o responsável que deu causa à situação emergencial surgida: 

no caso de emergência ficta ou fabricada, há negligência, não urgência. 

Apesar disso, contrata-se e, pela negligência, responderá a autoridade 

omissa, depois de devidamente apurados todos os fatos. 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA - 01 – Da 

culpa do Administrador 

Logo, a situação de emergência criada pela desídia do 

administrador gera afronta aos artigos 15, § 7º, inciso II (que patenteia 

o princípio do planejamento), da Lei n° 8.666/93 e o art. 74, incisos I 

(dever de atendimento das metas dos programas de governo) e II 

(obrigação de ser eficaz), da Constituição Federal. Esses são os 

dispositivos descumpridos no caso concreto, quando da desídia na 

prevenção da situação emergencial. 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA - 02 – Da 

inobservância aos Princípios 

que norteiam o procedimento 

licitatório 

Primeiro que a licitação, como conjunto de procedimentos 

formais, não tem conseguido seu intento de soldado da moralidade 

pública. De outra, o art. 26 da Lei n° 8.666/93, ao estabelecer a 

necessidade de justificação do preço e a motivação da escolha da 

empresa a ser contratada para a execução do objeto da dispensa, em 

realidade, quer garantir o núcleo duro dos princípios da moralidade, da 

isonomia e da igualdade. 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA - 02 – Da 

inobservância aos Princípios 

que norteiam o procedimento 

licitatório 

Voltando aos processos de contratação para o fornecimento de 

refeições preparadas destinadas aos reeducandos, agentes e servidores 

das unidades prisionais sob a responsabilidade da Secretaria de Estado 

de Justiça e Cidadania de Roraima, as irregularidades não 

correspondem somente à decretação forjada da situação emergencial. 

Vejamos as falhas encontradas nos processos 26.101.06270/16-00 e 

26.101.007436/16-99, além de fragmentos do processo 

26.101.00066/15-00, encontrados nos bojos do processo 

26.101.06270/16-00, às fls. 344/405 (numeração CPI) 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA - 02 – Da 

inobservância aos Princípios 

que norteiam o procedimento 

licitatório 

No bojo do processo 26.101.06270/16-00, que resultou no 

Contrato 024/2016-SEJUC, como bem apontado no relatório de análise 

preliminar realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, foi 

possível identificar indícios de grave afronta ao princípio constitucional 

de isonomia, tendo em vista que a empresa vencedora Qualigourmet 

Serviço de Alimentação, que já fornecia produto ao licitante na 

decretação do estado emergência (quando ainda era denominada M. A. 

RODRIGUES DE BARROS EIRELI – EPP) apresentou-se para o 

pregão em condições de extrema vantagem em relação aos demais 

concorrentes, simplesmente porque o Estado de Roraima forneceu, 

previamente, as instalações da Cozinha Industrial do Estado, localizada 

na Avenida dos Imigrantes, 1.681, Cambará, ao passo de que todos os 

outros participantes do procedimento licitatório certamente mediram os 

limites de seus lances levando em conta os custos de implantação de 

toda a estrutura necessária para o fornecimento do produto licitado. 
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CAPÍTULO VIII – 

CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL VERSUS 

DESÍDIA 

ADMINISTRATIVA - 02 – Da 

inobservância aos Princípios 

que norteiam o procedimento 

licitatório 

Não obstante, outro fato relevante é que, ao definir e 

instrumentalizar o pregão por “preço global”, a administração pública 

possivelmente deixou de alcançar a proposta mais vantajosa, uma vez 

que as 4 (quatro) refeições prontas licitadas poderiam ser divididas em 

4 (quatro) lotes – desjejum, almoço, jantar e ceia – ou até mesmo em 2 

(dois) lotes – desjejum e ceia; almoço e jantar. Essa conduta conduz em 

tese, a um prejuízo estatal de R$ 1.339.315,20 (um milhão trezentos e 

trinta e nove mil e trezentos e quinze reais e vinte centavos) somadas as 

quantidades estimadas de refeição entregues anualmente, conforme 

Projeto Básico. 

133 
CAPÍTULO IX – DO 

SUPERFATURAMENTO 

Pois bem, quando do quinto aditivo, mais precisamente em 

julho/2016, o qual previa prorrogação por mais 90 (noventa) dias e 

acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato, a 

Procuradoria Geral do Estado elaborou um parecer pela 

impossibilidade. 
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CAPÍTULO IX – DO 

SUPERFATURAMENTO 

E não poderia ser diferente, em razão da situação fática não se 

enquadrar no conceito emergencial. Além disso, o contrato já foi 

firmado com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo 

previsto em lei, de maneira que todas as prorrogações seguintes são 

ilegais. 
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CAPÍTULO IX – DO 

SUPERFATURAMENTO 

Somente com o parecer contrário da PROGE, a SEJUC, 

finalmente, se movimentou para realizar a licitação, por meio de pregão 

eletrônico. Ou seja, de 22/01/2015 a 30/11/2016 são 23 (vinte e três) 

meses de contrato emergencial, onde o preço de cada refeição foi: R$ 

5,10 café, R$ 5,10 ceia, R$ 12,35 almoço e R$ 12,35 jantar. Como 

sabemos, a empresa contratada “emergencialmente” pelo governo do 

estado, M.A. Rodrigues Barros Eireli, sofreu algumas alterações 

contáveis e financeiras, tendo, inclusive, mudado sua razão social para 

Qualigourmet Serviços de Alimentação Eireli, o que deu respaldo para 

sua participação na licitação. E assim, em 01/12/2016, a referida 

empresa assinou o contrato “definitivo”, como vencedora do pregão 

eletrônico. partir daí, destaca-se que, no quinto aditivo, a própria 

empresa solicitou um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no 

valor total do contrato, justamente por não ter condições de manter o 

valor unitário de cada refeição no mesmo patamar. 

No entanto, quando da participação no pregão eletrônico, foi ofertado 

preço, em média, 50% inferior aquele da época emergencial. O valor, 

então, passou para: R$2,48 café, R$2,48 ceia; R$7,40 almoço e R$7,40 

janta. 

Portanto, temos que a situação emergencial foi fabricada, prorrogada, 

absurdamente, por quase 2 (dois) anos, tendo a mesma empresa 

ofertado preço inferior quando da proposta vencedora da licitação. Tal 

conduta deixa claro o pagamento, durante todo o período emergencial, 

de refeições preparadas por preço manifestamente superior ao valor de 

mercado, razão pela qual resta caracterizado o superfaturamento. 

134 
CAPÍTULO IX – DO 

SUPERFATURAMENTO 

Ainda, esclarecemos que de julho/2016, quando da negativa 

do quinto aditivo contratual até a finalização do pregão eletrônico 

(dezembro/2016), a empresa continuou o fornecimento de alimentação 

sem qualquer documentação, requerendo o pagamento como verba 

indenizatória posteriormente. E assim foram pagos por notas fiscais, 

emitidas em novembro e dezembro/2016, os valores abaixo, o que 

resultou em mais R$ 2.163.582,43(dois milhões cento e sessenta e três 

mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) de 

superfaturamento apenas nesse período de 4 (quatro) meses. 
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CAPÍTULO IX – DO 

SUPERFATURAMENTO 

Por fim, analisadas as notas fiscais dos pagamentos 

realizados, chama atenção a QUANTIDADE mensal de refeições 

fornecidas, de modo surgir a seguinte pergunta: A quantidade era 

conferida? Qual a justifica para o número de refeições fornecidas por 

mês ser tão variável?! 

Portanto, além do superfaturamento no preço, deve ser investigado 

também possível superfaturamento na quantidade das refeições. 
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CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

Pois bem, analisando o processo interno para concessão de 

alvará sanitário da empresa que fornece ao estado a alimentação para 

todo o sistema carcerário, foi observado o seguinte: a) em atendimento 

à notificação nº 009/2015, o requerimento solicitando o alvará sanitário 

estadual para o estabelecimento M.A. RODRIGUES DE BARROS 

EIRELI – EPP foi feito em 03 de julho de 2015; inspeção no local 

ocorreu em 15 de julho de 2015, o que resultou no termo de inspeção 

nº 027/2015 de apenas uma lauda, constando, de forma simplória, 

apenas que “o estabelecimento foi inspecionado e no momento da 

inspeção o mesmo se encontra em condições favoráveis para receber o 

alvará sanitário”; somente em 8 de junho de 2015, a Prefeitura 

Municipal de Boa Vista emitiu o alvará de funcionamento Logo, 

percebe-se que A INSPEÇÃO NO LOCAL FOI REALIZADA NA 

MESMA DATA EM QUE O ALVARÁ SANITÁRIO FOI EMITIDO, 

JÁ QUE AMBOS APRESENTAM A DATA DE 15 DE JULHO DE 

2015 (AINDA QUE A INSPEÇÃO TENHA OCORRIDO POR 

VOLTA DAS 15/16 HORAS). 

E mais. O TERMO DE INSPEÇÃO, DE TÃO SIMPLES QUE É, 

FOGE TOTALMENTE DA RAZOABILIDADE E DO PADRÃO 

EXIGIDO POR LEI, ESPECIALMENTE POR SE TRATAR DE 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UM GRANDE 

NÚMERO DE PESSOAS. 

Ainda, A EMPRESA M.A. RODRIGUES DE BARROS EIRELI 

INICIOU O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 

ESTADO EM FEVEREIRO DE 2015 SEM NEM AO MENOS TER 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, O QUE SÓ VEIO A 

ACONTECER EM JUNHO DO MESMO ANO. JÁ O ALVARÁ 

SANITÁRIO, SOMENTE EM JULHO DE 2015, MAIS DE 5 

(CINCO) MESES APÓS O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. 

137 

CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

Para corroborar com essas assertivas, José Antônio dos 

Santos, Maria da Conceição Sales e Viviane Massue Sakazaki, ambos 

servidores do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado de 

Roraima, foram intimados para prestarem informações referentes à 

expedição da qualificação técnica da empresa Qualigourmet Refeições. 

137 

CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

A primeira a ser ouvida foi Maria da Conceição Sales, no dia 

28 de março de 2017, a qual confirmou que o Termo de Inspeção nº 

027/2015 enviado à CPI está incompleto ou, em suas palavras, “o que 

eu estou achando estranho é que está faltando alguma coisa por aqui”, 

além de trazer à baila a falta de concurso público para os fiscais da 

Vigilância Sanitária Estadual, os quais são nomeados pelo Governador 

através de portaria e assim permanecem no cargo até o fim do respetivo 

mandato. 
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CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Só para concluir 

minha fala, Dona Maria da Conceição, tenho em mãos um termo de 

vistoria, podemos chamá-lo assim, apresentado pelo Deputado Jorge 

Everton que foi anexado ao processo de apenas uma lauda. A senhora 

sabe se é uma rotina sua ou de alguns colegas apresentar esse tipo de 

relatório com apenas uma lauda. A Senhora depoente Maria da 

Conceição Sales – Quase todos que a gente inspeciona nunca libera de 

imediato. 

O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Esse processo então é único 

com uma única lauda? 

A Senhora depoente Maria da Conceição Sales – Só no caso em que o 

local é novo e você olha e não tem com o que se preocupar. Mas 

quando você vai fazer uma renovação de alvará, geralmente falta uma 

certeira de saúde, não é nossa parte olhar isso aí. A nossa parte é 

técnica, a gente tem que observar se tem inadequações. 

O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Só para entendermos, é 

surpresa para a depoente e para todos, pois a mesma diz que nunca viu 

qualquer outro processo com apenas uma única lauda.  

169 

CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

A Senhora depoente Viviane Massue Sakazaki –Estão 

faltando páginas nisso aqui. 

O Senhor Deputado Jorge Everton – Está faltando páginas e quais são 

as páginas que estão faltando? 

A Senhora depoente Viviane Massue Sakazaki – Está faltando a página 

que eu liberei porque eu coloquei a placa e está faltando o meu 

despacho com a assinatura. 
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CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

A simples leitura dos depoimentos comprova a alteração ou 

fabricação dos documentos enviados à CPI, a fim de omitir as 

irregularidades presentes no processo para a concessão de alvará 

sanitário, sempre beneficiando a empresa que, incialmente, forneceu 

alimentação ao sistema prisional através de um contrato emergencial 

prorrogado indevidamente por 4 (quatro) aditivos e, depois, ganhou a 

licitação na modalidade de pregão eletrônico com preço quase que 50% 

(cinquenta por cento) inferior. 

172 

CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

A verdade é que a M.A RODRIGUES DE BARROS EIRELI 

firmou o maior contrato de alimentação do estado de Roraima sem ter 

alvará de funcionamento e alvará sanitário, os quais foram emitidos em 

data posterior ao início da prestação de serviços, em uma celeridade 

recorde e, quanto ao relatório produzido a partir da visitação ao local, 

sem observância ao procedimento padrão. Ou seja, primeiro iniciou o 

fornecimento do serviço para que os requisitos legais para o 

funcionamento da empresa contratada pelo estado fossem 

providenciados! 
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CAPÍTULO X – DA 

CONCESSÃO DE ALVARÁ 

SANITÁRIO 

Ainda no dia 28 de março de 2017, José Antônio dos Santos, 

fiscal sanitário, prestou depoimento, o qual confirmou que o termo de 

inspeção, mesmo quando o local inspecionado não apresenta qualquer 

alteração a ser feita, segue um padrão, não sendo comum apresentá-lo 

em uma única lauda.  
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CAPÍTULO XI – 

RELATÓRIO DOS 

ABASTECIMENTOS DE 

VEÍCULOS UTILIZADOS 

PELA SECRETARIA DE 

JUSTIÇA E CIDADANIA DO 

ESTADO DE RORAIMA 

Em análise feita a partir das notas apresentadas pela Secretaria 

de Justiça e Cidadania, referente à prestação de serviços de 

gerenciamento para o fornecimento de combustível prestada pela 

empresa BRAS TECNOLOGIA E ADMIN CONVENIOS HAAG 

S.A, conforme ofício nº 1683/2016, foram encontradas irregularidades. 

174 

CAPÍTULO XI – 

RELATÓRIO DOS 

ABASTECIMENTOS DE 

VEÍCULOS UTILIZADOS 

PELA SECRETARIA DE 

JUSTIÇA E CIDADANIA DO 

ESTADO DE RORAIMA 

O veículo de placa NAK-3882, Chevrolet Corsa, ano 2001, 

que, em geral, apresenta consumo de 7,56 km/litro, em algumas datas, 

como no dia 09/09/2016, abasteceu 50 litros e o consumo foi de 18,76 

km/litro; nesta mesma data, qual seja, 09/09/2016, o km/rodado foi de 

938 km e mais tarde, tal veículo veio a realizar outro abastecimento de 

50 litros e o consumo voltou ao 7,56 km/litro. Esse abastecimento foi 

realizado por Marcondes Pereira Queiroz e situações semelhantes 

foram encontradas na maioria dos veículos apresentados no relatório de 

Transições referente aos meses de setembro e outubro de 2016; 
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CAPÍTULO XI – 

RELATÓRIO DOS 

ABASTECIMENTOS DE 

VEÍCULOS UTILIZADOS 

PELA SECRETARIA DE 

JUSTIÇA E CIDADANIA DO 

ESTADO DE RORAIMA 

Os veículos de placas NAK-3882 (CORSA ANO 2001), 

NAL-8452 (DUCATO AMB 2010), NAL-8562 (DUCATO AMB 

2009), NAM-0880 (CORSA CLASSIC 2001), em algumas datas, 

sequer registraram o quilômetro rodado e consumo, apresentando datas 

de quilometragem repetidas e valores negativos fora do padrão; Os 

veículos foram abastecidos, na maioria das vezes, por Marcondes 

Pereira Souza e, geralmente, em horários idênticos no auto posto 

Brasília I;O veículo CORSA CLASSIC, PLACA NAZ-0830, chegou a 

abastecer duas vezes por dia, como nos dias 02/09/2016, 09/09/2016, 

20/09/2016, onde “abasteceu” em um só dia 100 litros. Ainda, esse 

mesmo veículo abasteceu do dia 01/09/2016 a 24/09/2016 o total de 

750 litros de gasolina comum, gastando mais de R$ 2.100,00 (dois mil 

e cem reais) por mês, quando o mesmo se encontrava parado em uma 

oficina (Auto Mecânica Tubarão). Destacamos também o horário dos 

abastecimentos, muitas vezes durante a madrugada e, no dia 

20/09/2016, constam dois abasteceimentos no curto intervalo de 15 

(quinze) minutos 
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CAPÍTULO XI – 

RELATÓRIO DOS 

ABASTECIMENTOS DE 

VEÍCULOS UTILIZADOS 

PELA SECRETARIA DE 

JUSTIÇA E CIDADANIA DO 

ESTADO DE RORAIMA 

Com a narrativa acima, resta configurada, claramente, a 

prática regular do desvio de combustível da Secretaria de Justiça e 

Cidadania de Roraima, o que é crime como se segue definido no 

Código Penal: Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 

que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 

ou alheio: 

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não 

tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para 

que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de 

facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 

Diante de tal situação, visualiza-se nitidamente o crime de peculato 

192 

CAPÍTULO XIII – 

SUGESTÕES E PROPOSTAS 

- 03 – Declarações de Bens e 

Renda dos Agentes de 

Segurança Pública 

Entendemos, assim, como medida essencial para evitar o 

desvio de recursos públicos e inibir aqueles que tentam se locupletar 

destes, valendo-se do cargo, ante a ausência de norma legal específica, 

a elaboração de norma por esta Casa, no sentido de coibir o 

enriquecimento ilícito de servidores responsáveis por recursos alocados 

no sistema penitenciário. 

202 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Analisando o caso concreto, além de decretar o estado de 

emergência no sistema prisional, envolvendo assim as ações da 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUC, a Sra. 

Governadora Suely Campos insistiu em manter tal situação por um 

longo período. Metaforicamente, podemos dizer que tal situação se 

equipara a assinar um cheque em branco e dar em mãos ao Secretário 

da SEJUC. 

202 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Ademais, a Sra. Governadora teve inúmeras oportunidades 

para estancar a sangria dos recursos públicos e os desmandos 

realizados na SEJUC, vez que tais irregularidades foram amplamente 

denunciadas pelo Legislativo e alguns órgãos de controle, além de 

maciçamente divulgados pela imprensa local. 

203 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Portanto, não há como alegar que tais atitudes são adotadas 

exclusivamente por seus Secretários e que nem todos os fatos/atos 

chegam ao seu conhecimento. Até porque grande parte das 

irregularidades foram praticadas na gestão do então Secretário, Sr. 

Josué dos Santos Filho, que continua a ser pessoa de confiança da Sra. 

Governadora, tanto é que, mesmo depois de ser exonerado da SEJUC, 

atualmente ocupa o cargo de Diretor de Previdência no Instituto de 

Previdência do Estado de Roraima – IPER. Não se pode esquecer 

também do vínculo familiar entre eles (o Sr. Josué é sogro da filha da 

Governadora, a Sra. Emília Campos, também Secretária de Estado). 
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203 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Outro fator importante é que, diante das irregularidades 

denunciadas pela CPI, nenhuma providência foi adotada, provando 

assim sua omissão perante o derramamento de recursos públicos. 

203 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Diante do exposto, não resta dúvida que a Sra. Governadora 

Suely Campos tem todo o domínio finalístico do fato. 

202 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Segundo seu mentor Hans Welzel, a teoria do domínio do 

fato, que foi desenvolvida pelo jurista Claus Roxin, afirma que é autor 

e não mero partícipe a pessoa que, mesmo não tendo praticado 

diretamente a infração penal, decidiu e ordenou sua prática a 

subordinado seu. Assim, o mentor da infração não é mero partícipe, 

pois seu ato não se restringe a induzir ou instigar o agente infrator. A 

partir daí, entende-se que uma pessoa que tenha autoridade direta e 

imediata sobre um agente ou grupo de agentes que pratica ilicitude, em 

situação ou contexto de que tenha conhecimento ou necessariamente 

devesse tê-lo, poderá ser responsabilizada pela infração do mesmo 

modo que os autores imediatos 

203 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

recentemente aplicado na Ação Penal nº 470, popularmente conhecida 

pelo esquema criminoso do “mensalão”, quando tratou do ex-ministro 

José Dirceu, pois era este quem dava as ordens no caso da referida 

ação. Igualmente, a Sra. Governadora Suely Campos está 

intrinsecamente ligada às condutas de seus subordinados. 

203 - 

205 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Desta feita, indubitável a prática do crime de responsabilidade 

por parte da Sra. Governadora do Estado Suely Campos, conforme 

disposto na Lei nº 1.079/1950, ex vi: Art. 4º São crimes de 

responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem 

contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra: 

[...] 

V - A probidade na administração; 

VI - A lei orçamentária; 

VII - A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos; 

VIII - O cumprimento das decisões judiciárias (Constituição, artigo 

89). (grifos nossos) 

Não obstante, o artigo 9º relata os crimes de responsabilidade contra a 

probidade na administração (...) E mais. Segue o artigo 11, 

transcrevendo os crimes de responsabilidade contra a guarda e legal 

emprego de dinheiro público: (...) 
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205 

CAPÍTULO XIV – 

DA RESPONSABILIDADE 

DA EXMA. SRA. 

GOVERNADORA DO 

ESTADO SUELY CAMPOS – 

TEORIA DO DOMÍNIO DO 

FATO 

Portanto, conclui-se pela prática de crime de responsabilidade 

por parte da Governadora do Estado de Roraima, Sra. Suely Campos, 

ante todas as irregularidades e desmandos ocorridos no sistema 

prisional, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – 

SEJUC. 

207 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: 2) Ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 

para que: a) realize auditoria de natureza operacional, por força do 

inciso IV, do artigo 71 da CF/88 c/c inciso II, do art. 1º da Lei nº 

8.443/92, para verificação da efetiva aplicação dos recursos no sistema 

penitenciário; 

207 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: (...) 2) Ao Tribunal de Contas do Estado de 

Roraima, para que: (...) b) apure as ocorrências registradas, para o 

aprofundamento das investigações e deliberação a respeito dos fatos 

com auditorias;  

207 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: (...) 3) Ao Ministério Público Estadual de 

Roraima, para que: a) adote providências cabíveis nos processos 

apurados e julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado; 

207 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: (...) 3) Ao Ministério Público Estadual de 

Roraima, para que: (...) b) apure responsabilidade civil e criminal dos 

ilícitos verificados nos contratos que forneceram alimentação ao 

Sistema Prisional de Roraima, os quais apresentam indícios de 

irregularidades, tais como fraudes em licitação e dano ao erário; 

207 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: (...) 3) Ao Ministério Público Estadual de 

Roraima, para que: (...) c) apure responsabilidade civil e criminal dos 

ilícitos verificados na prática constante de desvio de combustível pela 

SEJUC, o que é crime como segue definido no Código Penal em seu 

artigo 312; 

207 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: (...) 3) Ao Ministério Público Estadual de 

Roraima, para que: (...) d) apure responsabilidade civil e criminal dos 

ilícitos verificados na liberação de alvará sanitário, já que foram 

encontradas distorções de datas e documentos no processo de inspeção 

sanitária, deixando claro que a empresa que fornecia alimento para o 

sistema prisional, de várias formas, foi beneficiada pelo governo; 

207 
CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, manifestamos pelo 

encaminhamento, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, das 

seguintes sugestões: (...) 4) Ao Ministério Público Federal, para que: a) 

apure as responsabilidades no pagamento irregular de R$ 3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil reais) pela SEJUC, oriundos do Fundo 

Penitenciário, sem empenho, sem o devido processo formalizado e 

tampouco o recebimento dos materiais e/ ou serviços, o que configura, 

no mínimo, ato de improbidade administrativa com dano ao erário; 
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208 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Do pagamento 

irregular realizado pela SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos: a) UZIEL DE 

CASTRO JUNIOR, Secretário de Estado de Justiça e Cidadania –

SEJUC e Gestor do Fundo Penitenciário a época dos fatos. Prática das 

condutas tipificadas nos artigos 89 e 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

artigos 288 e 315 do Código Penal e ato de improbidade com prejuízo 

ao erário, artigos 10, 11 e 12, II e III da Lei Federal nº 8.429/1992; 

208 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Do pagamento 

irregular realizado pela SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos:  (...) b) 

MARCONDES PEREIRA QUEIROZ, chefe da Divisão de Convênios 

e Coordenador do Fundo Penitenciário, quando do pagamento 

irregular. Prática das condutas tipificadas nos artigos 89 e 90, da Lei 

Federal nº 8.666/1993, artigo 288 e 315 do Código Penal e ato de 

improbidade com prejuízo ao erário, artigos 10, 11 e 12, II e III da Lei 

Federal nº 8.429/1992; 

208 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Do pagamento 

irregular realizado pela SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos:  (...) c) JOÃO 

MARCOS CAVALCANTE DA SILVA e GLENDA YOHANE DE 

VASCONCELOS MARTINS, sócios da empresa “Ponto das 

Antenas”- empresa que recebeu pela aquisição de material de 

segurança sem o devido processo legal. Prática das condutas tipificadas 

nos Artigos 89 e 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 288 do 

Código Penal e ato de improbidade com prejuízo ao erário, artigos 9º, 

10, 11 e 12, I, II e III da Lei Federal nº 8.429/1992; 

208 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Do pagamento 

irregular realizado pela SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos:  (...) d) JOSÉ 

NEILO DE LIMA SILVA e MARIA LAURICE DE LIMA SILVA, 

sócios da empresa “KL Rent a Car”- empresa que recebeu pela locação 

de veículos sem o devido processo legal. Prática das condutas 

tipificadas nos Artigos 89 e 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 

288 do Código Penal e ato de improbidade com prejuízo ao erário, 

artigos 9º, 10, 11 e 12, I, II e III da Lei Federal nº 8.429/1992; 

211 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Dos contratos 

administrativos junto à SEJUC 

Nesse tipo de contratação, caso a situação de emergência ou 

calamidade tenha sido gerada por ato faltoso, por desídia, falta de 

planejamento ou má gestão de recursos, por parte do agente público, 

tanto dolosa quanto culposamente, ele será responsabilizado, já que 

tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação. 

Ultrapassada a observação acima, resta clara a falta de planejamento e 

desídia administrativa do nosso Estado, o que resultou nas 

irregularidades e no superfaturamento dos contratos que visam ao 

fornecimento de refeições para o sistema prisional.  

212 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Dos contratos 

administrativos junto à SEJUC 

Além disso, é de suma importância relevar o descabimento da 

dispensa de licitação quanto aos casos do que a doutrina comumente 

reconhece como “emergência ficta ou fabricada”, que ocorre quando a 

Administração deixa de tomar tempestivamente as providências 

necessárias à realização da licitação previsível, o que constitui uma 

grave violação ao princípio da moralidade administrativa. 
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212 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Dos contratos 

administrativos junto à SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos: a) JOSUÉ DOS 

SANTOS FILHO, Secretário de Estado de Justiça e Cidadania –

SEJUC a época dos fatos. Prática das condutas tipificadas nos artigos 

89 e 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 288 do Código Penal e 

ato de improbidade com prejuízo ao erário, artigos 10, 11 e 12, II e III 

da Lei Federal nº 8.429/1992; 

212 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Dos contratos 

administrativos junto à SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos: (...) b) UZIEL 

DE CASTRO JUNIOR, Secretário de Estado de Justiça e Cidadania –

SEJUC à época dos fatos. Prática das condutas tipificadas nos artigos 

89 e 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, artigos 288 e 315 do Código 

Penal e ato de improbidade com prejuízo ao erário, artigos 10, 11 e 12, 

II e III da Lei Federal nº 8.429/1992; 

213 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Dos contratos 

administrativos junto à SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos: (...) c) MARCO 

ANTÔNIO RODRIGUES DE BARROS, ex-proprietário da empresa 

M. A. RODRIGUES DE BARROS EIRELI – EPP/ 

QUALIGOURMET SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. Prática 

das condutas tipificadas nos Artigos 89 e 90, da Lei Federal nº 

8.666/1993, artigo 288 do Código Penal, infração sanitária artigo 10, I 

e IV, XIX, da Lei Federal nº 6.437/1977 e ato de improbidade com 

prejuízo ao erário, artigos 9º, 10, 11 e 12, I, II e III da Lei Federal nº 

8.429/1992; 

213 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO  Dos contratos 

administrativos junto à SEJUC 

Assim, decorrem os seguintes indiciamentos: (...) d) JOÃO 

KLEBER MARTINS DE SIQUEIRA, proprietário da empresa M. A. 

RODRIGUES DE BARROS EIRELI – EPP/ QUALIGOURMET 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. Prática das condutas 

tipificadas nos Artigos 89 e 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 

288 do Código Penal e ato de improbidade com prejuízo ao erário, 

artigos 9º, 10, 11 e 12, I, II e III da Lei Federal nº 8.429/1992; 

215 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO - Da concessão 

de alvará sanitário 

Ante toda a contradição nos depoimentos dos servidores da 

Vigilância Sanitária do Estado e perante a cópia apresentada a CPI do 

processo administrativo de concessão de alvará sanitário à empresa 

fornecedora de alimentação do sistema prisional, derivam os seguintes 

indiciamentos: a) MARIA DA CONCEIÇÃO SALES, Fiscal da 

Vigilância Sanitária do Estado. Prática das condutas tipificadas nos 

artigos 288 e 299, do Código Penal (falsidade ideológica) e ato de 

improbidade com prejuízo ao erário, artigo 11 e 12, III da Lei Federal 

nº 8.429/1992; 

215 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO - Da concessão 

de alvará sanitário 

Ante toda a contradição nos depoimentos dos servidores da 

Vigilância Sanitária do Estado e perante a cópia apresentada a CPI do 

processo administrativo de concessão de alvará sanitário à empresa 

fornecedora de alimentação do sistema prisional, derivam os seguintes 

indiciamentos: (...) b) VIVIANE MASSUE SAKAZAKI, Fiscal da 

Vigilância Sanitária do Estado. Prática das condutas tipificadas nos 

artigos 288 e 299, do Código Penal (falsidade ideológica) e ato de 
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improbidade administrativa insculpido nos artigos 11 e 12, III da Lei 

Federal nº 8.429/1992; 

215 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO - Da concessão 

de alvará sanitário 

Ante toda a contradição nos depoimentos dos servidores da 

Vigilância Sanitária do Estado e perante a cópia apresentada a CPI do 

processo administrativo de concessão de alvará sanitário à empresa 

fornecedora de alimentação do sistema prisional, derivam os seguintes 

indiciamentos: (...) c) JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, Fiscal da 

Vigilância Sanitária do Estado. Prática das condutas tipificadas nos 

artigos 288 e 299, do Código Penal (falsidade ideológica) e ato de 

improbidade administrativa insculpido nos artigos 11 e 12, III da Lei 

Federal nº 8.429/1992; 

215 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO - Da concessão 

de alvará sanitário 

Ante toda a contradição nos depoimentos dos servidores da 

Vigilância Sanitária do Estado e perante a cópia apresentada a CPI do 

processo administrativo de concessão de alvará sanitário à empresa 

fornecedora de alimentação do sistema prisional, derivam os seguintes 

indiciamentos: (...) d) GISELE CRISTINA CARNEIRO MESQUITA, 

Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado. Prática 

das condutas tipificadas nos artigos 288 e 299, do Código Penal 

(falsidade ideológica) e ato de improbidade administrativa insculpido 

nos artigos 11 e 12, III da Lei Federal nº 8.429/1992; 

216 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO - Relatório dos 

abastecimentos de veículos 

utilizados pela SEJUC 

Com a clareza das provas contidas nos autos, indispensável o 

indiciamento de: 

a) MARCONDES PEREIRA QUEIROZ, Chefe da Divisão de 

Convênios e Coordenador do Fundo Penitenciário. Prática da conduta 

tipificada no Art. 312, § 1º, do Código Penal (Peculato) e ato de 

improbidade administrativa com prejuízo ao erário, artigos 10, 11 e 12, 

II e III da Lei Federal nº 8.429/1992; 

216 

CAPÍTULO XV – 

CONCLUSÃO - Da 

instauração de procedimento 

para apurar prática de crime de 

responsabilidade pela Sra. 

Governadora Suely Campos 

Por fim, com base na teoria do domínio dos fatos, sugerimos a 

instauração de procedimento com o fito de apurar a possível prática de 

crime de responsabilidade pela Sra. Governadora do Estado de 

Roraima, Sra. Suely Campos, por não se admitir a inércia de um gestor 

que finge desconhecer a ilicitude que ocorre entre os seus secretários, 

permanecendo na omissão e permitindo o superfaturamento de 

contratos e desvio de dinheiro público, conforme previstos na Lei 1.079 

de 10 abril de 1950. 


