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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RORAIMA 

 

RELATÓRIO Nº 01/2016  DE VISITA/ INSPEÇÃO A 

PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE MONTE CRISTO 

 

Nos dias 05/04/2016 e 08/04/2016 às 09 horas, a COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 

SECCIONAL RORAIMA, composta pelo senhor Presidente DR. HELIO 

ABOZAGLO ELIAS, pela Vice-Presidente DRª. MARLENE 

CANTANHEDE DE OLIVEIRA, e os membros DRª. RITA CASSIA 

RIBEIRO DE SOUZA, DR. SULIVAN DE SOUZA CRUZ BARRETO, 

DR. FRANCISCO CARLOS NOBRE E DR. WANG LIU GONZAGA 

THOMAS DA SILVA dirigiu-se a PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE 

MONTE CRISTO – PAMC, com a finalidade de efetuar uma 

VISITA/INSPEÇÃO naquela unidade prisional, objetivando fazer um 

diagnóstico preliminar dos aspectos físicos das instalações, das condições de 

higiene, de saúde, de assistência jurídica aos internos, de trabalho dos 

servidores etc. Eis o que constatou: 

1. A PAMC tem capacidade para alojar 750 (setecentos e cinquenta) 

internos, porém está com 1.364 (um mil trezentos e sessenta e quatro) 

internos. Sendo que 939 (novecentos e trinta e nove) 

PREVENTIVADOS, destes aproximadamente 180 (cento e oitenta) 

nunca foram ouvidos em juízo, 425 sentenciados e mais 18 em prisão 

domiciliar. 

2. A segurança externa da PAMC é feita pela Policia Militar – RR, que é 

responsável pelas 14 (quatorze) guaritas na PAMC, sendo 10 (dez) 

externas e 04 (quatro) internas;  

3. O numero de servidores da PAMC englobando pessoal administrativo e 

penitenciário é de 87(oitenta e sete), sendo 12(doze) na administração, 

12 (doze) no plantão e 04 (quatro) no Hospital Geral de Roraima. 

Segundo o Diretor é um grupo de trabalho pequeno e compromete em 

vários aspectos a implantação de uma politica penitenciária eficaz, 

tanto de segurança como de ressocialização do apenado. 
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4. A PAMC tem como diretor o Subtenente da Policia Militar Henrique de 

La Roque, que está no cargo há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses; 

5. O diretor da PAMC, não tem vice-diretor, assim quando por algum 

motivo se ausente da PAMC quem fica responsável é o Agente 

Penitenciário Lindomar da Silva Braga que também é chefe da 

vigilância interna; 

6. A PAMC é um presídio de construção fora dos padrões atuais e suas 

instalações estão em péssimas condições, com esgotos e valas a céu 

aberto, com celas em situações precárias (sujas, sem higiene, sem 

ventilação), celas com infiltrações nas paredes, instalações elétricas e 

hidráulicas deficientes; 

7. O diretor da PAMC, afirmou que o sistema prisional necessita de novas 

estruturas físicas, ou seja, construção de um novo presidio, e de 

material humano (contratação de agentes penitenciários), além da 

nomeação de um vice-diretor; 

8. Existem instalações na PAMC, para sala de aula e trabalhos artesanais, 

porém, a maioria delas inoperante em razão da falta de recursos para 

aquisição de equipamentos e de maquinário, bem como de pessoal para 

prover a necessária segurança; há trabalho voluntariado dos internos 

que abrange limpeza e serviços de manutenção das instalações internas 

do presidio. Os dias de trabalho são contados para efeito de redução da 

pena;  

9. As visitas dos familiares de internos são feita as quintas-feiras, sábados 

e domingos; 

10. A direção da PAMC reconhece que existem dentro do presidio grupos 

criminosos e, vem combatendo essas facções. 

11. A PAMC oferece estudo presencial, existindo 03 (três) salas de aula. 

Porém pouco mais de 5% (cinco por cento) dos internos estão 

desenvolvendo atividades de ensino; 

12. O atendimento médico na PAMC é feito por uma unidade médica 

básica de saúde da SESAU. Os profissionais que compõem a unidade 

são: 01 (um) psiquiatra, 01 (um) infectologista, 01 (um) clínico geral, 

01 (um) enfermeiro, 01(um) técnico em enfermagem, 01 (um) 

farmacêutico e 01 (um) assistente social. 
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Recebemos informações que a unidade básica de saúde atende nos dias 

segunda, quarta e sexta-feira, sendo que o enfermeiro e o farmacêutico 

atendem diariamente das 08:00 as 12:00 horas. 

Quanto aos profissionais do convenio com a SESAU/SEJUC somente 

os dentistas atendem diariamente, os demais atendem uma vez na 

semana. A CDH recebeu queixas de vários internos de que a médica 

quando vem a PAMC sempre chega após as 10:30 ou 11 horas 

encurtando o tempo de atendimentos aos internos; 

13. Aproximadamente às 12:00 horas houve um grande estrondo em uma 

das alas oque causou tanto em nós como nos internos próximos um 

grande susto e sobressalto, reeducandos nos informaram que policias 

militares haviam jogado uma bomba próximo a ala 13. Tal atitude a 

CDH entendeu como falta de respeito e de agressão contra os internos e 

contra os membros da CDH. 

14.  A CDH inspecionou várias Alas da PAMC e constatou as seguintes 

falhas: 

a) 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; 

b) A lotação para cada Ala é de 90 (noventa) internos, porém todas 

estão com superlotação. Ex: Ala 13 está com 215 (duzentos e 

quinze) internos; Ala 15 está com 208 (duzentos e oito) internos; 

c) Celas que comportam 09 (nove) reeducandos estão com lotação de 

15 a 20, os internos dormem amontoados a maioria no chão (piso), 

pois não há colchões e, ainda estabelecem turnos para dormir; 

d) 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 balas de 

borracha consequência de se aproximarem do muro, pois não tem 

consciência que é proibido esta aproximação; 

e) A Ala 02 está com 49 (quarenta e nove) internos, porém sua 

capacidade é de 24 (vinte e quatro), os internos restantes dormem no 

chão; 
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f) Na Ala 15 (quinze) que tem capacidade para 96 (noventa e seis) 

internos está com 208 (duzentos e oito) internos que dormem no 

chão ou no piso de cimento, pois estão sem colchões; 

g) Na Ala 14 (Quatorze) que possui 24 (vinte e quatro celas), existem 

228 (duzentos e vinte e oito) internos amontoados, pois sua 

capacidade é de 96 (noventa e seis). Também reclamam que não tem 

colchonetes; 

h) Recebemos reclamações de vários internos com relação ao agente 

penitenciário Santana que quando está no plantão fica incitando-os 

apontando a espingarda calibre 12 (doze) em direção aos internos e 

também com muita frequência lança bombas de gás lacrimogênio na 

madruga para causar distúrbios nas celas, inclusive nos mostraram 

02 (dois) buracos nos telhados (Ala 14) ocasionados pelas bombas;  

15. A CDH recebeu queixas de internos em todas as alas que se resumem 

em: 

a) O banho de sol tem durado apenas 30 (trinta minutos), sendo que 

deveria ter a duração de 02 (duas) horas; 

b) Os visitantes, principalmente mulheres (esposas e namoradas) tem sido 

submetidas a grande constrangimento por a parte dos agentes 

penitenciários; 

c) Mais de 20 (vinte) internos apresentam ferimentos nas costas e pernas 

causados por disparos de balas de borracha feitos por agentes 

penitenciários e policias militares; 

d) O atendimento médico e odontológico é precário, vários internos já 

solicitaram o atendimento médico há mais de um mês e ainda não 

foram atendidos; 

e) Um grande número de internos está com problemas dermatológicos, 

consequência de celas sujas, sem higiene e sem ventilação; 

f) Existem na PAMC 06 (seis) casos de tuberculose, inclusive, o 

reeducando Francisco Romero Borba – Ala 04 alega ter adquirido a 

doença na PAMC; 

Na Ala 13 (treze), existe um interno de nome Cesar Bezerra Lima cujos 

colegas relatam que ele foi medicado no Hospital Geral de Roraima e 

ocorreu uma reação alérgica dermatológica e atualmente para tratar-se 

ele compra o medicamento, pois não há ajuda do sistema prisional; 
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g) Também na Ala 13 há 02 (dois) internos que se encontram  

preventivados há mais de 01 (um) ano, são eles: Pedro Paulo de Costa e 

Ramon Paulino de Assis inscrito sob CPF nº 965.695.572-20; 

h) O aparelho de vídeo conferência encontra-se com problemas no áudio 

há mais de um ano; 

i) Que há mais de 01 (um) ano não recebem os defensores públicos, 

inclusive alguns mostraram documentos da VEP que indica que já 

fazem jus ao livramento condicional desde setembro de 2014;  

j) Muitos internos reclamam que há muito tempo não recebem material de 

higiene como: creme dental, sabonete e papel higiênico; 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A Visita/Inspeção feita pelos membros da CDH-OAB/RR a 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo – PAMC constatou os sérios 

problemas que aquela unidade prisional está apresentando: a 

superlotação das celas, suas precariedades, esgotos e sanitários 

entupidos, instalações elétricas e hidráulicas praticamente 

inexistentes, internos dormindo amontoados no chão, assistência 

médica e assistência jurídica deficientes. Tudo isso comprovam o 

descumprimento dos dispositivos constitucionais – Art. 5º e seus 

incisos, que tratam das garantias fundamentais do cidadão, 

destinadas a proteção das garantias do preso. Existe, ainda, uma 

legislação especifica – a Lei de Execução Penal – LEP – Lei nº 

7210/84, que dispõe no Art. 45 incisos I a XV sobre os direitos 

infraconstitucionais garantidos ao sentenciado e ao preventivado no 

decorrer da execução penal, e tem por base o principio da 

humanidade. 

Dentro do presídio dentre várias outras garantias que são 

desrespeitadas está a prática de agressões que geralmente partem 

tanto dos presos como dos próprios agentes penitenciários e policias 

militares; 
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Comprovando a insegurança que reina na PAMC, quando estávamos 

computando dados da visita/inspeção tivemos a noticia do 

assassinato dentro da PAMC do interno preventivado JOEL 

BEZERRA DA COSTA que ali se encontrava preso há 05 (cinco) 

dias. 

 

SUGESTÕES DA CDH-OAB/RR 

 

As autoridades do Estado de Roraima precisam tomar medidas 

concretas e urgentes relacionadas ao sistema carcerário 

especialmente em relação a PAMC como: 

 

1. Existem 02 (duas) Alas, a nº 01 e 12, cada uma com capacidade 

para 96 (noventa e seis) internos, desocupadas e em reforma a 

aproximadamente 02(dois) anos, tais obras que estão paralisadas, 

precisam ser concluídas urgentemente, pois serão quase 

200(duzentos) internos que ali poderão ser alojados; 

2. Deve ser feito um entendimento com Tribunal de Justiça do 

Estado de Roraima, Ministério Público, Defensoria e a OAB/RR 

para a realização urgente de um MUTIRÃO JURÍDICO para 

apreciar e resolver a situação de quase 200 (duzentos) internos 

preventivados que se encontram na PAMC em situação irregular 

ou ilegal, pois nunca foram ouvidos em juízo. 

3. A construção urgente de um presidio de porte médio com 

capacidade para 500(quinhentos) internos. 

4. A compra imediata de pelo menos 150 colchonetes para 

distribuir entre os internos que estão dormindo no chão puro das 

diversas celas. 

5. Ser dado atenção aos 09 internos com problemas mentais e cujo 

atendimento médico é precário, pois estão praticamente 

abandonados, sendo cuidados por outros internos que se 

compadecem da situação deles, informam que estão piores por 

não tomarem nenhum tipo de medicamento controlado, pois o 

sistema não tem disponibilizado. 
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6. Ser afastado da PAMC o agente penitenciário Santana por ter 

comportamento agressivo, desrespeitoso e desumano no 

exercício da sua função de manter a ordem e segurança no 

interior do presidio, conforme relato de vários reeducandos e de 

alguns de seus pares; 

7. Deve ser feito um controle rigoroso sobre o atendimento dos 

profissionais da área médica, pois recebemos muitas queixas de 

que chegam atrasados e saem antes do horário previsto; 

8. É preciso que sejam separados os internos preventivados dos 

reeducandos sentenciados, pois nos termos do art. 84 da LEP 

(Lei nº 7210/84) e nas Regras Mínimas da ONU (Regra nº 

8,”b”), o preso provisório ou preventivado ficará separado do 

condenado ou sentenciado. 

 

 

 

É o Relatório. 

 

Boa Vista – RR, 15 de abril de 2016. 

 

 

 

Helio Abozaglo Elias 

Presidente – CDH 
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VISITA AO DIRETOR DA PAMC  
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ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 05/04/2016 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oab.roraima@gmail.com


                                                                                                                                                              
 

Av. Ville Roy, 4284, Aparecida. Boa Vista -  Roraima – CEP: 69.306-405 
Fone: (95) 3198.3350 - oab.roraima@gmail.com 

17 
 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CONS. ODONTOLÓGICO. 

 

 

mailto:oab.roraima@gmail.com


                                                                                                                                                              
 

Av. Ville Roy, 4284, Aparecida. Boa Vista -  Roraima – CEP: 69.306-405 
Fone: (95) 3198.3350 - oab.roraima@gmail.com 

20 
 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CONS. ODONTOLÓGICO. 

 

 

mailto:oab.roraima@gmail.com


                                                                                                                                                              
 

Av. Ville Roy, 4284, Aparecida. Boa Vista -  Roraima – CEP: 69.306-405 
Fone: (95) 3198.3350 - oab.roraima@gmail.com 

21 
 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CONS. ODONTOLÓGICO. 

 

 

mailto:oab.roraima@gmail.com


                                                                                                                                                              
 

Av. Ville Roy, 4284, Aparecida. Boa Vista -  Roraima – CEP: 69.306-405 
Fone: (95) 3198.3350 - oab.roraima@gmail.com 

22 
 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONSULTÓRIO 
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PAMC – ÁREA INTERNA 
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