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OFÍCIO Nº 14/2017/GAB/GOV 

Boa Vista, 09 de Janeiro de 2017. 

 

À sua Excelência, o Senhor, 

MICHEL TEMER 

Presidente da República Federativa do Brasil 

Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes 

CEP: 70.150-900 - Brasília/DF 

 

C/C 

À Sua Excelência, o Senhor 

ALEXANDRE DE MORAES  

Ministro de Estado da Justiça 

Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Ed. Sede 

CEP: 70.064-900 – Brasília/DF 

 

Assunto: Solicitação De Apoio Ao Sistema Penitenciário Estadual. 

 

Excelentíssimo Presidente, 

 

Com os meus respeitosos cumprimentos e, em vista da precariedade do Sistema 

Penitenciário Estadual, a qual resultou nos graves acontecimentos na madrugada do dia 06 de 

janeiro de 2017, onde 33 reeducandos foram assassinados na Penitenciária Agrícola de Monte 

Cristo, nesta cidade de Boa Vista. 

E ainda, face o recém-lançado Plano Nacional de Segurança, o qual, dentre 

outras metas, tem por objetivo a melhoria do Sistema Penitenciário Federal e Estaduais, 

solicito novamente, em caráter de urgência, especial atenção às demandas do Estado de 

Roraima, as quais passo a elencar. 

Inicialmente, reitero o pedido feito a Vossa Excelência durante conversa 

telefônica, a respeito do envio do efetivo de 100 (cem) policiais da Força Nacional de 

Segurança para auxiliar nossas forças de segurança no controle da Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo, uma vez que, garantir a integridade física daqueles que estão sob a guarda do 

Estado é uma prioridade imediata. Todavia, não podemos fazê-lo de forma plena, sem 

comprometermos o policiamento ostensivo que atua na proteção de nossa população, tendo 
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em vista que 13% do efetivo da Policia Militar de Roraima encontra-se destinado para a 

companhia de guarda do sistema prisional. 

Para atuar em conjunto com a Força Nacional de Segurança e com as forças de 

segurança do Estado, requeiro a Vossa Excelência o envio da Força de Intervenção 

Penitenciária Integrada, a qual atuou recentemente na retomada do controle do Sistema 

Prisional do Estado do Ceará, demanda já sinalizada de forma positiva pelo Diretor do 

Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça. 

Não obstante o repasse de R$ 44.754.444,44, realizado no dia 26 de dezembro 

de 2016, o Estado de Roraima necessita ainda de um maior auxílio financeiro do Governo 

Federal para concluirmos a construção da Penitenciária de Rorainópolis, no sul do Estado, a 

qual foi iniciada e abandonada na gestão passada, e para a conclusão do anexo da Cadeia 

Publica de Boa Vista, os quais ampliarão em 660 vagas o Sistema Penitenciário Estadual, no 

valor de R$ 9.913.780,41, além de equipamentos para reaparelhamento dos agentes 

penitenciários, tais como armamentos letais e não letais e munições.  

Outro ponto que requer especial atenção de Vossa Excelência é a 

disponibilização de 8 (oito) vagas em presídios federais de segurança máxima, para detentos 

identificados como líderes de facções criminosas, com a finalidade de mitigar os conflitos 

internos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, cujas transferências já foram solicitadas 

juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de Boa Vista. 

Importante ressaltar que as demandas acima elencadas, são objeto dos 

seguintes expedientes: OFÍCIO Nº. 105/2015/GAB.GOV, de 25 de fevereiro de 2015; 

OFÍCIO Nº. 203/2015/GAB.GOV, de 07 de abril de 2015; OFÍCIO Nº. 368/2016/GAB.GOV, 

de  21 de Novembro de 2016 e OFÍCIO Nº. 369/2016/GAB.GOV, de 21 de Novembro de 2016 

(cujas cópias seguem anexas) todos enviados ao Excelentíssimo Ministro da Justiça. 

Por fim, ressalto ainda Excelentíssimo Presidente, que a nossa gestão jamais 

fechou os olhos para a grave crise carcerária do nosso Estado, contudo, a solução passa pela 

atuação conjunta com a União. 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

Maria Suely Silva Campos 

Governadora do Estado de Roraima 
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