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Indica ao Poder Executivo, com cópia. à
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, a
necessidade de desativar definitivamente a
Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins de
Carvalho, no município de Ji-Paraná/RO.

o Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma regimental ao Poder
Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, a necessidade de
desativar definitivamente a Penitenciária Regional Dr. Agenor Mactins de Carvalho,
localizada na Estrada do Nazaré, km 4,5 - Setor Rural, no município de Ji-Paraná/RO.

Plenário das deliberações, 23 de março de 2017.

~ON DOSINGEP~:~
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo a desativação definitiva da Penitenciária

Regional Dr. Agenor Martins de Carvalho, localizada na Estrada do Nazaré, km 4,5 -
Setor Rural, no município de Ji-Paraná/RO.

Essa unidade prisional foi construída há décadas e há muito tempo não
atende mais os requisitos de segurança, salubridade e ressocialização, pois a estrutura é
arcaica e extremamente frágil, mesmo após passar por dezenas de minirreformas.

Somente nos meses de fevereiro e março de 2017, inúmeras tentativas de
fugas já ocorreram na unidade, justamente porque a estrutura é extremamente anti
frágil e não possui a menor condição de abrigar apenados.
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Está rotineiro encontrar túneis e grades serradas nessa penitenciária, e que
somente graças ao esplendoroso trabalho dos agentes penitenciários não ocorreram
fugas ou mortes nos últimos dias.

Todavia, já foram registradas mortes na unidade por brigas entre apenados,
também comprova que o local não garante segurança nem aos apenados, muito menos
aos servidores, autoridades e demais pessoas que frequentam o local.

No último dia 22 de março de 2017, apenados serraram as grades dos
pavilhões, subiram a passarela que dá acesso às guaritas de observação e avançaram
no agente penitenciário que ali se encontrava. Após terminar os disparos por acabar as
munições, o servidor foi alcançado e houve luta corporal com um apenado.

Por proteção de Deus, o servidor não foi jogado de cima da guarita, o que
certamente o mataria. Felizmente os demais servidores chegaram para dar apoio nessa
guarita e conseguiram imobilizar o apenado que lá estava, e os demais apenados
recuaram.

Essa penitenciária tem efetivo muito baixo e comumente abriga mais de 460
presos, enquanto a sua capacidade é para pouco mais de 100 apenados, gerando
superlotação de aproximadamente 500%, além do armamento ser insuficiente.

Sabe-se que as outras unidades do Estado de Rondônia também estão
superlotadas, mas ainda existem unidades que comportam apenados, sobretudo no
interior do Estado, e outras estão prestes a serem inauguradas.

Afim de evitar que ocorram maiores tragédias, a exemplo do que ocorreu no
mundialmente conhecido caso "Massacre do Urso Branco", indicamos a necessidade
premente de desativação definitiva dessa unidade prisional.

Assim, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da indicação.

fi
~5TJlDUJlI5
Unidos com ·0 Povo
Assembleia Legis/atilla de Rondônia


