
Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0002654-86.2020.2.00.0000

Requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerido: CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA 
DE TREMEMBÉ - SP e outros

DESPACHO

Trata-se de Pedido de Providências (PP) instaurado pela

Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP), no qual requer

a  interdição  da  unidade  prisional  do  Centro  de  Progressão

Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha de Tremembé/SP.

Informa que o Juízo de 1º Grau do 9º Deecrim de São

José dos Campos requereu a interdição da referida unidade prisional

à Corregedoria do e.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

mas o pedido não acolhido.

Ao final, requer:

1  -  presentes  o  fumus  boni  iuris  e  o  periculum  in  mora,
amplamente demonstrados nos autos, por documentos, para que
ali, em decisão liminar não mais se faça o ingresso de detentos,
até  que  as  condições  estruturais  dos  prédios  sejam
restabelecidas,  bem como equipadas  com itens  necessários  a
uma  custódia  minimamente  condizente  com  a  dignidade  da
pessoa  humana,  incluindo  a  reforma  de  prédios,  da  ala  de
enfermaria, e demais setores úteis ao funcionamento do local,
cabendo  à  Secretaria  de  Administração  Penitenciária  a
elaboração de laudos periódicos para atualização da situação da
unidade;
2  -  que  seja  imediatamente  oficiada  a  Secretaria  de
Administração Pentenciária de São Paulo para que providencie o
urgente fornecimento de peças de vestuário, produtos de higiene
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pessoal  e  de  limpeza,  medicamentos,  colchões,  lençois,
cobertores, toalhas em favor da população carcerária, em caráter
permanente  e  reiterado,  nos  moldes  das  demais  unidades
(resolução própria da SAP).
3 - que seja restabelecido o direito dos familares remeterem ou
realizarem a entrega na unidade prisional, em favor dos presos,
dos  itens  acima  descritos,  na  medida  de  suas  capacidades,
acrescentando o direito de entrega de alimentos. Para tal  fim,
requer que seja oficiada a unidade prisional para o deslocamento
de agente (s) penitenciário(s) para este acolhimento. (Informa-se
que as visitas familiares estão suspensas em todo o estado de
São Paulo).
4 - expedição de ofício à unidade prisional CPP de Tremembé, à
Coordenadoria  do  Vale  do  Paraíba  e  à  Secretaria  de
Administração  Penitenciária  de  SP  para  priorização  e
deslocamento  de  mão-de-obra  para  reativação  dos  pavilhões
atingidos  pela  rebelião,  visando  a  redistribuição  dos  presos,
minorando a superlotação.
5– Expedição de ofícios ao Departamento Penitenciário Nacional
–DEPEN para urgente uso do FUNPEN e ao Ministério da Justiça,
para urgente destinação de verba para reconstrução da unidade
prisional,  diante  da  destruição  da  ala  de  enfermaria,  prédios
administrativos, que continham prontuários prisionais e médicos,
reposição  de  equipamentos  médicos  e  odontológicos,
medicamentos, computadores, móveis para escritório, rouparia,
colchões, materiais de higiene e limpeza, cobertores, utensílios
para cozinha.

Inicialmente, observo que a parte requerente instaurou

o presente PP sob sigilo, mas não apresentou qualquer argumento

ou fato que fundamentasse tal medida.

A regra neste CNJ, emanada do princípio constitucional

da  publicidade,  é  que  os  procedimentos  administrativos  sejam

públicos, salvo as exceções previstas na Constituição da República,

o que entendo não se tratar do presente caso, mormente quando

não constam no conjunto probatório nenhum documento violador
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da  dignidade  da  pessoa  humana,  ou  que  turve  direito  de

personalidade  ou  privacidade,  razão  pela  qual  determino  a

retirada do sigilo do presente procedimento.

Em seguida, solicite-se ao e. TJSP as informações que

entender necessárias sobre o requerimento liminar, no prazo de 5

(cinco),  esclarecendo,  por  oportuno,  em  igual  prazo,  sobre  a

existência de normativa própria, procedimentos prévios ou rotinas

preestabelecidas  nas  hipóteses  de  interdições  de  unidades

prisionais no Estado de São Paulo e, em sendo positiva a resposta,

que explicite quais medidas e conclusões foram alinhavadas para o

caso em comento.

Como  se  trata  de  matéria  relativa  ao  sistema

carcerário,  torna-se  oportuno  cientificar  o  Departamento  de

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema

de  Execução  de  Medidas  Socioeducativas  (DMF),  para  que

apresente  manifestação  sobre  os  fatos  apresentados,  bem como

sobre o requerimento liminar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por  fim,  oficie-se  a  Secretaria  de  Administração

Penitenciária  do  Estado  de  São  Paulo  para,  se  possível,  prestar

informações sobre o alegado na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se e  intime-se.  Cópia  deste despacho servirá

como ofício.
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À  Secretaria  Processual  para  as  providências

cabíveis quanto ao sigilo do feito.

Brasília, 2 de abril de 2020.

Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues
Relator

4


