
 

                                                  
 

EXCELENTÍSSIMO DR. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

URGENTE – Unidade Prisional – interdição – destruição por rebelião – CPP de 

Tremembé 

 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão da 

execução penal, nos termos da LEP, art. 61, inciso VIII, pelo Defensor Público, que 

estava subscreve, vem diante de Vossa Excelência requerer, com fundamento no art. 

81-B, inciso VI, art. 103-B, § 4º da Constituição Federal, requerer 

 

INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

 

Trata-se de pedido de interdição da unidade prisional CENTRO DE 

PROGRESSÃO PENITENCIARIA 'DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA' de 

TREMEMBÉ/SP, pedido negado em sede de procedimento correcional e não 

jurisdicional. 

 

Após rebelião ocorrida aos 16 e 17 de março de 2020, o local, que 

até aquele dia abrigava 3.000 homens (o maior presídio semiaberto do país) passou 

a segregar cerca de 2.500 homens: após fugas e regressões de regime de presos 

faltosos (para o regime fechado). 



 

                                                  
 

Eles se encontram ali custodiados, em instalações precárias, sem 

espaço físico suficiente diante dos graves e extensos danos resultantes da rebelião: 

cerca de 300 presos foram transferidos por decisão judicial de sustação cautelar de 

regime, em virtude de ação ou participação no motim. 

O Juízo do Deecrim atendeu ao pedido da Defensoria Pública, 

concedendo a prisão domiciliar para alguns presos, inseridos em grupo de risco, 

segundo recomendação OMS – COVID-19 e Recomendação número 62 desse E. CNJ. 

(Decisão em anexo). 

A exemplo de presos com câncer, soropositivos, doenças 

pulmonares graves, idosos, todos devidamente lastreados em laudos médicos. 

Os que lá permanecem em nada contribuíram para a quase 

completa destruição das instalações. 

De pé restaram apenas a Igreja, a cozinha e alguns pavilhões 

habitacionais.  

Se a unidade esteve sempre superlotada, agora está 

insuportavelmente deletéria, insalubre, sem colchões, com a comida servida fora do 

horário, sem objetos de higiene pessoal ou de limpeza. Presos continuam com a 

mesma roupa desde o dia da ocorrência. Não há banho de sol, por falta de segurança. 

Não há visitações pela restrição imposta pela Secretaria. Não se pode enviar o 

“jumbo” (comida enviada por familiares) através de sedex. 

Agentes penitenciários estão submetidos a trabalho perigoso, 

diante do sempre iminente risco de novo motim, pelas péssimas condições do local. 

O juízo de 1º Grau – 9º Deecrim de São José dos Campos-

requereu a interdição da unidade da unidade prisional à Corregedoria do 

TJSP, pedido que NÃO foi acolhido, o que nos leva a este E. Conselho Nacional 

de Justiça. (decisão em anexo). 



 

                                                  
Abaixo transcreve-se a conclusão da autoridade judiciária de 1º 

Grau, que traz um relato profundo e embasado ao pleito de interdição, que não 

merece qualquer reparo: 

... grande parte das estruturas prediais do estabelecimento, as quais 

atualmente correm risco iminente de desabamento, conforme 

constatação dos técnicos de engenharia da Secretaria de 

Administração Penitenciária, bem como da Vigilância Sanitária e 

Defesa Civil, que efetuaram vistoria no local e emitiram laudos. 

Quatro pavilhões habitacionais foram danificados, fazendo com que 

os ocupantes fossem remanejados aos demais, que em consequência 

estão superlotados. As unidades internas de atendimento à saúde se 

encontram também completamente comprometidas e para serem 

restabelecidas devem ser reestruturadas e equipadas de acordo com 

a legislação sanitária vigente. Não há equipe médica atuante 

regularmente e os remédios estocados foram todos destruídos, sem 

previsão de reposição. Nem mesmo material básico de proteção ou 

higiene se encontra disponível. 

Não há condições sanitárias satisfatórias, pois além da insalubridade 

estrutural dos pavilhões habitacionais, falta material de limpeza, de 

higiene pessoal e rouparia. Sem peças de vestuário para troca, os 

presos permanecem com a roupa do corpo desde o dia da rebelião. Os 

colchões foramt odos incinerados, sem estoque para substituição, a 

exemplo dos 'kits' de higiene limpeza. Importante salientar que na 

medida em que puderam ser identificados, foram removidos para 

outras localidades os responsáveis pelo ato de insubordinação, assim 

como toda liderança negativa que atuava na unidade em questão, 

num total de 310 transferências, conforme consignado na Ata da 

visita correcional realizada. Pode-se então concluir que aqueles que 

ali se encontram atualmente não participaram ativamente do 

movimento indisciplinar, mas ao contrário, acabaram reféns dele e 



 

                                                  
dos rebelados, sendo que estes últimos foram prontamente 

transferidos, deixando para trás - e para os demais, frise-se - todo 

rastro de destruição. Acrescente-se que todos os prontuários foram 

incinerados, impossibilitando acesso à qualquer informação sobre 

histórico dos presos, movimentação, perfil, situação processual etc, 

bem como sobre eventuais patologias, evolução e/ou 

acompanhamento de quadro clínico.  

As fotografias disponibilizadas pela direção da unidade, 

complementadas pelo relatório, bem como laudos técnicos e ata de 

visita correcional que instruem o presente procedimento falam por 

si, dispensando maiores comentários, como Vossa Excelência há de 

constatar. 

E a situação se agrava sobremaneira pela Pandemia que se instala, 

decorrente do novo coronavírus, consoante declarado pela 

Organização Mundial da Saúde 0MS em 11 de março de 2020, 

situação que ensejou a edição da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, estabelecendo medidas para enfrentamento da crise de saúde 

pública decorrente da disseminação deste vírus, bem como a 

Recomendação n. 62 do CNJ, dirigida aos tribunais e magistrados 

com competência no âmbito dos estabelecimentos do sistema 

prisional e socioeducativo, que em seu artigo 5º sugere aos Juízes de 

Execução Penal que adotem medidas com vistas à redução dos riscos 

epidemiológicos e de disseminação da infecção pelo novo COVID-19. 

De fato é dever do Estado, como agente custodiador, garantir a 

manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo 

em um cenário potencial de contaminação em grande escala como o 

atual, gerando impactos significativos para a segurança e a saúde 

pública de toda a população,'intra e extra' muros. Imperioso, pois, a 

adoção de medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação 



 

                                                  
do vírus, especialmente no âmbito do sistema prisional, a fim de 

tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar 

a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como 

um todo. É sabido ser alto o riso de transmissão deste vírus, que 

obviamente se intensifica em ambientes precários de confinamento, 

como no caso da unidade prisional ora em testilha, onde além da 

grande destruição na parte estrutural, se observa aglomeração de 

indivíduos em espaços reduzidos, insalubridade, inexistência de 

equipes de saúde, carência de itens básicos de higiene, 

impossibilidade de identificação/isolamento imediato de presos 

sintomáticos ou de pronta implementação das recomendações e 

protocolos determinados pelas autoridades sanitárias, dentre várias 

outras dificuldades. Nesse contexto, se faz premente a adoção de 

medidas assertivas e eficazes para a garantia da ordem e segurança 

no estabelecimento em questão, inclusive de modo a evitar novos 

movimentos de indisciplina (que frise-se - já estão sendo cogitados 

pela população carcerária, segundo informes da direção da casa) e 

preservar a integridade, não somente das pessoas custodiadas, mas 

também dos agentes públicos que atuam na unidade 

E a despeito da reprovabilidade da conduta que resultou na 

destruição do estabelecimento prisional, pouco a comentar, exceto 

que tal situação independentemente do grau de repulsa ou extensão 

do prejuízo causado - será oportunamente analisada e os 

responsáveis que puderem ser identificados sofrerão correspondente 

e justa punição, sendo que esta, por preceitos legais, não pode se 

traduzir em maus tratos, tortura ou qualquer espécie de barbárie.  

Evidentemente que as providências necessárias em face de toda 

problemática que envolve nosso sistema carcerário são diversas e 

atinentes a distintas entidades, na medida das respectivas funções e 

competências. Outrossim, esta distribuição de atribuições se 



 

                                                  
encontra bem delimitada no ordenamento jurídico, assim como as 

responsabilidades, restando-nos apenas assumi-las, enquanto 

agentes estatais. Cabe aqui salientar, por relevante, que Juiz não é 

Político e não o sendo não deve fazer juízos eminentemente políticos. 

Nesse pensar, se ao Poder Executivo cabe a administração dos 

estabelecimentos penitenciários, ao Judiciário é confiada a garantia 

da integridade física e dos direitos do cidadão encarcerado, naquilo 

que estabelece a legislação pertinente. A contrario sensu, vale dizer, 

ao Poder Judiciário não compete medidas ou considerações atinentes 

à administração do sistema prisional, suas deficiências ou mazelas, 

que embora sabidamente existentes, não podem ser toleradas em 

detrimento do que determina a lei. E a lei estabelece como direito do 

preso ser alojado em unidade celular individual de no mínimo 6m2 

de área e com salubridade do ambiente pela concorrência de fatores 

adequados à existência humana (art. 88,par. único da 

L.E.P.).Também merece destaque seu direito à saúde e integridade 

física. 

Aplicar um direito fundamental significa eleger um meio de 

efetivação concreta deste respectivo direito, e o papel do Judiciário 

sempre foi o de atuar estritamente no cumprimento dos direitos a fim 

de fazer-lhes prevalecer quando violados, inclusive por meio de 

coerção. Nesta atividade, frise-se mais uma vez, não cabe levar em 

consideração critérios políticos, de conveniência, oportunidade ou 

interesse da Administração Pública, pois se assim for ensejar-se-á 

decisão política e não jurisdicional, levando ao chamado fenômeno 

da “Judicialização da Política” ou “Politização do Judiciário”, que vem 

a ser uma distorção no exercício das atribuições, já que o Poder 

Judiciário não possui legitimidade política; possui, sim, função de 

garantir a realização concreta dos direitos fundamentais, oriundos 

de uma ideologia política, transformada em norma legal por 



 

                                                  
representantes da comunidade no âmbito de um Parlamento, 

prestigiando desta forma o que se denomina Estado de Direito. 

A prisão, que outrora surgiu como instrumento substitutivo da pena 

de morte, das torturas públicas e meios cruéis de sanção, atualmente 

não consegue efetivar o fim correcional da reprimenda, passando 

assim a ser apenas uma escola de aperfeiçoamento do crime, tendo 

como característica ambiente degradante e pernicioso, tornando 

impossível a ressocialização ou a socialização de quem quer que seja. 

Atualmente a desestruturação do sistema prisional traz a baila o 

descrédito da prevenção e da reabilitação do sentenciado. A 

sociedade brasileira encontra-se em momento crítico de extrema 

perplexidade em face da insegurança gerada pelo avanço da 

violência urbana e, notadamente nestes dias,pela gravíssima crise 

pela qual passa o sistema carcerário no país, fruto doabandono, da 

falta de investimento e do descaso do Poder Público.É sabido que as 

consequências do recuo do Estado noenfrentamento das questões que 

envolvem o sistema prisional não se restringemao âmbito'intra 

muros'; do lado de fora a sociedade paga o preço de umasituação que 

se agrava dia a dia. E apenas encarando o problema é que se 

podealcançar a solução. Se o panorama atual se mostra assaz 

dificultoso, como de fato é, um enfrentamento rígido, objetivo e eficaz 

se faz premente; já a condescendência certamente importará em 

iminente perda de controle e culminará na bancarrota de todo o 

sistema, ou do que ainda resta dele 

 

Com tais considerações a MM Juíza do 9º Deecrim de São José dos 

Campos, embasada em mais de centenas de documentos (laudos periciais, laudo da 

defesa civil, vigilância sanitária, relatório da própria unidade prisional – Secretaria de 

Administração Penitenciária) dirigiu-se ao Dr. Corregedor-Geral do Tribunal de 



 

                                                  
Justiça de São Paulo, embasada no 66, VIII, da Lei de Execução Penal, e dos artigos 

160 a 164 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, PARA PROPOR, EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA, a interdição parcial do “CENTRO DE PROGRESSÃO 

PENITENCIARIA 'DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA' DE TREMEMBÉ. 

 

Assustadoramente, numa decisão extremamente anti-humanitária 

e carente de fundamentação idônea, DENEGOU O PEDIDO, ATRELANDO-SE A UMA 

MERA FORMALIDADE, DE QUE O PEDIDO INAUGURAL FORA FEITO PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A PRESOS 

INSERIDOS EM GRUPOS DE RISCO PELO CONVID-19, DAQUELA UNIDADE. 

 

Trata-se de franca inobservância do Estado de Direito ao princípio 

da legalidade, afinal a Lei de Execução Penal é taxativa ao determinar o agir de 

ofício do Juízo em casos de urgência, especialmente na interdição de unidades 

prisionais (no todo ou em parte). 

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal 

que estiver funcionando em condições inadequadas ou com 

infringência aos dispositivos desta Lei. 

 

Se não o fizesse, o Juízo Corregedor da unidade prisional estaria em 

franca omissão legal, de uma omissão humanitária. 

Aqui devem ser rendidas todas as homenagens à representante 

deste cargo (Juíza Corregedora), que lá permaneceu durante toda a rebelião, até que 

toda normalidade fosse restabelecida, ao lado do Conselho da Comunidade, da 

Defensoria Pública e do Ministério Público.  



 

                                                  
E nem se diga que o pedido de interdição “surpreendeu” o 

Ministério Público. Afinal, também é seu dever legal agir sob mesma situação, como 

fiscal da LEI, como custus legis, como protetor dos Direitos Humanos Universais. 

 

Não se trata de uma batalha entre Defesa e Acusação. É um 

procedimento de jurisdição voluntária: não existem réus; são milhares de seres 

humanos amontoados nas celas que restaram, sem possibilidade de habitação, sem 

lençóis, colchões, roupas, remédios, tratamento médico. 

 

O registro fotográfico é farto. Os laudos completos. A unidade 

não comporta o recebimento de mais presos, até sua reestruturação. 

 

Portanto, requer-se:  

 

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 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 Sao 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. 

De Taubaté para Brasília, 02 de abril de 2020. 

SAULO DUTRA DE OLIVEIRA  

DEFENSOR PÚBLICO 

Coordenador regional de execuções penais 


