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     PORTARIA nº 002/2021 

 

 

 

 

       A Doutora LUCIANA 

NETTO RIGONI, Meritíssima Juíza Coordenadora do 

Departamento Estadual de Execuções Criminais da 4ª. 

Região Administrativa Judiciária de Campinas, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso IV, 

da Lei nº 7.210/84 e pelas Resoluções TJSP nº 616/2013 e 

nº 628/2013; 

 

      CONSIDERANDO a Portaria Conjunta de n.º 02/2019 dos 

DEECRIMs do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a normatização das Saídas 

Temporárias das unidades prisionais do Estado de São Paulo e a Portaria Conjunta de n.º 

01/2021 que remanejou a Saída prevista em março de 2021 para maio de 2021; 

 

     CONSIDERANDO que as unidades prisionais situadas no 

Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia têm previsão de liberação de cerca de 

mais de 3.000 (três mil) presos nas Saídas Temporárias, com saída e retorno previstos 

para a mesma data para todos os reeducandos; 

 

      CONSIDERANDO que há expressiva movimentação de 

pessoas (sentenciados e familiares) nas proximidades do Complexo Penitenciário 

Campinas-Hortolândia, com risco de aglomeração e, portanto, de disseminação da 

COVID-19, sem olvidar dos riscos à segurança e ordem local; 

 

      CONSIDERANDO que a pandemia não está contida e 

ainda não se vislumbra num horizonte próximo seu controle e cessação; 

 

        CONSIDERANDO  o resultado positivo da alteração de 

data para a Saída temporária do Natal e Ano Novo (2020/2021); 

 

       CONSIDERANDO a possibilidade de flexibilização de 

data e horário para a Saída Temporária, à vista das peculiaridades de unidades especificas 

e dos termos da Portaria de n.º 01/2021 deste DEECRIM; 

 

      RESOLVE: Art. 1º.  A Saída Temporária programada para 

o mês de maio de 2021 se dará, em relação aos custodiados no Centro de Progressão 

Penitenciária de Campinas, a partir das 6 horas do dia 19 de maio de 2021, com retorno 

até às 14 horas do dia 25 de maio de 2021.  

 



       Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

        Art. 4.º Registre-se a presente Portaria e cumpra-se. 

Comunique-se, com cópias, à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, à Secretaria da 

Administração Penitenciária, à Coordenadoria dos Estabelecimentos Penais da Região 

Central, à Direção das unidades prisionais em comento, ao Ministério Público, à Subseção 

local da OAB e à Defensoria Pública.  

 

        Art. 5.º Afixe-se, ainda, assim que possível, no local de 

costume. 

 

       Campinas, 28 de abril de 2021  

 

 

       LUCIANA NETTO RIGONI  

                                  Juíza de Direito Coordenadora do DEECRIM –4ª. RAJ - Campinas 
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