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O tema é objeto de grande polêmica, alimentada pela 

mídia, tendo como pano de fundo a possibilidade de não 

retorno, cometimento de ilícitos penais e contato com as 

facções criminosas que dominam as unidades 

penitenciárias, pelos beneficiários, retroalimentando o 

conflito social.  

As autorizações de saída são divididas em: permissões 

de saída e saída temporária. Cogita-se de relevante 

instrumento de política penitenciária, a fim de preparar o 

condenado a desenvolver um senso de responsabilidade e 

de autoestima diante da exigência de autodisciplina, 

proporcionando o contato direto com a família.  

 

Permissão de saída 

  

A permissão de saída é a autorização administrativa 

ou judicial, de urgência, ancorada no princípio 

humanitário, que possibilita aos presos provisórios ou 
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definitivos, que cumpram a pena privativa de liberdade em 

regime fechado ou semiaberto, sair, excepcionalmente, do 

estabelecimento penal, nas hipóteses de: a) falecimento ou 

doença do cônjuge, companheira(o), ascendente, 

descendente ou irmão; b) necessidade de tratamento 

médico. Na primeira hipótese, o rol é exemplificativo, 

visto que a proteção constitucional dada à família abarca 

laços sociais e afetivos, bem como relações homoafetivas. 

Na segunda hipótese, sabe-se da deficiência da assistência 

médica nas unidades prisionais brasileiras, o quadro é 

simplesmente trágico. Em casos de maior complexidade e 

tempo de internação, há possibilidade da conversão em 

prisão domiciliar. Nesta hipótese, a permissão deverá ser 

requerida ao juiz da execução com a oitiva do Ministério 

Público. Não se deve falar em isonomia para o 

descumprimento do dever de assistência à saúde. Se o 

condenado tem plano de saúde que lhe dá condições de 

atendimento qualificado não pode ser impedido de receber 

o tratamento específico, inexistente na unidade prisional. 

Diante da situação de urgência, sendo uma medida de 

caráter administrativo, é submetida ao diretor do 

estabelecimento penal e a saída deverá ser realizada com a 

escolta de agentes por ele escolhidos. Aduza-se que a 

permissão de saída não fica condicionada ao tempo de 

cumprimento de pena, nem ao bom comportamento 

carcerário. A sua duração terá o tempo necessário para a 

realização de sua finalidade. Diante do veto presidencial, 

inexiste permissão legal para a utilização de 

monitoramento eletrônico (mantido o regime de escolta). 
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Saída Temporária  

 

Cuello Calón, na La Moderna Penología, cita, como 

precedentes de estabelecimentos abertos, as colônias para 

vagabundos, fundadas na Alemanha em 1880 e na Suíça, a 

criação da colônia agrícola de Witzwill, existente desde 

1895. 

A saída temporária, medida de política criminal, se 

constitui na autorização dada pelo juiz da execução ao 

apenado que cumpre pena em regime semiaberto, 

característica deste regime, ocorre sem vigilância direta 

nos seguintes casos: a) visita à família (VPL). Objetiva a 

proteção na manutenção dos vínculos familiares e relações 

homoafetivas (STJ, HC 175.674/RJ, 5ª T., rel. Min. Gilson 

Dipp, j. 10.5.2011). A visita periódica ao lar (VPL com ou 

sem pernoite) não viola o princípio da legalidade, sendo 

fundamental para a integração social do apenado pela 

progressividade da convivência familiar. Ocorrerá 

revogação, observado o devido processo legal, cometido 

fato definido como falta grave; b) frequência a curso 

profissionalizante, bem como de instrução do segundo 

grau ou superior, na comarca do juízo da execução, 

observado o princípio da razoabilidade em relação à outra 

comarca. Não será vinculado ao grau de aproveitamento 

durante o curso, diante das próprias dificuldades da pessoa 

privada de liberdade. O horário fica condicionado à 

razoabilidade com os do estabelecimento penal; c) 

participação em atividades que concorram para o retorno 

ao convívio social. A ausência de vigilância direta não 

impede a utilização de equipamento de monitoração 
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eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o 

magistrado. 

Não se constitui em direito subjetivo do apenado no 

regime semiaberto, deve ser avaliado caso a caso, no que 

concerne a sua concessão. Assim, inexiste direito absoluto, 

diante de requisitos objetivos e subjetivos. Sublinhe-se a 

compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 

Registre-se que é contraditória a autorização de saída no 

festejo dos dias dos pais para um condenado que matou 

seu genitor. O magistrado deverá observar o perfil do 

condenado, a gravidade do crime cometido e os objetivos 

específicos da saída. Para a autorização de saída 

temporária, deferida pelo juiz da execução, deverão ser 

satisfeitos os seguintes requisitos objetivos e subjetivos: a) 

comportamento adequado; b) cumprimento de 1/6 (um 

sexto) da pena, se o condenado é primário, e de 1/4 (um 

quarto), se reincidente. Os apenados que progrediram do 

regime fechado para o semiaberto não precisam cumprir 

nova fração de tempo para a obtenção da saída temporária 

(Súmula nº 40 do STJ: “Para a obtenção dos benefícios de 

saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo 

de cumprimento de pena no regime fechado”). O Superior 

Tribunal de Justiça entende ser admissível o trabalho 

externo aos condenados em regime semiaberto, 

independentemente do cumprimento de 1/6 (um sexto) da 

pena que lhe foi imposta, pelas próprias condições 

favoráveis e diante do critério de razoabilidade que se faz 

necessário na adaptação à realidade social é a sua própria 

finalidade (STJ, HC 8.725/RS, 5ª T., rel. Min. Gilson 

Dipp, j. 1.6.1999). O Supremo Tribunal Federal firmou 
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que os condenados em regime semiaberto, 

independentemente do cumprimento de 1/6 (um sexto) da 

pena cominada, poderiam ser progredidos para o regime 

aberto (STF, AP 470, Pleno, rel. Min. Luís Roberto 

Barroso, 17.9.2014); c) a Corte Suprema decidiu que, 

sendo a multa, terceira espécie de pena, tendo caráter 

penal, o pagamento é requisito objetivo para a progressão 

e regressão de regime; d) compatibilidade do benefício 

com os objetivos da pena. A autorização será concedida 

pelo prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser 

renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano, em um 

intervalo de 45 (quarenta e cinco) dias de uma para outra, 

perfazendo um total de 35 (trinta e cinco) dias no ano. 

Inexiste impedimento ao uso do saldo de dias 

remanescentes para a concessão de novas saídas 

temporárias, desde que observados o prazo máximo de 7 

(sete) dias por saída e o total de 35 (trinta e cinco) dias por 

ano (STJ, REsp 1.166.251/RJ, 3ª S., relª. Minª. Laurita 

Vaz, j. 14.3.2012). Prevalece a orientação do Supremo 

Tribunal Federal de que as autorizações podem ser 

automáticas, não mais se exigindo a autorização judicial 

para cada saída (STF, HC 130.502/RJ, rel. Min. Marco 

Aurelio, j. 21.6.2016, HC 129.713/RJ, relª. Minª. Rosa 

Weber, j. 9.8.2016). 

A mudança jurisprudencial é no sentido da 

repercussão de uma saída sobre as outras, desde que não 

tenha ocorrido falta grave. As saídas temporárias, que 

constituem uma ponte direta com a reintegração social, 

têm repercussão nos decretos de indulto coletivo 

(natalino), quando o condenado à pena privativa de 
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liberdade não superior a 12 (doze) anos, desde que tenha 

cumprido 1/3 (um terço) da pena, se não reincidente, ou a 

metade, se reincidente, no regime semiaberto ou aberto e 

já tenha usufruído, até a data de 25 de dezembro, 5 (cinco) 

saídas temporárias, ou tenha exercido trabalho externo, no 

mínimo, por 12 (doze) meses, nos 3 (três) anos anteriores 

retroativamente a 25 de dezembro. 

Para Müller-Dietz, em Strafvollzung und Gesellschaft, 

as “férias durante a execução da pena” representa um 

meio para comprovar e observar o comportamento do 

apenado em liberdade durante o tempo em que pela 

primeira vez se encontra completamente livre e pode 

recuperar seus contatos com o mundo exterior.  Ainda, no 

regime semiaberto o condenado poderá frequentar curso 

supletivo profissionalizante, bem como de instrução de 

segundo grau ou superior, na comarca do juízo da 

execução e atividades que concorram para o retorno ao 

convívio social. Nesta hipótese, o tempo de duração da 

saída temporária será o necessário para o cumprimento das 

atividades discentes. O estabelecimento penal deverá, 

conforme a natureza, contar em suas dependências com 

áreas e serviços destinadas a dar assistência, educação, 

trabalho, recreação e prática esportiva. 

A Lei nº 12.245, de 24 de maio de 2010, autorizou a 

instalação de salas de aulas e viabilizou a admissibilidade 

do estudo extramuros, permitindo frequência em cursos 

supletivos profissionalizantes, instrução de segundo grau 

ou superior. A Lei nº 13.163, de 9 de setembro de 2015, 

instituiu o ensino médio nas penitenciárias em obediência 

ao princípio constitucional de sua individualização. Nos 
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demais casos, a autorização de saída somente poderá ser 

concedida por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias 

de intervalo de uma para outra. Se o condenado perder a 

confiança e o mérito, haverá regressão para o regime 

fechado. O conceito de mérito para fins de progressão de 

regime deve ser obtido através de uma verificação global, 

abarcando, no prognóstico, uma visão de adaptabilidade às 

peculiaridades do regime a ser progredido e o perfil do 

apenado. 

O grande problema do semiaberto é que o coletivo 

carcerário não possui mão-de-obra qualificada, tornando 

difícil o emprego formal para o condenado. Há 

possibilidade de saída para procurar emprego, cogita-se 

de saída de liberdade por tempo limitado, objetivando 

propiciar o retorno à vida social. Na hipótese de falta de 

vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento 

em regime semiaberto, deve o apenado aguardar a abertura 

da vaga em regime aberto (STF, HC 104.244/SP, 2ª T., rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.11.2011). Fere os 

princípios da dignidade da pessoa humana e 

individualização da pena, não ser deferido o regime aberto 

nas hipóteses de ausência de vaga no regime semiaberto. 

O Superior Tribunal de Justiça ressalta que a prestação de 

trabalho externo em empresa da família do apenado não 

está vedada pelo art. 37 da Lei de Execução Penal e contra 

a crítica da fragilidade da fiscalização abstrata prepondera 

o direito social ao trabalho como braço da execução penal 

sustentável (STJ, HC 310.515/RJ, 5ª T., rel. Min. Felix 

Fischer, j. 17.9.2015). 
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Propostas para a Reforma 

  

O Projeto de Reforma Penal (2012) propõe para “as 

saídas temporárias, em especial visita periódica ao lar, 

que o benefício só pode ser concedido desde que cumprido 

1/4 (um quarto) do total da pena, se o regime inicial 

fixado foi o semiaberto, não tenha havido regressão e o 

recomendarem às condições pessoais do condenado”. O 

Projeto de Alteração da Lei de Execução Penal (2013) 

estabelece que a autorização de saída temporária também 

inclua: a) frequência a curso em instituição regular de 

ensino formal ou profissionalizante; b) trabalho; c) 

participação em atividades laborais em entidades 

admitidas pela administração penal que concorram com o 

retorno ao convívio social. Só poderá ser concedida pelo 

juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a 

administração penitenciária e dependerá de bom 

comportamento carcerário. 

O processamento das saídas temporárias poderá ser 

coletivo ou unificado em um só provimento anual, 

resguardada a possibilidade de escolha individual das 

datas de saída. Será concedida em 2 (dois) dias, por prazo 

não superior a 4 (quatro) semanas, ao longo de 12 (doze) 

meses. Serão condicionadas à monitoração eletrônica, 

reavaliando-se a necessidade de caráter premial, após as 3 

(três) primeiras saídas. Quando se tratar de frequência a 

curso profissionalizante ou regular de ensino, o tempo de 

saída será o necessário para o cumprimento das atividades 

docentes. Nos demais casos, somente poderão ser 
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deferidos em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre 

uma e outra. 

 

Perda e Recuperação do Direito de Saída 

  

A teor do art. 125 da Lei de Execução Penal, a saída 

temporária será revogada automaticamente, quando o 

condenado: a) praticar fato definido como crime doloso. A 

expressão “automaticamente” deve ser relativizada, diante 

das causas de justificação e, portanto, observados os 

princípios da inocência e da ampla defesa como 

imperativos constitucionais; b) for punido por 

cometimento de falta grave. Observada a prévia apuração 

através de procedimento administrativo disciplinar com as 

garantias do contraditório e da ampla defesa; c) desatender 

as condições impostas na autorização judicial. São 

condições: a. fornecimento do endereço onde reside a 

família a ser visitada; b. onde poderá ser encontrado 

durante o tempo da saída e, quando se tratar de frequência 

a curso de ensino profissionalizante, de instrução média ou 

superior, o tempo de saída será o necessário para o 

cômputo das atividades discentes; c. recolhimento às 

residências visitadas, no período noturno; d. proibição de 

frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos 

congêneres; e. estabelecer condições específicas, 

compatíveis, observadas as circunstâncias do caso 

concreto e o perfil do condenado; f. revelar baixo grau de 

aproveitamento no curso de ensino. A condição deve ser 

relativizada pelo magistrado, diante das circunstâncias 

endógenas e exógenas que envolvem o aluno especial. 
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Deve-se entender por falta de frequência, o desinteresse 

pelos objetivos do ensino e do curso específico, pois, no 

que tange a notas aferidas, são subjetivas do aplicador e 

deve-se levar em conta a situação da pessoa encarcerada. 

A recuperação do direito à saída temporária depende: 

a) da absolvição no processo penal por crime doloso. A 

interpretação é restritiva, daí não se exigindo o trânsito em 

julgado para o Ministério Público; b) o cancelamento da 

punição disciplinar, por via judicial ou administrativa; c) a 

ausência de cancelamento pode ser suprida pelo critério de 

mérito do apenado, aferido pelo comportamento 

satisfatório, perfil e elogios porventura recebidos. 

 

*** 
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