
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.251 - RJ (2009/0216512-1)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RECORRIDO : MARINALDO ROSEMIRO FERREIRA 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO    

IRACEMA VAZ RAMOS LEAL - DEFENSORA PÚBLICA E 
OUTROS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO PENAL. 
CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 
DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO JURISDICIONAL AO ADMINISTRADOR DO 
PRESÍDIO. LIMITE ESTABELECIDO EM 35 (TRINTA E CINCO) DIAS 
POR ANO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 124 DA LEI DE EXECUÇÕES 
PENAIS EM CONSONÂNCIA COM O OBJETIVO DE REINTEGRAR 
GRADUALMENTE O CONDENADO À SOCIEDADE. LEGALIDADE. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO 
ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO CPC.

1. A autorização das saídas temporárias é ato jurisdicional da 
competência do Juízo das Execuções Penais, que deve ser motivada com a 
demonstração da conveniência de cada medida.

2. Não é possível delegar ao administrador do presídio a fiscalização 
sobre diversas saídas temporárias, autorizadas em única decisão, por se tratar 
de atribuição exclusiva do magistrado das execuções penais, sujeita à ação 
fiscalizadora do Parquet . 

3. Respeita o limite imposto na legislação federal a conjugação dos 
critérios preconizados no art. 124 da Lei de Execução Penal, para estabelecer 
limite máximo de saídas temporárias em 35 (trinta e cinco) dias anuais.

4. Em atenção ao princípio da ressocialização, a concessão de um 
maior número de saídas temporárias de menor duração, uma vez respeitado o 
limite de dias imposto na Lei de Execuções, alcança o objetivo de reintegrar 
gradualmente o condenado à sociedade.

5. Assim, deve ser afastada a concessão de saídas automatizadas, para 
que haja manifestação motivada do Juízo da Execução, com intervenção do 
Ministério Público, em cada saída temporária, ressalvando, nos termos do art. 
124 da Lei de Execuções Penais, a legalidade da fixação do limite máximo de 
35 (trinta e cinco) dias por ano. Jurisprudência do STJ reafirmada.

6. Recurso especial conhecido e provido, com determinação de 
expedição de ofício, com cópia do acórdão devidamente publicado, aos 
tribunais de segunda instância (art. 6º da Resolução STJ n.º 08, de 
07/08/2008), com vistas ao cumprimento do disposto no art. 543-C, § 7º, do 
CPC, bem como à Presidência desta Corte Superior, para os fins previstos no 
art. 5º, inciso II, da aludida Resolução.

ACÓRDÃO

Documento: 1130089 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/09/2012 Página  1 de 18
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA 
SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador convocado do TJ/RJ), que negaram provimento ao recurso. Os Srs. 
Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Vasco Della Giustina 
(Desembargador convocado do TJ/RS) e Gilson Dipp votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador convocado do TJ/RJ).

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
Brasília (DF), 14 de março de 2012 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.251 - RJ (2009/0216512-1)
  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RECORRIDO : MARINALDO ROSEMIRO FERREIRA 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO    

IRACEMA VAZ RAMOS LEAL - DEFENSORA PÚBLICA E 
OUTROS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade Federativa. 

O Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro deferiu 

pedido de saídas temporárias formulado pelo Recorrido Marinaldo Rosemiro Ferreira, 

estabelecendo-as em duas vezes por mês, e por ocasião do seu aniversário, do dia das mães e 

dos pais, da Páscoa e das festas do final do ano (Natal e Ano Novo), até o limite de 35 (trinta 

e cinco) saídas anuais, de modo a não impedir eventual atividade laborativa e a serem 

implementadas à critério do Diretor do estabelecimento prisional.

Irresignado, o Parquet  interpôs agravo em execução, para que fosse deferida 

apenas uma saída, com duração de até sete dias, com renovação do pedido por mais quatro 

vezes no decorrer do ano, nos termos dos arts. 122 e 124 da Lei n.º 7.210/84.

O Tribunal de origem, por maioria de votos, deu provimento ao recurso 

ministerial nos seguintes termos:

"AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO 
MINISTERIAL COM A DECISÃO DO JUÍZO DA VEP QUE CONCEDEU, 
PREVIAMENTE E POR TRINTA E CINCO VEZES, CADA UMA DELAS 
COM DURAÇÃO POR UM DIA, BENEFÍCIO DE SAÍDA EXTRAMUROS – 
ATO DE PROVIMENTO JUDICIAL VINCULADO À NORMATIVIDADE 
LEGAL EXPRESSA, QUE NÃO PODE SER DELEGADO, EM RAZÃO DE 
PRÉVIA, AUTOMÁTICA E DESFUNDAMENTADA AUTORIZAÇÃO 
COLETIVA, À DIRETORIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL, NEM 
PODE SER SUBTRAÍDO DA FISCALIZAÇÃO DO PARQUET, OU AINDA, 
RETIRADO DO EXAME DIRETO DO JUÍZO DA VEP, NA VERIFICAÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DAS DATAS E HORÁRIOS FIXADOS PARA 
RETORNO DO APENADO À UNIDADE PENITENCIÁRIA, ATIVIDADE 
ESSENCIAL À CONSTATAÇÃO DA PRETENDIDA RESSOCIALIZAÇÃO E A 
SE CONSIDERAR AQUELE COMO APTO À OBTENÇÃO DE OUTROS E 
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MAIS ABRANGENTES BENEFÍCIOS – INADEQUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
JURISPRUDENCIAL QUE CRIA NORMATIVIDADE INEXISTENTE, NUMA 
ESPAÇOSA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA, EM FRONTAL VIOLAÇÃO À 
DISPOSITIVO LEGAL EXPRESSO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - 
REFORMA DA DECISÃO DE AUTOMATIZAÇÃO COLETIVA NA PRÉVIA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, EM NÚMERO E POR EXTENSÃO 
DIVERSOS DOS PREVISTOS EM LEI – PROVIMENTO DO AGRAVO. " (fls. 
35/36)

Interpostos embargos infringentes com o fito de anular o referido acórdão, a 

Corte a quo deu-lhes provimento, a teor da seguinte ementa, in verbis :

"Embargos infringentes de nulidade . Execução Penal. Visitação 
periódica ao lar. Pretende o embargante, lastreado no voto vencido, que 
sejam mantidas as saídas automatizadas deferidas na VEP. A douta maioria, 
nos exatos termos do voto condutor, reformou a decisão que as concedeu de 
forma automática, para ater-se aos exatos termos da legislação de execução. 
Dispõe a norma do artigo 124 da LEP, que a autorização será concedida pelo 
prazo não superior a 07 (sete) dias, podendo ser renovada por mais quatro 
vezes durante o ano, perfazendo os 35 dias contidos na decisão atacada. O 
entendimento esposado pelo douto desembargador, no voto vencido, se mostra 
mais condizente com a 'mens legislatori', exarada pela norma do artigo 124 
da LEP, e com o fim último da pena, que se revela na ressocialização do 
apenado. Interpretação razoável e lógica ao referido artigo da LEP, que torna 
mais efetivo o fim colimado da pena, afastando desnecessários entraves 
burocráticos. Reiterados precedentes desta Corte. Embargos providos. " (fl. 
82)

Irresignado, o Ministério Público local interpôs o presente recurso especial, 

alegando violação ao art. 124, caput , da Lei de Execuções Penais, porquanto a norma 

executiva possibilita apenas a concessão de saída temporária 05 vezes ao ano, sendo cada 

uma delas com 07 dias, no máximo, bem como a benesse não poderia ser conferida ao 

reeducando a partir de um só ato, pois “[...] não se fiscaliza a execução da pena uma vez por 

ano.” (fl. 100).

Aduz ainda que a responsabilidade da execução não poderia ser delegada a 

outra autoridade, muito menos a administrativa. 

Por fim, requer a cassação do acórdão dos embargos infringentes e a 

manutenção do acórdão prolatado por maioria de votos na Corte a quo.

Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 106/121).

Diante da multiplicidade de recursos especiais que veiculam a matéria, o 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro na Resolução n.º 
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08/STJ, de 07/08/2008, admitiu o presente recurso especial como representativo da 

controvérsia e o encaminhou a esta Corte, tendo sido distribuído à minha relatoria, por 

prevenção ao REsp n.º 1.099.230/RJ, que trata do mesmo tema.

Em decisão de minha lavra exarada às fls. 155-157, foi determinado o regular 

processamento do recurso nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da 

Resolução n.º 08/STJ.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.251 - RJ (2009/0216512-1)
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO PENAL. 
CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 
DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO JURISDICIONAL AO ADMINISTRADOR DO 
PRESÍDIO. LIMITE ESTABELECIDO EM 35 (TRINTA E CINCO) DIAS 
POR ANO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 124 DA LEI DE EXECUÇÕES 
PENAIS EM CONSONÂNCIA COM O OBJETIVO DE REINTEGRAR 
GRADUALMENTE O CONDENADO À SOCIEDADE. LEGALIDADE. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO 
ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO CPC.

1. A autorização das saídas temporárias é ato jurisdicional da 
competência do Juízo das Execuções Penais, que deve ser motivada com a 
demonstração da conveniência de cada medida.

2. Não é possível delegar ao administrador do presídio a fiscalização 
sobre diversas saídas temporárias, autorizadas em única decisão, por se tratar 
de atribuição exclusiva do magistrado das execuções penais, sujeita à ação 
fiscalizadora do Parquet . 

3. Respeita o limite imposto na legislação federal a conjugação dos 
critérios preconizados no art. 124 da Lei de Execução Penal, para estabelecer 
limite máximo de saídas temporárias em 35 (trinta e cinco) dias anuais.

4. Em atenção ao princípio da ressocialização, a concessão de um 
maior número de saídas temporárias de menor duração, uma vez respeitado o 
limite de dias imposto na Lei de Execuções, alcança o objetivo de reintegrar 
gradualmente o condenado à sociedade.

5. Assim, deve ser afastada a concessão de saídas automatizadas, para 
que haja manifestação motivada do Juízo da Execução, com intervenção do 
Ministério Público, em cada saída temporária, ressalvando, nos termos do art. 
124 da Lei de Execuções Penais, a legalidade da fixação do limite máximo de 
35 (trinta e cinco) dias por ano. Jurisprudência do STJ reafirmada.

6. Recurso especial conhecido e provido, com determinação de 
expedição de ofício, com cópia do acórdão devidamente publicado, aos 
tribunais de segunda instância (art. 6º da Resolução STJ n.º 08, de 
07/08/2008), com vistas ao cumprimento do disposto no art. 543-C, § 7º, do 
CPC, bem como à Presidência desta Corte Superior, para os fins previstos no 
art. 5º, inciso II, da aludida Resolução.

  

 VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (Relatora): 

O recurso merece ser conhecido, tendo em vista o prequestionamento dos 

dispositivos legais considerados violados e a presença dos demais pressupostos de 

admissibilidade, pelo que passo ao exame do mérito do recurso especial.

O cerne da controvérsia está em definir se, no curso da execução penal, todas 
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as saídas temporárias anuais podem ser autorizadas de maneira automática a partir de uma só 

decisão do Juízo da Execução. 

Para isso, necessário fazer os seguintes apontamentos.

A Lei de Execução Penal é bastante clara ao delimitar a competência dos 

vários órgãos responsáveis pela execução da pena, preocupação essa manifestada previamente 

na exposição de motivos da referida lei.

Confira-se:

"87. O Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho 
Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patronato e o Conselho da 
Comunidade (art. 64 e seguintes) são os demais órgãos da execução, segundo 
a distribuição feita no projeto.

88. As atribuições pertinentes a cada um de tais órgãos foram 
estabelecidas de forma a evitar conflitos, realçando-se, ao contrário, a 
possibilidade da atuação conjunta, destinada a superar os inconvenientes 
graves, resultantes do antigo e generalizado conceito de que a execução das 
penas e medidas de segurança é assunto de natureza eminentemente 
administrativa.

[...]
92. A orientação estabelecida pelo Projeto, ao demarcar as áreas de 

competência dos órgãos da execução, vem consagrar antigos esforços no 
sentido de jurisdicionalizar, no que for possível, o Direito de Execução 
Penal... " (Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal)

Dispõem, a propósito, os aludidos dispositivos legais:

"Art. 66. Compete ao juiz da execução:
[...]
IV - autorizar saídas temporárias;
[...]
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto 

poderão obter a autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem 
vigilância direta, nos seguintes casos: 

 I - visita à família; 
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de 

instrução do segundo grau ou superior, na comarca do Juízo da Execução; 
III - participação em atividades que concorram para o retorno ao 

convívio social.
[...]
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da 

execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e 
dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for 

primário, e um quarto, se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
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[...]
Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 

(sete) dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes durante o ano."

Nesse contexto, a toda evidência, percebe-se que a autorização das saídas 

temporárias é ato jurisdicional da competência do Juízo das Execuções Penais, que deve ser 

motivado com a demonstração da conveniência da medida.

É o que preceitua o art. 124 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), que 

expressa a necessidade de autorização do Magistrado, após manifestação do Ministério 

Público e da Autoridade Penitenciária.

Desse modo, é indevida a delegação do exame do pleito à Autoridade 

Penitenciária, impedindo o Parquet  de se manifestar na concessão do benefício e, ainda, de 

exercer a sua função fiscalizadora no tocante à ocorrência de excesso, abuso ou mesmo de 

irregularidade na execução da medida.

A renovação automática das saídas temporárias, deixando a sua fiscalização a 

cargo do administrador do presídio, contraria, de forma flagrante, a vontade da lei, não 

bastando o argumento de desburocratização e racionalização do Juízo da Vara de Execuções 

Criminais justificativa plausível para a não observação da Lei de Execução Penal.

No caso dos autos, vê-se que a decisão do Juízo das Execuções contrariou a 

legislação ordinária de regência, na medida em que dispensou o exame do preenchimento dos 

requisitos necessários para as saídas temporárias subsequentes à primeira. 

Em idêntico sentido, é a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal 

de Justiça:

Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça: 

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 66, IV, 67, 
122 E 123, TODOS DA LEP. SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMATIZADAS. 
DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO JURISDICIONAL AO ADMINISTRADOR DO 
PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no 
sentido de que não é possível a delegação, ao administrador do presídio, da 
fiscalização das saídas temporárias, autorizadas em única decisão, por se 
entender que estaria configurada a delegação de competência jurisdicional.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. " (AgRg no REsp 
1.050.279/RS, 6.ª Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, DJe de 14/09/2011.)
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"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE 
CONDENADO À PENA TOTAL DE 45 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO 
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 
SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISITA À FAMÍLIA DE FORMA 
AUTOMATIZADA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que a concessão de 
saídas periódicas automatizadas constitui verdadeira delegação de função 
jurisdicional ao administrador do presídio, situação essa que contraria o 
disposto na Lei 7.210/84, que impõe a prévia avaliação pelo juízo da execução 
a respeito da conveniência da medida, além de limitar a atuação fiscalizadora 
do Ministério Público. Precedentes.

2. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. " (HC 
159.346/RJ, 5.ª Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
DJe de 11/10/2010.)

"EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA 
AUTOMATIZADA. DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO JURISDICIONAL AO 
ADMINISTRADOR DO PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI Nº 7.210/84.

Não se admite a concessão automática de saídas temporárias ao 
condenado que cumpre pena em regime semiaberto, sem a avaliação pelo 
Juízo da Execução e a manifestação do Ministério Público a respeito da 
conveniência da medida, sob pena de indevida delegação do exame do pleito à 
autoridade penitenciária (Precedentes).

Recurso especial provido. " (REsp 1.159.552/RJ, 5.ª Turma, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, DJe de 04/10/2010.)

"EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. SAÍDAS 
TEMPORÁRIAS AUTOMÁTICAS. DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO 
JURISDICIONAL AO ADMINISTRADOR DO PRESÍDIO. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. 'A autorização das saídas temporárias é ato jurisdicional da 
competência do Juízo das Execuções Penais, que deve ser motivado com a 
demonstração da conveniência da medida' (REsp 1.099.230/RJ, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 13/10/09).

2. Indevida a delegação da competência ao administrador do 
estabelecimento prisional para autorizar as saídas temporárias e sua 
renovação automática, sendo o argumento da desburocratização insuficiente 
para autorizar a modificação da competência.

3. Recurso especial conhecido e provido para afastar a concessão de 
saídas automatizadas ao recorrido e determinar a manifestação motivada do 
Juízo da Execução, com intervenção do Ministério Público, em cada saída 
temporária. " (REsp 1.170.441/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, DJe de 03/05/2010.)

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE 
REGIME. ART. 112 DA LEP. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO 
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CONHECIMENTO.
(...)
CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA AUTOMATIZADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO JURISDICIONAL AO 
ADMINISTRADOR DO PRESÍDIO.

1. A concessão automática de saídas temporárias ao apenado, sem a 
avaliação pelo Juízo da Execução e a manifestação do Ministério Público a 
respeito da conveniência da medida, configura verdadeira delegação indevida 
da função jurisdicional ao administrador do presídio. Precedentes.

2. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido 
para afastar a concessão de saídas automatizadas ao recorrido e determinar a 
manifestação motivada do Juízo da Execução, com intervenção do Ministério 
Público, em cada saída temporária, nos termos dos artigos 122 a 124 da Lei 
de Execuções Penais. " (REsp 1.031.430/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, DJe de 26/04/2010.)

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE 
SAÍDAS TEMPORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE 
FUNÇÃO JURISDICIONAL AO ADMINISTRADOR DO PRESÍDIO. LIMITE 
ESTABELECIDO EM 35 (TRINTA E CINCO) DIAS POR ANO. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 124 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS EM 
CONSONÂNCIA COM O OBJETIVO DE REINTEGRAR GRADUALMENTE 
O CONDENADO À SOCIEDADE. LEGALIDADE. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C, § 
7.º, INCISOS I E II, DO CPC.

1. A autorização das saídas temporárias é ato jurisdicional da 
competência do Juízo das Execuções Penais, que deve ser motivada com a 
demonstração da conveniência de cada medida.

2. Não é possível delegar ao administrador do presídio a fiscalização 
sobre diversas saídas temporárias, autorizadas em única decisão, por se tratar 
de atribuição exclusiva do magistrado das execuções penais, sujeita à ação 
fiscalizadora do Parquet.

3. Respeita o limite imposto na legislação federal a conjugação dos 
critérios preconizados no art. 124 da Lei de Execução Penal para estabelecer 
limite máximo de saídas temporárias em 35 (trinta e cinco) dias anuais.

4. Atende ao caráter ressocializador da pena a concessão de um 
maior número de saídas temporárias de menor duração, como forma de 
permitir ao Juiz da execução a análise da adaptação do condenado ao meio 
aberto, antes de conceder outros benefícios.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar a 
concessão de saídas automatizadas e determinar a manifestação motivada do 
Juízo da Execução, com intervenção do Ministério Público, em cada saída 
temporária, ressalvando, nos termos do art. 124 da Lei de Execuções Penais, 
a legalidade da fixação do limite máximo de 35 (trinta e cinco) dias por ano." 
(REsp 1.099.230/RJ, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 
09/11/2009.)

Por outro lado, como bem ressaltou o parecer ministerial, entendo que o limite 
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preconizado no art. 124 da Lei de Execução Penal não foi extrapolado, tendo em vista que a 

conjugação dos critérios de 7 dias por saída, no máximo, com o limite de 5 saídas por ano 

perfaz o total máximo anual de 35 dias.

Embora a redação do texto legal dê margem à interpretação de que seriam 

permitidas apenas cinco saídas temporárias anuais, independentemente de sua duração, dentro 

do limite de sete dias, tenho que a melhor leitura é no sentido de que não existe nenhum óbice 

ao uso do saldo de dias remanescentes para a concessão de novos benefícios.

Afinal, as saídas temporárias, mais do que benesses concedidas ao condenado, 

consubstanciam-se em direito quando cumpridos os requisitos, e visam à sua reinserção 

gradual na sociedade, sendo uma forma de permitir ao Juiz da execução a análise de sua 

adaptação ao meio aberto, para concessão de futuros benefícios, como a progressão para o 

regime aberto ou o livramento condicional.

Assim, em atenção ao princípio da ressocialização, a concessão de um maior 

número de saídas temporárias de menor duração, uma vez respeitado o limite de dias imposto 

na Lei de Execuções, alcança o objetivo de reintegrar gradualmente o condenado à sociedade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO 

para, cassando o acórdão recorrido, afastar a concessão de saídas automáticas ao Recorrido e 

determinar a manifestação motivada do Juízo da Execução, com intervenção do Ministério 

Público, em cada saída temporária, ressalvando, nos termos do art. 124 da Lei de Execuções 

Penais, a legalidade da fixação do limite máximo de 35 (trinta e cinco) dias por ano. 

Em se tratando de recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil, determina-se a expedição de ofício, com cópia do acórdão 

devidamente publicado, aos tribunais de segunda instância (art. 6º da Resolução STJ n.º 08, 

de 07/08/2008), com vistas ao cumprimento do disposto no art. 543-C, § 7º, do CPC, bem 

como à Presidência desta Corte Superior, para os fins previstos no art. 5º, inciso II, da aludida 

Resolução.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.251 - RJ (2009/0216512-1)
  

VOTO-VENCIDO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

A controvérsia gira em torno da interpretação do art. 124 da Lei nº. 

7.210/1984.

Da simples leitura do referido dispositivo legal objeto da celeuma, três 

observações podem ser extraídas: a) que nenhuma saída pode ser superior a 7 (sete) 

dias; b) que as saídas não podem exceder a 35 (trinta e cinco) dias por ano; e, c) que 

o número de saídas não pode ser superior a 5 (cinco).

A decisão recorrida preserva as duas primeiras conclusões, restando 

examinar se contempla ilegalidade por autorizar mais de cinco saídas da unidade por 

ano.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a interpretação literal do 

referido dispositivo legal, defendida pelo recorrente, agride frontalmente os próprios 

objetivos da execução penal, expressos no art. 1º da Lei de Execução Penal, no 

sentido de proporcionar-se ao apenado a gradativa reinserção no meio social, a partir 

do estímulo ao senso de responsabilidade e disciplina.

E isso porque, é evidente que o maior número de saídas da unidade, de 

curta duração, permite melhor fiscalização do senso de responsabilidade e da 

disciplina dos apenados, que em cada retorno no tempo e hora estabelecidos 

demonstrarão a eficácia do tratamento penal guiado pela progressividade.

Parece lógico concluir, portanto, que a interpretação literal da norma 

examinada ensejará situação desfavorável ao pleno exercício da atividade de 

fiscalização da terapêutica penal aplicada, na medida em que o Poder Público não 

teria condições de exercer o mínimo controle das atividades desenvolvidas pelo 

apenado, fora do cárcere, nos períodos prolongados, de até sete dias, de cada saída 

Documento: 1130089 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/09/2012 Página  1 2 de 18



 

 

Superior Tribunal de Justiça

do apenado.

É intuitivo reconhecer, também, que o menor número de saídas, como 

pretende o recorrente, diminuiria sensivelmente a quantidade de oportunidades de 

verificação do senso de disciplina e responsabilidade, além, é óbvio, de causar outros 

inconvenientes, como o aumento da tensão e ansiedade dos apenados em razão do 

longo espaço temporal entre uma saída e outra, sem falar na falta de estrutura das 

Varas de Execuções Penais para apreciar em tempo razoável cada pedido de saída.

Nessa linha de raciocínio, não é factível a pretensão de que cada saída 

seja objeto de decisão específica, medida que somente traria nefasta conseqüência, a 

total impossibilidade de decisão de dezena de milhares pedidos de saída em tempo 

razoável, exigência hoje alçada a nível constitucional (Constituição Federal, art. 5º, inc. 

XXXVIII), com a própria negação da progressividade da execução penal.

Nesse sentido, importante frisar que a realidade de nosso sistema 

penitenciário, em razão da inadequação das unidades penitenciárias aos modelos 

físicos e funcionais previstos na lei para cada regime prisional, o regime semiaberto, 

sem as saídas para trabalho e visitação à família, em nada difere de verdadeiro regime 

fechado.

Assim, a interpretação prestigiada pelos magistrados do Juízo da 

Execução, compatibilizando os objetivos da execução penal com os interesses 

legítimos dos apenados, sem desguarnecer o inafastável poder fiscalizatório da 

Administração Penitenciária, é razoável, inteligente e adequada.

Se a interpretação adotada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais 

preserva o interesse primordial da ressocialização dos apenados, e as saídas não 

excedem o número de 35 (trinta e cinco) dias por ano, outra não pode ser a conclusão 

senão reconhecer o acerto da decisão que prestigiou o critério lógico-sistemático de 

interpretação da norma penal sobre o critério literal.

Destaque-se, ainda, que não é razoável emprestar ao termo saída, 

previsto no art. 124 da LEP, a acepção meramente gramatical, entendendo-se a saída 

como o ato físico de deixar a unidade prisional, de transpor sua porta de saída, o que 

poderia conduzir ao raciocínio absurdo de que o apenado sequer poderia retornar à 
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unidade para buscar documento esquecido em seu interior, sob pena de perder toda a 

saída (trocar alguns segundos pelo período de máximo de saída, sete dias).

O termo “saída” deve ser tomado no sentido mais amplo, de um benefício 

específico e inerente ao regime semi-aberto, compreendido como instrumento 

terapêutico ministrado para a verificação do senso de disciplina e responsabilidade do 

apenado, como fator de reinserção gradual na vida social.

Assim, em linha convergente ao princípio da individualização da pena, 

que se projeta na execução penal, e considerando que cada apenado tem suas 

necessidades pessoais de tratamento, necessária e útil a concessão ao aplicador 

desse tratamento de algum espaço de liberdade, ainda que controlado, como ocorre 

na hipótese das saídas temporárias, para bem exercer o seu papel e alcançar os 

objetivos da execução penal.

Importa considerar, ainda, a distinção entre aquisição e gozo do benefício 

da visitação periódica à família.

O benefício previsto no art. 124 da LEP, inerente ao próprio regime 

semi-aberto, é adquirido através de decisão privativa e exclusiva do Juízo da 

Execução, de cunho jurisdicional – competência de natureza indelegável –, após o 

exame dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei.

Diferentemente do alegado pelo Ministério Público, a referida decisão, 

que versa sobre a aquisição do benefício, não se confunde com a atividade 

meramente administrativa de controle e fiscalização afetada à Direção da unidade 

penitenciária, que, é óbvio, não ostenta qualquer carga decisória de natureza 

jurisdicional.

Assim, não revela qualquer ilegalidade a decisão que deixa ao crivo da 

Administração Penitenciária a mera atividade administrativa de apontar as datas 

restantes de saída dos apenados, não referidas na decisão judicial. Tal possibilidade, 

ao contrário, fornece aos Administradores, que exercem a fiscalização dos apenados e 

são os responsáveis diretos pela aplicação e acompanhamento da terapêutica penal, 

maior possibilidade de conciliar as saídas de acordo com os interesses da execução 

penal e as necessidades dos apenados, o que não seria possível ao Juízo da 
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Execução, distante da realidade carcerária, sem mecanismos velozes de acompanhar 

a rotina carcerária.

Dispondo o artigo 124 da LEP que a autorização será concedida por 

prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes 

durante o ano, resta evidente que a lei permite que o condenado possa deixar a 

unidade, devidamente autorizado, até 35 (trinta e cinco) dias por ano, para o fim de 

visitar sua família, não havendo o mínimo lastro de razoabilidade na pretensão recursal 

de limitar ou inviabilizar tal benefício.

A pretensão de que todas as saídas temporárias sejam objeto de pedido 

específico resvala o impossível, seja porque a decisão que as contempla é de 

legalidade e conveniência incontestáveis, seja porque a sistemática proposta 

inviabilizaria o sistema progressivo de execução, próprio do Juízo da Execução e, 

principalmente, prejudicaria os apenados que cumprissem os requisitos legais para a 

obtenção do benefício.

Nesse contexto, a própria redação da norma do art. 125 da LEP, ao 

estabelecer a revogação automática do benefício nas hipóteses de falta grave ou 

descumprimento das condições impostas na autorização, revela a desnecessidade e a 

inviabilidade de decisão específica para cada uma das frações de saída de benefício 

único, ainda que de gozo parcelado ou diferido no tempo.

Ora, se a revogação do benefício em tais hipóteses é automática, a única 

interpretação possível é a no sentido de que a decisão que concede ao apenado o 

benefício da saída para visita à família é única, sendo fracionado apenas o gozo do 

benefício.

Com essas razões, Senhora Presidente, ciente dos precedentes das 

duas Turmas, mas só para manter o posicionamento que vinha adotando no Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, sem prejuízo, é claro, de acolher o entendimento desta 

soberana Seção, como não poderia ser diferente, peço vênia à eminente Ministra 

Relatora para votar no sentido do desprovimento do recurso.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.251 - RJ (2009/0216512-1)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RECORRIDO : MARINALDO ROSEMIRO FERREIRA 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO    

IRACEMA VAZ RAMOS LEAL - DEFENSORA PÚBLICA E 
OUTROS

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO ADILSON VIEIRA MACABU 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ):  Sra. Presidente, peço vênia 

também à eminente Relatora e acompanho integralmente o voto do Sr. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, de forma objetiva, porque ele já esgotou a 

matéria que converge para o meu ponto de vista, apenas para assinalar que a 

insurgência do Parquet, no caso concreto, está consubstanciada no fato de 

que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro 

deferiu o pedido de saídas temporárias formulado pelo recorrido, 

estabelecendo-o em duas vezes por mês (totalizando vinte e quatro saídas 

em doze meses), bem como por ocasião do seu aniversário, dos dias das 

Mães e dos Pais, da Páscoa e das festas do Natal e do Ano Novo, até o limite 

de trinta e cinco saídas anuais, de modo a não impedir eventual atividade 

laborativa a ser implementada a critério do diretor do estabelecimento 

prisional. 

 O recurso é contra essa decisão.

 Ora, o inconformismo ministerial, data maxima venia, não 

pode prevalecer no caso em exame. Não há vulneração do art. 124 da Lei de 

Execuções Penais. O que se pretende com a LEP é reintegrar gradualmente o 

condenado à sociedade. Não sei se há outro objetivo primordial. Ademais, 

trata-se de um direito subjetivo do condenado porque cada saída com retorno 

ao estabelecimento prisional serve-lhe como instrumento terapêutico, 

valorizando os seus sensos de disciplina e responsabilidade. Enfatize-se que 

essa orientação está em consonância com os fins da legislação.
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 Devo dizer que esse problema tem sido objeto de muita 

discussão em todos os tribunais do país. Sensível a esse quadro e tendo em 

vista a situação do Estado do Rio de Janeiro, diversos colegas, alguns deles 

desembargadores das Câmaras Criminais, elaboraram, naquele Tribunal, 

vários enunciados sobre questões controvertidas, sendo uma delas 

relacionada ao tema que estamos analisando. Nesse enunciado da Seção 

Criminal, foram tomados por base alguns acórdãos do Sr. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, assim como meus e de outros desembargadores do Rio de 

Janeiro. Extraímos, dali, um enunciado no sentido de não haver qualquer tipo 

de ilegalidade no aludido procedimento, mas, ao revés, de estar ele em 

consonância com as finalidades de recuperação e reintegração do apenado à 

sociedade.

 Portanto, Sra. Presidente, considerando que a orientação 

acima exposta servirá, com certeza, para estimular e aprimorar o senso de 

responsabilidade do recorrido, não vejo como reformar a decisão da Vara de 

Execuções Penais, questionada sobre a matéria em discussão, porque, na 

verdade, a meu juízo, ela atende aos interesses da sociedade e do próprio 

apenado, situando-se na mesma linha do seu direito subjetivo de usufruir da 

oportunidade que lhe é dada. Assim, não há que se falar em violação do art. 

124 da LEP.

Por esse motivo, acompanhando o voto do Sr. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, porquanto foi sempre assim que votei no Rio de Janeiro,  

peço vênia para negar provimento ao recurso especial do Ministério Público.
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Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador convocado do TJ/RJ), que negaram provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Vasco Della 
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Gilson Dipp votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.

Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador convocado do TJ/RJ).

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
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