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PORTARIA VEP/GAB n. 004 DE 27 DE MARÇO DE 2020 

 
 

Considerando que o benefício de 
saídas temporárias é um direito previsto em 
lei aos reeducandos em regime semiaberto, 
desde que satisfeitos os preceitos 
normativos, sendo que o sobrestamento do 
direito de gozo não pode ser intermitente, 
faz-se necessário o imediato 
restabelecimento cumulado da benesse. 

 
O Doutor João Baptista Vieira Sell, Juiz de Direito Titular da 

Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 

 
CONSIDERANDO que as medidas adotadas a restringir 

direitos dos apenados não podem perdurar no tempo, de modo a ceifar direitos 
legalmente constituídos; 

 
CONSIDERANDO que o próprio egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Santa Catarina por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Prisional –GMF, em conjunto com a Corregedoria-Geral do Estado de Santa 
Catarina –CGJ, editaram a Orientação n. 06 de 17 de março de 2020, a recomendar 
dentre as medidas judiciais a prorrogação de gozo das saídas temporárias, pelo 
período de 30 (trinta) dias, bem como que a concessão do referido benefício aos 
demais apenados observem o trintídio, na tentativa de evitar a contaminação em 
massa dos encarcerados; 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Restabelecer o benefício da saída temporária dos 

reclusos do Complexo Penitenciário do Estado – COPE e da Colônia Penal Agrícola de 
Palhoça, que já detém o direito de gozo da benesse (inclusive com datas previamente 
estabelecidas em seus processos execucionais); 

 
Art. 2º - A concessão do benefício, excepcionalmente, 

ocorrerá pelo lapso total dos dias pendentes de gozo, ou seja, será possível a 
cumulação das saídas vincendas em um único período; 

 
Art. 3º - De modo a evitar o retorno dos apenados às 

unidades prisionais em período de pico de contágio, fica autorizado aos beneficiários, 
ainda que não tenham saldo de dias suficientes, regressarem ao ergástulo 35 (trinta e 
cinco) dias após a saída da unidade, podendo referido prazo ser prorrogado por este 

juízo; 
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Art. 4º - Os apenados que tiveram suas saídas temporárias 

suspensas, por força da Portaria VEP n. 002/2020, devem ser postos no gozo do 
benefício no próximo dia 31/03/2020, sendo extensivo a eles os regramentos 
constantes na presente portaria; a mesma regra se aplica aos apenados que foram 
beneficiados com a prorrogação das saídas temporários, nos termos da Portaria 
VEP/GAB n. 003; 

 
Art. 5º - Essas providências visam assegurar a integridade 

física de toda massa carcerária, sendo uma medida de combate na tentativa de 
impedir que a pandemia causada pelo coronavírus (COVID- 19) se dissemine dentro 
dos estabelecimentos prisionais, ressaltando, por oportuno, a obrigatoriedade dos 
apenados em cumprir com as condicionantes já fixadas judicialmente para o gozo do 
benefício estipulado no art. 112 da LEP, bem como as diretrizes impostas pelos 
Governos para combater o ciclo viral.   

 
Art. 6º - Comunique-se a Procuradoria Geral do Estado, 

Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP, a Subseção 
da Ordem dos Advogados de São José/SC, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização 
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (GMF), a Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Santa Catarina, o Promotor Titular da 14ª Promotoria de Justiça 
de São José/SC, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina –Núcleo Regional 
de São José e os Diretores da Penitenciária de São Pedro de Alcântara e da Colônia 
Penal Agrícola de Palhoça. 

 
A presente portaria entra em vigor a partir desta data. 
 

São José (SC), 27 de março de 2020. 
 

 

 

João Baptista Vieira Sell 

Juiz de Direito 

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a” 

 


