
ANEXO IV 

Pesquisa realizada em sites de busca da internet no dia 09 de janeiro de 
2014 demonstra substancial queda no índice de não retorno das Saídas 
Temporárias, conforme segue: 

1. Diminui índice de "Não Retorno das Saídas Temporárias" em 2013  

www.jornalfolhadosul.com.br/.../diminui-indice-de-nao-retorno-das-saidas...  

2 dias atrás - Diminui índice de "Não Retorno das Saídas Temporárias" em 2013 
[08/01/2014] - Folha do Sul Gaúcho - Site Oficial | O seu portal de ... 

2. Notícias sobre indice não retorno saídas temporárias 

Saída temporária: 64 presos não voltam a presídios do Oeste Paulista 

Globo.com  - 16 horas atrás  

Dos 1.167 presos que foram beneficiados pela saída temporária do Natal 
...Prudente, o que representa um índice de "não retorno" de 5,48%. 

3. Saída temporária de 2013 registra índice de evasão menor que em ... 

www.sapejus.go.gov.br/.../saida-temporaria-de-2013-registra-indice-de-e...  

3 dias atrás - O número dos que não retornaram representa 6,8% do total de 
saídas, sendo menor que o índice de evasão do ano passado que ficou em ... 

4. Índice de fugas durante saída temporária de final de ano cai 7% 

www.agenciapara.com.br/nota.asp?id_nota=7669  

3 dias atrás - No interior do Estado, as datas de saída variaram de acordo com a 
decisão do juiz de cada comarca. O número de não retorno registrado foi ... 

5. Justiça autoriza saída temporária de mais de mil internos para ... 

www.agenciapara.com.br/nota.asp?id_nota=7647  

Em 2012, a Justiça autorizou a liberação de 1.116 detentos, sendo que o indíce 
de não retorno foi de 18%. A saída temporária é um benefício é concedido 
aos ... 

6. Capital registra evasão zero de detentos nobenefício de saída ... 

gov-ms.jusbrasil.com.br/.../capital-registra-evasao-zero-de-detentos-nobe...  



Para o diretor-presidente da Agepen, Deusdete Oliveira, o índice positivo é 
resultado ... evadidos por não terem se apresentado na data prevista para o 
retorno, ... As saídas temporárias estão fundamentadas na Lei de Execução 
Penal (Lei nº ... 

7. Saída Temporária – Dia das Mães- 2007 - SAP - Secretaria da ... 

www.sap.sp.gov.br/common/nota_imp/0001-0099/ni042.html  

Esse índice é o mais baixo registrado nos últimos quatro anos, correspondendo a 
4,70% de não retorno, comparando com as saídas dos Dias das Mães dos ... 

8. Diário do Pará - Polícia | Justiça garante saída para 1.151 detentos 

diariodopara.diarioonline.com.br/N-173721-JUSTICA+GARANTE+SAI...  

24/12/2013 - O índice de não retorno foi de 18%. A saída temporária é 
concedida aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto e que ... 

9. [Saída temporária: 64 presos não voltam a presídios do Oeste ... 

www.bastosja.com.br/.../saida-temporaria-64-presos-nao-voltam-a-presid...  

13 horas atrás - Dos 1.167 presos que foram beneficiados pela saída temporária 
do Natal e ... Prudente, o que representa um índice de 'não retorno' de 5,48%. 


