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I. Fundamentos legais

O sistema penal é um importante instrumento de controle social. Tem

por  escopo  evitar  determinados  comportamentos  individuais  na  vida  social,

utilizando-se de meios coativos próprios e diferenciando-se pelos seus fins: a

prevenção e a repressão do delito.

O Código Penal, em seu artigo 59, caput, trata das finalidades da pena

em nosso ordenamento jurídico. Determina que o juiz estabelecerá, atendendo

a  determinadas  circunstâncias,  a  pena  necessária  e  suficiente  para  a

reprovação e prevenção do crime. 
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A Lei  de  Execução  Penal,  em  seu  artigo  1º,  estabelece  que  “a

execução  penal  tem  por  objetivo  efetivar  as  disposições  de  sentença  ou

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social

do condenado e do internado”.

Como  se  percebe  em  nosso  ordenamento  jurídico  pátrio,  uma  das

finalidades da pena é a ressocialização do apenado, objetivando a prevenção

de crimes futuros, bem como a educação e inserção social do condenado. 

Um  dos  institutos  criados  pela  Lei  de  Execução  Penal  que  visa

propiciar a ressocialização do condenado é o da remição de pena, prevista em

seus artigos 126 a 131.

O art. 126 da Lei 7.210/1984 estabelece que o condenado que cumpre

a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, o tempo

da execução da pena, feita à razão de um dia de pena por três dias de labor.

Remição é, segundo Mirabete1, “um instituto em que, pelo trabalho, dá-

se como cumprida parte da pena. Pelo desempenho da atividade laborativa o

preso resgata uma parte da sanção, diminuindo o tempo de sua duração”. 

A respeito, ensina Renato Marcão2 que: 

“A remição  é  uma  nova  proposta  ao  sistema  e  tem,  entre  outros
méritos, o de abreviar, pelo trabalho, parte do tempo da condenação.
Três dias de trabalho correspondem a um dia de resgate. O tempo
remido será computado para a concessão do livramento condicional e
do indulto, que a exemplo da remição constituem hipóteses práticas de
sentença indeterminada como fenômeno que abranda os rigores da
pré-fixação invariável, contrária aos objetivos da Política Criminal e da
reversão pessoal do delinqüente”. 

1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal.11ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 517.
2 MARCÃO, Renato. Lei de Execução Penal Anotada e Interpretada. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2009, p. 345.
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A Constituição Federal em seu artigo 6.º elenca o trabalho como um

direito social, reconhecendo-o como condição da efetivação de uma existência

digna. Da mesma maneira a Lei Maior trata da educação. Os direitos sociais ao

trabalho e à educação implicam em possibilitar às pessoas condições mínimas

de dignidade na participação da vida social em seu Estado. 

A educação é uma ferramenta essencial na busca da qualificação para

o trabalho, se tratando de um direito de todos e um dever do Estado, conforme

preconiza o artigo 205 da Constituição Federal:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,
visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

A educação e o trabalho são as duas condições básicas de inserção

social  e os pressupostos de uma existência digna. Tais conceitos são inter-

relacionados, visto que dificilmente se alcança um trabalho digno sem possuir o

mínimo de estudo, capacitação e profissionalização. 

Ademais,  o  trabalho  em  sentido  lato  abrange  duas  dimensões:  o

trabalho  intelectual  e  o  trabalho  manual  ou  instrumental.  Inexiste,  pois,

atividade  humana  da  qual  se  possa  excluir  toda  e  qualquer  atividade

intelectual, ou atividade intelectual que não envolva algum tipo de esforço físico

ou atividade manual. 

A  divisão  social do trabalho manifesta-se  em  atividade  produtiva

material e pela atividade  intelectual. Assim, não admitir que o estudo é uma

modalidade de trabalho acarreta na desconfiguração do sentido laboral de toda

atividade intelectual.

3



Visto  que  o  estudo  é  uma  das  manifestações  de  trabalho,  o  seu

conceito  se  amolda  perfeitamente  ao  fundamento  teleológico  de  trabalho

adotado  pela  Lei  de  Execução  Penal,  proporcionando  condições  para  a

harmônica reintegração social e ao mercado de trabalho do condenado (artigos

1º, 28 e 34 da Lei 7.210/84).

II.  Alcance e Interpretação dos artigos 126 a 131 da Lei 7.210/84

Embora a lei não estabeleça expressamente a possibilidade de remir

parte  da  pena pelo estudo,  deve o magistrado,  na  aplicação a lei  no caso

concreto, buscar a melhor interpretação do texto legal, seja por analogia, seja

por meio de uma interpretação sistemática, construindo a melhor solução para

o caso concreto. 

A hermenêutica é uma técnica específica de interpretação que visa

compreender a aplicabilidade de um texto legal, buscando a integração das

normas  jurídicas  no  caso  concreto.  Segundo  a  moderna  concepção

hermenêutica do Direito, Lênio STRECK3 ensina que:

“O intérprete do Direito é um sujeito inserido de forma inexorável em
um ambiente cultural-histórico” porque ”Na ciência jurídica nunca se
ressaltará suficientemente que a interpretação é uma nova leitura das
normas  jurídicas  e  que  cada  caso  será  uma  nova  aplicação, algo
assim que como se o direito recobrasse o seu vigor cada vez que é
aplicado ou cumprido.”

A respeito  da  analogia  in  bonam  partem em  matéria  penal,  Júlio

Fabbrini Mirabete4 ensina que:

3 STRECK, Lênio. Hermenêutica Jurídica em crise, Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre,
2000, p.245
4 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, 3ª Edição, Editora Atlas, 1988, página 
52
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"Diante do princípio da legalidade do crime e da pena,  pelo
qual não se pode impor sanção penal a fato não previsto em lei
(item 2.1.1), é inadmissível o emprego da analogia para  criar
ilícitos penais ou estabelecer sanções criminais.  Nada impede
entretanto  a  aplicação  da  analogia  às  normas  não
incriminadoras  quando  se  vise,  nas  lacuna  evidente  da  lei,
favorecer a situação do réu por um princípio de equidade. Há,
no  caso,  a  chamada  "analogia  in  bonam  partem",  que  não
contraria  o  princípio  da  reserva  legal,  podendo  ser  utilizada
diante do disposto no já citado artigo 4º, da LICC...").

III.  A remição de pena nos Tribunais

Deste modo, percebendo que a inserção social do condenado constitui

o  objetivo  principal  da  remição  e diante  da  ausência  de  previsão  legal  do

estudo como fundamento para tal instituto, doutrina e jurisprudência firmaram

entendimento pacífico no sentido de que é possível, pelo estudo remir parte da

pena privativa de liberdade, utilizando-se de analogia ao artigo 126 da Lei de

Execução Penal, conforme demonstram os seguintes julgados: 

HABEAS CORPUS. REMIÇÃO AOS DIAS ESTUDADOS. ANALOGIA
AO ART. 126, § 1º DA LEP. A analogia a que se faz ao art. 126 da LEP,
para abarcar o estudo do encarcerado, deve ser feita nos ditames da
Lei, qual seja, a cada três dias estudados faz a remição de um dia da
pena.  (TJMG;  HC 4814425-16.2008.8.13.0000;  Ribeirão  das Neves;
Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Andrada; Julg. 28/07/2010;
DJEMG 24/08/2010) 

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  REMIÇÃO  PELO  ESTUDO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PARA O TRABALHO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para a concessão do benefício da
remição, o conceito de trabalho foi ampliado às atividades de estudo,
resultado da interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução
Penal, inspirada em valores de política criminal. Inexistindo previsão
legal  a  disciplinar  o  cálculo  da  remição  pelo  estudo,  aplica-se
analogicamente  a  carga  horária  reconhecida  para  a  concessão  do
benefício  em virtude  do  trabalho,  respeitando-se  a  proporção  legal
estabelecida pelo art. 126, § 1. º, da mesma Lei, de um dia de pena
remida  por  três  de  trabalho.  (TJMG;  AGEP  0224301-
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44.2010.8.13.0000;  São  João  Del-rei;  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Alberto Deodato Neto; Julg. 20/07/2010; DJEMG 20/08/2010) 

Ademais,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  editou  a  Súmula  341  que

reconhece o estudo como fator que autoriza a remição da pena:

“341. A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de
parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-
aberto”.

A possibilidade  de  remir  parte  da  pena  pelo  estudo  é  pacífica  em

nossos Tribunais. No entanto, ainda há certa discussão quanto à aplicação do

instituto. A maioria das decisões a respeito do tema é no sentido de que se

aplica o cálculo semelhante à remição da pena pelo trabalho, ou seja, a cada

seis horas de estudo equivalem a um dia de trabalho e, conseqüentemente,

dezoito horas de estudo a um dia remido:

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  ATIVIDADE  EDUCACIONAL.  REMIÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 341 STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS
ARTS. 33 E 126 DA LEP. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É
indubitável  que  o  tempo  de  atividade  educacional  cumprida  pelo
condenado  deve  ser  considerado  para  fins  de  remição,  vez  que  o
estudo,  assim  como  o  trabalho,  tem  caráter  ressocializador.  2.  Por
medida de justiça e equanimidade, a remição da pena pelo estudo
deve ser calculada da mesma forma que a remição pelo trabalho,
nos termos do art.  126, §1º da LEP, de modo que  6 (seis) horas de
estudo equivalem a um dia de trabalho e, conseqüentemente, 18
(dezoito) horas de estudo (três dias de trabalho) equivalem a um dia
remido.  3.  Recurso  a  que  se  dá  provimento.  (TJES;  Ag-ExCr
100100011780;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Subst.  Walace
Pandolpho Kiffer; DJES 03/09/2010; Pág. 123) (grifei)

EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. SÚMULA Nº
341/STJ. SÚMULA STJ Nº 341 - A freqüência a curso de ensino formal é
causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime
fechado ou semi-aberto". A correspondência de  seis horas de estudo
para  um  dia  de  trabalho coaduna-se  com  os  preceitos  da
proporcionalidade e isonomia.  Mantida a decisão agravada.  AGRAVO
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DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJRS; AG 70036078848; Bento Gonçalves;
Quinta  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Aramis  Nassif;  Julg.  28/07/2010;
DJERS 23/08/2010) (grifei).

RECURSO DE AGRAVO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. CÁLCULO.
DEZOITO  HORAS  DE  ESTUDO  CORRESPONDEM  A UM  DIA  DE
REMIÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  A  interpretação
extensiva  do  vocábulo  "trabalho",  para  alcançar  também  a  atividade
estudantil,  não  afronta  o  art.  126 da Lei  de  Execução  Penal,  pois  o
objetivo de ressocializar o condenado para o fim de remição da pena
abrange  o  estudo,  em  face  da  sua  inegável  relevância  para  a
recuperação social dos encarcerados. Não pode a pena ser remida à
razão  de  1  dia  para  cada  3  de  estudo,  pois  se  estaria  conferindo
tratamento  desigual  e  discriminatório  em relação  àquele  sentenciado
que trabalha, além de configurar desestímulo a que ele busque por esta
via,  legalmente prevista,  a obtenção do benefício.  Dessa forma,  se a
carga horária letiva é de 3 horas diárias e se a jornada mínima de
trabalho é de 6 horas diárias, a remição deve ser feita à razão de 1
dia de pena para cada 18 horas ou 6 dias de estudo. (TJMG; RAG
1.0000.05.423880-3/001;  Governador  Valadares;  Segunda  Câmara
Criminal;  Relª  Desig.  Desª  Beatriz  Pinheiro  Caires;  Julg.  20/04/2006;
DJMG 09/06/2006)  (grifei)

Outra discussão acerca do tema ocorre em relação a possibilidade de

conciliar a remição de pena por estudo com a remição de pena pelo trabalho.

Constata-se que a grande maioria dos apenados sobrevém de origem

social menos favorecida e muitos deles não tiveram acesso sequer ao ensino

fundamental. 

A baixa  escolaridade é um dos principais  obstáculos à inserção do

condenado  no  mercado  de  trabalho,  tratando-se  de  um  fator  social

indissociável da criminalidade contra o patrimônio.  

Conforme preconiza o artigo 1º da Lei 7.210/84, a execução penal tem

como um de seus objetivos  o de  proporcionar  condições para a harmônica

integração do condenado na sociedade. 
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O mesmo diploma legal estabelece em seus artigos 17 a 21 o direito

do  preso  à  assistência  educacional,  prevendo  a  sua  instrução  escolar  e

formação profissional, visando sua inserção no mercado de trabalho.

Visto que o estudo é uma modalidade de trabalho estrito sensu e tendo

em vista a necessidade de ressocialização do apenado, além de serem duas

atividades passíveis de serem conciliadas, não seria razoável a vedação da

cumulação de trabalho e estudo como meios de remição de pena. Esse é o

entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO  DE  EXECUÇÃO.  REMIÇÃO  DA  PENA  PELO  ESTUDO.
CUMULATIVIDADE COM A REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO.
POSSIBILIDADE. Seja em função do caráter ressocializador da pena,
seja por ausência de proibição específica, permite-se a cumulação da
remição da pena pelo estudo com a remição da pena pelo trabalho,
observada a proporção da remição de um dia da pena por cada ciclo
terciário de atividades, seja estudo ou trabalho. (TJMG; AGEP 0168162-
72.2010.8.13.0000;  Governador  Valadares;  Quinta  Câmara  Criminal;
Rel.  Des.  Alexandre  Victor  de  Carvalho;  Julg.  03/08/2010;  DJEMG
16/08/2010) (grifei)

  IV.  Projeto de Lei no Congresso Nacional

Devido  a  importância  do  tema,  e  sem  a  pretensão  de  esgotar  a

discussão, destacamos que está em trâmite no Congresso Nacional o projeto

de lei nº. 265/2006 que permite a remição de pena por estudo. O projeto foi

aprovado  no  Senado  Federal  e  segue  para  aprovação  na  Câmara  dos

Deputados, e prevê a redução da pena na proporção de um dia para cada 12

horas de freqüência escolar. 

Defendemos a possibilidade de conciliação de remição por estudo e

trabalho e enquanto aguarda-se a aprovação de normatização, seja concedida

na proporção de um dia de pena a cada três ciclos de atividades de estudo,

incluindo-se cursos de profissionalização e capacitação.
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O referido projeto de lei também prevê que o estudo poderá ser no

ensino  fundamental,  médio,  profissionalizante,  superior  ou  de requalificação

profissional:

“Ementa: Altera as Leis nº 7.210,  de 11 de julho de 1984 (Lei  de
Execução Penal), e nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para dispor
sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo
e por trabalho.

   (...)
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo
de execução da pena. 
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
–  atividade  de  ensino  fundamental,  médio,  inclusive
profissionalizante,  ou  superior,  ou  ainda  de  requalificação
profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 
II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho”. 

A  justificativa  do  projeto  de  lei  de  autoria  do  Senador  Cristóvam

Buarque  é  a  de evitar  a  ociosidade do preso,  substituindo-a  com atividade

lícita, além de motivar o bom comportamento do mesmo.

V.  Conclusão

A remição  pelo  estudo,  na  prática,  demonstra-se  indispensável  na

política pública de execução penal, voltada a inserção social do condenado.  

Por sua vez, a sociedade é diretamente beneficiada com a aplicação

de  tal  instituto,  uma  vez  que  sujeita  o  indivíduo  a  tornar-se  socialmente

produtivo,  resgatando  valores  e  conceitos  de  cidadania,  contribuindo,

consequentemente, com a diminuição dos índices de violência e criminalidade.
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