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DIREITO PROCESSUAL PENAL
EXECUÇÃO PENAL
Remição de pena em razão de atividade laborativa extramuros
Súmula 562-STJ: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o
condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que
extramuros.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 24/02/2016. DJe 29/02/2016.

REMIÇÃO
O art. 126 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) estabelece:
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.
O art. 126 da LEP trata, portanto, da remição (ato de remir).
O que é a remição?
Remição é...
 o direito que possui o condenado ou a pessoa presa cautelarmente
 de reduzir o tempo de cumprimento da pena
 mediante o abatimento
 de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo ou
 de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.
É uma forma de estimular e premiar o condenado para que ocupe seu tempo com uma atividade
produtiva (trabalho ou estudo), servindo, ainda, como forma de ressocialização e de preparação do
apenado para que, quando termine de cumprir sua pena, possa ter menos dificuldades de ingressar no
mercado de trabalho.
O tempo remido será considerado como pena cumprida, para todos os efeitos (art. 128).
Obs: a remição de que trata a LEP é com “ç” (remição). Remissão (com “ss”) significa outra coisa, qual seja,
perdão, renúncia etc., sendo muito utilizada no direito civil (direito das obrigações) para indicar o perdão
do débito.
Remição pelo TRABALHO
A cada 3 dias de trabalho,
diminui 1 dia de pena.

Remição pelo ESTUDO
A cada 12 horas de estudo,
diminui 1 dia de pena.

Obs.: somente poderão ser considerados, para fins
de remição, os dias em que o condenado cumprir a

Obs.: as 12 horas de estudo deverão ser divididas
em, no mínimo, 3 dias.
Súmula 562-STJ – Márcio André Lopes Cavalcante | 1

jornada normal de trabalho, que não pode ser
inferior a 6h nem superior a 8h (art. 33).
Somente é aplicada se o condenado cumpre pena
em regime
fechado ou semiaberto.
Obs.: não se aplica se o condenado estiver
cumprindo pena no regime aberto ou se estiver
em livramento condicional.

Pode ser aplicada ao condenado que cumpra pena
em regime fechado, semiaberto, aberto ou, ainda,
que esteja em livramento condicional.
Atenção: perceba a diferença em relação à
remição pelo trabalho.

É possível a remição para condenados que cumprem pena em regime aberto?
 Remição pelo trabalho: NÃO.
 Remição pelo estudo: SIM.
Outras regras importantes sobre a remição:
 As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino
à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados (§ 2º do art. 126).
 É possível que o condenado cumule a remição pelo trabalho e pelo estudo, desde que as horas diárias
de trabalho e de estudo sejam compatíveis (§ 3º do art. 126).
 O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos, continuará a
beneficiar-se com a remição (§ 4º do art. 126).
 O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) caso o condenado
consiga concluir o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena (§ 5º do
art. 126).
 A remição pode ser aplicada para a pessoa presa cautelarmente (§ 7º do art. 126). Assim, se o
indivíduo está preso preventivamente e decide trabalhar, esse tempo será abatido de sua pena caso
venha a ser condenado no futuro.
 A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa (§ 8º do art. 126).

TRABALHO EXTERNO
O preso que está cumprindo pena no regime semiaberto pode trabalhar. Esse trabalho pode ser:
a) interno (intramuros): é aquele que ocorre dentro da própria unidade prisional.
b) externo (extramuros): é aquele realizado pelo detento fora da unidade prisional. O reeducando é
autorizado a sair para trabalhar, retornando ao final do expediente. As regras sobre o trabalho externo
variam de acordo com o regime prisional. Vejamos:
FECHADO
O preso poderá realizar trabalho
externo somente em serviço ou
obras públicas realizadas por
órgãos da Administração Direta
ou Indireta, ou entidades
privadas, desde que tomadas as
cautelas contra a fuga e em
favor da disciplina (art. 36).
O limite máximo do número de
presos será de 10% do total de
empregados na obra (§ 1º).

SEMIABERTO
É admitido o trabalho externo,
bem como a frequência a cursos
supletivos profissionalizantes, de
instrução de ensino médio ou
superior.
O trabalho externo também
deve ser efetuado sob vigilância.

ABERTO
O trabalho é sempre externo.
Durante o dia, o condenado
trabalha, frequenta cursos ou
realiza
outras
atividades
autorizadas,
fora
do
estabelecimento
e
sem
vigilância.
Durante o período noturno e
nos dias de folga, permanece
recolhido na Casa do Albergado.
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Caberá
ao
órgão
da
administração, à entidade ou à
empresa
empreiteira
a
remuneração do trabalho (§ 2º).
A prestação de trabalho à
entidade privada depende do
consentimento expresso do
preso (§ 3º).
Três principais vantagens do trabalho para o preso:
1) 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 (art. 126 da LEP). Assim, para cada 3 dias de trabalho, o
preso tem direito de abater 1 dia de pena.
2) Um dos requisitos para que o preso obtenha a progressão do regime semiaberto para o aberto é a de
que ele esteja trabalhando ou comprove a possibilidade de trabalhar imediatamente quando for para o
regime aberto (inciso I do art. 114 da LEP);
3) É reinserido ao mercado de trabalho, recebe salários por isso e, se o trabalho for externo, ainda poderá
passar um tempo fora do estabelecimento prisional.
A pergunta que surge é a seguinte: a remição pelo trabalho abrange apenas o trabalho interno ou
também o externo? Se o preso que está no regime fechado ou semiaberto é autorizado a realizar
trabalho externo, ele terá direito à remição?
SIM. É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime
fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros (trabalho externo).
A LEP, ao tratar sobre a remição pelo trabalho, não restringiu esse benefício apenas para o trabalho
interno (intramuros). Desse modo, mostra-se indiferente o fato de o trabalho ser exercido dentro ou fora
do ambiente carcerário. Na verdade, a lei exige apenas que o condenado esteja cumprindo a pena em
regime fechado ou semiaberto para que ele tenha direito à remição pelo trabalho.
Esta tese já havia sido definida pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (3ª Seção. REsp 1.381.315RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/5/2015) e agora transformou-se em súmula.
A súmula, com outras palavras:
O condenado que estiver em regime fechado ou semiaberto, se trabalhar dentro (intramuros) ou fora
(extramuros) da unidade prisional, terá direito à remição da pena (abatimento de parte da pena). O
reeducando que cumpre pena em regime aberto não possui direito à remição pelo trabalho (mas poderá
remir caso estude).
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