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NOTÍCIAS 

Execução penal. Remição. Trabalho do preso. Jornada diária de 

quatro horas. Admissibilidade. Princípio da Proteção da Confiança. 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Alteração do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (“[...] 2. A 

remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1º, da 

LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, 

cuja jornada diária não seja inferior a seis, nem superior a oito horas, o 

que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente 

trabalhados e não a soma das horas. 3. Eventuais horas merecem cômputo 

apenas quando excedentes a oitava hora diária, hipótese em que se admite 

o cálculo de dezoito horas para a remição de um dia de pena. [...] 5. A 

remição se dá por dias trabalhados e não por horas, sendo que a contagem 

de tempo será feita à razão de um dia de pena a cada três dias 

trabalhados, exigindo-se, para cada dia a ser remido, o labor de, no 

mínimo, seis e , no máximo, oito horas” – AgRg no HC 289.635/MG, 6ª T., 

rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DGE 3.2.2015 – “6. Apenas as horas 

trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de 

que, atingindo seis horas, sejam computadas como primeiro dia para fins 

de remição” – AgRg no REsp 154.698-2/MG, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, 

j. 22.9.2015) pela Corte Suprema no RO em HC 136.509/MG, 2ª T., rel. 

Min. Dias Toffoli, j. 4.4.2017 (“[...] Para que seja considerado, para fins 

de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em 

jornada diária inferior a seis horas”) 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Alteração do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (“Execução 

Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do 

preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição 

de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração 

penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do 

preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só 

fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da 

proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de Habeas Corpus 

concedida para que seja considerado para fins de remição e pena o total 

de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) 
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horas”). Ressalta o ministro Dias Toffoli, em seu voto, que “Os princípios 

da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o 

dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, 

legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada 

pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à 

ressocialização”. 

 

DISPOSITIVO LEGAL 

 

Art. 33 da LEP - A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) 

nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. 

 

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos 

presos designados para os serviços de conservação e manutenção do 

estabelecimento penal. 

 

 

Art. 126 da LEP - 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.  

 

 

 

DESTAQUES NO VOTO DO MIN. DIAS TOFFOLI 

 

“[...]  

Com base nesses dispositivos legais, assentou o julgado ora 

hostilizado que, 

‘(...) mediante literal disposição normativa, o cálculo do trabalho 

para fins de remição da pena leva em consideração os dias 
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efetivamente trabalhados, cuja jornada diária não seja inferior a 6 

(seis) nem superior a 8 (oito) horas, não se admitindo o cômputo 

isolado das horas trabalhadas divididas por 6 (seis) para efeito de 

apuração do ‘dia’ de trabalho’ (grifei). 

 

Esse entendimento não pode prevalecer.  

 

A solução da controvérsia, em verdade, não reside na interpretação 

literal da Lei de Execução Penal, mas em sua interpretação teleológica. 

De acordo com o “atestado de trabalho para fins de remição de pena”, 

o recorrente, no período de 1º/4/15 a 30/6/15, trabalhou durante 24 (vinte e 

quatro) dias, por 4 (quatro) horas diárias (e-STJ fl. 24), totalizando 96 

(noventa e seis) horas trabalhadas, as quais, à razão do mínimo legal de 6 

(seis) horas diárias, lhe dariam o direito à remição de 5 (cinco) dias. 

Esse atestado, firmado pelo próprio diretor geral da unidade prisional, 

após discriminar o “total de horas trabalhadas inferiores a 6 horas”, 

converte em dias o total de horas trabalhadas e aponta o total de dias a 

remir.  

Como se observa, a própria administração do presídio admite que o 

preso possa regularmente trabalhar em jornada diária inferior a seis horas. 

[...] 

Dito de outro modo, não há como se considerar que o trabalho 

prestado pelo preso, por orientação ou estipulação da direção do presídio, 

constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança 

jurídica e da proteção da confiança. 

Como registra Humberto Ávila, 

“[o] objeto da segurança jurídica normalmente é qualificado como 

abrangendo as consequências jurídicas de atos ou de fatos: há 

segurança jurídica quando o cidadão tem a capacidade de conhecer 

e de calcular os resultados que serão atribuídos pelo Direito ao seus 

atos. Essa é a constatação geral. Como o princípio da segurança 

jurídica se dirige aos três Poderes, a sua aplicação pode dizer 

respeito a uma norma geral, legal ou regulamentar, a um ato 

administrativo ou a uma decisão administrativa ou judicial. Nesse 

sentido, os ideais de confiabilidade e de calculabilidade, baseados 

na sua cognoscibilidade, vertem sobre cada um desses 

objetos”(Segurança jurídica: entre permanência, mudança e 

realização no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2012. p. 144). 
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A segurança jurídica, de acordo com Humberto Ávila, traduz-se na 

“exigência de um ordenamento jurídico protetor de expectativas e 

garantidor de mudanças estáveis” (“confiabilidade”), bem como na 

possibilidade de o cidadão conseguir prever, com alto grau de determinação 

(certeza relativa), o conteúdo das normas a que está sujeito 

(“determinabilidade”) e, em medida razoável de profundidade e extensão, 

as consequências jurídicas que serão atribuídas a seus atos e que, segundo o 

ordenamento, devem ser implementadas (“calculabilidade”) - op. cit., p. 

130 174-179.  

Finalmente, enquanto a dimensão objetiva da segurança jurídica 

demanda estabilidade e credibilidade do ordenamento jurídico, sua 

dimensão subjetiva demanda a intangibilidade de situações subjetivas, com 

base no princípio da proteção da confiança (Humberto Ávila, op. cit., p. 

145-146). 

[...] 

Como tive a oportunidade de assentar no RHC nº 124.775/DF, 

Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/14, “o direito à remição 

pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte 

do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real 

envolvimento no processo ressocializador”. 

Logo, não faria sentido desestimular o trabalho e a ressocialização do 

preso com o desprezo às horas por ele efetivamente trabalhadas em jornada 

que lhe foi atribuída pela administração.  

[...] 

A meu sentir, esse mesmo raciocínio - obrigatoriedade do cômputo de 

tempo de trabalho - deve ser aplicado às hipóteses em que o sentenciado, 

por determinação da administração, cumpra jornada inferior ao mínimo 

legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada de trabalho não 

derive de ato voluntário de indisciplina ou de insubmissão do preso.” 

 

 

COMENTÁRIOS SOBRE O TRABALHO PRISIONAL 

 

O trabalho é um dos eixos de sustentabilidade da execução penal. A prisão 

de Gante, na Bélgica, levantada em 1773, planejada pelo arquiteto Verlain, 

foi a primeira unidade penitenciária construída com arquitetura 

previamente concebida para o trabalho prisional. A prisão e o trabalho 

constituíam o binômio dos meios idôneos para alcançar a “expiação” do 

apenado, segundo o postulado do sistema penitenciário howardiano (“Make 
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men diligente and you will make them”). 

 

Deve ser desenvolvido objetivando a capacitação do interno e não a 

exploração para o fim de um benefício. Para a inserção visando a futura 

adaptação social, torna-se necessária que a qualificação do apenado seja 

procedida, quando possível, com o envolvimento da família e seus 

dependentes. Assim, deve servir a formação profissional tendo em 

consideração as necessidades próprias e de sua família. Registre-se a 

necessária aproximação do trabalho prisional, em sua organização sobre 

bases econômicas, técnico-produtivas e jurídicas com o trabalho na 

macrossociedade. O administrador penitenciário deve utilizar parte da 

remuneração percebida pelos apenados na formação de um fundo rotativo, 

a fim de proporcionar a melhoria e a manutenção do estabelecimento 

penitenciário em condições de garantir a dignidade da pessoa privada de 

liberdade. 

 

São óbices: a impossibilidade de escolha do tipo de trabalho do interesse do 

condenado, o estritamente doméstico, manual, repetitivo sem técnica e 

criatividade, cego para a realidade do mundo livre. Borja Caffarena, em 

Principios Fundamentais do Sistema Penitenciário Español, elenca 

algumas vantagens do trabalho penitenciário: a) plena ocupação da 

população carcerária; b) formação profissional; c) sistema de organização 

do trabalho prisional; d) livre competitividade; e) garantia de igualdade 

salarial; f) reconhecimento do mérito para obtenção de direitos na execução 

da pena. 

 

O trabalho prisional poderá ser interno ou externo, o primeiro é 

obrigatório, na medida das aptidões e da capacidade do apenado, o 

segundo, é facultativo, dependendo do seu consentimento expresso, no 

regime fechado e, somente em obras públicas com escolta evitando-se a 

fuga e em favor da disciplina. O preso provisório não está obrigado ao 

trabalho e só poderá ser executado intramuros. A prestação de trabalho 

externo pela direção do estabelecimento penal (deveria ser por autorização 

judicial) não mais exige o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena quando 

do ingresso direto no regime semiaberto. O Supremo Tribunal Federal, 

diante do princípio da razoabilidade e da realidade fática, não mais exige 

tal limitação. As tarefas executadas como prestação de serviços à 

comunidade não são remuneradas. O trabalho prisional não está sujeito à 

Consolidação das Leis do Trabalho e será remunerado mediante tabela 
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prévia, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo 

(pecúlio). A Corte Constitucional da Itália, sustentando a igualdade de todo 

trabalhador, sem distinção de espécie, inclusive os presos, reconhece a 

equiparação e o repouso anual remunerado pela administração 

penitenciária. Aduza-se que as “Regras Mínimas” da ONU preconizam que 

“Nos estabelecimentos penitenciários serão tomadas as mesmas 

precauções prescritas para proteger a segurança e a saúde dos 

trabalhadores livres”, e que “Serão tomadas disposições para indenizar o 

recluso pelos acidentes de trabalho e enfermidades profissionais, em 

condições similares as que a lei estabelece para os trabalhadores livres”, 

bem como que “As horas, assim fixadas, deixarão um dia na semana, para 

o descanso, e tempo suficiente para a instrução e outras atividades 

previstas para o tratamento e a reabilitação do recluso”, sendo “O 

trabalho dos reclusos deverá ser remunerado de forma equitativa”.  

 

A remição pelo trabalho se aplica tanto em relação ao interno ou externo. 

Igualmente, deve-se admitir o trabalho voluntário para os fins de remição 

da pena e as pessoas doentes ou com deficiência física somente exercerão 

atividades condizentes com o seu estado ou condição física ou mental. 

 

No que tange à remição pelo trabalho, o art. 38 do Código Penal diz que o 

preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade e a 

Lei de Execução Penal arrola a atribuição de trabalho e remuneração. Na 

sua dicção trata-se de um dever, mas diante da Carta Política “são direitos 

sociais, a educação, a saúde, o trabalho e o lazer [...]”. Assim, o trabalho é 

um direito e uma obrigação do preso, inadmitindo-se a não atribuição de 

trabalho por deficiência do Estado (superlotação carcerária, deficiência de 

oficinas e mestres nas unidades prisionais), ratio para a discussão da 

remição ficta (computação dos dias não trabalhados por desídia estatal). Se 

o condenado requer a prestação de trabalho expressamente, seria a termo a 

quo a data da decisão denegatória por inexistir condições na unidade para a 

prestação do trabalho e do direito de remir a pena. A posição pretoriana 

dominante é a de que inexiste amparo legal para a remição ficta, uma vez 

que não há previsão de trabalho como direito do condenado e obrigação do 

Estado em nenhum dispositivo legal (STJ, Ag 503.432/RS, 5ª T., rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, j. 14.10.2005). O trabalho surge como imposição da 

lei e obrigação do condenado na execução da pena privativa de liberdade. 

A remição conduz ao acréscimo de um dia de pena cumprida por 3 (três) 

dias de trabalho, conduzindo à alteração do título executório, que é a 
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sentença penal transitada em julgado. A cada 3 (três) dias trabalhados 

acresce um dia de pena cumprida, somando-se o tempo remido com o 

tempo de pena cumprida, até o limite de 30 (trinta) anos, para os fins de 

extinção da pena. Somente é admissível a remição pelo trabalho nos 

regimes fechado e semiaberto. O regime aberto tem como patamar a 

autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, o trabalho é 

um pressuposto da nova condição de cumprimento de pena (STF, HC 

98.261/RS, rel. Min. Cezar Peluso, j. 2.3.2010). O trabalho esporádico é 

ocasional, não efetivo, o que torna impossível remir. Contemporaneamente, 

não há mais espaço para não remir o trabalho artístico e intelectual. 

Advoga-se o modelo italiano que reconhece o direito de repouso anual aos 

apenados que prestarem trabalhos nas unidades carcerárias. Roberto Lyra, 

já defendia o “direito de férias” e tal período poderá ser computado para 

fins de remição de cumprimento de pena. 

 

Não há direito à remição de pena pelo trabalho ao condenado que estiver 

cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, diante da redação 

do art. 126 da Lei de Execução Penal, que não veio a ser alterado com a 

edição da Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, somente estão legitimados 

a requerer a remição os condenados em regime aberto, tão somente pela 

frequência em curso de ensino regular ou de educação profissionalizante 

(STJ, AgRg no REsp nº 1.223.281/RS, 6ª T., rel. Min. Og Fernandes, j. 

18.12.2012). Assim, não há que se falar em trabalho externo em regime 

aberto por opção do legislador (STF, AgRg no REsp 1.354.316/RS, 5ª T., 

rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 7.3.2013). 

 

Entende-se que, o Estado deveria adotar, como ação de política 

penitenciária, a criação de incentivo fiscal para as empresas que venham a 

contratar os apenados e egressos do sistema prisional, para o enfrentamento 

do óbice à desconstrução da inserção e futura adaptação social (Álvaro 

Mayrink da Costa, Execução Penal, GZ Editora, Rio de Janeiro, 2016, pp. 

319-321). 

 

Não se pode perder de vista que a questão da jornada diária de 4 (quatro) 

horas ditada pela direção da unidade penitenciária visa atender a realidade 

de cada estabelecimento penitenciário, diante da mão de obra não 

qualificada (“faxinas”) e a possibilidade de abrir tempo para a remição pelo 

estudo. 
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