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NOTÍCIAS 

Remição: 1. É possível a remição de parte do tempo de 
execução penal da pena quando o condenado, em regime 
fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa 
extramuros; 2. Reconhecida a falta grave, a perda de até um 
terço do tempo remido, pode alcançar dias de trabalho 
anteriores à infração disciplinar e que ainda não tenham sido 
declarados pelo juízo da execução no cômputo da remição.  

 
 
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal (“O condenado que 

cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 
trabalho ou pelo estudo, parte do tempo de execução da pena” e o § 
6º do mencionado dispositivo legal reza que “O condenado que 
cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui 
liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de 
ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de 
execução da pena ou do período de prova, observados o disposto no 
inciso I, § 1º, deste artigo”). O Superior Tribunal de Justiça, ao fazer 
a leitura dos referidos dispositivos legais, firmou que “a lei exige 
apenas que o condenado esteja cumprindo a pena em regime 
fechado ou semiaberto” (STJ, HC 206.311/RJ, 5ª T., relª. Minª. 
Marilza Maynard, j. 21.3.2013). Assim, inexiste razão para não 
considerar o trabalho extramuros de que cumpre pena em regime 
semiaberto como fator de contagem do tempo para fins de remição. 
Diante do preceito da legalidade descabe restringir a futura 
concessão de remição da pena somente aqueles que prestam 
serviços nas dependências do estabelecimento penal, tão pouco 
deixar de recompensar o apenado que, cumprindo pena no regime 
semiaberto, exerça atividade laborativa, ainda que extramuros. Por 
fim, decidiu o STJ que a ausência de distinção pela lei, para fins de 
remição, quanto à espécie ou ao local em que o trabalho é realizado 
objetiva o preparo para a futura inserção e adaptação social (STJ, 
REsp 1.381.315/RJ, 3ª S., rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 
13.5.2015). 

 
2. Firmou a referida Corte judicial que a remição da pena 

constitui benefício submetido à cláusula sic rebus stantibus. O 
condenado, portanto, possui apenas expectativa do direito de abater 
os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não 
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venha a ser punido com falta grave. Assim, quanto aos dias de 
trabalho serem considerados na compensação, “se, de um lado, é 
certo que a perda dos dias remidos não pode alcançar os dias 
trabalhados após o cometimento da falta grave, sob pena de criar 
uma espécie de conta corrente contra o condenado, desestimulando 
o trabalho do preso, por outro lado, não se deve deixar de computar 
os dias trabalhados antes do cometimento da falta grave, ainda que 
não tenham sido declarados pelo juízo da execução, sob pena de 
subverter os fins da pena, culminando por premiar a indisciplina 
carcerária” (STJ, REsp 1.517.936/RS, 5ª T., relª. Minª. Maria Thereza 
de Assis Moura, j. 1.10.2015). 
 


