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NOTÍCIAS 

Execução Penal. Remição da Pena. Recomendação n. 44-2013, do CNJ. 

Aprovação no ENEM. Possibilidade. Princípios da Dignidade da Pessoa 

Humana e da Fraternidade. 

 

O Superior Tribunal de Justiça firmou que “[...] No caso, a aprovação da 

paciente no ENEM, exame nacional do ensino médio, configura 

aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, 

conforme o art. 126 da LEP e a Recomendação nº 44/2013 do CNJ. Essa 

particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a 

que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da 

dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III, do 

art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar 

a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I 

e III, do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de 

sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como 

‘fraterna’ (HC 94.163, rel. Min. Carlos Britto, j. 2.12.2008,...). Com efeito, a 

interpretação dada ao art. 126 da LEP pelo Superior tribunal de Justiça 

decorre indiscutivelmente desse resgate constitucional do princípio da 

fraternidade. Após a divulgação ampla pelo Conselho Nacional de Justiça 

das chamadas ‘Regras de Mandela’, aprovadas pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, segundo as quais, além da busca pela proteção da 

sociedade contra a criminalidade, a redução da reincidência e a punição 

pela prática do crime, também constituem objetivos do sistema de justiça 

criminal a reabilitação social e a reintegração das pessoas privadas de 

liberdade, assegurando-lhes, na medida do possível, que, ao retornarem à 

sociedade, sejam capazes de levar uma vida autossuficiente, com respeito 

às leis. [...] ordem concedida de ofício para reconhecer o direito da 

paciente a remição da pena pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio)” (STJ, HC 382.780/PR, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, j. 4.4.2017). 
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A decisão recorrida defendia que “não é devida a remição de pena pela 

aprovação no exame nacional do ensino médio, uma vez que o acréscimo 

de 1/3 se daria sobre horas fictas de frequência escolar. Não é possível que 

uma recomendação de órgão com atribuições administrativas galgue 

analogia in bonan partem à criação de políticas criminais, por mais 

louváveis que sejam suas motivações. Assim que não fosse, o art. 126, § 

5º, da LEP, é expresso em exigir como prova idônea da conclusão do ensino 

formal a certificação a respeito emitida pelo órgão competente do sistema 

de educação. É requisito formal da essência do benefício que não se 

confunde nem pode ser substituído por mero print screen digitalizado das 

informações da área do participante do ENEM, que informa somente as 

notas parciais das áreas de conhecimento e que o examinando estava 

presente no local e dia da prova, [...]”. 

 

 Salienta o douto voto que “Por sua vez, a Recomendação nº 44/2013 do 

CNJ indica a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais 

que certificam a conclusão de ensino médio (ENEM). Veja-se: 

Recomendação nº 44, de 26 de novembro de 2013 

Dispõe sobre atividades educacionais complementares 

para fins de remição da pena pelo estudo, estabelece 

critérios para a admissão pela leitura. 

[...] 

Resolve: 

Art. 1º. Recomendar aos tribunais que 

[...] 

IV – na hipótese de o apenado não estar, 

circunstancialmente, vinculado a atividades regulares 

de ensino no interior do estabelecimento penal e 
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realizar estudos por conta própria, ou com simples 

acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, 

obter aprovação nos exames nacionais que certificam 

a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena 

aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei 

nº 7.210/84), considerar, como base de cálculo para 

fins de cômputo das horas, visando à remição da 

pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da 

carga hirária definida legalmente para cada nível de 

ensino (fundamental ou médio – art. 4º, II e III e seu 

parágrafo único todos da Resolução nº 03/2010, do 

CNEJ, isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os 

anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e 

duzentas) horas para o ensino médio ou educação 

profissional técnica de nível médio) [...] 

Verifica-se que a intenção da norma é justamente o de incentivar o 

reeducando ao bom comportamento e ainda proporcionar o preparo à 

reinserção social. 

[...] 

A corroborar com as argumentações expostas, esta Corte possui 

entendimento no sentido de que ‘A norma do art. 126 da LEP, ao 

possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do 

condenado, sendo possível o uso da analogia in bonan partem, que admita 

o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam 

expressas no texto legal’ (REsp 744.032/SP, Min. Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 5/6/2006)”.   
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COMENTÁRIOS SOBRE A REMIÇÃO PELO ESTUDO E PELA LEITURA 

 
Alessandro Baratta, em sua Criminologia crítica e crítica do Direito Penal, 
registra que o cárcere é contrário a todo e moderno ideal educativo, 
porque este estimula a individualização, o autorespeito do indivíduo 
alimentado pela figura do educador. Assim, são contrapostos a 
“culturalização” e a “prisionalização”, diante de dois processos: “educar 
para o crime e educar para ser um bom preso”. Busca-se vencer as 
vulnerabilidades do encarceramento com um olhar realístico, diante da 
prisão, gerando expectativas de oportunidades na futura inserção social. 
 
A história da educação nas prisões e nos reformatórios americanos é 
marcada no sistema pensilvânico pela leitura da Bíblia, sendo introduzida 
em 1884, na Eastern Penitenciary, a secular school teacher e a library. A 
New York law, de 1847, aprova dois instrutures para cada estabelecimento 
penal, surgindo em Ohio a primeira classrroom instruction.  
 
A Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, admite a remição pelo estudo, 
estabelecendo a cada 12 (doze) horas de frequência o acréscimo de 1 (um) 
dia de pena cumprida. A Súmula nº 341 do Superior Tribunal de Justiça já 
admitia “a frequência a curso de ensino formal e causa de remição de 
parte do tempo de execução da pena, diante do regime fechado ou 
semiaberto”. A Lei nº 12.245, de 24 de maio de 2010, alterou o art. 83 da 
Lei de Execução Penal para autorizar a instalação de salas de aula 
destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizantes. Não há 
exigibilidade que as 12 (doze) horas de estudo sejam exatamente divididas 
em 4 (quatro) horas por 3 (três) dias. 
 
As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou 
por metodologia de ensino à distância e deverão ser definidas pelas 
autoridades educacionais dos cursos frequentados. Constitui injusto do 
tipo de falsidade ideológica atestar falsamente prestação de serviço para 
o fim de instruir pedido de remição. Há incidência da remição sobre a 
progressão de regimes e livramento condicional, inadmitindo-se em 
relação às medidas de segurança. É permitida a cumulação de horas 
trabalhadas com horas estudadas, desde que haja compatibilidade. 



 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

  
Pelo Decreto nº 8.380, de 24 de dezembro de 2014, as pessoas 
condenadas à pena privativa de liberdade superior a 12 (doze) anos, desde 
que já tenham cumprido 2/5 (dois quintos) da pena, se não reincidentes, 
ou 3/5 (três quintos), se reincidentes, e estejam em regime semiaberto ou 
aberto e tenham concluído durante a execução da pena o curso de ensino 
profissionalizante ou superior, devidamente certificado por autoridade 
educacional local, na forma do art. 126 da Lei de Execução Penal, nos 3 
(três) anos, contados retroativamente a 25 de dezembro, serão 
indultados. 
 
Com a edição da Lei nº 13.163, de 9 de setembro de 2015, que instituiu o 
ensino médio, regular ou supletivo, nas penitenciárias com formação geral 
ou educação profissional de nível médio, foi estabelecido o princípio 
constitucional de sua universalização. O art. 18-A da Lei de Execução Penal 
estabelece que os sistemas de ensino ofereçam aos presos e às presas 
cursos supletivos de educação de jovens e adultos. A União, os estados, os 
municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à 
distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento à 
pessoa privada de liberdade. O novo diploma cria o censo penitenciário 
que deverá apurar: a) o nível de escolaridade das pessoas presas; b) a 
existência de cursos de nível fundamental e médio e o mínimo de presos e 
presas atendidos; c) a existência de bibliotecas e as condições de seus 
acervos; d) dados relevantes para o aprimoramento educacional. 
 
O estudo é um dos eixos relevantes de sustentabilidade da execução 
penal. O ensino profissionalizante e a disciplina pela atividade laborativa 
contribuem para a formação de uma nova pessoa para a inserção social. 
Todavia, o longo tempo de execução da pena, o estigma do cárcere, a 
redução do tempo de vida útil, constituem-se em grandes óbices para o 
ingresso no mercado de trabalho. 
 
Já em 1928, Mac Cornick havia instalado um library service movel em um 
estabelecimento penal, pois a prisão oferece tempo e oportunidade para a 
leitura. A questão vital está na seleção de livros que desperte e estimule a 
leitura da complexa e diferenciada massa de leitores.  
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As Regras Mínimas para o tratamento de reclusos e recomendações 
pertinentes adotadas pelo 1º Congresso das Nações Unidas (Genebra, 
1955), em seu item 39, diz que “Os reclusos deverão ser informados 
periodicamente dos acontecimentos mais importantes, seja por meio da 
leitura dos diários, revistas e publicações penitenciárias especiais, seja por 
qualquer meio de rádio, conferências ou qualquer outro meio similar, 
autorizado ou fiscalizado pela administração”. Contemporaneamente, 
adquire-se a informação através da televisão e da internet. A pessoa 
privada de liberdade não pode ficar vedada ao seu acesso. Ainda no corpo 
das Regras Mínimas da ONU, no item 40, leia-se: “Cada estabelecimento 
deverá ter uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos, 
suficientemente provida de livros instrutivos e recreativos. Deverá instar-se 
com os reclusos para que utilizem o mais possível a biblioteca”. 
 
O estudo fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente 
por meio de declaração da unidade de ensino, a frequência e o 
aproveitamento escolar. Majora-se de 1/3 (um terço) das horas de estudo 
no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante 
o cômputo da pena, desde que certificado pelo órgão competente. Na 
hipótese da ocorrência de acidente de trabalho, continua pelo período a 
beneficiar pela remição (trabalho ou estudo). 
 
Nos regimes aberto e semiaberto e no livramento condicional, admite-se a 
remição pelo estudo através da frequência a curso de ensino regular ou de 
educação profissional, parte do tempo da execução da pena ou do 
período de prova. Admitem-se também nas hipóteses de prisão cautelar. 
 
A remição pela leitura visa à possibilidade da remição da pena do 
custodiado em regime fechado e também se aplica às hipóteses de prisão 
cautelar. A participação do preso dar-se-á de forma voluntária, sendo 
disponibilizado ao participante um exemplar de obra literária, clássica, 
científica ou filosófica, dentre outras de acordo com as obras disponíveis 
na unidade prisional. A pessoa privada de liberdade terá o prazo de 21 
(vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura de uma obra literária. Após 
este período, deverá apresentar uma resenha a respeito do assunto, 
possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) 
dias de sua pena e, ao final, de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá 



 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) 
meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade prisional. 
Equipara-se ao trabalho intelectual e considerar-se-á a fidelidade e a 
clareza da resenha, sendo desconsideradas daquelas que não atenderem a 
este pressuposto subjetivo. Com vistas ao incentivo à leitura e ao 
desenvolvimento da escrita como forma criativa de expressão, serão 
realizadas pela equipe de tratamento penitenciário e possíveis 
colaboradores, em salas de aula ou oficinas de trabalho. O resultado 
deverá ser enviado ao magistrado federal da execução das penas de cada 
estabelecimento penal federal, para que este decida sobre o 
aproveitamento a título de remição da pena, contabilizando-se 4 (quatro) 
dias de remição da pena aos que alcançarem os objetivos propostos 
(Ministério da Justiça, Portaria Conjunta nº 276, de 20.6.2012). Por 
simetria, a matéria deve ter recepção no sistema penitenciário estadual. O 
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44, de 26 de 
novembro de 2013, no sentido de que “para fins de remição pelo estudo, 
sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, 
assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas 
prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação 
profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto 
político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam 
oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o 
poder público para esse fim”. 
 
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade da 
remição pela leitura aplicada à analogia in bonan partem, com a 
interpretação extensiva, salienta a Portaria Conjunta nº 276/2012, do 
Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e a 
Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando-
se a relevância do trabalho intelectual na construção de uma nova pessoa, 
diante dos obstáculos de um sistema prisional desumano e degradante 
(STJ, HC 312.486/SP, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 9.6.2015). 
 
Assim, é a Proposta de Alteração da Lei de Execução Penal (2013), 
possibilitando a remição pelo trabalho, artesanato, leitura ou por estudo, 
de parte do tempo de cumprimento da execução da pena, podendo o 
beneficiário obter nos seguintes casos: a) de forma cumulativa, concedido 
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pelo estudo e pelo trabalho, quando conciliados; b) através de atividades 
contempladas no projeto político-pedagógico; c) através da leitura; d) 
através de certificação de ensino fundamental e médio pelos exames 
nacionais ou estaduais. 
 
As oficinas de leitura, com o objetivo ao incentivo à leitura e ao 

desenvolvimento da escrita, como forma criativa de expressão, possuem 

papel relevante de apoio. 

No presente como no futuro, a escola – todo organismo concebido para 

dispensar a educação sistemática à nova geração – é um fator decisivo 

para a formação de uma pessoa apta a contribuir para o desenvolvimento 

da sociedade. A finalidade da educação é formar os jovens não só com 

vistas a um ofício determinado, mas, sobretudo, capacitá-los a adaptação 

a tarefas diferentes e ao aperfeiçoamento contínuo, à medida que 

evoluem as formas de produção e as condições de trabalho. 

 


