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NOTÍCIAS 

Remição pela atividade musical realizada em coral 
 

 
 
O Superior Tribunal de Justiça vencendo as barreiras do 

retrocesso reconheceu a atividade musical realizada em coral, em 
interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de 
Execução Penal (“1. O Conselho Nacional de Justiça editou a 
Recomendação n. 44/2013, conferindo interpretação extensiva ao 
art. 126 da Lei de Execução Penal, que possibilita a denominada 
remição da pena em decorrência do estudo, pelo condenado 
recolhido em regime fechado ou semiaberto. 2. Na mesma linha, 

este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 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 bonam partem, que admita o benefício 
em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no 
texto legal (REsp 744.032/SP, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, DJe 
5.6.2006)”)para admitir a remição, atendendo a finalidade do 
incentivo ao aprimoramento cultural e profissional do apenado, 
objetivando a sua futura inserção e adaptação social. 

A questão posta em discussão versava sobre se o canto em 
coral poderia ou não ser considerado como trabalho ou estudo para 
os fins de remição da pena. A Corte mantém posição de que é 
possível a remição da pena de atividades que não estejam 
expressas na norma posta. Sabe-se que o rol do art. 126 da Lei de 
Execução Penal não é taxativo (“O condenado que cumpre pena 
em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho ou 
por estudo, parte do tempo de execução da pena”), pois não 
descreve todas as atividades sendo, pois, de uma redação aberta, 
referindo-se apenas ao estudo e ao trabalho, eixos principais da 
execução sustentável. Assim, não se pode olvidar o trabalho 
artístico em toda a sua pluralidade de facetas, permitindo o 
incentivo à aprendizagem e futura profissionalização do apenado no 
difícil mercado de trabalho na vida livre, onde tal atividade vence as 
barreiras do preconceito. Incentivar a formação cultural e artística 
do apenado é dever do Estado para a sua futura reinserção social 
(STJ, REsp 1.666.637/ES, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por 

unanimidade, j. 26.9.2017, DJe 9.10.2017). 


