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SUMÁRIO: Introdução. 1 O trabalho como meio para a redução da pena: Previsão 
normativa e doutrinária. 2 A remição da pena pelo trabalho: Vantagens para o 
apenado e para a sociedade. 3 O regime aberto e a impossibilidade da remição da 
pena: aspectos prejudiciais ao apenado. 4 O direito de remir a pena no regime 
aberto pelo trabalho em tratamento isonômico com o estudo. 5 A posição do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul frente à remição de pena pelo trabalho. Conclusão. 
Referências. 
 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo a ressocialização do apenado quanto ao trabalho e 
sua remição de pena no regime aberto. Diante disso, o problema de pesquisa está contido no 
seguinte questionamento: Considerando que a função declarada da pena é ressocializadora e que o 
trabalho é encarado como uma das formas de ressocializar o sujeito pela sua contribuição ao 
desenvolvimento da sociedade, é possível afirmar que o fato de não se conceder a remição ao 
apenado no regime aberto lhe daria um tratamento mais gravoso do que aos apenados que cumprem 
pena em outro regime, violando o princípio da igualdade de tratamento? Para contemplar o problema 
de pesquisa, o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, e o de procedimento, monográfico. 
Assim, o estudo partirá de uma abordagem geral de conceituação dos regimes de pena e 
identificação da remição, visando estudar a sua possibilidade de aplicação em cada regime previsto 
em lei, juntamente com o objetivo de ressocializá-lo perante a sociedade e demonstrar como são os 
principais casos julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual se refira a remição e 
os regimes de pena. 
 

Palavras-chave: Ressocialização, pena, discriminação, trabalho. 

 

ABSTRACT: The objective of this work is to re-socialize the grieving about work and its remission of 
sentence in the open regime. In view of this, the research problem is contained in the following 
question: Considering that the declared function of the sentence is resocializing and that work is 
considered as one of the ways to re-socialize the subject by his contribution to the development of 
society, of not granting remission to the offender under the open scheme would give him a more 
burdensome treatment than those who are suffering under another scheme, in breach of the principle 
of equal treatment? In order to contemplate the research problem, the method of approach used was 
the deductive one, and the one of monographic procedure. Thus, the study will start with a general 
approach to the conceptualization of penalty regimes and identification of remission, with a view to 
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studying their applicability in each regime provided for by law, together with the objective of re-
socializing it before society and demonstrating what the main cases judged by the Superior Court of 
Justice, which refers to remission and penalty regimes. 
 

Key words: Resocialization, pen, discrimination, work. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem por finalidade estudar e demonstrar 

os regimes de pena adotados pelo Brasil, bem como adequar a questão do 

impedimento da remição pelo trabalho e como tais casos são julgados e analisados 

pelo Tribunal de Justiça do Rio grande do Sul. 

A justificativa deste trabalho possui embasamento no sistema prisional 

brasileiro e suas reais condições, suas possibilidades e a realidade dos detentos que 

saem do presídio sem nenhum tipo de ressocialização, sem nenhuma melhora em 

seu caráter. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Gaúcha ZH, o sistema prisional 

brasileiro do RS está 43% acima da capacidade. Com 39.764 detentos, o Estado 

tem déficit de pelo menos 11,9 mil vagas nas casas prisionais. Nessa pesquisa, o 

juiz Sidinei José Brzuska, considera que “o inchaço no sistema prisional está atrelado 

ao aumento das detenções por parte das polícias nos últimos anos. Para ele, enfrentar o 

caos passa por outras medidas que envolvem áreas como educação, esporte e saúde”. 

(GauchaZH, 2018). 

A pena tem por finalidade a ressocialização de cada indivíduo que passa por 

alguma penitência por descumprir as regras que a sociedade impõe. O que ocorre é 

que, na maioria dos casos, cada detento que passa por algum tempo, por menor que 

seja, dentro de uma penitenciária, acaba por sair de lá com condições piores do que 

entrou, não ocorrendo o que o sistema jurídico prevê, que é a ressocialização. 

Segundo dados apresentados pela SUSEPE (Superintendência dos serviços 

penitenciários), o índice de reincidência no sistema carcerário no Estado do Rio 

Grande do Sul é de 71,4% para pessoas do sexo masculino e 61,6% para pessoas 

do sexo feminino, abrangendo um total de 70,9% em todo o sistema carcerário. 

(Susepe, 2018) 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/sistema-prisional/
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Segundo a Folha Uol, o índice de reincidência criminal no Brasil chega a 

70% do total de detentos, ou seja, foram soltos e voltaram ao mundo do crime. 

Dentre vários fatores que acarretam essa estatística, está a falta de oportunidade de 

trabalho para ex-detentos, que acabam por não ter como sobreviver e sustentar sua 

família e partem novamente para a criminalidade (UOL, 2018). 

Partindo desse pressuposto, podemos entrar no parâmetro da remição da pena nos 

regimes fechado e semiaberto, que prevê a Lei De Execuções Penais no sistema 

brasileiro, tanto pelo trabalho do detento quanto pelo estudo. O que ocorre é que 

não possuímos na LEP (Lei de Execuções Penais) uma previsão de remição pelo 

trabalho do detento que se encontra em regime aberto, uma vez que a mesma 

remição é concedida em regime aberto para aqueles que estudam. 

É de suma importância para todos a ressocialização do apenado, bem como 

a compreensão de que o trabalho pode transformá-lo em uma pessoa melhor. Sob 

essa perspectiva, a remição da pena para cada dia trabalhado constitui uma 

valorosa alternativa, visando a reinserção desses indivíduos na vida coletiva, e, 

ainda, evidencia as diferenças da remição no regime semiaberto e fechado e a sua 

não existência, como uma problemática, no regime aberto.  

A não existência da remição pelo trabalho no regime aberto demonstra a 

existência de discriminação em comparativo entre os regimes abrangidos, visto que 

os crimes “mais leves” dos apenados são menos beneficiados em comparação aos 

demais regimes. Tal remição no regime aberto seria um fator extra para alavancar 

a funcionalidade ressocializadora da pena, visto que é uma forma segura de se 

garantir a aplicação do princípio da isonomia. 

Como se pode perceber, nas diversas maneiras de punição ao sujeito que 

comete um delito, há ideologias e pensamentos que optam sempre pela 

maximização da punição, o que implicará na política criminal e assim, modificando o 

controle social, que tem por objetivo primário, a ressocialização do apenado para 

seu retorno na sociedade. 

É importante referir como o apenado é prejudicado quanto a sua 

ressocialização não sendo concedida a remição da pena, uma vez que a cada dia 

trabalhado sua pena seria reduzida. Além disso, ao término do cumprimento da 

pena, ele estaria mais adaptado para reinserção no mercado de trabalho. 

Dessa forma, chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: Considerando 

que a função declarada da pena é ressocializadora e que o trabalho é encarado 
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como uma das formas de ressocializar o sujeito pela sua contribuição do 

desenvolvimento da sociedade, é possível afirmar que o fato de não se conceder a 

remição ao apenado no regime aberto lhe daria um tratamento mais gravoso do que 

aos apenados que cumprem pena em outro regime, violando o princípio da 

igualdade de tratamento? 

O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, pois o estudo partiu de uma 

abordagem geral de conceituação dos regimes de pena e identificação da remição, 

visando a possibilidade de aplicação em cada regime previsto em lei, juntamente 

com o objetivo de ressocializá-lo perante à sociedade. Foi identificada a 

característica principal de cada regime de pena e o que a lei prevê para cada um 

deles e o que ela admite em razão a remição na aplicação da Lei de Execuções 

Penais junto ao Código Penal e o Código de Processo Penal. 

O método de procedimento utilizado foi o monográfico, pois foram 

selecionados e analisados os principais casos julgados pelo Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, no qual se refira a remição e os regimes de pena, bem como o 

que os doutrinadores avaliam na adoção do trabalho como meio para a redução da 

pena em cada um dos regimes. Essa metodologia está ligada ao estudo de casos 

julgados pelo Tribunal De Justiça Do Rio Grande do Sul. 

 

1 O TRABALHO COMO MEIO PARA REDUÇÃO DA PENA: PREVISÃO 

NORMATIVA E DOUTRINÁRIA  

 

A pena, em toda sua abrangência, foi criada para punir o indivíduo, muito 

mais por vingança de ter cometido algo ilícito do que propriamente proteger a 

sociedade de seus atos. 

O conceito é muito amplo, possuindo inúmeras diversidades. Entretanto, o 

que a maioria das pessoas não entende é que a pena causa um sofrimento 

imensurável moral e físico ao indivíduo declarado autor do ato ilícito imposto. A 

pena consiste basicamente em uma punição imposta pelo Estado a alguém que 

cometeu uma infração penal. Tal natureza de execução poderá ser de restrição ou 

punitiva, para fins de possibilitar a ressocialização do apenado e o reinserir na 

sociedade e no mercado de trabalho, bem como prevenir sua reincidência. 

A aplicação das penas pelo Estado possui o intuito de punir, privar da vida 

em sociedade alguém que tenha infringido a lei vigente, nesse sentido, Fernando 
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Capez (2012, p. 332), por sua vez, define a pena como sendo uma sanção penal 

de caráter aflitivo, imposta pelo Estado. A execução de uma sentença ao culpado 

pela prática de uma infração penal, consistente na restrição ou privação de um 

bem jurídico, cuja finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, 

promover a sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela 

intimidação dirigida à coletividade. 

As penas devem ser cumpridas em observância ao regime fixado na 

condenação, que pode ser fechado, semiaberto e aberto.  

O regime fechado é adotado para o cumprimento de uma condenação de 

reclusão, a qual se destina para crimes de maior intensidade, crimes mais graves, 

os quais devem ser cumpridos em estabelecimentos de segurança máxima, como 

penitenciárias. Esse regime é destinado para as condenações dadas devido a 

condutas do agente, podendo ser imposta, única e exclusivamente, em casos de 

reclusão. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci refere que “[...] A imposição do 

regime fechado deve ser sempre fundamentada pelo Juiz.” (NUCCI, 2014, p.358). 

Ele indica um maior grau de importância da conduta realizada pelo agente 

que foi condenado, não é simplesmente furtar coisa alheia, refere-se a crimes bem 

mais graves cometidos por ele. Seu cumprimento então será realizado em regime 

fechado em local definido em sua condenação, desde que em penitenciárias. Em 

penitenciárias, os indivíduos ficam aprisionados, não podendo sair de lá, somente 

poderão realizar trabalhos internos e tomar banho de sol, que é garantia de todo 

detendo, porém, sem que possam deixar o local em hipótese alguma. 

Outro regime previsto é o Semiaberto. Esse regime prevê uma menor 

gravidade no cumprimento de sua pena, uma vez que a conduta do agente foi 

menos grave do que a do caso anterior, em regime fechado. Nessa situação, o 

agente pode possuir mais benefícios durante o cumprimento da pena. 

Será aplicado o regime semiaberto aos condenados que não forem 

reincidentes, com pena superior a quatro anos e inferior a oito anos. O art. 353, §§ 

                                                           
3
 Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento 

da pena em regime semi-aberto. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, 
de instrução de segundo grau ou superior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Regras do regime aberto 
 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636004/artigo-35-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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1º e 2º, do Código Penal prevê que os condenados ficarão sujeitos ao trabalho 

comum no período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento 

similar, uma vez que o trabalho externo é admitido nesse regime. 

 Ressalvam Mirabete e Fabrini (2013, p.242) que “[...] A constatação, 

porém, de que a maioria dos criminosos provém dos grandes centros urbanos, 

levou o legislador pátrio a optar pela diversidade de estabelecimentos semiabertos, 

incluindo os industriais e similares.” 

O regime aberto, por sua vez, concede mais liberdade e oportunidade ao 

apenado, para que possa ser reinserido na sociedade, uma vez que ele não 

precisa permanecer no estabelecimento em que foi inserido. Ele possui a 

oportunidade de exercer atividades da vida cotidiana. 

Cezar Roberto Bittencourt (2012, p. 1.346) relata que “o maior mérito do 

regime aberto é manter o condenado em contato com a sua família e com a 

sociedade, permitindo que o mesmo leve uma vida útil e prestante”. 

É dever do condenado, nesse regime, trabalhar ou frequentar entidade de 

ensino, desde que esta seja autorizada durante o dia, e pela noite possa 

permanecer em sua residência. 

 Neste mesmo sentido, Bittencourt refere: (2012, p. 1.346): 

 
O regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de 
responsabilidade do apenado. O condenado só permanecerá recolhido 
(em casa de albergado ou em estabelecimento adequado) durante o 
repouso noturno e nos dias de folga. O condenado deverá trabalhar, 
frequentar cursos ou exercer outra atividade autorizada fora do 
estabelecimento e sem vigilância. Com responsabilidade e 
disciplinadamente o detento deverá demonstrar que merece a adoção 
desse regime e que para ele está preparado, sem frustrar os fins da 
execução penal, sob pena de ser transferido para outro regime mais 
rigoroso (art. 36, § 2º, do CP). 

A Lei de Execuções Penais (n.º 7.210/84) prevê como o Poder público 

pode investir em programas para fins de concretização à ressocialização dos 

apenados, visando a sua ressocialização com a integração social, evitando sua 

reincidência. Nesse sentido Norberto Avena refere que: 

 

Buscando uma denominação para o ramo do direito destinado a regular a 
execução pena, a doutrina internacional consagrou a expressão Direito 
Penitenciário. No direito brasileiro, porém, essa designação revela-se em 
descompasso com os termos da L. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal –
 LEP), que, já em seu art. 1º, estabelece como objetivo da execução penal 
“efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635934/par%C3%A1grafo-2-artigo-35-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11703049/artigo-1-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
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condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado”. (AVENA, 2014, p. 21) 

 
 

A lei tem por objetivo principal a execução penal para fins de preservação 

de bens de qualquer natureza, e a segurança da sociedade, para que o indivíduo 

seja ressocializado e para que possa ser reinserido na sociedade sem que volte a 

cometer qualquer tipo de delito, sem deixar de preservar a dignidade da pessoa. 

 

[...] A Constituição Federal prevê expressamente a responsabilidade do 
Estado perante todos os cidadãos, garantindo-lhes direitos e deveres 
fundamentais, abrangendo também a população prisional que ingressa no 
sistema penitenciário. A estes condenados, devem ser proporcionadas 
condições para a sua integração social dentro das penitenciarias, visando a 
não violação de seus direitos que não foram atingidos pela sentença. 
Justifica-se este estudo na busca de indicar para a sociedade e para os 
presos que o melhor caminho para a reinserção social e profissional dos 
mesmos está na educação, pois a maioria deles não teve a oportunidade de 
estudar antes de entrar para o mundo do crime. Inicialmente o Estado 
através das penitenciárias materializa o direito de punir todos aqueles que 
praticam uma infração penal, mas o que se observa é que o sistema 
prisional não obtém êxito satisfatório no emprego de suas sanções, em 
virtude da falta de estrutura carcerária que comporte o número cada vez 
maior de condenados. Assim, com a ineficiência do sistema, não consegue 
cumprir sua principal finalidade: “Ressocializar”, recuperar, reintegrar o 
criminoso e devolvê-lo à sociedade em condições adequadas [...] 
(FERNANDES; BOCZAR, 2018) 
 
 

Em um sistema prisional mais moderno, a Lei de Execuções Penais (LEP) 

trouxe consigo a otimização do apenado em face do fracasso da efetivação das 

penas, o que não vinha a resolver o conflito entre o agente delituoso e a 

sociedade, havendo inúmeros casos de reinserção no mundo do crime. Porém, 

ressalva Avena (2014, p. 23) que: 

[...] a atividade de execução penal desenvolve-se nos planos 

administrativo e jurisdicional, havendo, porém, a prevalência deste último. 
Isso ocorre porque, embora uma parte da execução penal refira-se a 
providências que ficam a cargo das autoridades penitenciárias, é certo que 
o título em que se funda a execução é uma sentença penal condenatória, 
uma sentença absolutória imprópria ou uma decisão homologatória de 
transação penal, sendo que o cumprimento forçado desses títulos apenas 
pode ser determinado pelo Poder Judiciário. 
 
 

Além disso, a LEP enseja oferecer aos apenados as condições mínimas 

(básicas) para que possam cumprir a pena e que seja de fato reinserido 

socialmente. Avena (2014, p. 25) afirma que a intenção principal da execução de 

“proporcionar condições para a integração social do condenado não se resume ao 
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plano teórico, mas, ao contrário, tem balizado as decisões do Poder Judiciário no 

momento de decidir sobre a concessão ou negativa de benefícios”. 

Contudo, para que exista a ressocialização, é necessário que haja uma 

série de fatores capazes de remir, buscar o motivo pelo qual o indivíduo, em algum 

momento, se perdeu e os motivos que o levaram a isso: Ausência de estrutura 

familiar, de educação, de oportunidades de emprego? 

São de suma importância ao apenado os vínculos familiares, sociais, a 

oportunidade de estudo e de trabalho para que ele seja efetivamente preparado 

para voltar à sociedade e para que haja total ressocialização. Ainda, não se deve 

menosprezar as condições básicas de vida, como higiene, saúde e outros diversos 

fatores que influenciarão o acesso aos meios de reinserção na sociedade, sem que 

carregue algum tipo de “marca” do sistema em que viveu. 

Conforme afirma Bitencourt (MIRABETE 2008, p. 26):  

[...] diz Cezar Roberto Bitencourt a respeito da execução penal na visão da 
Criminologia Crítica: “A ressocialização não pode ser conseguida numa 
instituição como a prisão. Os centros de execução penal, as 
penitenciárias, tendem a converter-se num microcosmos, no qual se 
reproduzem e se agravam as graves contradições que existem no sistema 
social exterior. (...) A pena privativa de liberdade não ressocializa, ao 
contrário, estigmatiza o recluso, impedindo sua plena reincorporação ao 
meio social. A prisão não cumpre uma função ressocializadora. Serve 
como instrumento para a manutenção da estrutura social de dominação”.  

 

O principal fator da ressocialização é o trabalho, uma vez que o 

encarcerado deve trabalhar não apenas para que sua pena seja remida, mas 

sim, para que seja preparado para voltar ao trabalho quando estiver livre. 

 

[...]. O Estado precisa desenvolver ações eficazes que 

possibilitem a ressocialização de pessoas em privação de 

liberdade. Atualmente, a ressocialização é um mundo de 

“faz-de-contas”, e as ações voltadas para este fim quase 

não existem”. (CARVALHO, 2011, p. 138-139). 

 

O trabalho para o apenado foi criado com o intuito de reinseri-lo no 

mercado de trabalho e também na sociedade, fazendo com que ele se prepare 

profissionalmente e podendo, após o cumprimento de sua pena, sustentar-se e 
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sustentar sua família, visto que a não oportunidade de emprego e a falta de 

dinheiro é uma das maiores causas da reincidência no crime. 

Além de um ótimo benefício para sua reinserção na sociedade, a 

atividade laborativa proporciona ao apenado a diminuição do tempo de duração 

da pena, como prevê o artigo 126 da LEP, para cada três dias trabalhados, será 

diminuído um dia de seu tempo de pena, não havendo qualquer tipo de distinção 

pela natureza do trabalho do preso, podendo ser, inclusive, intelectual. 

A remição será realizada se o preso exercer uma jornada diária de no 

mínimo seis horas e no máximo oito, como uma jornada de trabalho comum de 

qualquer cidadão. Também estará o apenado submetido a normas e punições no 

trabalho, para que não cometa nenhuma infração grave ou traga algum prejuízo 

ao local de trabalho, podendo ser punido com a perda do benefício da remição e 

dos benefícios conquistados pelos dias trabalhados. 

Por fim, percebe-se que a LEP, inovou a maneira de ressocializar, 

ressaltou o verdadeiro sentido dos regimes de penas e para que eles foram 

criados, bem como seu papel de recuperar, reestruturar e preparar o indivíduo 

para a reinserção na sociedade, gerando o benefício da remição da pena por 

cada dia trabalhado. 

 

2 A REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO: VANTAGENS PARA O APENADO E 

PARA A SOCIEDADE 

 

O trabalho prisional é considerado como uma das principais práticas penais 

que visa reeducar os detentos e prepará-los para a reinserção na sociedade. 

O trabalho visa a reabilitação do apenado, sendo este desenvolvido de 

forma benéfica para o próprio detento, oferecendo a ele uma vantagem a mais, a 

remição de sua pena, e permitindo que ele seja mais bem preparado, assim sendo 

adequado e reeducado para a volta à sociedade. 

 
[...] conceder remição pelo trabalho, aos condenados do regime aberto, 
constitui estímulo para a sua ressocialização. Aliás, o Estado compromete-
se, ao aplicar a pena privativa de liberdade, em promover a reeducação e 
a reinserção social do condenado, em outros termos, o condenado é 
recolhido à prisão para ser ressocializado, e trabalhar e estudar na prisão 
são os melhores instrumentos na busca dessa almejada ressocialização 
do condenado. (BITENCOURT, 2014, p. 642) 
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4O trabalho para o apenado apresenta-se como uma 

ferramenta ressocializadora, bem como todos os seus benefícios e preparos à 

reinserção. Possui previsão na Lei de Execuções Penais, como um direito, previsto 

no art. 41, II da LEP, bem como um dever, previsto no art. 39, V da LEP, 

com a finalidade educativa e produtiva, art. 28 da LEP, não se tratando, em hipótese 

alguma, de trabalho forçado. 

Nucci afirma que “Remição é o resgate da pena pelo trabalho ou estudo, 

permitindo-se o abatimento do montante da condenação, periodicamente, desde que 

se constate estar o preso em atividade laborativa ou estudantil” (NUCCI, 2014, p. 

370). 

O trabalho para a remição da pena só será aceito nos regimes fechado e 

semiaberto, não podendo ser inserido no regime aberto, mesmo sendo, em tese, 

uma conduta menos reprimível que as cometidas por agentes nos demais regimes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 [...] o trabalho que propicia a remição é somente executado nos regimes 
fechado e semiaberto. A regra foi mantida pela Lei n.º 12.433, de 29-6-2011. 
A clara restrição legal impede o recurso à analogia para abranger outras 
hipóteses. Não tem, assim, o condenado, direito à remição por dias 
trabalhados no regime aberto ou em livramento condicional. Incluem-se o 
trabalho interno e o extramuros, quando autorizados pela administração 
(arts. 36 e 37 da LEP). Não distingue a lei quanto à natureza do trabalho 
desenvolvido pelo condenado, se manual ou intelectual, agrícola ou 
industrial. Tem-se admitido qualquer trabalho útil na prisão, como os 
burocráticos na administração, de faxina, etc. (MIRABETE; FABBRINI, 
2013, p. 252). 

 

Deverá trabalhar aquele apenado que visa alcançar benefícios durante o 

cumprimento de sua pena, tendo em vista sua opção de recusar o benefício. Em 

caso de recusa, configurará, pelo apenado, falta grave, impedindo a progressão de 

sua pena para um regime mais leve e para o livramento condicional. 

As diversas vantagens do trabalho ao apenado são incontestáveis, pois além 

de prepará-lo profissionalmente, ele remunera e também provoca a remição de pena 

                                                           
4
 [...] Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva. 
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à 
higiene. 
§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 
[...] Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas [...] 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração. [...] 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
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na proporção de três dias trabalhados por um dia de pena conforme prevê o art. 126, 

§1º da LEP. 

3 O REGIME ABERTO E A IMPOSSIBILIDADE DA REMIÇÃO DA PENA: 

ASPECTOS PREJUDICIAIS AO APENADO 

 

Sabe-se que a remição da pena é possível ao apenado em regime fechado e 

semiaberto, bem como pelo estudo em tais regimes e também, pelo estudo, 

abrangendo o regime aberto – não podendo deixar de notar a nítida discriminação 

para o regime aberto. 

É totalmente contraditória a ideia de que o apenado em regime aberto 

possui como uma espécie de requisito em seu ingresso no regime aberto, um 

regime nitidamente mais favorável para o cumprimento de sua pena, o trabalho, e, 

no mesmo sentido, não ser possível a remição de sua pena em razão dos dias 

trabalhados. 

Além disso, a remição pelo trabalho no regime aberto seria um fator extra 

totalmente benéfico para o apenado e com o estímulo ao trabalho, sendo sua pena 

remida, tornando-se extremamente positiva a função de ressocialização, que é o 

principal motivo do cumprimento da pena.  

Dá-se remição, no regime aberto, para o estudo e não para o trabalho, o que 

configura um tratamento totalmente desigual e discriminatório, uma vez que tanto 

trabalhar quanto estudar foram criados para que possa ocorrer a ressocialização do 

condenado, que é o princípio maior que deve reger a execução penal. 

Conceder remição pelo trabalho aos condenados em regime aberto constitui 

estímulo para a sua ressocialização, atuando, única e exclusivamente, como um 

benefício, algo que deve ser incentivado, passando a ser igualitário aos demais 

regimes, o que não ocorre. 

O sistema penitenciário brasileiro não oferece, dentro dos presídios, em 

regra, nenhum tipo de apoio para a ressocialização do apenado. O preso alcança o 

regime aberto e, por conta própria, vai em busca de um emprego, algo que seja 

remunerado e, por meio deste, possa bancar seu sustento e de sua família.  

Essas atitudes demonstram que o apenado, por si só, busca a 

ressocialização por meio do trabalho, mesmo que em um regime um tanto quanto 

discriminado, uma vez que não possui remição de sua pena através de seu trabalho. 
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Por própria iniciativa, ele busca a reinserção na sociedade e no mundo do trabalho, 

para que possa ser aceito novamente e não venha a reincidir no mundo do crime, 

buscando tornar-se útil mental e economicamente. Nesse mesmo sentido, Cezar 

Roberto Bitencourt destaca: 

 

Na verdade, a despeito de a remição pelo trabalho estar prevista para os 
regimes fechado e semiaberto, o acréscimo legal da remição pelo estudo, 
nos três regimes, recomenda o tratamento isonômico e também que se 
aplique a remição pelo trabalho em regime aberto; segue-se, assim, o 
fundamento que orientou a súmula 341, qual seja a isonomia. Ora, se está 
legalmente autorizada à remição pelo estudo, também no regime aberto, o 
mesmo direito, à luz do fundamento da súmula 341, deve ser conferido, por 
analogia, a quem trabalha. Em outros termos, não se pode negar o mesmo 
direito a quem trabalha. (BITENCOURT, 2014, p. 641). 

 

Se o estudo, no regime aberto, dá direito à remição, não há como negar o 

mesmo direito ao apenado que trabalha. Ora, se não há uma lei específica que 

preveja a remição em regime aberto, em relação ao trabalho, esta pode ser 

facilmente substituída pelo emprego da analogia, aplicando-se a lei que permite o 

mesmo benefício em relação ao estudo, buscando eliminar a discriminação da 

remição pelo trabalho no regime aberto, visto que devem ser vistos da mesma 

maneira, como uma ressocialização, tanto o trabalho quanto o estudo, sem qualquer 

distinção. 

 

4 O DIREITO DE REMIR A PENA NO REGIME ABERTO PELO TRABALHO EM 

TRATAMENTO ISONÔMICO COM O ESTUDO 

 

A Lei 12.433/2011, denominada Lei de Execuções Penais, prevê 

expressamente em seu artigo 126, caput, que a remição pelo trabalho é direito de 

detentos que cumpram pena em regime fechado e semiaberto. 

Tal remição poderá se dar por direito em casos em que os presos se 

encontrarem em cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto. 

Neste mesmo sentido, o §6º da LEP prevê ao condenado cujo cumprimento 

da pena seja em regime aberto e semiaberto, e também àquele que usufrui da 

liberdade condicional, possibilidade de remir a pena pelo estudo, ou seja, 

comprovada a frequência em instituição de ensino, curso profissionalizante, ou até 

mesmo em educação superior. 
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A remição da pena será parcial, podendo remir 1 dia de pena para cada 12 

horas de frequência escolar. 

Ocorre que o mesmo tratamento não é permitido para detentos que 

cumpram pena em regime aberto e que desejem remir sua pena por meio do 

trabalho. Podendo-se dizer que até de maneira discriminatória, o regime aberto 

não possui as mesmas condições e benefícios comparado ao regime semiaberto e 

fechado. 

Por óbvio, pode-se dizer que o cumprimento da pena em regime aberto já é 

por si só um benefício, porém, para que esse benefício seja alcançado, dentre uma 

série de fatores, o trabalho é uma condição determinante para que se cumpram os 

objetivos. 

A remição em regime aberto pelo trabalho, além de dar continuidade ao 

preenchimento de um benefício que lhe foi concedido, que é a progressão de 

regime, serve como estímulo ao apenado, que por diversas vezes relata ter 

dificuldades de manter a atividade laborativa, seja por discriminação por ser ex-

detento, seja por condições emocionais etc. 

Ademais, cabe salientar que o trabalho, além de ser uma formar de remir a 

pena no regime aberto, seria um fator de extrema importância para impulsionar a 

real finalidade da pena, que consiste em ressocializar o preso para sua reinserção 

na sociedade. 

Partindo do pressuposto de que houve um tratamento desigual pelo 

legislador no momento da criação da LEP, houve um beneficiamento ao contemplar 

a remição no regime aberto pelo estudo e não pelo trabalho, devendo ser aplicado 

devida a analogia in bonam que significa analisar a semelhança para beneficiar o 

réu, uma vez que essa é a ideia principal, a igualdade. 

O estudo não deixa de ser uma forma de trabalho para o preso, assim como 

o trabalho não deixa de ser uma forma de estudo, ambos com o intuito de beneficiar 

o detento de maneiras distintas, porém, iguais em benefício, visto que no trabalho 

aprende-se algo novo todo dia, adquirindo experiências que não haviam sido vistas 

anteriormente. 

O fato de não conceder a remição em regime aberto,  contribui diariamente 

com a marginalização do apenado, uma vez que neste sentido se nota um potencial 

criminológico imensurável no sistema prisional brasileiro que não oferece nenhum 

tipo de auxílio e incentivo à ressocialização. 
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Quando o preso alcança o benefício do regime aberto, ele por si só precisa 

buscar maneiras de sobreviver e de manter esse benefício, precisa buscar um 

trabalho comprovado e, ainda, uma maneira de sustento para si e para sua família, e 

com isso, sozinho, ele já vai em busca de uma ressocialização pela própria 

necessidade. 

Há falta de uma lei específica que possa reger sobre a remição da pena em 

relação ao trabalho em regime aberto, havendo apenas a possibilidade da pena ser 

remida pelo estudo. Porém, havendo essa concessão de remição pelo estudo, pode-

se resolver com o emprego de analogia, partindo do pressuposto de que o estudo 

pode ser considerado um trabalho e o trabalho considerado um estudo. 

 

5  A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL FRENTE 

À REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO 

 

Constantemente, os Tribunais de Justiça estão sendo provocados a julgar, 

de maneira fundamentada, os litígios e problemáticas da sociedade brasileira sobre 

inúmeras matérias, dentre elas está a possibilidade ou não de remir a pena do 

condenado pelo trabalho em regime aberto. 

Além de ser um dos aspectos mais complexos para os julgadores, é de 

grande responsabilidade, uma vez que envolve diretamente a possibilidade de 

ressocialização do indivíduo perante à sociedade. 

Os julgados foram pesquisados no endereço eletrônico do Tribunal De 

Justiça Do Rio Grande Do Sul por meio de pesquisa de jurisprudências, verificando-

se a existência de julgados existentes sobre o assunto tratado nesta pesquisa. Para 

esta pesquisa foi usado o verbete “remição de pena pelo trabalho em regime 

aberto”. 

Na pesquisa com tal verbete foram encontrados 426 processos julgados por 

este Tribunal nos anos de 2018 e 2014, sendo que em alguns foi negado o benefício 

de remição da pena pelo trabalho em regime aberto com fundamento de que uma 

vez que o apenado está em regime aberto devido ao labor, que é uma condição para 

que ele possa cumprir a pena em tal regime. Em outros, foi concedido o benefício, 

com base nas afirmações de que se a pena pode remir em regime aberto pelo 

estudo, não há como analisar de maneira diferente o trabalho. Abaixo estão 
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apresentadas algumas das ementas encontradas, levando em consideração a 

matéria discutida. 

Nessa primeira jurisprudência, é possível analisar que os julgadores 

consideraram que não há de se falar em remição de pena pelo trabalho em regime 

aberto, de acordo com a ementa abaixo: 

 

  AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). 
REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE PENA NO 
REGIME ABERTO. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. Merece prosperar 
a irresignação ministerial, quando ataca a concessão de remição ao 
apenado que cumpre pena em regime aberto. Isso porque a lei é expressa 
ao permitir a remição somente aos apenados incluídos nos regimes 
fechado e semiaberto, restando excluídos aqueles que cumprem a pena 
em regime aberto. Com efeito, o ingresso no regime aberto pressupõe o 
exercício de atividade laboral pelo condenado, não havendo, por tal razão, 
previsão legal que autorize a concessão do precitado benefício. Ou seja, o 
trabalho é um dos requisitos exigidos para a entrada e a consequente 
permanência do apenado no regime mais benéfico (aberto), razão pela 
qual não pode ser, ao mesmo tempo, requisito exigido para a progressão 
de regime e objeto de premiação ao apenado. A remição ao apenado que 
cumpre pena em regime aberto é permitida e prevista legalmente tão 
somente na hipótese em que o apenado freqüenta curso de educação 
regular ou profissional, o que não ocorre na espécie. Assim, diante das 
disposições legais que regem a matéria e tendo em vista as 
considerações acima expostas, não há justificativa plausível para estender 
a concessão do benefício da... remição aos condenados em regime 
aberto, quando o legislador assim não o quis. AGRAVO PROVIDO. 
(Agravo Nº 70075819169, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 16/08/2018).  
(TJ-RS - AGV: 70075819169 RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, 
Data de Julgamento: 16/08/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018) 
 

 Em análise dessa ementa, é possível que a sustentação dada é de que 

uma vez que partindo do pressuposto que para ser concedido o benefício do 

cumprimento da pena em regime aberto é o labor e ele só terá o cumprimento em 

regime aberto se estiver trabalhando, não há de se falar em remição pelo trabalho 

neste regime, pois já houve um benefício concedido neste âmbito.  

Neste recurso há o pedido de concessão da remição pelo trabalho em face 

ao princípio da humanização, conforme ementa a seguir: 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. 
POSSIBILIDADE. O reconhecimento da remição aos apenados no regime 
aberto atinge uma das finalidades da sanção criminal, ou seja, a 
reinserção comunitária, bem como abrevia o cumprimento da pena, em 
face do princípio da humanização das sanções. AGRAVO DESPROVIDO. 
POR MAIORIA. (Agravo Nº 70058422833, Terceira Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 
29/05/2014) 
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(TJ-RS - AGV: 70058422833 RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Data de 
Julgamento: 29/05/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 15/07/2014) 

O recurso foi desprovido com base no artigo 126 da LEP que prevê que 

apenas poderão ser beneficiados com a remição pelo trabalho os detentos que 

estiverem em cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto. 

 Em outra jurisprudência, encontra-se um recurso de agravo em execução 

interposto contra uma ação de crimes contra o patrimônio e latrocínio, conforme 

ementa abaixo exposta: 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. 
LATROCÍNIO. REMIÇÃO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. 
Efetivamente, o artigo 126 da LEP parece limitar a possibilidade 
de remição, pelo trabalho e estudo, aos presos que cumprem pena nos 
regimes fechado e/ou semiaberto. Não menos verdade, entretanto, que 
houve inovação legal (§ 6º, do mesmo artigo 126, LEP), ao permitir 
a remição, pelo estudo, aos que cumprem pena em regime aberto ou 
semiaberto, e até mesmo àqueles que estejam em livramento condicional. E 
não há motivo para dar valor ao estudo, e não valorizar, da mesma forma, 
o trabalho. AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo Nº 
70077794014, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
José Conrado Kurtz de Souza, Redator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 
13/09/2018) 

Nessa jurisprudência, é notável que o recurso foi provido devido à 

fundamentação que não deve haver diferença no tratamento e julgamento de uma 

remição permitida em regime aberto pelo estudo e pelo trabalho, não devendo ser 

dado um tratamento desigual e distinto entre as duas hipóteses, devendo ambas 

serem valorizadas da mesma maneira, visto que possuem o mesmo objetivo, a 

ressocialização. 

Diante do exposto, é possível afirmar que as jurisprudências do Tribunal De 

Justiça Do Rio Grande do Sul estão se posicionando de maneira cautelosa e 

bastante dividida frente ao tema tratado, visto que por mais que haja algumas 

posições favoráveis à tal remição, ainda, a maioria dos processos julgados expõem 

a impossibilidade da remição pelo trabalho em regime aberto. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

O direito penal possui a função de controle da violência, sendo este adotado 

pelo Estado, visando o bem social da população. O legislador é quem estuda e 

prevê normas para o Estado, tentando prevenir e punir atitudes que não condizem 

com o que a sociedade, juntamente com o Estado, impõe, contribuindo para o 

combate à criminalidade. 
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Com a criação de normas para o combate à criminalidade, foram criadas as 

penas, visando repreender o indivíduo pelo ato cometido. Porém, pode-se 

constatar que apenas o endurecimento das penas não é o suficiente para combater 

as más condutas. Uma boa opção para o Estado é  investir na ressocialização por 

meio de criação de oportunidades, como a educação e o trabalho, visando um 

melhor caminho para a prevenção do crime e não focando apenas na repreensão. 

A função da pena, expressa na Lei de execuções penais, possui como 

principal fator a punição de pessoas que possuem desvios de conduta perante à 

sociedade. Assim, ressalta-se que além desta finalidade, há acima de tudo, uma 

função ressocializadora. Ora, se a principal função das penas é a ressocialização, 

elas precisam realizar, sem distinção, esta função aos apenados. 

Para melhor desenvolver as funções ressocializadoras das penas, foi 

utilizada a ressocialização da pena pelo trabalho em regime aberto, afim de 

demonstrar que o principal objetivo das penas é a ressocialização do apenado para 

que haja, posteriormente ao cumprimento da pena, uma reinserção à sociedade. O 

que na prática, não ocorre. 

Neste mesmo âmbito, é possível notar que há distinções, e até 

discriminações, no modo de remição e cumprimento de cada pena. Ou seja, o 

benefício da remição é concedido aos três regimes de pena, fechado, semiaberto e 

aberto. Porém, a pena poderá ser remida em todos os regimes pelo estudo, o que 

não ocorre com o trabalho. 

A remição pelo trabalho possui previsão no artigo 126, caput, da Lei de 

Execuções penais, que prevê expressamente que a pena poderá ser remida pelo 

trabalho em regime fechado e semiaberto não possuindo nenhuma previsão de 

remição pelo trabalho em regime aberto, o que se torna algo discriminatório diante 

dos demais regimes. 

Diante do exposto, conclui-se que, uma vez que a pena possui por finalidade 

a ressocialização do apenado, não há de se ter qualquer distinção em sua remição 

entre os regimes impostos. Sendo permitida a remição pelo estudo em todos os 

regimes, a remição pelo trabalho não pode ser analisada nem julgada de maneira 

diversa, embora não exista previsão legal que resguarde esse benefício. Deve ser 

aplicada para julgamento a analogia in bonam que sustenta a ideia de que se deve 

analisar a semelhança para beneficiar o réu. Ou seja, uma vez permitida a remição 
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em regime aberto pelo estudo, deverá ser concedida a remição em regime aberto 

pelo trabalho, visando o melhor benefício ao réu. 

Ademais, torna-se totalmente desproporcional em que pese que um 

apenado que se encontra em um regime mais grave, por ter cometido crimes mais 

gravosos, possua mais benefícios durante a execução de sua pena do que aquele 

que cumpre sua pena em um regime menos rigoroso, não havendo motivo para dar 

valor ao estudo como forma de remir e não ao trabalho, visto que ambos dignificam 

o homem agregando um valor inestimável à este. 
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