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RESUMO 

Este artigo intenta analisar as propostas de Leis existentes no Brasil que visam à 
utilização dos estudos como medida de remição de pena, de modo a tipificar as 
propostas existentes. Também procura avaliar as ações educacionais propostas 
nesses documentos, em relação à condução das ações apresentadas na Lei de 
Execuções Penais (LEP). Por meio de um levantamento bibliográfico das literaturas 
existentes sobre a temática e de um levantamento dos protocolos de ações 
desenvolvidos pela Área da Pedagogia do Programa Patronato de Toledo – PR, este 
estudo procura defender que a utilização dos estudos como remição de pena 
somente apresentará sua efetividade quando agregar valor ao assistido (moral, 
intelectual e social). Entendemos portanto, que a adoção da remição por estudos em 
regimes semiabertos e abertos, deve proporcionar a reinserção social do assistido.  

PALAVRAS-CHAVE: Remição de pena; ações educacionais; Patronato. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A preocupação com a integridade física e mental de todos os humanos fez 

com que pactos e convenções internacionais abordassem e discutissem as penas, 

alertando sobre tratamentos degradantes e cruéis. Desse modo, a prisão passa a 

garantir novas condições para quem cometia algum crime contra ordem social. 
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As penas estabelecidas no Código penal brasileiro (privativa de liberdade ou 

alternativa), instituído em 1940, como política de Segurança Pública e de Justiça, 

surgem como um marco de humanização para o sistema carcerário. Sua atuação, na 

existência da infração penal, vislumbra a reparação dos danos e garantia de 

proteção para as vítimas e para a comunidade.  

Para tanto, em 1984, outras modificações significativas foram introduzidas no 

Código Penal, tal qual a extinção de penas principais e acessórias e a criação de 

penas alternativas à prisão.  

Com objetivo de ampliar a campanha pela humanização das penas a Lei de 

Execução Penal (Lei 7.2010/84) instituiu o Patronato como estabelecimento de 

assistência nos casos de pena restritiva de direitos, cumprimento de medidas 

alternativas e fiscalização nas condições de suspensão e do livramento condicional6. 

Ao reconhecer que privar o reeducando de todos os direitos não remete a 

ação pedagógica da pena, ao contrário, nega uma de suas finalidades que é a 

readaptação social do condenado, uma das possíveis intervenções no campo da 

educação, visando agregar valores (social, moral e intelectual) para este 

reeducando. Desse modo, a utilização dos estudos como remição de pena 

propiciaria a consciência, facilitando sua vida intra e extramuros.  

Nesse sentido, esta pesquisa busca analisar as propostas de Leis existentes 

no Brasil, que visa à utilização dos estudos como medida de remição de pena. Nós 

propomos em tipificar as propostas existentes, avaliando as ações que entrevejamos 

o aspecto educacional em documentos oficiais promulgados, no que tange à 

condução das ações apresentadas na LEP. 

Contudo, cabe ressaltar a dificuldade em obter dados sobre a utilização dos 

estudos como remição de pena. Muitos estados não possuem definidas portarias ou 

resoluções sobre o enfoque educacional no sistema prisional aberto.  

Sob este prisma, propomos neste artigo apresentar autores que discutem as 

penas alternativas, discutir dados da Comissão Nacional de Penas e Medidas 

alternativas, as estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional e os dados 

disponíveis por Estados nas Secretarias de Estado e Justiça, Cidadania e Direitos 
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Humanos (SEJU), assim como base legal, ou seja, fundamentados na Lei de 

Execuções Penais nº 7210/1984 –(LEP).  

 

1. A EXECUÇÃO PENAL E AS ALTERNATIVAS PENAIS  

 

Por volta do século XIX, o otimismo para com a prisão, considerado a 

principal resposta penológica para reabilitar o infrator, mostra-se fracassada no que 

se propunha a fazer, principalmente quando apenas os aspectos negativos imperam 

sobre os reeducandos, contra os aspectos ressocializadores recomendados para a 

pena privativa de liberdade. 

 Após congressos internacionais, em especial a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos7 (Pacto de São José da Costa Rica), a preocupação em pensar 

em métodos diferentes para a penalização de crimes de pequena relevância - que 

teriam pena de curta duração - vem de encontro com o que o sistema prisional 

ineficaz produzia; assim sendo, percebia a necessidade de conceder penas 

compatíveis com nosso tempo, não apenas o encarceramento. 

As consequências do isolamento provocado pela prisão, já percebidas pela 

sociedade e os atores da execução penal, mediante seu caráter de carência, fez 

pensar-se em políticas criminais que fossem capazes de gerir a ressocialização. A 

partir da introdução dessas alternativas, podem-se instituir penas privativas de 

liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa, sob a ênfase de prevenção. 

Assim, o Código Penal, como Lei Ordinária, recepcionado na Constituição de 1988, 

recebe a criação da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/1984, de modo a 

reintroduzir no Brasil o sistema de dias-multa.  

A evolução legislativa teve seu primeiro ponto de real efeito prático quanto 

da Lei nº 7.209/84, que introduziu, no nosso Código Penal Pátrio, o instituto da 

substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão 

condicional da pena (sendo atualizada pela Lei 9.714/98). 

Em 1995, com o advento da Lei nº 9.099 que instituiu os Juizados Especiais 

Criminais, houve a introdução da composição civil dos danos, da transação penal e 
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da suspensão condicional do processo como medidas para evitar-se a prisão, do 

mesmo modo evita-se até o processo em si, por serem as duas primeiras medidas 

pré-processuais e a última ser imposta logo após o começo da relação processual.  

 Pelo exposto, as políticas pensadas para remição de pena em unidades 

prisionais e as possibilidades em meio aberto indicavam a remição por estudos 

como uma proposta viável, conforme as condições apresentadas na Lei nº 7.210, de 

11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal. Neste sentido, cabe então 

analisar em quais condições elas devem ser aplicadas. 

 

2. A POLÍTICA DE REMIÇÃO DA PENA EM REGIME FECHADO, SEMIABERTO E 

ABERTO, CONFORME A LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

 O Art. 40, da Lei 7210/1984 Lei de Execução Penal (LEP), regulamenta os 

critérios para revogação e transferência dos regimes. Cabe ressaltar que esta Lei 

configura como uma evolução para os direitos do preso que devem ser prestados 

pelo Estado, com referência à dignidade humana. No Art. 66 da LEP/84, a 

remição, sujeita à análise do juízo da execução, será um benefício para o infrator 

que possibilitará o cumprimento da sentença condenatória em menor tempo. Tal 

consentimento, segundo Masson (2010, p. 585), fica “[...] conferido ao condenado 

que cumpre a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto”. 

 Os dados do Ministério da Justiça (2013), que segue no Quadro 1, 

apresentam  a quantificação da população carcerária, cumprindo pena nos regimes 

fechado, semiaberto e regime aberto. 

 

QUADRO1. Sistema Penitenciário Paranaense 

Data População  

Carcerária 

No Sistema Penitenciário 

Fechado Semiaberto Aberto 

12/2012 66.792 17.658 5.237 15.524 

12/2011 70.335 16.201 6.510 12.133 

12/2010 70.545 15.158 5.930 10.753 

12/2009 73.811 16.319 4.943 17.094 



 
 

 

12/2008 36.453 8.123 2.158 9.676 

FONTE: Relatório feito pelo Ministério da Justiça, em 2013, com dados fornecidos pelos 
estabelecimentos penais do Estado e a SEJU, do Estado do Paraná, em períodos iguais de seis 
meses. 

 

 Os números da população carcerária cumprindo pena em regime fechado 

são elevados, a remição de pena nesse caso, pode ser concedida por meio da 

atividade laboral e estudo. 

 Para cumprimento de pena fora da unidade prisional o preso deverá 

trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo, sendo que a não 

comprovação destes requisitos implicará na regressão do regime prisional decretado 

ao reeducando (CÓDIGO PENAL, Art. 36 §1.º e 2.º). Entretanto, a LEP traz em seu 

texto, a possibilidade de concessão de remição, pelo estudo, para o regime aberto e 

livramento condicional (126, § 6º) sendo portando requisito e remissão. 

 Segundo o Art. 126, §1º da LEP, para efeito de quitação da pena pelo 

trabalho ocorre na proporção de cada três dias trabalhados um dia de diminuição da 

pena. Nesse sentido, a redação dada pela Lei 12.433/2001, quanto à remição, vai ao 

encontro da LEP. Com as alterações da Lei nº 12.433/2011, que dispõe nos Arts. 

126, 127, 128 e 129 da LEP, a remição por estudo passou a ser disciplinada 

legalmente, acrescentando assim à contagem de tempo a razão de um dia de pena 

a cada 12 horas de frequência escolar, permitindo também que ocorra a cumulação 

das horas diárias de trabalho com as de estudo, definida de forma a se 

compatibilizarem. Destaca-se “[...] para fins de cumulação dos casos de remição, as 

horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se 

compatibilizarem” (LEI DE EXECUÇÃO PENAL, 1984, Art. 126, § 3º). 

 A perda da concessão do benefício poderá ocorrer mediante falta grave, 

ademais, anterior a alteração na redação do Art. 127, em que o infrator perderia toda 

a remição, a nova redação estipula outro limite, levando em consideração vários 

fatores, dentre os quais as circunstâncias, os motivos, o tempo de pena. “Em caso 

de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado 

o disposto no Art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração 

disciplinar.” (LEI DE EXECUÇÃO PENAL, 1984, Art. 127). 



 
 

 

 Logo, torna-se fundamental fornecer subsídios para que o reeducando possa 

cumprir sua pena, bem como, orientações sobre as consequências do não 

cumprimento da medida. Perante as medidas, a remição pelo estudo em regime 

aberto corresponderia em uma melhora na qualidade de vida desse reeducando. 

 

2.1 REMIÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DOS ESTUDOS 

 

 Remir significa resgatar, abater, descontar parte do tempo da pena a cumprir. 

A remição8 em regime fechado pode ser realizada por meio do trabalho, do estudo e 

da leitura. Já em meio aberto, à remição poderá ser pelo estudo, sendo que o 

trabalho é uma condição para que o infrator cumpra sua pena em regime aberto. 

Desta forma, de acordo com o Art. 31 da Lei de Execução Penal – Lei 7210/1984, “O 

condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de 

suas aptidões e capacidade”. Já para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório 

e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. 

Por conseguinte, no que diz respeito aos estudos, como todo cidadão tem o 

direito à educação, estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/1996, ao infrator, tanto em regime fechado quanto 

em regime aberto, indica-se ser ofertadas condições para que ele inicie ou de 

continuidade aos seus estudos. 

O Art. 10 da LEP explicita ainda que “[...] a assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade”. Dessa forma, ao disponibilizar recursos, para a 

instrução e aprendizado do reeducando, com foco na ressocialização do sujeito que 

cumpre pena, o Estado desempenha tal finalidade. 

Todavia, no regime aberto, a responsabilidade para o encaminhamento do 

infrator ao estudo é de instituições e entidades específicas, tais como os Patronatos.  

O estudo fora da prisão deverá ser comprovado mensalmente, por meio de 

declaração da unidade de ensino, pela frequência e aproveitamento escolar. 

Formalidade que, para o estudo realizado na unidade prisional, ocorre somente por 
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meio de certificado ou atestado do diretor da unidade, sendo desnecessário que o 

MEC forneça essa comprovação. Neste sentido, as modalidades de ensino para a 

remição da pena, por meio do estudo, poderão ser de ensino fundamental, médio, 

profissionalizante, superior, requalificação profissional e ensino à distância.  

Partindo das premissas educação e profissionalização do infrator como 

possíveis condições para o seu (re)ingresso no mundo do trabalho e, 

consequentemente, no convívio social, Julião (2010, p. 2) acredita que: 

[...] no que concerne à reinserção social, a educação pode vir a assumir 
papel de destaque, pois, além dos benefícios da instrução escolar, o infrator 
pode vir a participar de um processo de modificação capaz de melhorar sua 
visão de mundo, contribuindo para a formação de senso crítico, 
principalmente resultando no entendimento do valor da liberdade. 

 

Aperfeiçoar as condições de aprendizado, para melhor qualificação social e 

intelectual, vislumbra ofertar melhores condições ao infrator para sua reinserção 

social. A remição pelos estudos da pena alternativa permite que a educação faça 

parte das perspectivas da sua vida. Funciona como um incentivo para formação 

permanente e qualifica convívio socioeconômico em liberdade.  

Quer se crer que a formação intelectual possa habilitá-lo com maiores 
chances para enfrentar o mercado de trabalho, evitando o retorno à 
delinquência. Por isso, em regime aberto ou em livramento condicional, 
além de trabalhar, pode estudar, recebendo em troca o desconto da pena 
ou do período de prova pela remição (NUCCI, 2013, p. 313). 

 

Além de o infrator poder remir sua pena pelo trabalho e pelo estudo, surge a 

possibilidade de remir a pena pela leitura. Este projeto está regulamentado pela 

Portaria Conjunta n.º 276, de 20 de junho de 2012, e aplica-se ao Sistema 

Penitenciário Federal. 

 A participação neste projeto por parte do infrator é voluntária. Indica-se à ele 

um exemplar de obra literária e a leitura deverá ser concluída no período de no 

máximo 30 dias. Ao término deverá apresentar uma resenha a respeito do assunto, 

possibilitando a remição de quatro dias de sua pena. Caso o infrator tenha até 12 

obras lidas e avaliadas durante o período de 12 meses, ele terá a possibilidade de 

remir 48 dias, de acordo com a capacidade gerencial da Unidade. 

 Essa proposta é apenas um viés para a efetivação da ressocialização 

almejada, devemos considerar que é insuficiente se realizada sozinha, outros meios 



 
 

 

precisam ser implantados para que fora o cumprimento de pena, essa ação promova 

consciência no sujeito, devendo ser fortificada dentro de todos os regimes penais. 

 

3. A ATUAÇÃO DO PATRONATO NO REGIME ABERTO E NAS ALTERNATIVAS 

PENAIS 

 

O Programa Patronato de Toledo-PR9 desempenha a função de órgão de 

execução penal em meio aberto, que promove ações de (re)inserção social de 

assistidos/as por meio de acompanhamento, monitoramento e fiscalização do 

cumprimento das Alternativas Penais, compreendidas como toda e qualquer forma 

de pena ou de medida em meio aberto, conforme a Lei de Execuções Penais – LEP 

(Lei n. 7.210/1984). 

A origem deste programa está vinculada a um projeto desenvolvido, em 

meados de 1970, pelo Promotor Dr. Nilton Bussi, na cidade de Londrina – PR, no 

qual se realizava o acompanhamento dos condenados à prisão albergue, na Cadeia 

Pública daquela cidade. O projeto chamado de Themis, ainda foi substituído, a partir 

da LEP, pelo Programa de Assistência ao Apenado e ao Egresso (Pró-egresso) 

(SOUZA e SMAHA, 2013). 

Em 2013, o Pró-egresso foi extinto e reformulado pela Secretaria da Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, em parceria com a Secretaria 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Aberto com o nome de Programa 

Patronato10 pautado num novo paradigma de atuação frente à execução penal em 

meio aberto.  

O Patronato deverá desenvolver suas atividades sob a perspectiva da 
corresponsabilidade entre os Poderes Públicos Estadual e Municipal, Poder 
Judiciário e Ministério Público de maneira educativa e ressocializadora, 
pautada no respeito aos direitos humanos e na correlação entre direitos e 
deveres, inerentes à condição de cidadania. (PARANA, 2013). 
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 Conforme esse novo modelo, o Patronato atua em uma perspectiva de 

orientar e possibilitar o acesso dos assistidos/as às informações em relação aos 

seus direitos. O programa procura realizar o monitoramento e viabilizar a execução 

das alternativas penais concedidas aos assistidos; por meio do acompanhamento e 

monitoramento do cumprimento das penas alternativas e da orientação 

psicossocioeducativa, por meio de assistência jurídica, psicossocial e pedagógica, 

incrementando as possibilidades de reintegração social e de não reincidência 

criminal, além de desenvolver ações que contemplem a família dos assistidos. 

 No Programa Pró-egresso, a equipe não contava com a área de Pedagogia, 

entende-se que a nova metodologia de trabalho garante a eficiência ao intuito do 

Programa. Perante a necessidade de apresentar respostas a políticas públicas, que 

promovem o direito social, por meio da garantia do acesso a educação, inserir a área 

de Pedagogia no Projeto viabiliza uma nova perspectiva, direcionando o 

acompanhamento e apoio para que essa inserção na educação formal e 

profissionalizante se efetive. 

 

3.1 A PROPOSTA DO PROGRAMA PATRONATO DE TOLEDO-PR REFERENTE À 

REMIÇÃO POR ESTUDOS 

  

 As limitações do próprio Estado brasileiro para cumprir seu dever, no que 

tange a garantia do direito quanto ao acesso à educação pública, gratuita e de 

qualidade, implica na necessidade de criar políticas e programas que possibilitem 

viabilizar a educação para todos os cidadãos. 

 Sendo um direito humano fundamental a educação que não deve ser 

ofertada de forma precária, sem intencionalidade com a aprendizagem. Nesse 

sentido, para que seja possível ao infrator, voltar ao convívio social e profissional, a 

utilização dos estudos para a remição de pena, torna-se de extrema relevância, tanto 

para os regimes fechado, como para o regime semiaberto e aberto, tendo como 

base o processo de ressocialização deste infrator. No entanto, para que o haja 

eficiência é necessário o suporte e manter um acompanhamento sistemático para 

que isso se concretize.  



 
 

 

No Programa Patronato setor de Pedagogia classifica o nível educacional dos 

assistidos, identificando cursos de alfabetização de adultos e de qualificação 

profissional que melhor respondam às suas demandas; discute o conceito de 

ressocialização  desenvolvido  na Educação de Adultos e na qualificação 

profissional, de modo a analisar as relações de trabalho  e elabora projetos que 

permitam alternativas para este tipo de intervenção.  

Os encaminhamentos decorrem do interesse do assistido em ingressar 

(cursos técnicos) ou retomar (cursos formativos) os estudos, sob a alcunha de 

melhor qualificação e possibilidade de ingresso ou progressão no mercado de 

trabalho. A possibilidade de reingresso aos estudos como cumprimento de pena 

pode ser considerada como mais um incentivo para a ressocialização do assistido.  

Nesse sentido, encaminhar aos estudos ofertados por meio da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) justifica-se por democratizar o acesso à educação. Ademais, 

a atribuição da área vai além do encaminhamento e vislumbra também o 

acompanhamento e a constante orientação, pois “a Área de Pedagogia mantém o 

contato com as instituições parceiras, de modo a acompanhar o rendimento dos 

assistidos (matrícula, permanência/frequência e conclusão do curso)”. (LINDINO et 

al., 2014). 

É pertinente indicar que fora os encaminhamentos para a EJA, nos anos de 

2013 a 2015, os encaminhamentos do Programa também foram para cursos 

presenciais no SENAI, SENAC, Casa da Cultura e Centros da Juventude do 

município.  

Ainda, por meio de parceria, foi estabelecida a vinculação com a Guarda 
Municipal que oferece palestras educativas para a comunidade do 
município, apresentando variadas temáticas, que possibilitam trabalhar 
assuntos relacionados a crimes de trânsito, cidadania, permitindo expor 
discussões e maior apropriação sobre a temática abordada aos assistidos.  
(LINDINO et al., 2014). 
 

 A UNESCO (2003) entende que para que ocorra o desenvolvimento social 

desse sujeito é necessário oportunizar a aprendizagem e também oportunizar a 

participação a uma prática social, esta possibilitará reforçar a voz e a participação do 

indivíduo na comunidade.  

O que importa, realmente, ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se. (E 
aos povos também.) È fazê-lo agente de sua própria recuperação. E, 



 
 

 

repitamos, pô-lo numa postura conscientemente crítica diante de seus 
problemas (FREIRE, 1967, p. 56). 

 

 Dessa forma, nota-se que o crescimento dos índices da oferta de estudo 

para essa população precisa ser analisado cautelarmente, como indica Julião, 

[...] que seja positivo o papel da educação e do trabalho na política de 
reinserção social, defendo que não podemos simplesmente implementá-los 
para esse fim, mas, principalmente, que sejam garantidos como direitos 
elementares dos privados de liberdade como pessoas humanas. É 
importante que compreendamos que são fundamentais a educação e o 
trabalho para o desenvolvimento humano, inclusive para a sua socialização 
(2011, p. 152). 

 

 Isto posto, o conceito de trabalho também deve ser ampliado, 

descaracterizando a simples ideia que a palavra remete, o sentido braçal, para o 

trabalho intelectual, ressaltando que o caráter educativo e produtivo por ele 

promovido, vislumbra a ação para ressocialização do reeducando. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste artigo procuramos avaliar a oportunidade de atenuar a quantidade de 

pena imposta na sentença penal condenatória com a remição por estudo. Nesse 

sentido contatamos que segundo a nova lei, tal remição está intimamente ligada ao 

princípio constitucional da individualização da pena e como tal deve levar em conta 

as aptidões pessoais dos assistidos a ela contemplados.  

Desta forma, a remição por estudos não destoa da lógica da remição pelo 

trabalho, no entanto vai alem. Ao propiciar o estudo, estimula-se a reintegração 

social e a melhora na qualidade de vida dos assistidos.  As discussões conduziram 

ao entendimento de que a educação intra e extramuros da prisão podem interferir 

diretamente na predisposição à reinserção social do reeducando, extrapolando a 

função de diminuição da ociosidade, e a remição da pena para iniciativas relevantes 

que possam oportunizar uma melhor perspectiva a vida a esse reeducando. 

Por conseguinte, defendemos que a remição por estudos mostra-se como 

mais uma possibilidade de rever à humanização do homem brasileiro. Como afirma 

Paulo Freire, é por meio da educação que podemos propor ao povo a reflexão sobre 



 
 

 

si mesmo, sobre suas responsabilidades. Mas, sem ela, nada ou muito pouco 

podemos fazer para mudar as condições sociais que os assistidos compartilham. 
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