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RESUMO  

 

O presente artigo nos direciona a uma reflexão acerca da educação na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário 

Negócio, em Mossoró/RN. Objetivamos discorrer sobre o direito à educação e mostrar sua 

implicação legal de acordo com o que preceitua a Constituição Federal em seu art. 205 e as 

alterações de alguns Dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 

Penal) pela Lei nº 12.433, de 2011, para dispor sobre a remição de parte do tempo de 

execução da pena por estudo ou por trabalho e a Portaria nº 276/12 preceituando ao apenado 

dos presídios federais que desejarem remir a pena, poderá fazê-lo também bela leitura, terão 

direito a diminuição da pena em 04 (quatro) dias para cada livro lido.  
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nº 276/12. 

 

ABSTRACT  

 

This article directs us to think about education in the form of Youth and Adults (EJA) the 

State Penal Complex Dr. Mario Agricultural Business in Mossley / RN. We aimed to discuss 

the right to education and show its legal implications under the provisions of the Federal 

Constitution in its article. 205 and amendments of some provisions of Law No. 7,210, of July 

11, 1984 (Penal Execution Law) Law No. 12,433, 2011 to provide for the redemption of part 

of the execution time penalty for study or work and Decree No. 276/12 preceituando for 

inmates of federal prisons who wish to redeem is worth, you can also do it pretty reading, will 

be entitled to decline the penalty in four (04) days for each book read.  

   

Keywords: convicts, Youth and Adult Education, Law, Law 12,433 / 11, Decree No. 276/12. 

  

INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição Federal brasileira preceitua em seu artigo 205 – “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Talvez somente agora, 26 (vinte e seis) anos 

depois da Promulgação da Carta Constitucional, e a passos lentos, essa realidade é passível de 

ser concretizada para aqueles que são excluídos do direito à educação. São os apenados de 

ambos os sexos. Espalhados por todo o território nacional.    

Os princípios norteadores deste trabalho são o princípio da dignidade da pessoa 

humana e o princípio da cidadania. Isso faz com que venhamos a refletir sobre essa 

modalidade de ensino, ou seja, a educação no sistema prisional a partir da contextualização da 

realidade brasileira.  Esse fio condutor da problemática social se dá a partir da reinserção 

social do apenado pela educação.  

 Temos como referencial teórico para discussão, o filósofo Michel Foucault (Vozes, 

2000) e o educador Paulo Freire (TERRA NOVA, 1990).  Respectivamente as obras 

“Microfísica do Poder”, “Vigiar e Punir”, “Pedagogia do Oprimido”. Apresentaremos as 

perspectivas e métodos nos quais a Educação de Jovens e Adultos constroi sua proposta 

pedagógica sob a ótica das políticas públicas para os que estão encarcerados. Até hoje pouco 

se cogitou educar e resgatar os apenados da condição de vida desumana que levam. O maior 

bem que o ser humano possui é a vida e o segundo a liberdade de ir, vir, ficar e pensar. No 

que diz respeito ao pensar inclui a educação. A grande maioria dos apenados em nosso país 

são pessoas de baixa instrução escolar.  Isso nos faz perceber que a violência também é fruto 



 

 

de uma educação deficitária aliada há problemas de ordem ideológica, econômica e social. 

Nossa intenção é trazer à tona uma discussão para um problema de ordem social, moral e 

ético.  Na verdade buscamos fazer uma reflexão sob a ótica da Educação de Jovens e Adultos 

no sistema prisional brasileiro, particularmente no Complexo Penal Agrícola Dr. Mário 

Negócio, em Mossoró/RN.  

 

Michel Foucault – a liberdade         

 

 A liberdade em Michel Foucault se traduz em lutas sociais e políticas. Porém, no caso 

em discussão e apreço, os apenados e apenadas não podem reivindicar ou trazer a discussão 

para o âmbito da sociedade civil, a não ser por meio de outrem, ou seja, do seu representante 

legal. Nosso propósito é discorrer sobre esse delicado tema na academia, para que essa 

problemática tome vulto.  Foucault vai chamar de “práticas de liberdade política” como sendo 

a relação de poder entre diferentes sujeitos e “prática de liberdade ética” a relação do sujeito 

consigo mesmo. Na prática isso se traduz numa emancipação do sujeito frente o papel de 

omissão do Estado. Os diferentes sujeitos podem ser a família, a igreja, o sindicato, o sistema 

prisional, a escola, etc. São os sujeitos corporificados no Estado, e a prática da liberdade ética 

como sendo a sua vontade de reforma íntima enquanto ser humano buscando ser mais 

virtuoso.   

As relações de poder em sociedade são estabelecidas como normas de conduta e 

comportamento. Isso muitas vezes se traduz em choque no sentido de abalar 

psicologicamente os que cumprem penas ou lhes são impostas sanções disciplinares sem 

objetivar um resgate das pessoas envolvidas nestes processos.  O papel agregador do Estado 

brasileiro teria que ser semelhante ao modelo de prisão panóptico
6 

de Michel Foucault, ou 

seja, ver sem ser visto. Porém, concedendo ao apenado o direito a educação. Mesmo para os 

que cumprem pena no regime fechado. Mitigando a desigualdade educacional em nosso país. 

Poderemos perguntar. De que forma pode-se perceber a liberdade e a ética em Foucault?  Para 

Foucault o sujeito é histórico, ou seja, o mesmo é construído em diferentes períodos da 

história.  Para ele a questão do poder, da ética e da norma aparece de forma desigual no seio 

da sociedade. É essa desigualdade que buscamos discutir quando nos reportamos à educação 

                                                 
6
  É um termo utilizado para designar um centro penitenciário ideal desenhado pelo filósofo Jeremy 

Bentham em 1785. O conceito do desenho permite a um vigilante observar todos os prisioneiros sem que estes 

possam saber se estão ou não sendo observados. 



 

 

de jovens e adultos no sistema carcerário brasileiro. Assim é o que escreve Fonseca sobre a 

ética em Michel Foucault: 

 

Essa ética a ser construída, segundo a forma pela qual Foucault a entende, é aquela 

em que o individuo estabelece uma relação consigo mesmo e daí a sua oposição à 

forma de constituição do poder da norma, onde não há lugar para que essa relação se 

dê ou, em outros termos, onde não há lugar para a liberdade. Tal ética almeja, assim, 

o exercício da liberdade. É uma ética do pensamento e da responsabilidade 

individuais que objetivam tal fim. Desta forma, seu conteúdo se expressa como 

uma crítica permanente, visando assegurar o exercício contínuo da liberdade” 

(FONSECA, 2003. p. 145 Grifo nosso). 

 

  Michel Foucault percebe que o modelo panóptico do Estado produz o criminoso 

dentro da lei. São os crimes cometidos dentro do sistema prisional. E reproduz a pedagogia 

das prisões, penitenciárias e cadeias públicas.  

 

Paulo Freire – Educação de Jovens e Adultos 

 

 A forma de alfabetização proposta por Paulo Freire nos leva a uma reflexão em busca 

de novas metodologias, adequadas à realidade do educando. Mesmo que essa educação seja 

realizada no âmbito do sistema prisional. “A alfabetização se dá de dentro para fora” como 

costumava dizer o maior expoente da educação brasileira. Devendo ser tão-somente ajustada 

pelo educador. Descobrir e cria soluções práticas para a educação. Paulo Freire visava à 

formação das pessoas por meio do diálogo, em torno de símbolos representando a vida 

cotidiana dos alfabetizandos e educadores. Ambos deviam aprender uns com os outros 

refletindo sobre sua realidade para tornarem-se conscientes da história que vivenciam e 

estando imersos em suas próprias histórias e sendo sujeitos dela. 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos (FREIRE, 2000. p. 46). 

 

 A pedagogia freireana é também um processo de conscientização, levando em conta a 

natureza política da educação. Fazendo uma análise com o pensamento de Paulo Freire, os 

temas geradores para os internos/apenados tem como ponto de partida sua situação social. É 

dialogar com os educandos criticamente sobre a nossa e a sua visão de mundo. Mostrar o que 

é de fato uma pedagogia libertária. São os sujeitos em transformação no mundo. É em suma 

fazer com que os apenados se apropriem do código escrito com o objetivo de sua politização. 

 



 

 

MATERIAIS E MÉTODOS PEQUISADOS 

 

  A opção de realizar esta pesquisa de campo e o texto da lei está em consonância com o 

enfoque qualitativo-interpretativo, justifica-se pela natureza do objeto analisado. O direito à 

educação no sistema prisional. Na pesquisa foi detectado que há uma sala de aula que atende a 

demanda dos internos/apenados que frequentam não só o curso de alfabetização, como 

participam de cursos de artes e música nas dependências do Complexo Penal Estadual Dr. 

Mário Negócio no município de Mossoró/RN.   

  Este trabalho tem como objetivo fazer um relato sobre nossa visita e das entrevistas 

realizadas no Complexo Penitenciário citado acima. Destarte se faz a nossa metodologia, 

constituída a partir da aplicação de um questionário, tendo por intenção coletar dados 

necessários ao embasamento de nossa análise. Para esse fim entrevistamos: o diretor do 

complexo penal, agentes penitenciários e apenados do regime fechado. Cabe ressaltar ainda 

que embora as perguntas estivessem sistematizadas em questionário, as perguntas seguiram o 

caráter de uma entrevista semiestruturada. Dentro desta perspectiva observarmos as ações 

implementadas pela iniciativa pública e privada que buscam a ressocialização dos reclusos na 

intenção de oferecer atividades educacionais e profissionais as mais variadas possíveis, desde 

a continuação dos estudos (alfabetização, EJA e etc.); até os cursos de capacitação (curso de 

assistente de pedreiro, carpintaria e etc.). Coletamos informações através do testemunho da 

equipe gestora e dos apenados, sua opinião sobre as atividades educativas e as barreiras 

enfrentadas pelas pessoas que buscam com projetos educacionais a ressocialização a partir da 

educação carcerária, que já é uma tentativa de recuperação ou reinserção dos apenados à 

família e a sociedade. 

  Percebemos a partir dos depoimentos dos apenados e da equipe gestora que as ações 

de ressocialização e inclusão social encontram um nível alto de aceitação, contudo o principal 

empecilho é a falta de investimentos ou a precariedade que permeia todas essas ações. 

Vontade humana não falta, o que falta são os recursos materiais para a implementação da 

educação carcerária por parte do poder público. Observamos também que há um empenho por 

parte da direção para a viabilizar esforços no sentido da promoção da inclusão social, e da 

mesma forma observamos o interesse dos apenados em participar destes projetos por que 

percebem neles uma chance ou oportunidade de reconstrução ou reforma intima do seu caráter 

e de serem resgatados das ações criminosas que praticaram, muitas vezes pela omissão do 

Estado e da sociedade que os excluíram. Entretanto ainda é premente que o estigma de recluso 

ou apenado fixa-se ao indivíduo e que engendra preconceito, funcionando como uma nova 



 

 

barreira à inclusão. Além do notório interesse dos internos por cursos profissionalizantes no 

sistema prisional, como forma de buscar um oportunidade de reinserção social. 

  É claro que nossa disposição para a realização da pesquisa teve por objetivo a redação 

de um artigo científico e fez-se na proposta de divulgar e compartilhar essa experiência que se 

revelou enriquecedora a nossa percepção de pesquisador. 

 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA NO BRASIL – 2014. 

  

  Nos últimos anos a população carcerária do Brasil aumentou significativamente.  

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 05 de junho de 2014 que passou a 

contabilizar também a população carcerária em prisão domiciliar, surgindo como novo 

paradigma da população carcerária. Os dados abaixo apresentados são do CNJ de 2014. 

  O Ranking dos 10 países com maior população prisional são:  

1º. Estados Unidos da América........................................................2.228.424 

2º. China.......................................................................................... 1.701.344 

3º. Rússia.............................................................................................676.400 

4º. Brasil..............................................................................................563.526 

5º. Índia...............................................................................................385.135 

6º. Tailândia.........................................................................................296.577 

7º. México............................................................................................249.912 

8º. Irã...................................................................................................217.000 

9º. África do Sul..................................................................................157.394 

10º. Indonésia......................................................................................154.000 

 

  Se computadas as pessoas que estão em prisão domiciliar no Brasil, temos o seguinte 

ranking: 

1. Estados Unidos da América.........................................................2.228.424 

2. China............................................................................................1.701.344 

3. Brasil...............................................................................................711.463 

4. Rússia..............................................................................................676.400 

5. Índia................................................................................................385.135 

6. Tailândia.........................................................................................296.577 

7. México...........................................................................................249.912 

8. Irã..................................................................................................217.000 



 

 

9. África do Sul.................................................................................157.394 

10. Indonésia.....................................................................................154.000 

 

  O Panorama Brasileiro da população no sistema prisional é igual a 563.526 presos.  

 

Capacidade do sistema = 357.219 vagas 

Déficit de Vagas = 206.307  

Pessoas em Prisão Domiciliar no Brasil = 147.937  

Total de Pessoas Presas = 711.463 

Déficit de Vagas = 354.244 

Número de Mandados de Prisão em aberto no BNMP = 373.991 

Total de Pessoas Presas + Cumprimento de Mandados de Prisão em aberto = 1.085.454 

Déficit de Vagas = 728.235 

Fonte: www.cnj.jus.br 

 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE – 2014. 

 

  A população carcerária no Rio Grande do Norte é de 6.842 presos para 5.625 vagas em 

todo o Estado. Com isso, o déficit de vagas no sistema carcerário já atingiu 1.217 vagas. Os 

números divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em levantamento inédito 

mostram que em todo país, existem 711.463 presos, dos quais 147.937 pessoas estão em 

prisão domiciliar – o Brasil passa a ter a terceira maior população carcerária do mundo. No 

Rio Grande do Norte, 131 pessoas estão em prisão domiciliar e o percentual de presos 

provisórios – pessoas que aguardam julgamento pela Justiça - é de 34%. 

Fonte: www.tjrn.jus.br 

 

LEI NA ÍNTEGRA – SOBRE REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO 

 

 Os apenados que provocarem o judiciário com a intenção de obter a remição da pena 

por estudo ou por trabalho, efetivamente é para ser assegurado o direito pleiteado, isso se 

traduz em segurança jurídica e respeito aos reeducando do sistema prisional brasileiro.  

 A nova lei preceitua que a remição se dará pelo estudo ou pelo trabalho. Ficando assim 

estabelecida que, a cada 12 (doze) horas de estudos do apenado seja em curso de ensino 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.tjrn.jus.br/


 

 

fundamental, médio, profissionalizante ou superior será reduzida 1 (um) dia de pena e para os 

que trabalham, a cada 3 (três) dias de trabalho, será reduzida 1 (um) dia na pena. 

  LEI Nº 12.433, DE 29 DE JUNHO DE 2011. 

  

Altera a Lei n
o
 7.210, de 11 de julho de 1984 

(Lei de Execução Penal), para dispor sobre a 

remição de parte do tempo de execução da pena 

por estudo ou por trabalho.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1
o
  Os arts. 126, 127, 128 e 129 da Lei n

o
 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, 

por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.  

§ 1
o
  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:  

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;  

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.  

§ 2
o
  As atividades de estudo a que se refere o § 1

o
 deste artigo poderão ser desenvolvidas de 

forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas 

autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.  

§ 3
o
  Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo 

serão definidas de forma a se compatibilizarem.  

§ 4
o
  O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos 

continuará a beneficiar-se com a remição.  

§ 5
o
  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso 

de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, 

desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.  

§ 6
o
  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, observado o 

disposto no inciso I do § 1
o
 deste artigo.  

§ 7
o
  O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.433-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art126.


 

 

§ 8
o
  A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a 

defesa.” (NR) 

“Art. 127.  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.” (NR)  

“Art. 128.  O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.” 

(NR)  

“Art. 129.  A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia 

do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação 

dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um 

deles.  

§ 1
o
  O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar 

mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o 

aproveitamento escolar.  

§ 2
o
  Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.” (NR)  

Art. 2
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 29 de junho de 2011; 190
o
 da Independência e 123

o
 da República.  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Fernando Haddad 

 

COMPLEXO PENAL ESTADUAL DR. MÁRIO NEGÓCIO E A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

 Foi fundado em 10 de março de 1979. Nas dependências do Complexo Prisional 

Estadual Dr. Mário Negócio, em Mossoró/RN existe uma um espaço físico onde os apenados 

do regime semi-aberto assistem aulas. O ex-Diretor do Presídio Dr. José Mário Dias nos 

informou que o referido complexo penal já vem desenvolvendo cursos de qualificação 

profissional há mais ou menos 10 (dez) anos. Em nossa pesquisa ficou claro e bastante 

evidente o entusiasmo que o ex-Diretor demonstrou pela socialização dos apenados e pelo 

andamento dos cursos de qualificação profissional já existente e pela EJA. Segundo relatou o 

Diretor do presídio à época, o Major Alvibá, atualmente Tenente Coronel: “os internos do 

regime semi-aberto já participam de outros cursos de qualificação profissional, bem como do 

curso de educação de jovens e adultos”. O diretor nos informou ainda que “cerca de 95 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art128
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art129.


 

 

internos/apenados participam dos cursos”. Informou também que no mês de agosto de 2009 

iniciou um curso de capacitação de pedreiro no presídio. O mesmo mostra-se preocupado com 

a socialização e ressocialização dos internos e está sempre buscando alternativas para 

melhorar a condição de vida dos encarcerados. Tratamento mais digno e humano possível 

atendendo inclusive os familiares do preso em prol da sua ressocialização. Fazendo com que 

participem das reuniões e tomem conhecimento dos cursos e das oportunidades oferecidas. O 

Diretor acredita que 90 % dos apenados são recuperados (são ressocializados). Em nossa 

pesquisa não constatamos a necessidade da realização do curso de libras na Penitenciária. 

 Os apenados que estão no semi-aberto vieram da progressão da pena, ou seja, vieram 

do regime fechado.  Nos últimos anos um interno concluiu o curso de Direito e mais 

recentemente outro se graduou em enfermagem. “Quero dizer com isso que existe a 

recuperação do apenado”, informou o Diretor do presídio à época.  

 Cerca de 80 alunos participam da Educação de Jovens e Adultos – EJA. As aulas 

acontecem semanalmente em dias alternados, ou seja, um dia para o regime aberto e o 

segundo dia para o regime fechado. São duas aulas por semana para cada regime nos turnos 

matutino e vespertino. Ministrados por professores do Centro Educacional Pe. Alfredo 

Simonetti. O pavilhão feminino foi desativado nos primeiros meses de 2009. Qualquer mulher 

com trânsito em julgado da sua sentença condenatória cumpria a pena na Penitenciária Dr. 

João Chaves, em Natal/RN. Atualmente e nos últimos 03 (três) anos a Ala Feminina foi 

reativada, voltando a funcionar normalmente. 

 

ENTREVISTA COM UM APENADO DO REGIME FECHADO 

 

 Entrevistamos 12 (doze) apenados do regime fechado. Há internos/apenados 

analfabetos em sua maioria. A população carcerária é de aproximadamente 200 (duzentos) 

apenados. Em nossa pesquisa acadêmica identificamos um apenado que cursava o 3º 

(terceiro) período do curso superior de Direito quando foi preso pela prática de um crime.  O 

mesmo está escrevendo um livro intitulado: “A justiça aos olhos de um apenado”.  Segundo 

nos disse o próprio apenado: “o meu livro encontra-se com 300 páginas redigidas de forma 

manuscrita e, desejo encontrar uma editora para publicá-lo”. 

 

 

 

 



 

 

JURISPRUDÊNCIA 341 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ  

 

  O presente entendimento se aplica aos apenados nos regime fechado ou semi-aberto.  

Embora a Súmula nº. 341 de 27 de junho de 2007 não tenha efeito vinculante
7
, poderá ser 

pleiteada em juízo. A Lei de Execução Penal – LEP preceitua apenas a remição da pena dos 

condenados que trabalham. A Súmula do Superior Tribunal de Justiça tem como base sete 

decisões proferidas entre os anos de 2003 e 2005, no que diz respeito a julgamentos de 

Recursos Especiais e Habeas Corpus. Julgando procedente a remição da pena pelo estudo. 

Alguns apenados já foram beneficiados com o cumprimento da Súmula 341 do STJ nos 

Estado do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.   

 É a extensão do conceito de trabalho voltado para atividades intelectuais do apenado.  

A redação da súmula tem como base o artigo 16 da Lei de Execução Penal – LEP. 

E

m

  

Em junho de 2011 entrou em vigor a Lei 12.422 que altera a Lei no 7.210, de julho 

de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a remição de parte do tempo de 

execução da pena por estudo ou por trabalho.  

Sem dúvida que a Direção do Complexo Penal Estadual Mário Negócio tem 

envidados esforços para mudar essa realidade no sistema prisional local, porém, o Estado do 

Rio Grande do Norte precisa assumir essa política pública educacional nos presídios para 

conceder dignidade aos apenas e mudar sua realidade. 

PORTARIA CONJUNTA Nº 276, DE 20 DE JUNHO DE 2012 

 

            A Portaria nº 276 do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) preceitua que o 

apenado dos Presídios Federais que desejarem remir a pena, poderá fazê-lo também bela 

leitura, terão direito a diminuição da pena em 04 (quatro) dias para cada livro lido. O 

apenado deverá ler e resumir ou fazer uma resenha para cada obra lida num lapso temporal 

compreendido entre 21 e 30 dias. Abaixo vide na íntegra a Portaria nº 276. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL 
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  É um mecanismo pelo qual os juízes são obrigados a seguir o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), ou pelos tribunais superiores, sobre temas que já tenham jurisprudência consolidada. 



 

 

DOU de 22/06/2012 (nº 120, Seção 1, pág. 25) 

Disciplina o Projeto da Remição pela Leitura no Sistema Penitenciário Federal 

O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL e o DIRETOR-GERAL 

DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, resolvem: 

Art. 1º - Instituir, no âmbito das Penitenciárias Federais, o Projeto "Remição pela Leitura", 

em atendimento ao disposto na Lei de Execuções Penais, no que tange à Assistência 

Educacional aos presos custodiados nas respectivas Penitenciárias Federais. 

Parágrafo único - O referido Projeto poderá ser integrado a outros projetos de mesma 

natureza que venham a ser executados nas Penitenciárias Federais. . 

Art. 2º - O Projeto visa à possibilidade de remição da pena do custodiado em regime 

fechado, em conformidade com o disposto no artigo 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984, alterado pela Lei 12.433/2011, de 29 de junho de 2011, concomitantemente com a 

Súmula 341 do STJ, com o Art. 3º, III da Resolução nº 2 do Conselho Nacional de 

Educação e com o Art. 3º, IV da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária, o qual associa a oferta da educação às ações complementares de fomento à 

leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. 

Art. 3º - A participação do preso dar-se-á de forma voluntária, sendo disponibilizado ao 

participante 01 (um) exemplar de obra literária, clássica, científica ou filosófica, dentre 

outras, de acordo com as obras disponíveis na Unidade, adquiridas pela Justiça Federal, 

pelo Departamento Penitenciário Nacional e doadas às Penitenciárias Federais. 

Parágrafo único - Tendo em vista a real efetivação do projeto, é necessário que haja nos 

acervos das Bibliotecas das Penitenciárias Federais, no mínimo, 20 (vinte) exemplares de 

cada obra a serem trabalhadas no projeto. 

Art. 4º - Segundo o critério objetivo, o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) 

dias para leitura de uma obra literária, apresentando ao final deste período uma resenha a 

respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de 04 

(quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a 

possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo 

com a capacidade gerencial da Unidade. 

Art. 5º - O critério subjetivo possui embasamento legal no artigo 126 da Lei nº 7210, de 11 

de julho de 1984, equiparando-se ao trabalho intelectual, e considerar-se-á a fidedignidade e 

a clareza da resenha, sendo desconsideradas aquelas que não atenderem a esse pressuposto. 

Art. 6º - O referido Projeto desenvolver-se-á de acordo com: 

http://www.lex.com.br/doc_90309_LEI_N_7210_DE_11_DE_JULHO_DE_1984.aspx#126
http://www.lex.com.br/doc_90309_LEI_N_7210_DE_11_DE_JULHO_DE_1984.aspx#126
http://www.lex.com.br/doc_21653222_LEI_N_12433_DE_29_DE_JUNHO_DE_2011.aspx
http://www.lex.com.br/doc_90309_LEI_N_7210_DE_11_DE_JULHO_DE_1984.aspx#126
http://www.lex.com.br/doc_90309_LEI_N_7210_DE_11_DE_JULHO_DE_1984.aspx#126


 

 

I - A seleção dos presos participantes e a orientação de suas atividades será feita pela equipe 

de tratamento penitenciário, sendo que a avaliação das resenhas elaboradas ficarão a cargo 

de comissão específica, a ser nomeada pelo Diretor de cada Penitenciária Federal e 

presidida pelo (a) Chefe (a) da Divisão de Reabilitação da respectiva Unidade. 

II - A comissão de que trata o inciso I do presente artigo será composta por servidores das 

Unidades Prisionais Federais - Especialistas em Assistência Penitenciária, Técnicos em 

Assistência Penitenciária, Agentes Penitenciários Federais e por servidores de instituições 

parceiras. 

III - Podem participar do referido Projeto todos os presos da Unidade que tenham as 

competências de leitura e escrita necessárias para a execução das atividades referentes ao 

mesmo, principalmente aqueles que não estiverem sendo atendidos pela escola regular ou 

por outras oficinas/projetos extracurriculares. 

IV - A avaliação das competências de que trata o inciso II do presente artigo ficará a cargo 

do(a) Pedagogo(a) da respectiva Unidade Penal Federal ou de servidor designado pelo 

presidida pelo (a) Chefe (a) da Divisão de Reabilitação da respectiva Unidade. 

V - O preso participante do Projeto receberá orientações para tal, preferencialmente, através 

de Oficinas de Leitura, sendo cientificado da necessidade de alcançar os objetivos propostos 

para que haja a concessão da remição de pena, a saber: 

a) ESTÉTICA: Respeitar parágrafo; não rasurar; respeitar margem; letra cursiva e legível; 

b) LIMITAÇÃO AO TEMA: Limitar-se a resenhar somente o conteúdo do livro, isto é, não 

citar assuntos alheios ao objetivo proposto; 

c) FIDEDIGNIDADE: proibição de resenhas que sejam consideradas como plágio. 

VI - As Oficinas de Leitura, com vistas ao incentivo à leitura e ao desenvolvimento da 

escrita como forma criativa de expressão, abrangerá um universo maior de participantes e 

será realizada pela equipe de tratamento penitenciário e possíveis colaboradores, em salas 

de aula ou oficinas de trabalho, em data previamente agendada junto a Divisão de 

Segurança e Disciplina. 

VII - A Comissão organizadora do Projeto analisará os trabalhos produzidos, observando os 

aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro trabalhado. O 

resultado deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz Federal da Execução de 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 de pena aos que alcançarem 

os objetivos propostos. 

VIII - Aos integrantes da Comissão supracitada deverá ser dada ciência dos termos 

do Artigo 130, da Lei nº 7.210/84, acerca da possibilidade de constituição de crime por 

atestar com falsidade um pedido de remição de pena. 

http://www.lex.com.br/doc_90309_LEI_N_7210_DE_11_DE_JULHO_DE_1984.aspx#130


 

 

Art. 7º - A remição será aferida e declarada pelo juiz federal corregedor, ouvidos o 

Ministério Público Federal e a defesa. 

§ 1º - A Direção da Penitenciária Federal encaminhará mensalmente ao juiz federal 

corregedor cópia do registro de todos os presos participantes do projeto, com informação 

referente ao item de leitura de cada um deles, de acordo com o Art. 4º deste dispositivo. 

§ 2º - Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal 

AUGUSTO EDUARDO DE SOUSA ROSSINI - Diretor-Geral do Departamento 

 

  

CONCLUSÃO 

  A referida lei está em vigor e será necessário apenas que os advogados dos réus 

requeiram o cumprimento da pena, com base na Constituição Federal em seus artigos 1º, 

incisos II – a cidadania e III – a dignidade da pessoa humana. O Caput do artigo 5º “Todos 

são iguais perante a lei...”, do artigo 205 ao 214 da Constituição Federal que trata da educação 

e, de acordo com o que preceitua a Súmula 431 do Superior Tribuna de Justiça – STJ e a 

Nova Lei 12.433/11 para assegurar o direito a educação no Sistema Prisional brasileiro. E, aos 

presos que cumprem pena nos presídios federais poderão remir a pena pela leitura de livros, 

de acordo com a Portaria nº 276. 

  Não buscamos esgotar o tema em apreço.  Poderemos fazer a seguinte reflexão: será 

que o Estado brasileiro cumpre o seu papel constitucional de viabilizar uma educação digna 

para todos? Seria de bom alvitre que os programas de educação de jovens e adultos e o curso 

de Língua Brasileira de Sinais – Libras no regime carcerário fossem viabilizados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em parceria com a sociedade civil e Organizações 

Não-Governamentais? Temos uma norma geral que é a Constituição Federal, uma Lei 

Especial e uma Súmula para que possamos provocar o judiciário. Tudo isso parece não ser 

suficiente para implementarmos uma política educacional carcerária mais digna em nosso 

país, pois falta efetividade, desejo e a vontade, no âmbito administrativo para o cumprimento 

das normas para dispensar aos apenas o direito à educação, pois os mesmos estão apenas e 

fundamentalmente com a restrição da liberdade, não podendo ser negado o acesso a educação. 
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