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Suspensão condicional da pena
Conceitos e requisitos

A suspensão condicional da pena é o instituto de política criminal que se destina a evitar
o recolhimento à prisão do condenado, submetendo-o à observância de certos requisitos
legais e condições estabelecidas pelo juiz, perdurando estas durante tempo
determinado, que quando encerrado, senão revogada a concessão, considera-se extinta
a punibilidade.
Requisitos:
Artigo 77, CP:
“A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; 
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.”
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Espécies de sursis:

Espécies Características Período de Prova
Simples Não reparou o dano/

No 1º ano presta
serviço a comunidade
ou limitação aos finais
de semana

2 a 4 anos

Especial Reparação dos danos/
Condições
estabelecidas pelo juiz

2 a 4 anos

Etário 70 anos ou mais/ até 4
anos

4 a 6 anos

Humanitário Até 4 anos/ doença
grave

4 a 6 anos
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Período de provas

É o intervalo que o juiz tem para verificar a conduta do agente, visando a extinção da

pena.

Contravenção penal: 1 a 3 anos

Sursis comum: 2 a 4 anos

Sursis etário/ humanitário: 2 a 6 anos

Revogação
• Obrigatória:
A primeira causa de revogação obrigatória ocorre quando o beneficiário, no curso do
prazo, “é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso”. A segunda causa de
revogação obrigatória do sursis ocorre quando o beneficiário frustrar, embora solvente,
a execução da pena de multa.
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Comprovada a impossibilidade de revogação, por dificuldades econômicas ou outra
causa, não se pode revogar o benefício. Por fim, revoga-se obrigatoriamente o sursis,
quando o condenado descumpre a condição do art. 78, §1º do CP: "No primeiro ano do
prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação
de fim de semana.”

• Facultativa:
As causas de revogação facultativa do sursis estão previstas no art. 81, §1º do CP. Pode a
suspensão ser revogada, em primeiro lugar, se o condenado deixar de cumprir qualquer
das condições impostas. Refere-se a lei às condições jurídicas previstas no art. 79 do CP,
bem como aquelas escolhidas pelo magistrado entre as do art.78, § 2º do CP, quando de
concessão do sursis especial.
A condenação irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal e o
descumprimento da prestação de serviços à comunidade ou da limitação de fim de
semana, acarretam a revogação facultativa do beneficio.
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Extinção da pena:

Artigo 82, CP:
“Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena
privativa de liberdade.”


