
 

1 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

O período de prova do tempo do Sursis pode ser 

considerado tempo de cumprimento de pena? 

 

 
Álvaro Mayrink da Costa 
Doutorado (UEG). Professor 

Emérito da EMERJ. Desembargador 

(aposentado) do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

A expressão “sursis à l’exécution de la peine” vem no 

projeto do Código Penal francês e é consagrada pelo uso 

na legislação belga. A Bélgica foi o país que, em primeiro 

lugar na Europa, o incluiu em sua legislação positiva por 

meio da Lei de 31 de maio de 1888.  

O sistema anglo-americano surge com o probation 

system, que é usado pela primeira vez por John Augustus, 

que a introduziu na prática dos tribunais aproximadamente 

em 1841. Foi em Massachusetts (1896) que ocorreu a 

primeira prática do probation para jovens infratores 

primários, objetivando a evitação da contaminação 

carcerária. Na Inglaterra, o probation se origina de uma 

forma de assistência voluntária, estando seu texto básico 

na seção nº 8 (1) do Criminal Justice Act (1948), que 

aperfeiçoa o velho Probation of Offenders Act (1907). 

Para os ingleses, o “probation was not, and is not, a 

sentence; it was inplied consequence of, and is now the 

condition of, a type of binding over” foi o diploma citado 

que regulou a suspensão condicional na Inglaterra, embora 
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desde 1847 o magistrado inglês tivesse a faculdade de não 

prolatar a sentença condenatória de jovens infratores, 

apenas declarando a culpabilidade e admoestando-os, ou 

somente aplicando a pena de multa. A maioria das 

legislações tradicionais entende a suspensão como medida 

penal complementar junto ao sistema e não probatória 

autônoma, distinta e independente da condenação 

criminal. A diferença básica entre o sistema franco-belga 

e o anglo-americano é que, no primeiro, a condenação é 

pronunciada, ao passo que, no segundo, há sua própria 

suspensão. A vantagem deste é de não estigmatizar o 

infrator com a tarjeta da condenação, apresentando como 

grave inconveniente deixar o processo sem solução final 

durante longo período e com maior complexidade 

operacional. A nossa suspensão condicional do processo 

não suspende a pena nem a sentença, mas o próprio 

processo, antes de iniciar-se a instrução processual. 

A doutrina germânica divide em três vertentes 

divergentes a natureza jurídica do sursis: a) forma de 

sanção autônoma (eigenständige Strafart); b) medida de 

correção (Massregel), que permite suprir o lado punitivo 

(Ubel) da pena; c) compromisso entre Strafe e Massregel. 

O Supremo Tribunal Federal alemão afirma que a RzBw é 

um meio de sanção penal de um gênero novo (Neuartiges 

Mittel der Strafsanktion). É uma das espécies das 

denominadas medidas penais alternativas ao cumprimento 

da pena privativa de liberdade imposta, tanto que na 

modelagem da atualidade é composto da prestação de 

serviço à comunidade ou à limitação de fim de semana. 

No Brasil, a suspensão condicional da pena (sursis à 
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l’execution) foi introduzida com o Decreto nº 16.588, de 6 

de setembro de 1924, objetivando evitar a promiscuidade 

carcerária e a reincidência. O Direito pátrio adotou o 

modelo franco-belga e surgiu pelas mãos de Emeraldino 

Bandeira, em 1906, que copiou o modelo Bésenger. Ainda 

tivemos os projetos Galdino Siqueira (1913) e do Min. 

João Luís Alves, que se converteu no Decreto nº 

16.558/24, que é a primeira lei pátria que regula a 

suspensão condicional da pena. 

Desde a Reforma de 1984, o sursis deixou de 

constituir-se em um incidente da execução ou direito 

público subjetivo do apenado. Medida penal restritiva de 

liberdade, alternativa à execução da pena privativa de 

liberdade, que como instrumento de política criminal, 

diante de determinadas condições, objetiva a evitação da 

contaminação deletéria do cárcere. A circunstância de ser 

revogado e ter o apenado que cumprir a pena imposta sem 

o abatimento do lapso de tempo de cumprimento do 

período de prova, não retira o caráter sui generis de sua 

execução. A matéria é polêmica, principalmente, em 

relação ao “período de prova” como tempo de 

cumprimento de pena.  

Sendo o sursis a suspensão da execução da pena, 

impedindo que ela se inicie (art. 77 do Código Penal), o 

entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal é 

no sentido de que “não cabe ter como tempo de 

cumprimento da pena o período de prova exigido para a 

suspensão condicional da pena” (STF, HC 117.855/SP, 1ª 

T., rel. Min. Luiz Fux, j. 24.09.2013). Na Segunda Turma, 

na mesma direção, por maioria, é o entendimento de que 
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“Suspensão condicional da pena. Período de prova. 

Equiparação à pena cumprida: Impossibilidade” (STF, 

HC 123.698/PE, relª. Minª. Cármen Lúcia j. 17.11.2015). 

Sublinhe-se, a decisão no HC 129.209/PE, da relatoria do 

Min. Dias Toffoli, que realça em seu voto “Tanto o sursis 

não traduz cumprimento da sanção que, revogado o 

benefício, a pena privativa de liberdade imposta deverá 

ser integralmente cumprida sem que haja detração do 

período de prova eventualmente já decorrido até a data 

da revogação” (STF, HC 129.209/PE, por maioria, j. 

17.11.2015). Em sentido contrário, minoritário, 

posicionam-se os Ministros Gilmar Mendes, Marco 

Aurélio e Teori Zavascki. Na Segunda Turma, no HC 123. 

827/RJ, em que foi relator, vencido, o Min. Teori 

Zavascki, que sustentou em trecho de seu voto que 

“indispensáveis, por fim, algumas considerações sobre a 

natureza da suspensão condicional da pena, sobretudo em 

razão das premissas lançadas nos precedentes da 

Primeira Turma, segundo as quais o sursis não ostenta a 

categorização jurídica de pena; por isso, que não se deve 

confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido 

para a obtenção desse benefício como o requisito 

temporal relativo ao cumprimento de 1/4 da pena. Essa 

orientação merece certo grau de reserva, desperta a 

discussão sobre a própria natureza do sursis, ao qual a 

doutrina, com certa uniformidade, costuma atribuir 

caráter sancionatório” (STF, HC 123.827/RJ, rel. Min. 

Teori Zavascki, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 

17.11.2015). Aduza-se que, ainda, em decisão 

monocrática, o Min. Celso de Mello sustentou que “O 
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‘sursis’ não ostenta a categorização jurídica de pena, 

mas, antes, medida alternativa a ela; por isso que não 

cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova 

exigido para a obtenção desse benefício com o requisito 

temporal relativo ao cumprimento de 1/4 da pena 

privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino 

e, consectariamente, a extinção da punibilidade” (STF, 

HC 128.613/AM, j. 30.6.2015). Na esfera de âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, citam-se: a) “Pena de 

reclusão. Suspensão condicional da execução da pena. 

Cômputo do período de prova para todos os efeitos” (STJ, 

REsp 1.516.183/PE, 2ª T., rel. Min. Herman Benjamin, j. 

8.11.2016); b) “Tendo em vista que o período de prova do 

sursis não é computado como tempo de efetivo 

cumprimento de pena, a paciente não faz jus à concessão 

de indulto, por ausência do requisito objetivo. Inexiste, 

portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão 

da ordem de ofício” (STJ, HC 350.345/RS, 5ª T., rel. Min. 

Ribeiro Dantas, j. 6.10.2016). 

Repete-se que é medida de política criminal que busca 

evitar que o condenado primário e não possuidor de maus 

antecedentes, por ter realizado delito de pequeno potencial 

ofensivo, seja atirado à contaminação deletéria do cárcere, 

conduzindo-o à reincidência. A prisão é promíscua, 

degradante e estigmatizante, razão pela qual, deve o 

magistrado, sempre que possível e oportuno, evitá-la. Em 

nosso Direito, a suspensão condicional da execução da 

pena privativa de liberdade se constitui em uma espécie 

de gênero de medidas penais alternativas à aplicação da 

pena privativa de liberdade, diferenciando-se em sua 
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execução (período de prova) subsequente ao trânsito em 

julgado da condenação (certeza da imposição da pena 

privativa de liberdade), possuindo caráter de medida 

penal alternativa ao encarceramento. 

Sendo a suspensão condicional da pena instrumento de 

política criminal para a evitação da contaminação 

carcerária, diante de condenado com perfil específico e 

crimes de menor potencial ofensivo, é reservada às penas 

privativas de liberdade, que por suas características sui 

generis não se estende às restritivas de direito e à multa. 

Não se trata de uma condição resolutiva, não apaga os 

efeitos da condenação. A suspensão condicional da 

execução penal se diferencia das demais penas 

alternativas, que lhe outorga um caráter sui generis, visto 

que só se executa após o trânsito em julgado da 

condenação. Dá a certeza da punição com a possibilidade 

da revogação e, por consequência, o cumprimento integral 

da pena privativa de liberdade, sem desconto do tempo 

suspenso.  

O período de prova se inicia com a realização da 

audiência admonitória. O condenado deverá ser intimado 

pessoalmente ou por edital para saber de sua aceitação ou 

não das obrigações e deveres impostos. Transitada em 

julgado a sentença condenatória, o magistrado a lerá ao 

condenado, em audiência advertindo-o das consequências 

de nova infração penal e do descumprimento das 

condições impostas. Ainda dispõe a Lei de Execução 

Penal que, quando a suspensão condicional da pena for 

concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as 

condições. O tribunal, ao conceder a suspensão 
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condicional da execução da pena, poderá conferir ao juízo 

da execução a incumbência de estabelecer as condições e 

realizar a audiência admonitória. Intimado pessoalmente 

ou por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias; se o 

condenado não comparecer injustificadamente à audiência 

admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será 

executada imediatamente a pena, ex vi dos arts. 159 a 161 

da Lei de Execução Penal. 

Denomina-se “período de prova”, o tempo em que o 

condenado tem suspensa a execução da pena imposta, 

objetivando a não contaminação pelo efeito deletério do 

encarceramento. A Reforma Penal de 1984 estabeleceu o 

prazo de 2 (dois) a 4 (quatro) anos no caso do sursis 

comum ou simples e de 4 (quatro) a 6 (seis) nas hipóteses 

do etário ou humanístico. A diretriz doutrinária é na 

direção de que deva ser fixado segundo: a) a natureza do 

crime; b) perfil do autor; c) quantidade da pena, por 

decisão fundamentada do magistrado. A revogação obriga 

o condenado a cumprir integralmente a pena imposta, sem 

descontar o lapso de tempo de prova cumprida.  

Há prorrogação automática do prazo de suspensão até 

o julgamento definitivo em caso de estar sendo processado 

(ação penal) por outro crime ou contravenção (STJ, 

175.758/SP, 5ª T., rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 4.10.2011; 

REsp 1.107.269/MG, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 

2.6.2009). Durante a prorrogação, as condições 

estabelecidas devem acompanhá-la. O período de prova 

tem o caráter educativo e corretivo, servindo de alerta ao 

condenado para o dever de comportar-se conforme as 

normas legais postas. O correto seria a existência de uma 
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equipe multidisciplinar de apoio da assistência social do 

juízo da execução, por grupo de apenados no cumprimento 

do período de prova, para dar apoio diante de seus 

conflitos no cotidiano da vida, e não “aguardar” 

passivamente a ruptura do termo de obrigações, para fazê-

lo ingressar no deletério sistema penal. 

Terminado o período de prova, sem que tenha 

ocorrido a revogação, a pena será declarada extinta. Há 

duas correntes: a) não há possibilidade da revogação 

quando descoberta a posteriori causa de revogação 

obrigatória. Expirado o prazo do período de prova 

suspenso ou prorrogado sem que tenha ocorrido durante o 

seu curso motivo legal para a revogação será declarada 

extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade 

diante do integral cumprimento do sursis; b) em sentido 

contrário, a orientação pretoriana que admite a 

possibilidade da revogação (STF, HC 91.562/PR, 2ª T., 

rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9.10.2007; STJ, HC 

59.557/RJ, 5ª T., rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22.8.2006). O 

juiz da execução declarará a extinção da pena privativa de 

liberdade pelo cumprimento do período de prova, que 

também poderá ocorrer, sem a declaração formal, 

bastando o lapso de tempo ocorrido sem revogação. 
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