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CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE SURSIS NA CONCESSÃO DO INDULTO 

 

 

 

Eliézer Maciel Batista  

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise da possibilidade de se considerar o período de prova do 

sursis para concessão do benefício do indulto. O instituto do indulto exige uma série de 

requisitos para que seja concedido, dentre eles, o cumprimento de parte da pena pelo 

condenado. Com isso, surge a discussão a respeito dos beneficiários da suspensão condicional 

da pena, questionando se o período suspenso é contabilizado para o preenchimento desse 

requisito e se o sujeito terá direito ao indulto. Levando isso em consideração, apresentamos as 

características de cada instituto, sursis e indulto, levantando suas definições, requisitos e 

condições. Observamos o entendimento dos doutrinadores a respeito do tema, além de 

analisar as diferentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que mostraram divergência entre 

os ministros em seus posicionamentos. Relacionando os institutos e feitas as demais análises 

doutrinárias e jurisprudenciais, pode-se entender o período de prova da suspensão como 

medida restritiva de liberdade capaz de preencher o requisito exigido para concessão do 

indulto. 

 

Palavras-chave: Extinção da punibilidade. Indulto. Sursis. 

 

CONSIDERATION OF THE PERIOD OF SURSIS IN THE GRANTING OF PARDON  

  

 

ABSTRACT 

 

This study presents an analysis of the possibility to considering the probation period of the 

sursis to grant the benefit of the pardon. The institute of the pardon needs a series of 

requirements to be granted, among them, the fulfillment of part of the sentence by the 

convicted. This way, a discussion arises about the beneficiaries of the conditional suspension 

of the sentence, questioning if the suspended period is accounted for fulfilling this 

requirement and if the person will have the right to pardon. With this in mind, we present the 

characteristics of each institute, sursis and pardon, raising its definitions, requirements and 

conditions. We observe the understanding of the doctrinators on the subject, besides analyzing 

the different decisions of the Federal Supreme Court, which show divergence among the 

ministers in their positions. Relating the institutes and concluded the other doctrinal and 

jurisprudential analyzes, the probation period of the suspension can be understood as a 

restrictive measure of liberty capable of fulfill the demanding requirement for granting 

pardon. 

 

 

Keywords: Punishability extinction. Sursis. Pardon. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A problemática do sistema penitenciário exigiu do Estado ferramentas de 

política criminal. Dentre elas estão os institutos abordados neste trabalho, sendo o sursis e o 

indulto. Compreendendo o indulto como ato de clemência do Poder Público, busca-se 

entender se o período de sursis ou suspensão condicional da pena deve ser contabilizado para 

preenchimento do requisito que o indulto exige para que seja concedido. 

É por meio de decreto presidencial que se estabelecem os requisitos para 

concessão do indulto, no qual constará a quantidade de pena que deve ter sido cumprida pelo 

condenado para que este tenha direito ao perdão. Por outro lado, a suspensão condicional da 

pena tem seus requisitos previstos em lei e, quando preenchidos pelo condenado, este é 

submetido a certas condições por um determinado período de prova. Ambos os institutos 

resultam em extinção da punibilidade. 

A discussão abrangida por este trabalho procura verificar se o período de 

prova que está sendo cumprido pelo condenado deve ser contabilizado, para fins de concessão 

de indulto, como cumprimento de parte da pena, de forma equiparada, preenchendo assim o 

requisito objetivo exigido no decreto. 

A possibilidade de se considerar esse período suspenso na concessão do 

indulto surge a partir da idéia de que o condenado beneficiado com o sursis não está 

plenamente livre, pois cumpre vários requisitos estabelecidos na sentença que o concedeu, 

tendo sua liberdade restrita. 

Promovendo tal questionamento, temos por objetivo verificar, levando em 

conta a finalidade dos institutos trabalhados, se o período de prova do sursis representa uma 

medida restritiva de liberdade, cujas condições tornam o tempo suspenso uma forma 

equiparada ao cumprimento da pena para que seja concedido o indulto ao condenado.  Além 

disso, buscamos constatar se as condições pessoais necessárias para receber a suspensão, 

fazem do beneficiário digno de receber o indulto. 

É de extrema importância a discussão sobre o tema, ante a ausência de 

previsão legal, que deixa uma lacuna em relação a essa possibilidade, restando aos tribunais 

decidir os casos que tratam do assunto. As interpretações variadas a respeito do que tratamos 
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nesse trabalho pode gerar uma insegurança jurídica que, a depender do entendimento do 

julgador, pode prejudicar o condenado que teve sua pena suspensa. 

Para embasar os estudos realizados neste trabalho, foi realizada pesquisa 

bibliográfica, observando o ponto de vista de doutos doutrinadores sobre a definição dos 

institutos abordados, bem como em relação a problemática levantada. Ainda, foram 

analisados os entendimentos dos tribunais sobre o tema, tendo em vista as diferentes 

manifestações dos ministros no STF. 

Primeiramente, tratamos dos institutos de maneira individual, será abordado 

no primeiro tópico o sursis, trazendo seu conceito, suas espécies, requisitos e condições no 

período de prova. No segundo tópico, definimos o instituto do indulto, demonstrando também 

de que forma ele é aplicado ao condenado. Por último, abordamos a problemática levantada, 

discutindo a possibilidade de se contabilizar o período de sursis para concessão do indulto, a 

observar as divergências nas manifestações do STF, a restrição da liberdade no período de 

prova e comparando os requisitos exigidos em ambos os institutos trabalhados. 
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2 SURSIS 

2.1 CONCEITO 

2.1.1 ORIGEM HISTÓRICA 

 

 

A partir do momento que se percebeu que a pena privativa de liberdade não 

cumpria a função ressocializadora que pretendia, sendo que a delinquência se mostrava uma 

consequência natural do aprisionamento, já que a prisão, principalmente as de curta duração 

em delitos de menor gravidade, parecia ineficaz para emendar o delinquente e provocava 

reincidência pelo contato com o ambiente prisional, passou a se buscar formas de evitar o 

aprisionamento, buscando cumprir o objetivo da pena sem o contato com cárcere. 

Nesse contexto surge o sursis, ou suspensão condicional da pena, com o 

objetivo de evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duração. 

Nasceu a partir do projeto de lei de um senador francês e iniciativa do Ministro da Justiça da 

Bélgica, surgindo o sistema belgo-francês deste instituto, que mais tarde seria adotado pelo 

Brasil, como explana Alexis Couto de Brito: 

 

 

O sursis, como é conhecida a suspensão condicional da execução da pena, nasceu do 

projeto de lei do senador francês Bérenger, mas antes que fosse aprovado e aplicado 

na França, em 1891, suas ideias serviram de inspiração para o Ministro da Justiça da 

Bélgica Jules Le June, e por sua iniciativa foi aprovada a Lei de 31 de maio de 1888. 

A origem do instituto é belgo-francesa, e seu nome sursis deriva da expressão a 

l’exécution de la peine. O Brasil optou por adotar o sistema belgo-francês em 1924 

por meio do Decreto 16.588, de 06 de setembro.1 

 

 

2.1.2 DEFINIÇÃO 

 

 

O sursis ou suspensão condicional da pena é a medida aplicada à execução 

da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, que permite a suspensão por dois a 

quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, também seus motivos e 

circunstâncias autorizem tal benefício.  

                                                           
1 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 321. 
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Por se tratar de medida aplicável diretamente na fase de execução, alguns 

autores entendem que para definir melhor este instituto, ele deve ser compreendido como 

suspensão condicional da execução penal, tendo em vista que o que se suspende não é a 

condenação, mas unicamente a execução da mesma, ou seja, seu efeito privativo de liberdade. 

Nesse raciocínio aponta Dotti que “Esta é a doutrina mais correta, pois é certo que a 

suspensão condicional da pena somente será concedida na sentença, ao final de um devido 

processo legal e limitar-se-á a suspensão da execução da pena e não aos efeitos da 

condenação”.2  

Ao definir o instituto da suspensão condicional da pena, Renato Marcão 

afirma: 

 

 

Consiste em permitir que o condenado não seja submetido ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade, desde que durante determinado período – denominado 

período de prova – cumpra as condições que se fixar. Na forma que se estabelecer, a 

execução da pena privativa de liberdade ficará suspensa, condicionalmente, do que 

decorre a acertada denominação.3 

 

 

Tem-se, portanto, o sursis como verdadeira medida descarcerizadora, tendo 

por finalidade evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta 

duração, evitando-se o convívio promíscuo e estigmatizante do cárcere.4 

O instituto em pauta é reconhecido tanto no Código Penal como na Lei de 

Execução Penal, sendo estabelecidos seus requisitos nos artigos 77 a 80 do Código Penal5 e 

nos artigos 156 a 163 da LEP6. Segundo os termos legais, a execução da pena privativa de 

liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que o 

condenado preencha determinados requisitos. Segundo Mirabete e Fabrinni, o termo poderá 

não indica uma faculdade do juiz em conceder a suspensão, na verdade trata-se de um direito 

subjetivo do sentenciado que preencher os requisitos legais. Tanto é assim que o art. 157 da 

Lei de Execução Penal dispõe ser obrigatória a manifestação do juiz, de maneira motivada, 

                                                           
2 DOTTI. Curso de Direito Penal - Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 588. 
3 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 286. 
4 GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal – Parte Geral – v. 1, 19. ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 789. 
5  Art. 77 - 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: [...] 
6 Art. 156. O Juiz poderá suspender, pelo período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, a execução da pena privativa de 

liberdade, não superior a 2 (dois) anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. [...] 
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sobre o sursis, quer o conceda, quer o denegue7. Tal conclusão já foi decidida pelo STF, “o 

réu tem direito à suspensão condicional da pena, se preenchidos os requisitos legais. Habeas 

corpus concedido para garantir o benefício”.8  

“Com a reforma penal determinada pela Lei 7.209/84, o sursis foi 

reformulado e passou a ser modalidade de execução de pena, adquiriu a natureza de pena 

efetiva, abandonando o antigo conceito de mero incidente de execução”.9 

Portanto, temos que o sursis é um direito subjetivo do condenado a pena 

privativa de liberdade, não superior a dois anos, quando este preencher os requisitos legais, 

com o objetivo de evitar o encarceramento e a influência negativa que este causa aos presos. 

 

 

2.2 ESPÉCIES DE SURSIS 

 

 

O Código Penal prevê quatro espécies de suspensão condicional da pena, são estas: 

 

a) Sursis simples:  

O sursis simples está previsto no § 1º do art. 78 do Código Penal10. Sendo 

cabível o instituto e determinado o período de prova, o juiz imporá na sentença penal 

condenatória as condições a serem cumpridas pelo réu. O condenado, no primeiro ano do 

prazo, deverá prestar serviços à comunidade (art. 46 do CP)11 ou submeter-se à limitação de 

fim de semana (art. 48 do CP)12. Uma destas restrições será imposta como a única condição a 

ser cumprida. 

O Código Penal permite a determinação pelo juiz de outras condições, como 

constata Alexis Couto de Brito: “De qualquer forma o art. 79 do CP garante maior 

                                                           
MIRABETE, Julio Fabrbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 725 e 

726. 
8 HC 63.038-3-SP, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, julg. 18/6/1985, p. 12.608 
9 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.286, 287. 
10  Art. 78 – [...] 

§ 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à 

limitação de fim de semana (art. 48). 
11 Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 

seis meses de privação da liberdade.  
12 Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 

(cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. 



9 

 

discricionariedade ao juiz para especificar outras condições que fica subordinada a suspensão, 

desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado”. 13 

 

b) Sursis Especial: 

 

O sursis especial está previsto no § 2º do art. 78 do Código Penal14. Neste, o 

condenado não fica sujeito à prestação de serviço à comunidade ou à limitação de fim de 

semana. Isto ocorre nos casos em que o condenado tenha: 

Reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

Possuir as circunstâncias do art. 59 do CP inteiramente favoráveis. 

O preenchimento de tais requisitos permite ao juiz substituir a 

exigência do § 1º, ou seja, a prestação de serviços à comunidade ou a 

limitação de fim de semana, podendo aplicar cumulativamente, em troca, as seguintes 

condições: 

a) proibição de frequentar determinados lugares;  

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; 

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades. 

 Como explica Rogério Grecco: “Além dessas condições, poderá o juiz 

impor outras, nos termos do art. 79 do Código Penal, desde que adequadas ao fato e à situação 

pessoal do condenado”.15 

 

c) Sursis etário: 

 

Sursis etário é aquele concedido em razão da idade do condenado, devendo 

ser maior de 70 anos à data da sentença concessiva, quando a pena não for superior a quatro 

anos. Nesta hipótese, a pena pode ser suspensa por quatro a seis anos, estando o condenado 

sujeito as condições do sursis simples ou especial, de acordo com o caso.  

                                                           
13 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 326. 
14  Art.78 – [...] 

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 

deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas 

seguintes condições, aplicadas cumulativamente:  

a) proibição de freqüentar determinados lugares;  

 b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;   

 c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 
15 GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal – Parte Geral – Vol. 1, 19. ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 794. 
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Alexis Couto de Brito, ao tratar o tema, explica que a idade não afasta as 

condições previstas na lei a serem atendidas pelo condenado que recebeu o benefício do 

sursis, nem mesmo as condições especiais autorizadas pelo art. 79 do Código Penal16. 17 

 

d) Sursis humanitário: 

 

O sursis humanitário permite ao condenado uma pena não superior a quatro 

anos, a possibilidade de suspensão condicional pelo período de quatro a seis anos, nos casos 

justificados por razão de saúde. Enquadram-se nesse caso os portadores do vírus HIV, 

tuberculosos, paraplégicos ou aqueles que tenham sua saúde seriamente abalada. Essa espécie 

de sursis foi uma inovação trazida pela Lei 9.714/98. 

 Com a concessão da suspensão condicional busca-se evitar o agravamento 

da condição de saúde do condenado, que certamente ocorreria caso fosse mantido no cárcere. 

As demais condições previstas no sursis simples ou especial devem ser 

aplicadas ao enfermo normalmente, havendo a possibilidade de mitigação apenas nos casos de 

absoluta incapacidade.18 

 

 

2.3 REQUISITOS 

 

 

Para obter a suspensão condicional da pena o condenado deve preencher os 

requisitos objetivos e subjetivos que estão elencados no art. 77 do Código Penal.19 

 

 

 

 

                                                           
16 Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que 

adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. 
17 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 327. 
18 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 327. 
19 Art. 77 - 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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2.3.1 REQUISITOS OBJETIVOS 

 

 

Os requisitos objetivos para a concessão do sursis são a natureza e 

quantidade da pena, como se observa no art. 77, caput, do CP20, e o não cabimento da 

suspensão por pena restritiva de direitos, de acordo com o inciso III21 do mesmo artigo. 

Limita-se a concessão do benefício ao condenado a pena privativa de 

liberdade, como explica Mirabete: “Em primeiro lugar, concede-se o sursis somente ao 

condenado a pena privativa de liberdade. Veda-se expressamente a suspensão da execução das 

penas de multa e restritiva de direitos (art. 80)22. Beneficiam-se, portanto, somente os 

condenados a penas de reclusão, detenção e prisão simples (nas contravenções)”.23 

Tem-se como requisito objetivo no sursis simples a condenação de pena 

privativa de liberdade não superior a dois anos. Já no sursis etário ou humanitário, a 

condenação de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos. 

Alexis Couto de Brito apresenta três limites para ser concedida a suspensão: 

 

 

São três os limites a serem considerados: a) não superior a dois anos, como regra 

preconizada o Código Penal para os crimes nele constantes e para a legislação 

extravagante (CP, art.77); b) não superior a três anos, nos crimes previstos na Lei de 

Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998, art. 16)24; e c) não superior a quatro anos nos 

casos de maiores de 70 anos ou aqueles cuja situação de saúde justifique a medida 

(CP, art 77, §2º).25 

 

 

No caso de condenação em dois processos diferentes, por crimes diversos, 

sendo concedido o sursis em ambos, quando transitado em julgado a sentença de um deles 

durante o prazo do benefício de outro, haverá causa de revogação de ambos. Porém, se a soma 

ou unificação das penas se mostrar inferior a dois anos pode-se ser reestabelecida a suspensão 

condicional.26 

                                                           
20  Art. 77 - 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: [...] 
21 Art. 77 [...] 

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. 
22 Art. 80 - A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa 
23 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 728. 
24 Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de 

condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos. 
25 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 323. 
26 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 728. 
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Entende-se mais benéfica ao réu a substituição da pena privativa de 

liberdade pela pena restritiva de direitos do que a concessão do sursis. Dessa forma o Código 

Penal só autoriza a suspensão condicional da pena nos casos em que não for cabível a 

substituição por pena restritiva de direito. Porém, se o condenado tiver direito ao sursis 

especial previsto no art. 78, §2º27, do Código Penal, não deve ser aplicada a substituição por 

restritiva de direito por se considerar mais gravosa, devendo ser concedida a suspensão 

condicional. 

Portanto, ao analisar os institutos de suspensão condicional da pena em 

comparação com a substituição da pena privativa por restritiva de direitos do art. 44 do CP28, 

pode se concluir que, em regra, o sursis se aplicará de forma residual, como salienta José 

Antônio Paganella Boschi: 

 

 

Com o advento da Lei nº 9.714/98, esse instituto, aliás, perdeu muito de seu espaço e 

vigor, porque se passou a admitir a substituição da pena privativa por restritiva de 

direitos e multa nas condenações de até quatro anos, ou seja, bem acima do limite 

que ensejava ou a substituição ou a concessão do sursis (ou seja, dois anos). 

Como resultado da interpretação literal do Código, portanto, a concessão da 

suspensão condicional da pena só será tecnicamente possível quando a reclusão ou 

detenção não ultrapassar a dois anos e na sentença o juiz declarar não cabível a 

substituição por restritiva de direitos (p. ex.: crime cometido com emprego de 

violência à pessoa – cuja pena não pode ser substituída –, mas sua execução pode ser 

suspensa mediante condições).29 

 

 

2.3.2 REQUISITOS SUBJETIVOS 

 

 

Os requisitos subjetivos da suspensão condicional da pena estão previstos 

no art. 77, incisos I e II, do Código Penal.30 

                                                           
27 Art. 78 – [...] 

§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a 

seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a 

suspensão. 
28 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] 
29 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2002. p. 390. 
30 Art. 77 – [...]  

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; 
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O primeiro diz respeito ao fato de não ser o condenado reincidente em crime 

doloso. Sobre o assunto, afirma Alexis Couto de Brito: 

 

 

O reincidente em crime doloso não poderá ser beneficiado pelo sursis. Para os 

efeitos deste requisito, bastará apenas uma condenação anterior a crime doloso, 

transitada em julgado, pois a sentença na qual se estará avaliando a possibilidade de 

concessão ou não do sursis certamente deverá ser a segunda ou subsequente 

condenação após o trânsito em julgado da condenação por crime anterior.31 

 

 

Ao observar a redação legal, contata-se que só impedirá a concessão do 

sursis no caso de condenação anterior pela prática de crime, e que tal crime tenha sido 

cometido dolosamente, afastando assim o impedimento do benefício nos casos de condenação 

por infração penal ou ainda por crime na modalidade culposa. Ainda, há de se notar que a 

condenação a pena de multa também não impede que seja concedida a suspensão. Assim 

descreve Rogério Greco: 

 

 

Dois detalhes merecem destaque em virtude da redação legal. Primeiro, a prática de 

crime anterior; segundo, o crime anterior deve ter sido cometido dolosamente. 

Assim, se o agente tiver cometido anteriormente uma contravenção penal, tal fato 

não impedirá a concessão do benefício. Se, contudo, tiver praticado um crime, este 

somente impossibilitará a concessão do sursis se houver sido cometido dolosamente, 

ou seja, a condenação anterior por crime culposo não impede a aplicação da 

suspensão condicional da pena. 

Deve-se ressaltar, ainda, o fato de que, mesmo que o agente tenha sido condenado 

anteriormente pela prática de crime doloso, se a ele tiver sido aplicada pena de 

multa, isolada ou mesmo em substituição à pena privativa de liberdade, tal 

condenação não impedirá a concessão do benefício, uma vez que o art. 77, § 1º, do 

Código Penal32 não levou a efeito qualquer distinção.33 
 

 

Mesmo se o réu for condenado anteriormente por crime doloso, se tiver 

decorrido mais de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração 

posterior, considerado o período de prova do sursis anterior ou livramento condicional, tal 

condenação não trará reincidência, havendo possibilidade de suspensão condicional da penal, 

                                                           
31 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 323. 
32 Art. 77- [...] 

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício. 
33 GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal – Parte Geral – v. 1, 19. ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 792, 793. 
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uma vez que readquire qualidade de primário. Porém, esta condenação anterior poderá ser 

considerada na análise dos antecedentes. 

O segundo requisito subjetivo está previsto no inciso II do art. 77 do Código 

Penal34, sendo: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

os motivos e as circunstâncias. Mirabete aponta que esse requisito tem a finalidade de avaliar 

a periculosidade do condenado, ou seja, a existência de condições pessoais que indiquem a 

probabilidade do sujeito voltar a delinquir, caso em que não deve ser beneficiado com o 

sursis.35 

Esclarece Cezar Roberto Bitencourt: 

 

 
O conceito de pena necessária de von Liszt adotado no final do art. 59 se consolida 

no inciso II do art. 77. Os elementos definidores da medida da pena, culpabilidade, 

antecedentes, conduta social, personalidade do réu, motivos e circunstâncias do 

crime informarão da conveniência ou não da suspensão da execução da pena 

aplicada na sentença. 36 

 

 

2.4 PERÍODO DE PROVA 

 

 

O juiz, ao analisar os requisitos necessários à concessão do sursis, quando 

estes estiverem presentes, deverá conceder a suspensão condicional da pena e, na própria 

sentença condenatória, especificar as condições a serem cumpridas pelo condenado, em 

substituição à pena privativa de liberdade, conforme estabelecido no art. 78 do Código 

Penal.37 

O período de prova deverá ser estabelecido no mínimo de dois e no máximo 

de quatro anos para o sursis simples. 

Como exceção a esse prazo podemos citar o sursis etário, como esclarece 

Alexis Couto de Brito: 

 

                                                           
34 Art. 77 – [...] 

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; [...] 
35 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N., Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 734. 
36 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 230-

231. 
37 Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das 

condições estabelecidas pelo juiz. 



15 

 

Temos algumas exceções aos prazos. A primeira, prevista no §2º do art. 77, que para 

os maiores de 70 anos e para os doentes em estado grave permite a suspensão pelo 

período de quatro a seis anos. Embora pareça contraditório, o prazo maior justifica-

se pela possibilidade da concessão do sursis a condenação também maior, que 

possam alcançar até quatro anos, enquanto, como visto acima, aos demais 

condenados somente poderá alcançar as penas de até dois anos.38 

 

 

Além desta, há a exceção prevista na Lei de Contravenções Penais que 

permite a suspensão da execução da pena por prazo não inferior a um ano nem superior a três 

anos, devido as penas de prisão simples com duração menor do que as do Código Penal. 

Também se observa exceção no art. 5º da Lei de Crimes contra a Segurança 

Nacional39 e no art. 84 do Código Penal Militar40, que permitem a suspensão da condenação 

até dois anos, pelo prazo de dois a seis anos. 

Em regra, o juiz deve estabelecer o período de prova mínimo legal, sendo 

que a fixação da suspensão por prazo superior deve ser devidamente justificada, assim 

entende Mirabete: 

 

 

O período de prova deve ser fixado segundo a natureza do crime, a personalidade do 

agente e a severidade da pena, não podendo o juiz, senão em hipóteses excepcionais, 

estabelecê-lo no prazo máximo. Exige-se que seja justificada expressamente a 

exacerbação, quando for fixado prazo superior ao mínimo. É indispensável que o 

condenado conheça os motivos da fixação do prazo superior ao mínimo para, 

eventualmente, contestar a fundamentação em recurso que interpuser.41 

 

 

As condições estabelecidas para o período de prova podem ser legais ou 

judiciais, de acordo com Rogério Greco42. Legais são aquelas que já constam previamente na 

lei e estão dispostas no art. 78, § 2º, do Código Penal43, sendo estas:  

a) proibição de frequentar determinados lugares;  

                                                           
38 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 322. 
39 Art. 5º - Em tempo de paz, a execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser 

suspensa, por dois a seis anos, desde que: [...] 
40 Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 

(dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: [...] 
41 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N., Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 772. 
42 GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal – Parte Geral – v. 1, 19. ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 791. 
43 Art. 78 – [...] 

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 

deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas 

seguintes condições, aplicadas cumulativamente: 

a) proibição de freqüentar determinados lugares; 

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; 

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 
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b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;  

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades.  

Já as condições judiciais são aquelas que o juiz determina e, de acordo com 

o art. 79 do CP44, devem ser adequadas ao fato e a situação pessoal do condenado. 

O prazo do sursis começa a partir da audiência admonitória, contado pela 

regra do art. 10 do Código Penal45, sendo improrrogável, com exceção das hipóteses do art. 

81, §§ 2º e 3º, do CP46. 

 

 

3 INDULTO 

3.1 CONCEITO 

 

 

O Indulto está incluído como causa de extinção da punibilidade, juntamente 

com a Anistia e a Graça, no art.107, inc. II, do Código Penal47. Nas palavras de Alexis Couto 

de Brito: 

 

 

Trata-se de ato administrativo discricionário, emitido pelo Presidente da República, 

constitucionalmente previsto como uma de suas competências privativas no art. 84, 

XII48. Não se trata de competência personalíssima, já que o parágrafo único do 

mesmo artigo49 permite a delegação às autoridades enumeradas.50  
 

 

                                                           
44 Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que 

adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. 
45 Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo 

calendário comum. 
46 Art. 81 – [...] 

 § 2º - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo 

da suspensão até o julgamento definitivo. 

§ 3º - Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o 

máximo, se este não foi o fixado. 
47   Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] 

 II - pela anistia, graça ou indulto;[...] 
48 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; [...] 
49 Art. 84. [...] 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e 

XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da 

União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 
50 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 375. 
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Portanto o Indulto é um ato de clemência do Poder Público, concedido 

privativamente pelo Presidente da República, que poderá delegar a atribuição aos Ministros de 

Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, observando os 

limites da delegação. 

Não há possibilidade de ser provocado por um de seus interessados, já que o 

indulto tem característica coletiva, sem individualização, onde são analisadas as condições 

dos condenados, a natureza da infração, a quantidade ou qualidade da pena, observando se 

encontram-se na situação que prevê o decreto presidencial. 

O indulto exige dos condenados alguns requisitos subjetivos e objetivos, 

como explica Mirabete: 

 

 

O indulto coletivo refere-se a um grupo de sentenciados que estejam na situação 

jurídica prevista no decreto concessivo, que normalmente e refere à duração da pena 

aplicada, embora exija requisitos subjetivos (primariedade, boa conduta social etc.) e 

objetivos (cumprimento de parte da pena, o não ter sido beneficiado anteriormente 

por outro indulto, o de não ter praticado certas espécies de crimes etc.).51 

 

 

3.2 APLICAÇÃO 

 

 

O indulto extingue somente as sanções mencionadas no decreto no qual foi 

concedido, permanecendo os outros efeitos da sentença condenatória, tanto os penais quanto 

os civis.52 

Este instituto pode ser total ou parcial, conforme a sua extensão, assim 

entende Renato Marcão, “Quanto a sua extensão, o indulto pode ser total ou parcial. Na 

primeira hipótese acarretará a extinção das penas; na segunda, a diminuição ou substituição 

das sanções, quando então teremos a comutação”.53 Ainda, nesse sentido, Mirabete esclarece, 

“Na comutação não há, verdadeiramente, extinção da pena, mas tão somente diminuição do 

quantum da reprimenda, um abrandamento da penalidade”.54 

Quanto à forma, o indulto pode ser condicional ou incondicional. Será 

condicional quando forem impostas condições ou obrigações a serem cumpridas para que se 

                                                           
51 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 902. 
52 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 904. 
53 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.356. 
54 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 902. 
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adquira o benefício. O indulto incondicional ocorre quando não há exigência de 

contraprestação pelo condenado para que este goze do benefício. 

Em regra, o indulto não exige aceitação pelo sentenciado para que se 

execute, sendo exceção o caso do indulto condicional, no qual o condenado poderá se opor ao 

cumprimento das condições, como expõe Alexis Couto de Brito: 

 

 
Para a declaração de extinção da punibilidade, ainda que seja indispensável o 

pronunciamento da defesa, não se exige a aceitação do condenado. Este somente 

poderá opor-se ao indulto quando para poder beneficiar-se dele precisar cumprir 

alguma condição. Isto será possível tratando-se de um decreto de indulto 

condicional, que imponha ao condenado o cumprimento de determinadas restrições. 

Caso não concorde em cumpri-las, o juiz não poderá obrigá-lo, não lhe concedendo 

a liberação.55 

 

 

O procedimento pelo qual se extingue a punibilidade por meio do decreto 

presidencial de indulto, segundo Alexis Couto de Brito, ocorre da seguinte forma: 

 

 
Publicado o decreto de indulto, a autoridade que custodiar a pessoa condenada e os 

órgãos da execução previstos nos incisos III a VIII do art. 61 da Lei 7.210, de 

198456, encaminharão, de ofício, ao juízo da execução a lista daqueles que 

satisfaçam os requisitos necessários para a concessão dos benefícios enunciados 

neste decreto. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério 

Público, da Defensoria, por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade 

administrativa, Ouvidoria ou Corregedoria instaurará o incidente. Contará com um 

parecer do Conselho Penitenciário, ouvirá as partes e, decidindo pelo provimento, 

declarará extinta a punibilidade.57 

 

 

4 PERÍODO DE PROVA COMO TEMPO A SER CONTABILIZADO PARA 

CONCESSÃO DE INDULTO 

 

 

Ao tratar da concessão do Indulto, devem ser observados os requisitos 

previstos no decreto presidencial como foi esclarecido em tópico anterior. Dentre esses 

requisitos está a necessidade de ter se cumprido um determinado período da pena até a data 

determinada no decreto, para tornar o condenado beneficiário de tal instituto.  

                                                           
55 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 376-377. 
56 Art. 61. São órgãos da execução penal: [...] 

III - o Ministério Público; [...] 
57 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 376. 
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Tomando como base o Decreto 8.940 de 2016, por exemplo, o tempo de 

cumprimento de pena estabelecido deve ter sido cumprido até a data de 25 de dezembro de 

2016, como prevê o art. 1º58 do decreto. A quantidade da pena que deve ter sido cumprida 

para que se conceda o indulto varia de acordo com as particularidades do crime, estando 

determinada nos artigos 3º a 5º do Decreto. O art. 3º do Decreto 8.940/201659 estabelece em 

seus incisos os requisitos para os casos de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, 

enquanto o art. 4º60 do mesmo decreto traz as condições para os casos dos crimes do caput e 

do §1º, combinados o §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06. Já o art. 5º61 do Decreto expõe os 

requisitos para concessão nos casos em que o crime é praticado com violência ou grave 

ameaça. 

Quando analisamos o requisito objetivo do cumprimento de parte da pena 

para a concessão do indulto, surge a discussão sobre a possibilidade de conceder o benefício 

para o condenado que está sob suspensão condicional da pena, observando se o período de 

prova do sursis deve ser contabilizado para o preenchimento de tal requisito. Sobre o tema, 

podemos considerar a posição dos doutrinadores, bem como os diferentes posicionamentos do 

STF a respeito do assunto. 

 

 

 

 

                                                           
58 Art. 1º O indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, 

não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as 

condições previstas neste Decreto. 
59 Art. 3º  Nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa, o indulto será concedido quando a 

pena privativa de liberdade não for superior a doze anos, desde que, tenha sido cumprido: 

I - um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes; ou 

II - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nas hipóteses do § 1º, do art. 1º 
60 Art. 4º  No caso dos crimes previstos no caput e no § 1º, combinados com o § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343, 

de 2006, quando a condenação tiver reconhecido a primariedade do agente, seus bons antecedentes e a ausência 

de dedicação a atividades criminosas ou inexistência de participação em organização criminosa, o indulto 

somente será concedido nas hipóteses do § 1º, do art. 1º deste Decreto e desde que tenha sido cumprido um 

quarto da pena. 
61 Art. 5º  Nos crimes praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, o indulto será concedido, nas 

seguintes hipóteses: 

I - quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, desde que, tenha cumprido: 

a) um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes; 

b) um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, nas hipóteses do § 1º, do art. 1º; 

II - quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos, desde que, tenha 

sido cumprido: 

a) metade da pena, se não reincidentes, ou dois terços, se reincidentes; 

b) um terço da pena, se não reincidentes, e metade, se reincidentes, nas hipóteses do § 1º, do art. 1º. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art33§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art33§4
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4.1 DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

 

 

A possibilidade de considerar o período de prova do sursis para concessão 

do benefício do indulto, para que se preencha o requisito de cumprimento de parte da pena, 

chegou ao Supremo Tribunal Federal. O tema começou a ser julgado no STF em setembro de 

2014, com o Habeas Corpus 123.698 e, a partir disso, divergiram os ministros em seus 

posicionamentos sobre o tema. 

No Habeas Corpus supracitado, a ministra Carmem Lúcia, relatora do 

recurso, votou pelo indeferimento do pedido entendendo que era incabível a consideração do 

período de prova do sursis para concessão do indulto, pois segundo ela, o cumprimento desse 

período de suspensão e o efetivo cumprimento de parte da pena são institutos diferentes, já 

que a suspensão condicional da pena não ostenta caracterização jurídica de pena, mas medida 

alternativa a ela. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello acompanharam a relatora. 

Um pedido de vista do ministro Teori Zavascki suspendeu o julgamento do HC. 

O caso voltou a ser apreciado pela Segunda Turma em maio de 2015, sendo 

julgado em conjunto com outros três processos, sendo os HCs 123827, 123828 e 123973, de 

relatoria do ministro Teori Zavascki. Este votou pelo deferimento do pedido, divergindo da 

ministra Carmem Lúcia, no sentido de que o sursis se trata de regime de cumprimento de 

pena, possuindo natureza de sanção penal. Citou doutrina e jurisprudência para embasar seu 

voto, citando ainda precedente do STF, no HC 80203, que destaca o sursis como forma de 

execução penal.  

Destacou o relator que o próprio Decreto 8.172/2013, que trata do indulto 

discutido nos casos, prevê, em seu artigo 1º, inciso XIII62, que o benefício será concedido aos 

que foram beneficiados com a suspensão condicional da pena, quando tiverem cumprido, de 

qualquer forma, um quarto da pena até a data estabelecida. Após o voto do relator, o ministro 

Dias Toffoli pediu vista dos quatro processos. 63 

                                                           
62 Art. 1º  Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: [...] 

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 

44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão 

condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, 

se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes; [...] 
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Noticias STJ. Pedido de vista interrompe julgamento que discute se 

período de sursis vale para concessão de indulto Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292335&caixaBusca=N>. Acesso em: 30 

out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art44
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Em 17 de novembro de 2015, o ministro Dias Toffoli apresentou seu voto-

vista no julgamento de uma série de Habeas Corpus sobre o tema, incluindo os apresentados 

anteriormente, prevalecendo o entendimento de que não é possível a contagem do período de 

prova do sursis para fins de concessão do indulto natalino. No HC 129209, de sua relatoria, o 

ministro Dias Toffoli destacou que, apesar do decreto do indulto em questão não fazer 

ressalva ao sursis, ele exige o cumprimento de um quarto da pena até 25 de dezembro de 

2013, ou um terço no caso de reincidentes. Na mesma sessão foram concluídos dos HCs 

123698, 123827, 123828, 123973, e agravos regimentais no RHC 128514 e nos HCs 123972 

e 124011, sendo negado pedido em todos, por decisão majoritária.64 

Temos, portanto, na possibilidade de contagem do período de prova para 

concessão do indulto, um tema de divergência no Supremo Tribunal Federal, visto que não 

está claramente previsto em lei ou nos decretos que impõe as condições para o benefício do 

indulto. Tal discussão despertou diferentes posicionamentos entre os ministros e, apesar de 

termos a última decisão da Segunda Turma contrária a considerar o período de prova para 

concessão de indulto, não podemos descartar as razões do voto do ministro Teori Zavascki, 

que considera possível tal contagem, nem a interpretação dos doutrinadores que são 

favoráveis à consideração do período de sursis para este fim.  

 

 

4.2 SURSIS COMO MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE 

 

 

O sursis ou suspensão condicional da pena oferece ao condenado que 

preenche os requisitos previstos em lei, a oportunidade de ter a execução da sua pena 

suspensa por um período determinado e, cumprindo as condições estabelecidas, ao final, ser 

extinta a punibilidade. 

É justamente o cumprimento dessas condições determinadas pelo juiz do 

período de prova do sursis que comprovará que o beneficiário está devidamente 

ressocializado, ou seja, as restrições as quais o condenado foi submetido cumpriram a função 

que pretendiam, estando o sujeito apto para o convívio livre na sociedade. 

                                                           
64BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias STJ. 2ª Turma entende que período de sursis não conta para 

fins de concessão de indulto.  Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304246>. Acesso em: 30 out. 2017. 
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Ao analisar se tal período deve ser contabilizado para concessão do indulto, 

é importante destacar que durante o período de prova do sursis o beneficiário fica restrito as 

condições estabelecidas, devendo cumpri-las para que tenha efeito a suspensão da execução, 

caso contrário, o benefício é revogado e o condenado está sujeito ao cumprimento da pena 

desde de o início, não sendo descontado o período que esteve suspensa.  

As condições previstas nos parágrafos do artigo 78 do Código Penal65, bem 

como as judiciais, estabelecidas pelo juiz, adequadas ao fato e a situação pessoal do 

condenado, como prevê o art. 79 do CP66, apesar de afastarem do condenado o 

encarceramento, limitam a liberdade do mesmo, pois claramente, o sujeito não goza de uma 

liberdade plena, mas restrita. Tanto que o próprio nome do instituto já indica que a suspensão 

da pena é “condicional”, ou seja, não haverá suspensão sem o cumprimento do que foi 

estabelecido ao condenado pelo juiz. O fato do condenado se ver livre do cárcere não significa 

que ele está exercendo plenamente sua liberdade. 

Sob essa análise, temos na suspensão condicional da pena uma medida 

restritiva de liberdade do condenado. Considerando que o beneficiário está cumprindo as 

condições previstas legal e judicialmente, não há motivo para não considerar o período de 

prova do sursis na concessão do indulto. Não se trata de considerar o período suspenso para 

os casos de descumprimento das condições e revogação do benefício, caso em que o réu deve, 

sim, cumprir toda a pena desde o início, sem que seja descontado o tempo suspenso. Mas para 

o caso do indulto, o beneficiário do sursis que cumpre as condições impostas não deve ser 

prejudicado a ponto de ser afastado dele o direito de receber a clemência presidencial pelo 

fato de estar suspensa a execução da sua pena. 

Dessa forma, grande parte da doutrina enxerga a possibilidade de conceder 

o indulto ao beneficiário da suspensão condicional da pena, mesmo que o condenado nunca 

tenha ficado encarcerado, tendo no período de prova o preenchimento do requisito de 

                                                           
65  Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das 

condições estabelecidas pelo juiz.  

§ 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à 

limitação de fim de semana (art. 48).   

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 

deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas 

seguintes condições, aplicadas cumulativamente:   

a) proibição de freqüentar determinados lugares;   

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; 

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 
66 Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que 

adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. 
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cumprimento parcial da pena previsto no decreto que concede o indulto. Este é o 

entendimento de Renato Marcão: 

 

 

Embora não se desconheça a consistência dos fundamentos sustentados na doutrina 

e na jurisprudência, parece-nos mais acertado o entendimento no sentido de que “o 

sursis, sendo medida restritiva de liberdade, não impede a concessão do indulto, 

ainda que o sentenciado nunca tenha ficado encarcerado. Ademais, não se 

compreenderia a concessão do benefício aos que não mereceram suspensão da pena 

e negar aos que mereceram”.67 

 

 

Como bem esclarece o autor citado, seria contraditório conceder o benefício 

do indulto aos que não fizeram jus ao sursis e negar aos que mereceram a suspensão.  

Mesmo nos casos os quais o condenado nunca tenha sido preso, há a 

possibilidade de concessão do indulto. Para alguns autores isso é possível quando já se 

decorreu mais da metade do prazo fixado para a suspensão, como ensina Mirabete: 

 

 

Pode obter indulto àquele que está em gozo de sursis ou livramento condicional. No 

sursis é possível que o condenado tenha cumprido parte da pena imposta, por força 

da detração, preenchendo, assim, eventual requisito no decreto concessivo. Aliás, 

mesmo que o condenado não tenha sido recolhido à prisão, tem-se admitido a 

aplicação dos decretos ao condenado sob suspensão condicional da pena quando já 

tiver decorrido mais da metade do prazo fixado para o benefício, satisfeitos os 

demais requisitos.68 

 

 

Ao tratar da abrangência do benefício do indulto, Alexis Couto de Brito 

afirma que “Nada impede que atinja o condenado em sursis, livramento condicional, penas 

restritivas de direitos, pecuniárias, ou crimes de ação penal privada”.69 

Quando entendemos o período de prova do sursis como medida restritiva de 

liberdade, devido às condições que o condenado deve cumprir para ter a execução suspensa, 

se esclarece a ideia de que tal período deve ser considerado no cumprimento do requisito para 

concessão do indulto que estabelece a necessidade do cumprimento de parte da pena. O 

condenado não está na plenitude de sua liberdade e, as restrições às quais está submetido, bem 

                                                           
67 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 358. 
68 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N., Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 903. 
69 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 376. 
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como o devido cumprimento das condições da suspensão, não devem ser ignoradas ao 

contabilizar o cumprimento da pena para concessão do benefício do indulto. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS REQUISITOS DO SURSIS E DO INDULTO 

 

 

 Os institutos do sursis e do indulto são medidas de política criminal que 

tem como consequência final a extinção da punibilidade. O sursis é suspensão condicional da 

pena, a qual os condenados que preenchem os requisitos legais têm a execução da sua pena 

suspensa por prazo determinado e, ao final, se cumpridas às condições estabelecidas para o 

período de prova, a punibilidade é extinta. Já o indulto se trata de ato de clemência do Poder 

Público, que por meio de decreto presidencial, concede o perdão da pena aos condenados que 

cumpriram, até determinada data, os requisitos contidos no decreto. Reconhecido o cabimento 

do instituto, é extinta a punibilidade. 

Ambos os institutos exigem requisitos dos condenados a serem concedidos. 

Ao observar tais requisitos é possível constatar que, em regra, os estabelecidos legalmente 

para o sursis são mais rigorosos do que os dispostos nos decretos que concedem o indulto, 

tanto em relação à quantidade de pena quanto aos requisitos subjetivos, que dizem respeito ao 

agente. 

Ora, se o condenado fez jus ao sursis que exige do sujeito uma pena que não 

ultrapasse dois anos, além de requisitos subjetivos como não ser reincidente em crime doloso, 

não seria correto afastar dele a possibilidade de receber o perdão da sua pena, sendo que 

condenados com penas maiores e inclusive reincidentes, considerados mais perigosos, têm 

direito de receber o indulto.  

Sendo assim, o beneficiário da suspensão condicional da pena, tanto por 

cumprir requisitos mais rigorosos do que o indulto quanto por estar respeitando as condições 

legais e judiciais do instituto, deve ter direito de receber o benefício do indulto, sendo o 

período de prova considerado para tal concessão. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo permitiu a análise da possibilidade 

de considerar o período de prova do sursis para preencher o requisito de cumprimento parcial 

da pena na concessão do indulto. Também foi possível compreender individualmente os 

institutos da suspensão condicional da pena e do indulto e, ao relacioná-los, avaliar se 

condenado com a pena suspensa teria direito de ser indultado. 

O sursis se mostra como uma medida para evitar o cárcere, possível para os 

condenados a pena privativa de liberdade não superior a dois anos, quando preenchem os 

requisitos legais, se submetendo a determinadas condições no período de prova. O indulto é 

um ato de clemência do Poder Público, aplicável aos condenados que preenchem os requisitos 

contidos no decreto presidencial que o concede. Entendendo as condições do período de prova 

do sursis como medidas que restringem a liberdade, compreende-se possível contabilizar esse 

tempo para que seja concedido o indulto. 

Ao analisar a doutrina a respeito do tema, percebe-se uma corrente 

majoritária que entende ser possível a concessão do indulto ao condenado beneficiado com o 

sursis, mesmo sem ter cumprido pena de prisão.  

Na jurisprudência ainda predomina o entendimento de que o período de 

prova da suspensão é um instituto diferente do cumprimento da pena e, portanto, não deve ser 

contabilizado para o benefício do indulto, assim entendeu o STF em seu último 

posicionamento. Porém, no próprio Supremo Tribunal Federal há divergência em relação a 

essa decisão, não sendo unânime, pois há ministros que entendem ser possível a consideração 

do período de prova na concessão do indulto. 

As pesquisas bibliográficas realizadas juntamente com a análise da 

legislação proporcionaram o entendimento de que o sursis possui requisitos que indicam seu 

beneficiário como um sujeito de baixa periculosidade, tanto que não é conveniente aplicar-lhe 

o cárcere. Além disso, foi possível notar que, devido às condições judicialmente 

estabelecidas, o condenado com sursis, apesar de não estar preso, não está em pleno gozo de 

sua liberdade. 

As buscas realizadas em jurisprudências permitiram verificar que, apesar da 

última decisão do STF ter sido desfavorável a consideração do período de prova para 

concessão do indulto, já foi votado favoravelmente por outros ministros em relação aos 

mesmos recursos. Dessa forma, ficou claro que se trata de uma questão subjetiva para o 
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julgador, partindo de interpretações que podem ser variadas, ante a ausência de previsão legal 

para essa possibilidade. 

Tendo em vista a importância do assunto abordado, faz-se necessário 

estabelecer a decisão sobre a consideração do tempo de suspensão para preencher os 

requisitos do indulto, de modo a cessar a divergência nas decisões judiciais sobre o tema, 

prevalecendo a interpretação mais adequada, que parece ser a de autorizar que seja 

contabilizado o período de prova, pelos fundamentos apresentados neste trabalho. 

Nesse sentido, foi verificado que, uma vez que a liberdade do condenado é 

restrita pelas condições da suspensão, o período de prova do sursis deve ser considerado para 

a concessão do benefício do indulto e que, apesar de ainda prevalecerem decisões contrárias, 

espera-se uma mudança no entendimento dos julgadores para que passem a contabilizar esse 

período no preenchimento do requisito de cumprimento parcial da pena para o indulto. 
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