
 
 
 
 
 
 
 

Direito Penal. 
 

Sursis (Art. 77 – 82 CP) 
 

Execução de pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser 
suspensa de 2 a 4 anos desde que: 

- condenado não reincidente em crime doloso; 
- culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do 
agente, motivos e circunstância autorizem a concessão do benefício; 
- não seja possível a substituição por pena restritiva de direito. 

 
Condenação anterior à pena de multa não obsta a concessão do sursis. 
 O sursis não se aplica à pena restritiva de direitos nem à de multa. 
No primeiro ano do período de prova: serviço comunitário ou limitação de 
finais de semana. 
Sursis Especial:  

- Se o condenado reparou o dano, salvo impossibilidade de fazê-
lo,ou de acordo com a culpabilidade, antecedentes, conduta social e 
demais circunstâncias do artigo 59 do CP, o juiz poderá submetê-lo 
à condições mais brandas, como: proibição de freqüentar certos 
lugares, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, 
comparecimento pessoal e obrigatório à juízo. 

Audiência Admonitória: nela se cientifica do sursis e suas condições. 
Revogação: 

- Obrigatória: 
-condenação irrecorrível em crime doloso; 
- frustra a execução de pena de multa ou não repara 
dano; 
- descumpre as condições da prestação de serviço 
comunitário ou limitação de final de semana. 

- Facultativa: 
- descumprimento de outras obrigações impostas; 
- descumprimento de condições do sursis especial; 
- superveniência de condenação por contravenção 
penal ou crime culposo à pena privativa de liberdade ou 
restritiva de direito. 

Prorrogação do período de prova: 
Se no período de prova o condenado passa a ser condenado por 
outro crime ou contravenção. (art. 81, §2º) 

Decorrido o período de prova sem que haja revogação extingue-se a pena 
privativa de liberdade (art. 82 CP). 
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Livramento Condicional (Arts. 83 – 90 CP) 

 
É um incidente na execução da pena (é uma antecipação provisória da 
liberdade do acusado) 
Concedida pelo juiz da Vara de Execuções Criminais. 
Requisitos: 

- Objetivos: 
- aplicação na sentença a pena privativa de liberdade 
superior a 2 anos; 
- cumprimento de + de 1/3 se não reincidente em crime 
doloso; 
- cumprimento de + de ½ se reincidente ou maus 
antecedentes; 
- cumprimento de + de 2/3 nos crimes hediondos, 
tortura, terrorismo; 
- parecer do Conselho Penitenciário ou do MP. 

- Subjetivos: 
- comportamento satisfatório do condenado durante a 
execução da pena; 
- bom desempenho do trabalho que lhe foi atribuído; 
- aptidão para prover a própria subsistência; 
- aquele que cometeu crime doloso mediante violência 
ou grave ameaça constatando que, se liberado não 
voltará a delinquir. 
 

Condições: ocupação lícita; comparecimento periódico a juízo; não se mudar 
da comarca; não mudar de residência sem comunicar o juiz; recolher-se à 
residência na hora fixada; não freqüentar determinados lugares. 
 
 Cerimônia de concessão: o presidente do Conselho Penitenciário lerá os 
termos do livramento. Se o preso aceitar será posto em liberdade. Se recusar, 
o fato será comunicado ao juiz que revogará o benefício. 
 
Revogação Obrigatória: o condenado vem a ser condenado a pena privativa 
de liberdade por crime durante ou antes do benefício. 
Revogação Facultativa: 

- se o liberado deixar de cumprir as condições impostas; 
- se for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a 
pena que não seja privativa de liberdade. 


