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SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 

 

 

Resumo 

 

A atual política criminal visa afastar o condenado primário, não corrompido e 

não perverso, do convívio deletério da prisão e do contágio das funestas e 

conhecidas consequências do cárcere. Tal solução está na aplicação da 

suspensão condicional da pena.  

A falência do sistema prisional tem levado estudiosos a encontrar soluções e 

alternativas à segregação celular do condenado, que ao invés de ressocializá-lo, 

o torna mais violento, revoltado, constrangidas psicológica e fisicamente.  

 

Introdução 

 

O que interessa ao Estado é reeducar o deliquente e não puni-lo. Dessa 

forma, é recomendável, quando possível, que a recuperação do indivíduo seja 

feita fora do cárcere e obrigando-o ao cumprimento de determinadas exigências.  

 

 A proposta para evitar-se o cárcere de maior sucesso é a instituição da 

suspensão condicional da pena, onde o individuo, através de um voto de 

confiança é estimulado a não delinquir novamente, evitando também o convívio 

com criminosos irrecuperáveis. 

 

 Existem duas espécies de suspensão condicional: A suspensão de 

pronunciamento da sentença, probation system, adotada nos Estados Unidos e 

na Inglaterra; e a suspensão condicional da pena, ou sursis, sistema belgo- 

francês adotado no Brasil. 

 

 No sursis o réu é condenado, mas a pena não é executada se ele cumprir, 

durante prazo determinado, as obrigações e condições impostas pela lei e pelo 

juiz. 

 



 Essa instituição está prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal e pode ser 

aplicada nos crimes cuja pena não for superior a dois anos. 

 

  Trata-se de um direito do sentenciado que preenche os requisitos 

indispensáveis à sua concessão, devendo o juiz manifestar-se acerca delas 

quando da prolação da sentença, sob pena de nulidade. Segundo Fernando 

Capez, o sursis constitui-se em efetivo direito público subjetivo do sentenciado, 

não podendo o juiz negar-lhe a concessão quando preenchidos os requisitos 

legais. 

 A intenção do legislador foi a de mostrar ao sentenciado que sua conduta não 

é adequada e que, em decorrência dela, sofrerá as reprimendas legais. Porém, 

contudo, é dado uma chance ao réu de poder cumprir o que foi sentenciado 

longe do cárcere. 

 

 Estudos apontam que só a submissão ao processo penal, por si só, trás 

grandes consequências ao processado. Sendo ela uma pessoa de bem, que por 

algum momento de sua vida cometeu um deslize, não se sentirá bem ao se 

sentar na frente de um juiz, assim com faz um homicida, por exemplo. 

 

 Assim, em homenagem ao princípio da igualdade, devemos tratar os 

desiguais desigualmente na exata medida em que se desigualam. Qual a 

vantagem de se encarcerar uma pessoa que cometeu um ato ilícito em sua vida, 

do mesmo jeito que se faz com um assaltante profissional. 

 

Ademais, o sistema carcerário superlotado e sucateado, não cumpre com sua 

ideal função: a ressocialização dos que estão cumprindo pena. Atualmente, é um 

depósito de seres humanos, que por vezes, saem piores do que entraram. 

 

Objetivos 

 

O estudo visa desmistificar o instituto, que vem sendo tratado como forma de 

impunidade. 

Cada vez mais a sensação da população é de total abandono do Estado e 

isso é incentivado pela mídia, que desconhecendo os princípios que norteiam a 



privação da liberdade, forma a opinião de que a cadeia é a única forma de 

pacificação social. 

 

 O presente instituto é apenas uma das saídas para a segregação do 

condenado. Também seria solução, em nosso atendimento, a privatização do 

sistema carcerário. Cada preso, conforme o jornal folha de São Paulo, custam em 

média R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês aos cofres públicos. 

 

  

Metodologia  

 

  A metodologia se baseará, em pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais. A 

ressocialização do encarcerado e beneficiado pela suspensão condicional da 

pena.  

  Buscando explicações dessa alternativa de pena, onde de uma forma clara, 

explica as vantagens desta alternativa. 

 

 Dessa forma, poderemos criar alternativas de penas para que não haja 

punição severa e o individuo volte a ser o que era após solto, mas sim algo que 

possa o tornar um cidadão melhor e integrado a sociedade. 

 

 

Desenvolvimento 

 

 O desenvolvimento do presente se aplica em pesquisas Doutrinárias e 

Jurisprudenciais. 

 A pesquisa se resume em explicações dessa alternativa de pena e visando 

demonstrar o porquê é melhor para a sociedade. 

  

Resultados 

 

 A proposta do presente trabalho é mostrar que o intuito do Estado é reeducar 

o delinquente e não puni-lo. Através de um voto de confiança estimula-lo a se 

reintegrar na sociedade. 



 Dessa forma, essa alternativa de pena visa ressocializar o individuo o dando 

uma oportunidade, desde que haja o cumprimento de condições.  

 

 Com isso é nítido o resultado, afastando o condenado primário, não 

corrompido e não perverso, do convívio deletério da prisão, evitando-lhe o 

contágio das funestas e conhecidas consequências desse grave mal. 

 

 Contudo, o condenado não deixa de cumprir a pena, cumpre, mas de forma 

menos severa. 

 

 Cabe somente ao juiz o preenchimento das medidas legais, valendo-se de 

sua convicção de que a medida será eficaz e suficiente a reprovar a conduta do 

apenado. 

 

 Por fim, buscamos com essa pesquisa, demonstrar que essa alternativa de 

pena é o melhor para sociedade, de forma que o condenado não deixe de pagar 

pelo delito, mas se adeque a sociedade, encarando como uma segunda chance. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 

A pesquisa sobre o tema de Suspensão Condicional da Pena vem demonstrando 

ser a melhor providência a se tomar se tratando de crimes de menor potencial 

ofensivo. 

 Onde como forma alternativa à superlotação do sistema carcerário, busca a 

ressocialização do apenado, livrando-o do cárcere. 

 Por outro lado, o Estado não terá as despesas de mais um interno no cárcere 

privado.  
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