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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2001001-41.2013.815.0000 –  Auditoria 
da Justiça Militar

RELATOR : Des. Arnóbio Alves Teodósio
RECORRENTE : Letárcio Bento dos Santos
ADVOGADO : Lionaldo Santos Silva
RECORRIDA : A Justiça Pública

AGRAVO EM EXECUÇÃO.  Revogação  da 
suspensão  condicional  da  pena.  Prazo  de  prova 
prorrogado.  Beneficiário  processado  por  outro 
crime durante o período de prova. Revogação do 
benefício. Decisão mantida. Agravo desprovido.

- Estando o prazo do sursis da pena prorrogado em 
virtude de cometimento de novo delito durante o 
período  de  prova,  e  sobrevindo  posterior 
condenação, a revogação do favor legal é medida 
que se impõe.

- Ademais, o benefício da suspensão condicional da 
pena pode ser revogada após o período de prova, 
desde  que  os  fatos  que  ensejaram a  revogação 
tenham ocorrido antes do término deste período.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima 
identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO 
ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por Letárcio 
Bento dos Santos (fls. 199/200) contra a decisão proferida pela Auditoria 
da Justiça Militar, que revogou o sursis que lhe foi  concedido, haja vista 
condenação por sentença irrecorrível na Justiça Militar.

Requereu, em síntese, a reforma do decisum, a fim de 
que seja decretada a extinção da punibilidade. Sustenta, para tanto, que a 
revogação foi posterior ao período de prova.

Contrarrazoado (fls.  241/244) o  recurso e mantida a 
decisão (fls. 287), ascenderam os autos a este grau de jurisdição, tendo a 
douta Procuradoria de Justiça, em parecer lavrado pelo ilustre Procurador, 
Dr. Paulo Barbosa de Almeida, opinado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço do agravo em execução, eis que presentes os 
pressupostos de admissibilidade.

Pugna o recorrente, em suma, pela reforma do 
decisum, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade, aduzindo 
que a revogação da suspensão condicional da pena apenas ocorreu após o 
período de prova expirar.

A irresignação, porém, não merece acolhida.

Infere-se que o processado, Letárcio Bento dos Santos 
foi condenado em 25.01.2010, à pena de 01 (um) ano de detenção, por 
infração ao artigo 12 da Lei 10.826/03, sendo-lhe concedida a suspensão 
condicional da pena pelo prazo de dois anos, que foi aceita em audiência 
admonitória em 02.03.2010 (fls. 166/167).
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Verifica-se que durante o período de prova, o apenado 
cometeu nova infração – em 27.08.2010 -,  tendo o magistrado  a quo 
prorrogado  o  prazo  referente  à  suspensão  condicional  da  pena  até  o 
desfecho  da  persecução  criminal.  E,  com o  trânsito  em julgado  dessa 
segunda condenação (15.06.2012), revogou-se a suspensão condicional 
ofertada ao recorrente (04.09.2013).

É certo que o art. 87, do Código Penal Militar, determina 
que expirado o prazo  de  suspensão  sem  revogação,  o  Juiz  declarará 
extinta  a  punibilidade  do  acusado.  Entretanto,  o  art.  86  do  mesmo 
Estatuto, em seu §3°, aduz que a suspensão será revogada se, no curso 
do prazo, o beneficiário vier a ser condenado por outro crime. Veja-se:

“Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o  
beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar  
ou  na  comum,  em  razão  de  crime,  ou  de  contravenção 
reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena  
privativa de liberdade;  (…) 
3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no  
caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-
se  prorrogado  o  prazo  da  suspensão  até  o  julgamento  
definitivo.
Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a  
suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade”. 

O  principal  argumento  da  decisão  atacada  é  a 
impossibilidade de revogação da  suspensão condicional da pena após o 
término do período de prova.

Ocorre que o prazo de prova da suspensão condicional 
da pena estava prorrogado até o trânsito em julgado da sentença 
referente ao processo do novo delito – prorrogação esta obrigatória de 
acordo com o CPM. Sendo assim, o prazo ainda não havia se expirado. 

Ademais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são 
pacíficas no sentido de que o benefício da suspensão condicional da pena 
pode  ser  revogada  após  o  período  de  prova,  desde  que  os  fatos  que 
ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período, 
isto é,  caso haja o descumprimento das condições impostas durante o 
período  de  suspensão,  deve  ser  revogado  o  benefício,  mesmo após  o 
término do prazo fixado pelo juiz.

É do ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete:

“A  suspensão  da  pena  é  condicional  e,  assim,  pode  ser  
revogada,  se  não  forem  obedecidas  as  condições,  nos 
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termos em que a lei  estabelecer,  devendo o sentenciado,  
nessa hipótese, cumprir  integralmente a pena que lhe foi  
imposta”. (Execução  Penal,  11ª  ed.,  São  Paulo: 
Atlas, 2007, p. 679).

Nesse sentido:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  IRRESIGNAÇÃO 
MINISTERIAL. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 
DO SURSIS POR PRÁTICA DELITIVA DURANTE O PERÍODO 
DE  PROVA.  POSSIBILIDADE.  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
REQUEREU  A  REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  DENTRO  DO 
PERÍODO  DE  PROVA.  RECURSO  PROVIDO.  Sendo 
verificado o descumprimento das condições impostas  
e  sendo  o  juízo  informado  sobre  novas  práticas 
delitivas dentro do período de prova, a revogação do 
beneficio  é  medida  que  se  impõe (TJMS,  RSE 
2007.018516-5/0000-00,  rel.  Des.  João  Batista 
da Costa Marques). Destaquei.

Dessa forma, tendo o reeducando cumprido o 
beneplácito de sursis em desacordo com o que lhe foi imposto, a 
revogação constituiu medida justa e adequada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO 
AGRAVO, mantendo-se a decisão ora combatida.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


