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Efeitos da condenação

Noção: todas as consequências que, direta ou indiretamente, atingem a pessoa
condenada por sentença penal transitada em julgado.

• Efeitos principais: a própria consequência jurídico-penal primordial/direta/imediata da
sentença condenatória; é a aplicação da pena (privativa de liberdade, restritiva de
direito, multa ou medida de segurança).

• Efeitos secundários:
- Genéricos: recaem sobre os crimes e dispensam expressa motivação;
- Específicos: decorrem da natureza do crime pelo qual o agente foi condenado e exige

motivação.
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Efeitos secundários de natureza penal:

- Reincidência;
- Maus antecedentes;
- Fixação de regime aberto;
- Negada suspensão condicional da pena;
- Conversão de PRD em PPL;
- Privilégios dos crimes contra o patrimônio são vedados.

Efeitos secundários genéricos:

Reparação do dano: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Confisco: é a perda de bens de natureza ilícita em favor da União.
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Efeitos secundários específicos:
Artigo 92, CP:
“São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano,
nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a
Administração Pública;
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro)
anos nos demais casos.
II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes
dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado;
III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de
crime doloso.
Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo
ser motivadamente declarados na sentença.”
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• Perda de cargo

• Incapacidade do pátrio poder
Aplicação do efeito não automático para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela.
1- Crime doloso;
2- Pena de reclusão;
3- Praticado contra filho, tutelado ou curatelado.

• Inabilitação para dirigir


