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A CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU E A ATENUANTE DA PENA 

A confissão qualificada, na clássica definição de CARL J. A. 
MITTERMAIER, ex-Professor da Universidade de Heidelberg/Alemanha, “é a 
que não compreende o crime em toda sua extensão, ou não assinala certos 
caracteres do fato criminoso, ou, ainda, a que contém certas restrições que 
impedem os seus efeitos quanto a aplicação da pena, ou tem por fim provocá-la 
menos rigorosa”1.  

Esse tipo de confissão, na qual o réu confessa a prática do 
delito, mas invoca tese defensiva de exclusão da antijuridicidade (p. ex., legítima 
defesa), de culpabilidade ou de isenção de pena, não autoriza a atenuação da 
pena, não podendo, portanto, ser aplicado o art. 65, III, “d”, do CP. 

Neste ponto, é de suma importância perquirir a razão da ser 
da existência da atenuante decorrente da confissão espontânea.  

Nada melhor que consultar a Exposição de Motivos do Código 
Penal, que em seu item 55 consigna que se “beneficia, como estímulo à 
verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a 
autoridade, a autoria do crime”. 

Como logo se percebe, são razões de política criminal que 
aqui movem o legislador, afinal, busca-se, com o benefício da atenuação da 
pena pela confissão, estimular o comportamento do acusado, levando-o a 
contribuir com a persecução penal, facilitando a apuração do crime e, 
assim, cooperar com a Administração da Justiça na busca da “verdade 
real”, de modo a reduzir os típicos embaraços inerentes ao esclarecimento 
processual do fato2, evitando-se, dessa maneira, os erros judiciários3. Nas 
palavras do Magistrado e Prof. Honorário da Universidade de Kiel/Alemanha 
ERICH DÖHRING4, as explicações pormenorizadas do acusado complementam 
o material probatório e, por isso, aumentam consideravelmente as 
perspectivas de se chegar a um julgamento acertado. 

Nesse sentido é o consagrado magistério doutrinário de 
eminentes Professores Catedráticos espanhóis, a saber: SANTIAGO MIR 
PUIG5, MANUEL COBO DEL ROSAL e TOMÁS S. VIVES ANTÓN6, JOSÉ 
CEREZO MIR7, FRANCISCO MUÑOZ CONDE e MERCEDES GARCÍA ARÁN8, 

                                                           
1 Tratado da Prova em Matéria Criminal. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1879, 
p. 329. 
2 Conforme bem pontuado por WOLFGANG FRISCH, Prof. Catedrático na Universidade de 
Freiburg/Alemanha, apud Teixeira, Adriano. Teoria da Aplicação da Pena. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015, p. 146. 
3 Assim, por todos, RENÉ ARIEL DOTTI in Curso de Direito Penal – parte geral, 2ª ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 531. 
4 La prueba – su practica y apreciacion. Buenos Aires: Ejea, 1972, p. 175. 
5 Derecho Penal – parte general, 7ª ed. Barcelona: Editorial Reppertor, 2004, p. 611. 
6 Derecho Penal – parte general, 5ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 910/911. 
7 Derecho Penal – parte general. São Paulo e Lima: RT/Ara Editores, 2007, p. 1010/1011. 
8 Derecho Penal – parte general, 6ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 486. 
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GONZALO QUINTERO OLIVARES9, JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLES10, JOAQUÍN 
CUELLO CONTRERAS11 etc. 

Dão enfoque semelhante ao tema os Profs. Catedráticos 
alemães REINHART MAURACH, KARL HEINZ GÖSSEL e HEINZ ZIPF12 ao 
afirmarem que a Administração da Justiça Penal tem um especial interesse 
na confissão do acusado e, em razão disso, sente a necessidade de honrá-la, 
atenuando a pena, mas, também, de valorar desfavoravelmente a negativa do 
réu. Mais adiante afirmam que o relevante é a motivação que se esconde por 
detrás da confissão. Por isso, pode-se reconhecer a atenuante decorrente da 
confissão, desde que ela não se revele uma “mera tática processual”. 
Nesse mesmo sentido são os ensinamentos dos também Profs. Catedráticos 
alemães HANS-HEINRICH JESCHECK e THOMAS WEIGEND13 e do Prof. 
Catedrático da Universidade de Coimbra JORGE DE FIGUEIREDO DIAS14. 

Na doutrina pátria, apenas a título de exemplo, podem ser 
citados, dentre inúmeros, os seguintes autores, que também compartilham 
desse entendimento, notadamente o de que a confissão tem por fundamento 
razões de política-criminal e/ou que ela visa contribuir com a realização da 
Justiça: BASILEU GARCIA15, ANÍBAL BRUNO16, HELENO FRAGOSO17, LUIZ 
RÉGIS PRADO18, JOÃO PAULO ORSINI MARTINELLI e LEONARDO 
SCHMITT DE BEM19 etc. Essa é a mesma posição do penalista argentino E. 
RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI20. 

Por outro lado, como já advertia em 1859 o Prof. italiano 
FRANCESCO CARRARA21, é da essência da confissão que o réu faça 
uma afirmação em prejuízo próprio, acatando, assim, as consequências 
jurídico-penais do fato que praticou.  

Confira-se, a propósito, a lúcida lição do Prof. JUAREZ CIRINO 
DOS SANTOS22, litteris: “a confissão espontânea de autoria de crime, ou de 
participação em crime, realizada perante autoridade, constitui circunstância 
atenuante porque indica admissão da responsabilidade pelo fato, aceitação 
de suas consequências jurídicas e, eventualmente, arrependimento do autor 
ou partícipe”.  

                                                           
9 Parte General del Derecho Penal, 5ª ed. Navarra: Aranzadi, 2015, p. 356. 
10 Derecho Penal Español – parte general, 4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 550. 
11 El Derecho Penal Español – parte general, v. II, Madrid: Editoral Dykinson, 2009, p. 586/587. 
12 Derecho Penal – parte general, v. 2. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1995, p. 791. 
13 Tratado de Derecho Penal – parte general, 5ª ed. Granada: Editoral Comares, 2002, p. 965. 
14 Direito Penal Português – As consequências jurídicas do crime. Coimbra: Coimbra Editora, 
2005, p. 255. 
15 Instituições de Direito Penal, v. I, Tomo II, 3ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 483. 
16 Direito Penal – parte geral, tomo III, 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 143. 
17 Lições de Direito Penal – parte geral, 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 433. 
18 Tratado de Direito Penal Brasileiro, v. 3. São Paulo: RT, 2014, p. 88. 
19 Lições Fundamentais de Direito Penal – parte geral. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 728. 
20 Manual de Direito Penal Brasileiro, v. 1, parte geral, 6ª ed. São Paulo: RT, 2006, p. 714. 
21 Programa de Derecho Penal – parte general, v. II, 2ª ed. Bogotá: Editorial Temis, 1973, p. 410 
22 Teoria da Pena. Curitiba: ICPC/Lumen Juris, 2005, p. 137. 
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No mesmo sentido, por todos, é o magistério do Prof. 
Catedrático e ex-Magistrado da Suprema Corte Espanhola ENRIQUE 
BACIGALUPO23, sendo de se destacar que esse autor segue a linha de 
GÜNTHER JAKOBS24, dando especial ênfase à prevenção geral positiva, ao 
afirmar que o acatamento, por parte do acusado, das consequências jurídico-
penais do fato, ao confessar o crime cometido, contribui para a reparação da 
lesão jurídica, i.e., ao assumir a culpa e ao aceitar a pena, reafirma-se a 
vigência da norma jurídica violada, restaurando-se, portanto, a confiança 
da sociedade no ordenamento jurídico (leia-se, no Direito Penal). 

O renomado autor italiano NICOLA FRAMARINO DEI 
MALATESTA25 também prelecionava que a confissão em sentido próprio não 
existe senão quando há afirmação da própria responsabilidade penal. Por 
isso é que afirmava, com mais contundência, que na confissão qualificada não 
se tem senão desculpa pura e simples, de modo que, “assim, quem, embora 
afirmando a materialidade da sua ação homicida, negue a criminalidade desta, 
pela alegação de legítima defesa, não faz mais que desculpar-se de modo 
absoluto”. 

Enfim, é da essência da confissão que o réu faça 
uma afirmação em prejuízo próprio, acatando, assim, as consequências 
jurídico-penais do fato que praticou. Por isso é que o Desembargador do 
TJSP, ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, em clássica obra, 
afirma com convicção que “a confissão qualificada não é verdadeiramente 
uma confissão, porque não desfavorece o confitente”26. Desta conclusão, 
observa MARCELLUS POLASTRI, extrai-se “o entendimento jurisprudencial 
e doutrinário de que a confissão qualificada não serve para embasar 
atenuante genérica (art. 65 do CP) da confissão espontânea” 27. 

Confira-se, também, o autorizado escólio doutrinário do 
Desembargador do TJSP, GUILHERME NUCCI, ao afirmar que “não se aceita 
a atenuante da confissão espontânea se for realizada a admissão da culpa 
apenas com o intuito de obter o reconhecimento de alguma excludente de 
ilicitude ou culpabilidade (confissão qualificada). Se o agente, por exemplo, 
admite ter matado a vítima, mas em legítima defesa, há duas hipóteses 
viáveis: a) realmente agiu em legítima defesa, sendo, portanto, absolvido; b) 
comprova-se ser falsa sua alegação, sendo ele condenado, sem qualquer 
atenuante, pois não narrou a verdade dos fatos, demonstrando 
insinceridade. Noutros termos, “confessar” um fato típico, mas lícito, não é 
admitir culpa, pois não é crime. Confissão implica assumir a prática de um 
delito” 28.  

O Magistrado paulista GUILHERME NUCCI, em outra alentada 
obra29, também faz contundente crítica à atenuação da pena com base na 
                                                           
23 Derecho Penal – parte general, 2ª ed. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 604. 
24 Derecho Penal – parte general, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 6 e ss. 
25 A Lógica das Provas em Material Criminal, v. II. São Paulo: Saraiva, 1960, p. 188. 
26 Da Prova no Processo Penal, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 111. 
27 A Prova Penal, 4ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 175. 
28 Individualização da Pena. São Paulo: RT, 2005, p. 279. 
29 Tratado Jurisprudencial e Doutrinário de Direito Penal, v. 1. São Paulo: RT, 2011, p. 946/947. 
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confissão qualificada. Afirma que a confissão pressupõe a sinceridade de 
propósito e o interesse em colaborar com o Estado na busca da verdade 
real. Sendo assim, “não basta o indiciado ou réu admitir a autoria do delito 
e, automaticamente, fazer jus ao benefício penal. Ele assume a sua parte, 
que é referente à autoria, mas precisa fazê-lo com sinceridade, sem 
subterfúgios e sem pretensão de ludibriar o órgão julgador”. Adiante, afirma 
que a confissão qualificada significa a assunção da culpa, porém com a 
colocação de algum obstáculo (p. ex., excludentes de ilicitude ou de 
culpabilidade), que leve à absolvição ou à sensível melhora na situação do réu. 
Em vista disso, aduz que “a confissão qualificada é uma forma de não admitir 
o que fez de errado, pois invoca uma proteção legal qualquer, incompatível 
com prejuízo para sua defesa”. Pontua, ainda, que “se qualquer tipo de 
confissão valer para configurar a atenuante, banaliza-se a atenuante. O réu 
pode assumir a autoria, já não contestada e bem demonstrada nos autos, 
alegando falsos fatos para beneficiá-lo, sem a menor colaboração com o Estado 
e, ainda assim, receberia a atenuante”. Por fim, conclui afirmando que este tipo 
de confissão (qualificada) conturba a instrução do feito, pois demanda prova 
em contrário para desmontar a versão dada pelo réu. 

EDILSON MOUGENOT BONFIM e FERNANDO CAPEZ30, na 
mesma linha de entendimento, prelecionam que “a confissão qualificada, em 
que o acusado admite a autoria, mas alega ter agido acobertado por causa 
excludente da ilicitude (confessa ter matado em legítima defesa), não atenua a 
pena, já que, neste caso, o acusado não estaria propriamente 
colaborando para a elucidação da autoria, tampouco concordando com a 
pretensão acusatória, mas agindo no exercício de direito de autodefesa”. 

PAULO CÉSAR BUSATO31 também defende que “a confissão 
com a ressalva justificante, justamente porque reveladora de uma 
pretensão de esquiva face à imputação penal, não pode traduzir-se em 
qualquer benefício ao acusado”. 

CLEBER MASSON32 igualmente assevera que “não 
caracteriza a atenuante genérica a chamada confissão qualificada, na qual 
o acusado reconhece sua participação no fato típico, mas aduz ter agido sob o 
manto de uma causa de exclusão de ilicitude. Nessa hipótese, a finalidade do 
réu é exercer sua autodefesa, e não contribuir para a descoberta da 
verdade real”. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também tem 
decidido que “a confissão qualificada não é suficiente para justificar a 
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC nº 119671/SP, 
Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe-237 de 03-
12-2013). Ao longo de seu voto, o Ministro LUIZ FUX, de forma bastante lúcida, 
consignou, litteris: 

                                                           
30 Direito Penal - Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 723. 
31 Direito Penal – parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 906. 
32 Direito Penal Esquematizado – parte geral, v. 1, 8ª ed. São Paulo: Editora Método, 2014, p. 
704. 
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“A atenuante genérica da confissão espontânea encontra 
justificativa no “interesse de política processual em facilitar 
a apuração do ilícito através da confissão que é um dos 
elementos decisivos de prova, uma vez obedecido o princípio do 
devido processo legal.” Tem “como objetivo colaborar com o 
Judiciário na elucidação da verdade real" (HC 101.861, Rel. 
Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011). 
Destarte, a confissão espontânea somente pode ser 
reconhecida em harmonia com os fatos, de modo que se o réu 
confessa a prática de um homicídio, não pode ser 
beneficiado com atenuante se vier a sustentar a tese de 
legítima defesa. 
Verifica-se, na espécie, que a confissão qualificada, elencada 
em teses que visem a exclusão de ilicitude, ou seja, 
defensivas, não são suficientes para ensejar o 
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, 
alínea “d”, do Código Penal”. 
 
No mesmo sentido, também do e. STF, cita-se os seguintes 

julgados: HC 159211, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 02/08/2018, publicado 
em DJe-162 de 10/08/2018; HC 103172, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 10/09/2013, publicado em DJe-187 de 24-09-2013; HC 74148, 
Relator Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17/12/1996, DJ 
de 21-03-1997 etc. 

O Supremo Tribunal da Espanha, por sua vez, também já 
decidiu que a atenuante da confissão somente tem validade quando o 
agente criminoso procura colaborar com a Justiça, de modo que não deve 
incidir quando o réu, ao contrário de facilitar, conturbar a averiguação 
correta dos fatos, ou seja, a busca da verdade33. 

Por outro lado, impende ressaltar que não se desconhece que 
o atual entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, calcado em 
acórdãos cuja fundamentação é externada em pouquíssimas linhas, sem 
enfrentar com profundidade a questão, é no sentido de que incide a atenuante 
da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) mesmo nas hipóteses de 
confissão qualificada. Nesse sentido: HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018; HC 
439.019/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
26/06/2018, DJe 01/08/2018; AgRg no REsp 1736485/AL, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018 etc.  

Ocorre que o próprio STJ também já entendeu, de forma 
“pacificada e consolidada”, que “a chamada confissão qualificada, na qual o 
agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não 
tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 
65, inciso III, alínea d, do Código Penal” (HC 231.363/SP, Rel. Ministra 

                                                           
33  apud NUCCI, Guilherme. Individualização da Pena. RT, 2005, p. 279. 
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LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 15/09/2014). 
Nessa mesma linha, pode-se citar inúmeros precedentes: AgRg no AREsp 
36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
18/02/2014, DJe 07/03/2014; HC 175.233/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013; HC 222.437/SP, Rel. 
Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 
TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 27/05/2013; AgRg no 
REsp 1359503/MG, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 
21/05/2013; HC 211.294/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012 etc. 

Ademais, a análise da questão não pode jamais 
desconsiderar os fundamentos essenciais da confissão que são 
justamente o fato do réu contribuir com a Administração da Justiça, 
facilitando a elucidação dos fatos na busca da “verdade real”, bem como o de  
fazer uma afirmação em prejuízo próprio, acatando as consequências de 
seu ato crimininoso. No caso da confissão qualificada, o acusado, além de 
não contribuir com a realização da Justiça34, ele também não se mostra 
aberto a acatar a sanção penal decorrente de seu crime, tanto que invoca, 
em regra, tese que exclui a ilicitude e/ou a culpabilidade, de modo a afastar a 
própria configuração do crime e, consequentemente, sua responsabilidade 
penal. 

Por essas razões – que estão respaldadas em robusta 
dogmática jurídico-penal, incluindo julgados da Suprema Corte brasileira e 
espanhola, além do próprio STJ (ainda que em precedentes mais antigos) –  é 
que se defende que a atenuante da confissão espontânea não pode incidir 
nas hipóteses de confissão qualificada, que são aquelas em que o réu 
confessa a autoria do crime, mas invoca argumentos que isentam ou 
mitigam sua responsabilidade penal (p. ex., excludentes de ilicitude, de 
culpabilidade etc).  

Nesse diapasão, fica evidente que a Súmula nº 545 do STJ 
(“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do 
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”) 
deve ser interpretada de forma restritiva, do modo a não abranger a 
confissão qualificada. Nesse sentido: RAFAEL SIMONETTI e PRISCILA 
GONÇALVES35. 

Para encerrar, e aqui faz-se uma crítica aos Tribunais que 
julgam sem dialogar com a ciência jurídica, em franco desrespeito à dogmática 
jurídico-penal, mostram-se extremamente pertinentes as considerações de 
BERND SCHÜNEMANN36, Prof. Emérito da Universidade Ludwig-
                                                           
34 Ao contrário, o réu acaba por tumultuar a instrução processual e a busca da verdade e chega, 
inclusive, a induzir a Justiça em erro, ao aduzir, geralmente, teses falsas, p. ex., uma legítima 
defesa que não ocorreu, visando, assim, um benefício pessoal, circunstância que também não 
se coaduna com a confissão, já que esta pressupõe um prejuízo ao próprio confitente.  
35 A confissão qualificada e seus desdobramentos na legislação brasileira. Artigo publicado no 
Meu Site Jurídico, em 21/5/2018. 
36 Direito Penal, Racionalidade e Dogmática. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 88/92. 
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Maximilian, de Munique/Alemanha, sobre o necessário e essencial diálogo 
que deve haver entre a jurisprudência e a dogmática jurídica, até mesmo 
para legitimar as decisões judiciais, sob pena de serem arbitrárias. Afirma o 
ilustre penalista alemão que “uma jurisprudência que não se abre para a 
crítica científica não passa de uma Justiça do cádi, que não pode existir em 
um Estado Democrático de Direito”. Por isso, “é necessária que haja 
uma abertura da jurisprudência para o diálogo dogmático com a ciência do 
direito”. Acrescenta que neste aspecto a cultura judicial alemã é “exemplar, 
pois ela trava o diálogo dogmático com a ciência do direito de forma aberta 
e, com isso, respeita o postulado republicano da ampla reflexividade e 
criticabilidade”. Diz, ainda, que o poder judicial e a dogmática jurídica científica 
devem atuar em um diálogo aberto e estreito. Conclui afirmando que “o déficit 
na relação entre jurisprudência e dogmática jurídica não está na dogmática, 
senão numa judicatura que não se legitima discursivamente, mas que age 
despoticamente”. 

Em conclusão,  a confissão qualificada não pode atenuar a 
pena, afinal, o réu não assume verdadeiramente sua culpa, não acatando, 
assim, as consequências penais de seu delito, de modo que, em vez de 
contribuir com a Administração da Justiça, na busca da verdade, acaba por 
conturbá-la, já que não admite o que fez de errado, ao invocar uma desculpa, 
geralmente falsa37, com nítido propósito de obter uma vantagem indevida, no 
mais das vezes pretende-se uma absolvição, que caso ocorresse seria 
flagrantemente injusta, resultando em erro judiciário, situação, esta, reveladora 
de que não agiu com a lealdade processual38 que se espera de quaisquer das 
partes. 

 

André Wagner Melgaço Reis 
Promotor de Justiça (MPGO) 

Ex-Assessor de Ministro do STJ 
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