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170sumário

 � Habeas corpus. Penal militar. Roubo circunstanciado (art. 242, § 2º, I, II, IV e V, do 
CPM). (...) Somente parte dos bens subtraídos foi recuperada e, ainda assim, em cir-
cunstâncias em que não se admite a incidência da atenuante de reparação do dano (art. 
72, III, b, do CPM), pois ausente o requisito da espontaneidade exigido pela lei, a qual 
se distingue da mera voluntariedade, essa incapaz de gerar a atenuação da pena. (...) Em 
se tratando de parcial confissão dos fatos narrados na denúncia, mostra-se proporcional e 
adequada a fração mínima (1/5) estabelecida a título de atenuante (art. 72, III, d, do CPM).
[HC 109.545, rel. min. Teori Zavascki, j. 16-12-2014, 2ª T, DJE de 11-2-2015.]
 � A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no 

art. 65, III, d, do CP (Precedentes: HC 74.148/GO, rel. min. Carlos Velloso, Se-
gunda Turma, DJ de 17-12-1996; e HC 103.172/MT, rel. min. Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJE de 24-9-2013). (...) A aplicação da atenuante da confissão espontânea 
prevista no art. 65, III, d, do CP não incide quando o agente reconhece sua parti-
cipação no fato, contudo alega tese de exclusão da ilicitude.
[HC 119.671, rel. min. Luiz Fux, j. 5-11-2013, 1ª T, DJE de 3-12-2013.]
 � Concursos de circunstâncias atenuantes e agravantes. Preponderância. Confis-

são espontânea. Compensação com a agravante da reincidência. (...) a assunção da 
responsabilidade pelo fato-crime, por aquele que tem a seu favor o direito a não 
se autoincriminar, revela a consciência do descumprimento de uma norma social 
(e de suas consequências), não podendo, portanto, ser dissociada da noção de per-
sonalidade. No caso concreto, a leitura da sentença penal condenatória revela que 
a confissão do paciente, em conjunto com as provas apuradas sob o contraditório, 
embasou o juízo condenatório. (...) Ordem concedida para reconhecer o caráter 
preponderante da confissão espontânea e determinar ao juízo processante que re-
dimensione a pena imposta ao paciente.
[HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012.]

 ≠ HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009
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 � Atenuante da confissão espontânea. Inaplicabilidade. (...) A atenuante prevista no 
art. 65, III, d, do CP (...), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere 
a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés 
de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso.
[HC 102.002, rel. min. Luiz Fux, j. 22-11-2011, 1ª T, DJE de 12-12-2011.]

 = HC 108.148, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-6-2011, 1ª T, DJE de 1º-7-2011
 = HC 94.295, rel. min. Cármen Lúcia, j. 3-6-2008, 2ª T, DJE de 31-10-2008
 � Confissão espontânea. (...) A criação de injustificados embaraços para sonegar do 

acusado a sanção premial da atenuante é, de certa forma, assumir perante ele reação 
de deslealdade (esse vívido conteúdo do princípio que, na cabeça do art. 37 da Cons-
tituição, toma o explícito nome de moralidade). Isso, é claro, naquelas situações em 
que as declarações prestadas perante a autoridade policial ou perante o magistrado de 
primeiro grau embasam a condenação (em conjunto com as provas produzidas sob o 
contraditório). No caso, tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório da conde-
nação se apoiaram nas declarações do paciente para assentar a sua responsabilidade 
criminal. Sem que se promovesse a devida redução da pena pela atenuante da confissão.
[HC 109.928, rel. min. Ayres Britto, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 14-6-2012.]
 � Nos termos do art. 67 do CP, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena 

deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso 
em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão 
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada.
[HC 96.063, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011.]

 = HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009
 ≠ HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012
 � Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em 

razão do transporte de vultosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante 
da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o 
Judiciário na elucidação da verdade real.
[HC 101.861, rel. min. Marco Aurélio, j. 13-4-2011, 1ª T, DJE de 9-5-2011.]

 = HC 102.002, rel. min. Luiz Fux, j. 22-11-2011, 1ª T, DJE de 12-12-2011
 � Pode o juiz presidente do tribunal do júri reconhecer a atenuante genérica atinente 

à confissão espontânea, ainda que não tenha sido debatida no plenário, quer em razão 
da sua natureza objetiva, quer em homenagem ao predicado da amplitude de defesa, 
consagrado no art. 5º, XXXVIII, a, da Constituição da República. É direito público 
subjetivo do réu ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento 
no crime. A regra contida no art. 492, I, do CPP, deve ser interpretada em harmonia 
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.
[HC 106.376, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-3-2011, 1ª T, DJE de 1º-6-2011.]
 � Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo sido aumentada em 1/3 

na terceira fase da dosimetria. A atenuante da reparação do dano (art. 65, III, b, do 



atenuantes

172sumário

CP) é analisada na segunda fase da fixação da pena; dessa forma, no presente caso, 
ainda que fosse reconhecida, ela não teria força para trazer a pena-base aquém do 
mínimo legal. Precedentes. Quando a restituição do bem à vítima ocorrer após o 
recebimento da denúncia ou queixa, não se aplica a causa de diminuição do arre-
pendimento posterior.
[HC 99.803, rel. min. Ellen Gracie, j. 22-6-2010, 2ª T, DJE de 6-8-2010.]
 � (...) o art. 67 do CP é claro “ao dispor sobre a preponderância da reincidência 

sobre outras circunstâncias, entre as quais enquadra-se a confissão espontânea. Afinal, 
a confissão não está associada aos motivos determinantes do crime e — por diferir 
em muito do arrependimento — também não está relacionada à personalidade do 
agente, tratando-se apenas de postura adotada pelo réu de acordo com a conveniência 
e estratégia para sua defesa”.
[HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009.]

 = HC 108.138, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 29-11-2011, 2ª T, DJE de 14-12-2011
 = HC 106.514, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 1º-2-2011, 1ª T, DJE de 17-2-2011
 ≠ HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012
 � A reincidência é óbice à substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva 

de direitos. (...) Prepondera, no concurso de agravantes e atenuantes, a reincidência.
[HC 93.515, rel. min. Marco Aurélio, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2009.]

 = HC 96.063, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011
 � Pena fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução abaixo desse patamar, 

com fundamento na circunstância atenuante da menoridade.
[HC 94.243, rel. min. Eros Grau, j. 31-3-2009, 2ª T, DJE de 14-8-2009.]
 � É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do 

que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem 
reduzir a pena aquém do mínimo legal.
[HC 94.446, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-10-2008, 1ª T, DJE de 31-10-2008.]

 = RE 597.270 QO-RG, rel. min. Cezar Peluso, j. 26-3-2009, P, DJE de 5-6-2009, rg
 � A confissão extrajudicial retratada em juízo constitui circunstância atenuante (alí-

nea d do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória.
[HC 91.654, rel. min. Ayres Britto, j. 8-4-2008, 1ª T, DJE de 7-11-2008.]
 � Há de ser reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea do 

paciente, que, durante a instrução criminal, mostrou-se arrependido e consciente do 
fato a ele imputado, tudo corroborado com as demais provas dos autos. Todavia, é 
inócua a anulação do julgado questionado, nesse ponto, porque a pena-base aplicada 
no mínimo legal (doze anos de reclusão) pelo Conselho Sentenciante foi mantida 
pelo STM. O acórdão inaugural deixou claro, quanto à aplicação da pena, que 
“avaliou as questões relacionadas à dosimetria da pena, entendendo por confirmá-la 
em sua inteireza, na esteira dos fundamentos constantes da sentença de primeiro 
grau, transcrita quase que integralmente”, que atendeu ao princípio constitucional 
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da individuação da pena, como assinalado no parecer da PGR. A fundamentação 
insuficiente para o agravamento da pena, incompatível com os elementos existentes 
nos autos, consolidados na sentença, autoriza o restabelecimento desta, preservada 
a natureza do habeas corpus no que diz com o reexame de provas.
[HC 90.659, rel. min. Menezes Direito, j. 12-2-2008, 1ª T, DJE de 28-3-2008.]
 � O reconhecimento da menoridade, para efeitos penais (CP, art. 65, I), exige prova 

documental específica e idônea (certidão de nascimento).
[HC 88.876, rel. p/o ac. min. Celso de Mello, j. 24-10-2006, 2ª T, DJE de 21-10-2014.]
 � A confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que sempre atenua a 

pena, ex vi do art. 65, III, d, do CP, o qual não faz qualquer ressalva no tocante à 
maneira como o agente a pronunciou.
[HC 82.337, rel. min. Ellen Gracie, j. 25-2-2003, 1ª T, DJ de 4-4-2003.]

 = HC 99.436, rel. min. Cármen Lúcia, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 6-12-2010


