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RESUMO 
 
 

SIQUEIRA, Leonardo Henrique Gonçalves de. Legítima defesa: uma análise tomando 
como ponto de partida a sua fundamentação individual e social com vista a sua 
redefinição dogmática. 2008. 97 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de 
Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2008. 

 
 
 

A presente dissertação de mestrado visa discutir o instituto da legítima defesa a partir 
de um enfoque teleológico, objetivando redefinir dogmaticamente os seus elementos. A 
legítima defesa tem como finalidade a proteção de bens jurídicos individuais e da 
afirmação do direito perante o injusto. Podemos definir o estudo doutrinário da legítima 
defesa em duas partes distintas, a saber: a “situação de legítima defesa”; e a “ação de 
legítima defesa”. Na “situação de legítima defesa” examina-se, primordialmente, o 
requisito da agressão injusta e atual. Já na “ação de legítima defesa” estuda-se o uso 
moderado dos meios necessários para repelir a agressão. Essa diferenciação é 
essencial para o desenvolvimento doutrinário do instituto, já que, percebe-se, em várias 
das obras pesquisadas, uma confusão entre esses dois “pilares”, tornando-o 
ininteligível. Ao se examinar o conceito de agressão como conduta humana antijurídica 
dolosa, percebeu-se a sua total incongruência, principalmente no caso da doutrina 
brasileira, em relação às próprias posturas anteriormente tomadas. Já em relação ao 
requisito do uso moderado dos meios necessários, visualizou-se uma total falta de 
comprometimento, como já foi citado acima, com os fundamentos da legítima defesa e 
com os princípios constitucionais que informam o instituto. Não há principalmente na 
doutrina brasileira, uma preocupação maior de limitar a defesa do agredido, quando o 
agressor é, por exemplo, um doente mental. Nessa hipótese, não obstante ser possível 
a legítima defesa, a reação do agredido deve ser restringida, pois, nesse caso, a 
necessidade de afirmação do direito perante o injusto é mais “fraca”, devido a especial 
condição do agressor.  

 
 

Palavras-chave: 1. Legítima defesa. 2. Fundamentação individual. 3. Fundamentação 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

SIQUEIRA, Leonardo Henrique Gonçalves de. Self defense: an analysis taking as 
starting point its individual and social recital with sight its redefinition. 2008. 97 p. 
Dissertation (Master Degree of Law)  – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 
de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 
This work approaches the institute of self defense, objectifying to redefine its elements. 
Self defense has as purpose the protection of individual legal goods (individual bedding) 
and of the affirmation of the right before the unjust(social bedding). We can define the 
doctrinal study of self defense in two distinct parts, namely: the “situation of self 
defense”; e the “action of self defense”. In the “situation of self defense” it is examined, 
primordially, the requirement of the unjust and current aggression. Already in the “action 
of self defense” the moderate use of the ways necessary to repel the aggression is 
studied. This differentiation is essential for the doctrinal development of the institute, 
since, is perceived, in several of the searched workmanships, confusion between these 
two “pillars”, becoming it confusion. To if examining the aggression concept as behavior 
fraudulent unlawful human being, it was perceived its total incongruence, mainly in the 
case of the Brazilian doctrine, in relation to the proper positions previously taken. 
Already in relation to the requirement of the moderate use of the necessary ways, one 
total lack of perception, as already it was cited above, with the beddings of self defense 
and with the principles was visualized constitutional that inform the institute. It does not 
have mainly in the Brazilian doctrine, a bigger concern to limit the defense of the 
attacked one, when the aggressor is, for example, a mental sick person. In this 
hypothesis, although to be possible self defense, the reaction of the attacked one must 
be restricted, therefore, in this in case that, the necessity of affirmation of the right 
before the unjust one is more “weak”, had the special condition of the aggressor.  

 
Keywords: 1. Self defense. 2. Individual bedding. 3. Social bedding 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação consistiu na análise dos pressupostos da legítima defesa 

tomando, como ponto de partida, a definição posta pelo Código Penal brasileiro, uma 

vez que, em face do princípio da legalidade1, não podemos prescindir de uma 

interpretação de acordo com a lei.  

 Esse instituto penal é uma situação fática reconhecida pelo Direito, onde, apesar 

do Estado ter o poder de punir – o jus puniendi –, em certas ocasiões, cabe ao próprio 

particular a autotutela do bem jurídico próprio ou alheio posto em perigo. É imperioso 

ressaltar que o Estado não abre mão do monopólio da violência legítima em favor do 

particular, mas, apenas concede o direito, desde que preenchidos todos os requisitos 

da situação de legítima defesa, do indivíduo se defender licitamente. Nessa situação, 

quando o homem age dentro dos limites impostos, a sua ação é lícita e conforme o 

Direito, ou seja, o agente age protegido por uma causa de exclusão da antijuridicidade2 

(causa de justificação), eliminando o desvalor sobre a sua conduta (BRANDÃO, 2002b, 

p. 105-106). 

 Dessa forma, conclui-se que a legítima defesa é um direito outorgado pelo 

Estado ao cidadão para que este se defenda, de forma moderada e necessária, de uma 

                                                 
1 A legalidade dos crimes e das penas, expressada na formula latina nullum crimen nulla poena sine lege, 
é o mais importante dos princípios penais, “constituindo-se, a um só tempo, a missão e o objetivo do 
sistema de justiça penal” (BRANDÃO, 2002a, p. 2). Pelo princípio da legalidade, que está expresso na 
nossa Constituição Federal, temos como conseqüência a proibição da analogia in malam partem, a 
proibição do Direito Costumeiro em prejuízo do réu, a obrigatoriedade de uma lei certa e de uma lei 
prévia.   
2 A antijuridicidade é um juízo de valor negativo que qualifica o fato humano como contrário ao Direito. 
Por mais paradoxal que seja, a antijuridicidade é uma teoria do conforme ao direito, ou seja, a análise da 
antijuridicidade é feita a partir das condutas que a excluem (causas de exclusão da antijuridicidade ou, as 
também denominadas, causas de justificação). 
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agressão injusta atual e iminente, que ponha em perigo o bem jurídico próprio ou 

alheio. 

A legítima defesa, como um instituto que surgiu no direito romano (lei das XII 

tábuas), passou, ao longo de sua história, por transformações profundas – como, por 

exemplo, a criação de novos elementos e a supressão de outros –, que sempre 

refletiram um determinado contexto sócio-político. Atualmente, vivemos uma nova 

“realidade” social e política, e, devido a isso, essa causa de justificação deve se 

adequar a essa nova situação.    

Por esse motivo, a nossa análise sobre esse instituto toma como ponto de 

partida o enfoque teleológico, isto é, a partir de sua finalidade de proteção de bens 

jurídicos individuais e da afirmação do direito perante o injusto, o que, nessa hipótese, 

leva a um exame das teorias da pena, mais especificamente, a prevenção geral positiva 

e negativa. Da mesma forma, procurou-se adequar os elementos da legítima defesa 

com a ordem constitucional posta, visando também a sua legitimação constitucional em 

face às exigências de um Estado democrático de direito3.  

                                                 
3 A acepção de Estado democrático de direito, trabalhada nessa dissertação, é a desenvolvida por Luigi 
Ferrajoli. Primeiramente, é necessário definir qual o conceito utilizado aqui de poder sub lege, uma vez 
que essa definição admite duas acepções: a primeira é num sentido formal, ou seja, qualquer poder pode 
ser conferido pela lei e ser exercido de acordo com a forma e o procedimento por ela estabelecido; a 
segunda é em um sentido substancial, onde qualquer poder deve ser limitado pela lei, condicionando não 
só a forma mais também os conteúdos (FERRAJOLI, 2004, p. 856). Na primeira acepção, que não é a 
utilizada por Ferrajoli, qualquer poder, até mesmo os totalitários, estariam legitimados. Já na segunda 
acepção, temos os Estados constitucionais, onde as normas da Constituição dão os limites formais e 
matérias de qualquer poder. Partindo dessa segunda definição, Estado de direito é aquele que todo o 
poder público é disciplinado por lei – não existindo poder sem regulamentação –, e tais poderes estão 
voltados a garantir os direitos fundamentais, mediante proibições a tais poderes – o que torna impossível 
um ato de poder incontrolável – de lesionar os direitos individuais, e as obrigações de dar satisfação aos 
direitos sociais. Então, o conceito de Estado de direito pugnado aqui, está submetido ao princípio da 
estrita legalidade, exigindo que a lei condicione a determinados conteúdos substanciais a legitimidade de 
exercício de qualquer poder por ela instituído (FERRAJOLI, 2004, p. 857). É importante afirmar que esse 
conceito de Estado de direito é amplo, pois exige obrigações de nada fazer, constituindo um Estado 
mínimo, porém, inclui também prestações positivas – de dar saúde, educação, alimentação, condições 
mínimas de subsistência –, constituindo assim, um Estado de bem estar social. Em relação ao conceito 
de Estado democrático, Ferrajoli faz uma distinção entre democracia majoritária e democracia 
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 Todavia, diante do progresso da doutrina pátria sobre o instituto, constatamos a 

pouca importância dada pelos teóricos às finalidades da legítima defesa, o que leva, ao 

nosso ver, a tomada de posições incongruentes em relação aos seus fins últimos, 

tornando indispensável uma abordagem mais profunda sobre esse ponto. 

 Os princípios orientadores da legítima defesa, os quais, além de diferenciar esse 

instituto dos demais, fundamentam todos os elementos dessa causa de justificação, são 

essenciais para a sua devida interpretação e compreensão.  

 Diante dessas constatações, observamos que a legítima defesa, como posta 

atualmente pela doutrina brasileira, passa por um grande período de estagnação e 

“estranheza”, uma vez que, ignoram-se as mudanças sociais e jurídicas ocorridas nas 

últimas décadas. Conseqüentemente, não se pode tratar a legítima defesa usando os 

enfoques tradicionais, deve-se tratar de um problema antigo, como o abordado nessa 

dissertação, com a nossa nova perspectiva histórica e cultural, visto que, esta exerce 

uma influência considerável sobre as teorias contemporâneas. 

Por conseguinte, tentou-se demonstrar que todo o discurso tem uma prática 

social em específico, e esse tenta se adequar a um contexto interpretativo próprio. Na 

presente dissertação, o discurso defendido tem a finalidade prática, numa forma ampla, 

de aumentar o âmbito da liberdade do cidadão, frente ao poder punitivo do Estado. 
                                                                                                                                                              
constitucional. A democracia maioritária consiste na onipotência da maioria, da soberania popular como 
fonte de legalidade, trazendo várias conseqüências, como, por exemplo, a idéia que o consenso legitima 
o abuso e o desprezo pelo sistema de limites impostos a qualquer poder (2000, p. 155). Essa definição 
de democracia pode levar ao desrespeito, sob o manto da legitimidade formal da maioria, dos direitos ou 
garantias individuais, o que seria contrário a própria idéia de Constituição. Atualmente, no âmbito das 
constituições rígidas – no caso da brasileira é super-rígida –, onde certas garantias não podem ser 
derrogadas – as chamadas cláusulas pétreas –, nem mesmo por maioria, o conceito de democracia não 
pode ser mais esse. Ferrajoli (2000, p. 159), afirma que “a essência do garantismo reside nos limites e 
vínculos impostos pela Constituição a todos”, isto é, a democracia compreende também um lado 
substancial, que vincula o conteúdo das leis. Em virtude dessa mudança de paradigma, temos agora uma 
democracia constitucional, que, além de fazer referência a quem pode e sobre como se deve decidir, 
deve levar em consideração sobre o que deve ou não se deve decidir e aquilo que não pode deixar de se 
decidir (2004, p. 864). 
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Especificamente, a finalidade é a de tornar o instituto mais inteligível e preciso em 

relação às exigências sociais atuais. Não obstante, não se teve à pretensão de adotar 

um discurso pretensioso, isto é, de poder frente ao mundo atual, mas apenas, deseja-

se contribuir, de forma específica, pela tomada de consciência frente aos problemas 

suscitados.   

 Podemos definir o estudo doutrinário da legítima defesa em duas partes distintas, 

a saber: a “situação de legítima defesa”; e a “ação de legítima defesa”. Na “situação de 

legítima” examina-se, primordialmente, o requisito da agressão injusta e atual. Já na 

“ação de legítima defesa” estuda-se o uso moderado dos meios necessários para 

repelir a agressão4. Essa diferenciação é essencial para o desenvolvimento doutrinário 

do instituto, já que, percebe-se, em várias das obras pesquisadas, uma confusão entre 

esses dois “pilares” do instituto, tornando-o ininteligível. 

 Ao se examinar o conceito de agressão como conduta humana antijurídica 

dolosa, percebeu-se a sua total incongruência, principalmente no caso da doutrina 

brasileira, em relação às próprias posturas anteriormente tomadas. Desde Welzel – 

criador da teoria finalista da ação –, a análise da conduta humana não pode ser feita 

levando apenas em relevo o desvalor do resultado – ou seja, se houve uma 

modificação, juridicamente relevante, no mundo exterior –, mas, também, deve-se 

examinar o desvalor da ação – isto é, se o agente agiu com dolo ou com culpa 

(WELZEL, 2003b, p. 99). A maior parte da doutrina brasileira, apesar de aceitar o 

pressuposto epistemológico finalista, adota a postura que a injustiça da agressão a 

                                                 
4 Todavia, isso não quer dizer que tratamos dos outros problemas advindos da legítima defesa. Pelo 
contrário, estudamos, por exemplo, as questões relativas à obrigatoriedade ou não de fuga, a 
necessidade de se recorrer ao auxílio de terceiros ou a autoridade pública. 
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ensejar a legítima defesa deve levar em consideração, apenas, o desvalor do resultado, 

o que é uma contradição interna com o seu próprio discurso. 

 Por esse motivo, a partir do pressuposto finalista, defendemos a hipótese que a 

agressão injusta, além de só poder ser dolosa, deve ser analisada de uma forma mais 

ampla, quer dizer, tomando como referência o desvalor do resultado e, primordialmente, 

o desvalor da ação (conduta). 

 Já em relação ao requisito do uso moderado dos meios necessários, visualizou-

se uma total falta de comprometimento, como já foi citado acima, com os fundamentos 

da legítima defesa e com os princípios constitucionais que informam o instituto. Não há, 

principalmente na doutrina brasileira, uma preocupação maior de limitar a defesa do 

agredido, quando o agressor é, por exemplo, um doente mental. Nessa hipótese, não 

obstante ser possível a legítima defesa, a reação do agredido deve ser restringida, pois, 

nesse caso, a necessidade de afirmação do direito perante o injusto é mais “fraca”, 

devido a especial condição do agressor. Ademais, o princípio constitucional da 

igualdade, no seu âmbito formal, não exige tratamento igual para situações jurídicas 

diversas, mas, determina a sua discriminação. 

   Um outro ponto que mereceu uma modificação doutrinária, e esta alteração 

relacionam-se a todas as causas de justificação, é a questão do método de 

identificação da legítima defesa. Esta é tratada segundo um método negativo, isto é, 

qualquer circunstância de uma ação que não se ajuste aos elementos reitores da 

legítima defesa, afirmaria, por conseguinte, a antijuridicidade dessa dita ação. Aqui, 

trabalha-se com a hipótese que todas as condutas estão autorizadas por uma causa de 

justificação, até que se prove o contrário, consoante o princípio constitucional da 

presunção de inocência (TAVARES, 2003, p. 309-310).  
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 Devido a todos os problemas destacados, uma dissertação que se propõe a tal 

análise, ou seja, uma crítica aos conceitos obsoletos e impraticáveis e a proposta de 

princípios mais adequados, é extremamente importante para o desenvolvimento 

doutrinário do instituto e de toda a dogmática penal. Ressalte-se que não houve a 

pretensão de criar conceitos absolutos e imutáveis, até porque as causas de 

justificação refletem as mudanças ocorridas tanto na sociedade quanto no direito 

(ROXIN, 1997, p. 572), evidenciando a necessidade de uma contínua revisão doutrinal. 

 No campo prático, almeja-se que haja, por parte dos operadores do direito e, 

principalmente, dos magistrados, que tem a missão de julgar, uma interpretação mais 

coerente da legítima defesa, a partir de sua finalidade específica e da ordem 

constitucional posta. 

Vale asseverar que faltam na doutrina pátria, atualmente, obras específicas sob 

o objeto em exame, pois, apesar delas existirem em grande quantidade, essas são, na 

sua grande maioria, anteriores a Constituição Federal de 1988, sendo, dessa forma, 

imprescindível uma nova abordagem. Essa pretendeu, apesar de ter se baseado, 

primordialmente, na doutrina estrangeira, adequar os modelos teóricos importados a 

nossa realidade periférica, projetadas ao nosso mundo a partir de um espaço e tempo 

local. 

Para a consecução de tais objetivos propostos foi necessário ter bem definido os 

caminhos para a investigação do objeto estudado, um local apropriado para o 

conhecimento, onde pode se observar o desenvolvimento conseguido e as falhas 

concretas. De logo, vale frisar que todo o método tem o seu “ponto de Arquimedes”, 

onde, a partir dele, pode-se construir uma teoria coerente – da mesma maneira, 
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descobrindo esse ponto inicial, é possível desconstruir toda essa teoria criada – e, 

dentro das limitações epistemológica, objetiva. 

É importante aclarar a noção de objetividade que se está utilizando nessa 

dissertação. De acordo com Maturana, existem duas formas conceituais de encarar a 

objetividade. A primeira – a objetividade sem parênteses – é aquela que acredita que, 

por meio da razão humana, existem seres e objetos independentes do observador, visto 

que, sua existência independe dele e ele possui certas habilidades cognitivas que o 

permitem distinguir o real do imaginário (MATURANA, 2001, p. 32). Adotar essa 

posição leva, a nosso ver, a um imperialismo epistemológico, pois, no momento em que 

o observador assevera que possui acesso privilegiado a uma realidade independente, 

ele afirma a validade absoluta de um conhecimento, e quem discordar dele estará 

equivocado quanto à estrutura real das coisas. Aqui o observador é ignorado, ele é 

considerado irresponsável pelo que diz, uma vez que, as suas afirmações existem 

independentemente dele e do que ele faz como tal. 

Por outro lado, na objetividade entre parênteses, o observador admite que não 

pode distinguir aquilo que é ilusão daquilo que é percepção, e, desse jeito, o máximo 

que pode ser feito é descrever as características da realidade – a realidade, nos termos 

propostos nesse trabalho, deve ser entendida como algo construído e não dado –, sem, 

contudo, explicá-las (MATURANA, 2001, p. 33). Seguir essa atitude significa afirmar 

que qualquer proposição é exata pela sua coerência operacional, mas nunca por si só, 

pois, a existência depende do que o observador faz e o ser humano não possui um 

mecanismo capaz de afirmar a validade ou não de uma proposição, ou seja, essa 

postura expressa que não existem teorias falsas e verdadeiras, e sim, que todas são 

igualmente legítimas, mas, estão em realidades distintas, o que leva, de um ponto de 
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vista axiológico, a aceitação e o respeito, indo de encontro à intolerância e o 

dogmatismo. Então, discordar de uma teoria não é ato de deslegitimá-la, mas, 

unicamente, uma ação de predileção de um observador responsável, que assume as 

conseqüências de sua postura (MATURANA, 2001, p. 37-39). Essa é a posição que 

mais se encaixa ao espírito dessa dissertação.  

Essa postura leva, a nosso ver, a tomar uma posição crítica à cerca do 

conhecimento doutrinário do instituo, quer dizer, a um ceticismo que conduz a uma 

suspensão de juízos definitivos, já que, é possível argumentos igualmente convincentes 

em teorias opostas, demonstrando a identidade de “forças”, plausibilidade, das 

posições antagônicas (ADEODATO, 2006, p. 355), e, com isso, demonstrar que a 

verdade absoluta não é possível, pois, não se pode tomar uma decisão que leve a 

preferir um dos argumentos antagônicos. Acreditamos que adotar essa postura leva a 

idéia que não se pode chegar a conceitos imutáveis, que visam coagir o ser humano a 

adotar a única posição racional, mas sim, a teorias mais ou menos adequadas num 

determinado período, dentro de um contexto histórico e sócio-político próprio. 

Jeffrey Alexander (2000, p. 11) escreve que toda teoria, apesar de ser uma 

abstração a partir do caso concreto (indução), é desenvolvida por seres humanos, e, 

para melhor conhecermos elas, devemos nos informar sobre as pessoas que as 

escreveram, visto que, várias perguntas que surgem da análise das teorias não podem 

ser encontradas nelas próprias, mas, nos indivíduos que a criaram. As teorias são 

geradas a partir de dados empíricos, todavia, não o são, unicamente, com esses dados. 

Os dados empíricos são parte vital de toda teoria, pois, esses se constituem como 

limites ao processo de teorização, como, por exemplo, no caso de um teórico, dentro da 

realidade da sociedade brasileira, criar uma teoria defendendo o caráter comunista 
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dessa sociedade (2000, p. 14). Defender tal teoria, levando em consideração a 

realidade brasileira, é bastante difícil, vez que, contraria os dados empíricos 

observáveis. Entretanto, as teorias têm um certo grau de autonomia em relação ao 

mundo do ser, já que, da mesma forma, essas são geradas por processos não fáticos, 

por elementos apriorísticos que não dependem dos dados empíricos, e sim, da tradição 

(2000, p. 15). 

Para Jeffrey Alexander (2000, p. 18), como já foi dito acima, as teorias também 

são geradas da tradição científica, quer dizer, as teorias dependem do teórico – da sua 

racionalidade ou da sua não racionalidade –,  da sua forma de encarar a realidade, 

pois, dependendo dele ser mais racional ou não, pode-se determinar se ele recebeu o 

impulso de forças externas (racional) ou de forças internas (não racional), como, por 

exemplo, as emoções e desejos inconscientes. 

 É mister fazer uma ressalva, de acordo com a posição cética adotada, sobre o 

alcance das teorias trabalhadas nessa dissertação. Grande parte dos conceitos 

emitidos ao longo desse trabalho, de uma forma ou de outra, são prescritivos, isto é, 

determina formas de conduta a serem seguidas por todas as pessoas, contudo, temos 

a convicção que essas generalizações não existem na realidade, pois, os 

acontecimentos do mundo são sempre únicos e irrepetíveis, e, portanto, as teorias aqui 

trabalhadas têm um caráter apenas aproximativo com a realidade, não sendo possível 

uma subsunção perfeita e acabada (ADEODATO, 2006, p. 345). 

O método adotado nessa dissertação foi o hipotético-dedutivo. Consoante 

Popper, a questão primordial da filosofia da ciência é o problema da demarcação, ou 

seja, estabelecer um critério para definir quais as teorias que têm o status de científica e 

quais são pseudociências (metafísicas). Isso não quer dizer, como afirmava os 
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positivistas, que esse critério é instituído para excluir ou marginalizar os saberes 

metafísicos, até porque certos problemas metafísicos – como, por exemplo, as 

questões do átomo – podem gradualmente se transformar em teorias científicas, mas, 

apenas, definir as teorias científicas das que não são (POPPER, 1991, p. 204). 

Para tanto, Popper (1991, p. 209) desenvolve o critério da falsificação, 

contrapondo-se ao critério da verificação adotado pelos positivistas. Por esse critério, 

decorrência direta da indução, uma proposição seria verdadeira caso fosse verificada 

empiricamente, quer dizer, todas as teorias que não adotassem o método indutivo 

seriam consideradas metafísicas e, conseqüentemente, rejeitadas. Uma das críticas a 

adoção desse método consiste na impossibilidade gnosiológica de se criar enunciados 

gerais – tomando como ponto de partida a observação controlada dos fatos, uma vez 

que, esses são únicos e irrepetíveis, como já referido acima – aplicados para todas as 

hipóteses, visto que, as leis desenvolvidas a partir da indução só podem ser aplicadas 

aos fatos observados, mas, nunca a totalidade dos eventos, pois, subsistem fatos que 

nunca foram observados. 

Tal doutrinador (POPPER, 1978, p. 16) afirma que toda a ciência ou 

conhecimento não começa pela pura observação dos fatos, e sim, por problemas e 

pelas soluções dadas a esses. A solução proposta a um problema deve estar aberta a 

críticas, isto é, deve ser possível refutar as soluções sugeridas, uma vez que, caso uma 

solução não possa ser criticada, ela é considerada como pseudocientífica 

(empiricamente irrefutável). Se a solução tentada resiste às tentativas de refutação ela 

passa a ser aceita, mesmo que temporariamente (1978, p. 16), pois, no futuro, com o 

aumento do conhecimento científico, essa solução será objeto de refutação.  
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Com a afirmação que todo o conhecimento é provisório, além de se afastar da 

influência antiga – que remonta a Platão – da possibilidade de um saber completo e 

imutável, esse se adequou ao pensamento moderno, ou seja, que o ato gnosiológico 

não pode chegar às essências das coisas em si mesmas. Um exemplo bastante 

significativo do pensamento tradicional é a mecânica de Newton, onde é possível um 

conhecimento total, por parte do observador, das escalas de tempo e de espaço. Essa 

teoria, afora a sua redução da complexidade, é totalmente desconexa com os 

conhecimentos modernos que levam a um caminho da relatividade, pois nunca 

podemos afirmar que uma teoria é verdadeira, mas, apenas, que ela é superior as 

outras por não ter sido, ainda, refutada. 

Para tanto, Popper (1978, p. 26) adota, segundo o seu sistema de críticas, o 

método da pura lógica dedutiva, que consiste numa relação de conseqüência lógica, ou 

seja, se as premissas de uma dedução são verdadeiras, teremos, por conseguinte, a 

veracidade da conclusão. Agora, se a conclusão é tida como falsa, pelo menos uma 

das premissas não pode ser verdadeira. 

Adotando esse método, que é uma tentativa de solução de um problema 

científico, pode-se tentar demonstrar que é possível, logicamente, deduzir conclusões 

inaceitáveis das premissas (hipóteses) e, por conseguinte, afirmar que essas premissas 

podem ser criticadas e refutadas (POPPER, 1978, p. 27).   

 Partindo de uma visão, em certos aspectos, semelhante, Bachelard acredita que 

o conhecimento cientifico não pode ser avaliado em um processo contínuo, em termos 

de acúmulo, e sim, a partir de rupturas, das análises dos erros anteriormente 

cometidos, levando-o a um distanciamento do senso comum – e, por conseguinte, do 

método indutivo, pois, Bachelard (2003, p. 121-122) acredita que a nova ciência tem por 
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base o racionalismo “aberto” –, já que o conhecimento científico é o mais seguro e 

fidedigno. Dessa forma, o conhecimento científico sempre se renova – os conceitos 

antigos passam a perder a sua utilidade –, sendo imprescindível “manter uma espécie 

de dúvida recorrente aberta sobre o passado de conhecimentos certos” (2003, p. 141). 

Dessa afirmação pode-se extrair que o conhecimento científico deve progredir de 

acordo com o desenvolvimento das ciências, sempre retificando os conceitos outrora 

aceitos. 

Essa visão de Bachelard é, em parte, bastante positiva, pois, leva o cientista a 

buscar incessantemente novos conhecimentos e manter a mente aberta para o 

progresso das ciências, acompanhando as novidades dessa, vez que, não existe uma 

verdade absoluta e imutável. Devido a isso, o cientista não deve ficar estagnado no 

tempo repetindo unicamente os conhecimentos antigos e os dogmas científicos 

desenvolvidos em outros tempos.    

Apesar da posição de Bachelard ser anti-positivista e ter vários pontos positivos, 

acreditamos que o desenvolvimento do conhecimento científico se dá, em certa medida, 

por acúmulo e não por rupturas, como afirma tal autor. A ciência progride mediante os 

nossos erros, pois nós podemos aprender com eles, como no caso de constatarmos 

que a solução dada para uma hipótese é passível de ser refutada. Com isso, 

percebemos a nossa ignorância e partirmos para buscar novas respostas para os 

problemas, trazendo sempre novas soluções mais aperfeiçoadas e que serão aceitas 

como verdade até que se possa, novamente, refutá-las (POPPER, 1978, p. 27-28).   

Especificamente, não seria possível, por exemplo, falar em uma defesa 

moderada regida pelo princípio da igualdade, se não tivesse sido desenvolvido, 
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primeiramente, a própria noção de defesa moderada, o que corrobora com a idéia do 

conhecimento construído e aperfeiçoado ao longo do tempo.  

A dissertação foi estruturada didaticamente em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, foi feita uma análise histórica da legítima defesa, começando pelo direito 

romano, onde surgem as primeiras características, detendo-se mais atentamente ao 

direito canônico medieval, examinando as origens do direito canônico clássico – que se 

deu com o decreto de Graciano – e o impulso dado por esse ao instituto, com a criação 

de novos princípios. Posteriormente, analisou-se a escola clássica e a positivista, uma 

vez que, nessas ditas escolas, assentaram-se nos seus aspectos mais gerais os 

pressupostos do instituto em questão. Por fim, abordou-se a obra de Von Liszt, pelo 

motivo dessa ser eclética e ter tentado adequar os princípios das duas escolas.   

No segundo capítulo, adentramos propriamente nos pressupostos do instituto, e 

aqui, mais especificamente, na questão da agressão a ensejar a legítima defesa. Nessa 

seção, tratou-se, primeiramente, do conceito de agressão como conduta humana e do 

seu conteúdo subjetivo. Posteriormente, abordou-se a questão da injustiça da 

agressão, que se define pela análise de um elemento analítico do crime, a 

antijuridicidade, e os critérios para definir a atualidade da agressão, baseando-se na 

tentativa penal como critério de referência. É mister afirmar que foi feita uma profunda 

revisão doutrinária sobre o tópico em questão – da mesma forma, sobre todos os 

elementos da legítima defesa –, ou seja, uma análise crítica com o escopo de 

demonstrar a incongruência em várias das posições tomadas e a necessidade de novas 

soluções. 

Posteriormente, passou-se a apreciação da defesa ou reação de legítima defesa, 

estudando-se a questão da moderação e da defesa necessária. Aqui, reside uma das 
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maiores contribuições dessa dissertação. Em virtude da distinção metodológica entre a 

situação de legítima defesa e a ação de legítima defesa, esses requisitos não ficam 

condicionados a agressão, ou seja, quando da sua análise não perguntamos se, por 

exemplo, a agressão foi realizada com arma de fogo ou não. O que rege esses 

requisitos é, primordialmente, o princípio da menor lesividade. 

No último capítulo, tratamos das situações limites, isto é, aqueles casos que, em 

virtude do fundamento desse instituto e o princípio da igualdade, merecem um 

tratamento diferenciado. Vale asseverar que o princípio da igualdade perante a lei, 

apesar de não ter sido expressamente elencado como pressuposto, assim deve ser 

tratado, devido à noção trabalhada de Estado democrático de direito onde a 

Constituição condiciona também os conteúdos das leis. Com isso, pode-se desenvolver 

a idéia que a defesa empregada deve variar de acordo com o agressor, podendo-se 

exigir, em certos casos, que a reação se constitua unicamente em se defender dos 

golpes ou se retirar, prudentemente, do local. 
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CAPÍTULO 1 – PANORAMA HISTÓRICO DA LEGÍTIMA DEFESA 

 

1.1 ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS 

 

 A legítima defesa, apesar de ser um instituto milenar, precisa constantemente 

estar se adequando as exigências de uma sociedade cada vez mais complexa, com o 

escopo de uma melhor aplicação do próprio instituto. Todavia, isso não quer dizer que 

uma pesquisa sobre a história da legítima defesa seja inútil, pelo contrário, é a partir da 

história que se pode analisar cada característica em peculiar, examinando a sua 

criação, o seu desenvolvimento e até o seu abandono. Com base na história, pode-se 

“reavivar” algumas das características perdidas, amoldando-as a época atual. Além 

disso, qualquer estudo sobre o direito em geral, não se deve prescindir do fim que ele 

persegue, e isso só é possível a partir de uma análise do contexto histórico, social e 

político. 

 Diante disso, começar-se-á por um estudo da legítima defesa no direito romano, 

onde, pela primeira vez, surgiu o conceito de legítima defesa e as suas primeiras 

características, ainda que de forma rudimentar. Vale asseverar que, observando a 

seqüência lógica da história do instituto, dever-se-ia analisar a legítima defesa no antigo 

direito germânico, contudo, isso não se concretizará, uma vez que, nesse período, 

houve um retrocesso em comparação a época anterior, e, devido a isso, só se 

comentará de forma esparsa e sintética, sem a necessidade de sistematização em um 

subtítulo próprio. 

 Posteriormente, será examinado, mais atentamente, o direito canônico clássico, 

analisando, primeiramente, a sua evolução histórico-social, e, posteriormente, os seus 
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princípios, que culminou com a criação do moderamen inculpatae tutelae, 

permanecendo até os dias atuais, e de outros requisitos éticos, que foram 

sistematicamente perdendo o valor de requisito obrigatório. Como será logo depois 

demonstrado, tentaremos trazer novamente, como requisito obrigatório, alguns dos 

requisitos dessa época, por se adequarem ao enfoque teleológico do instituto. 

 Por último, far-se-á uma análise, dentro de um mesmo subtítulo, do instituto da 

legítima defesa englobando o começo da idade contemporânea até os dias atuais, ou 

seja, a escola clássica5, passando pelo positivismo criminológico6 italiano, devido a sua 

influência ainda marcante, e chegando até o desenvolvimento presente, que em certos 

pontos é inadaptável as exigências do direito atual, merecendo, dessa forma, uma 

reforma. É nessa fase, com a consolidação do conceito jurídico-político de Estado 

Nacional, que a legítima defesa passa a ser considerada como uma concessão do 

Estado em favor da vítima. Anteriormente, como se pode perceber, esse instituto era 

considerado como uma forma de vingança privada, fora do controle da instância 

pública. 

 

1.2 A LEGÍTIMA DEFESA NO DIREITO ROMANO 

 

 No direito romano não se pode falar, devido a sua “vida” milenar, numa legítima 

defesa uniforme, plenamente desenvolvida durante toda a duração do Império Romano. 

                                                 
5 Por motivos didáticos e epistemológicos, vamos nos cingir a observar as características principais da 
legítima defesa da obra de Carrara (1956, v. 1), por ser esta a mais desenvolvida e com princípios que 
merecem uma maior atenção. 
6 Pelos mesmos motivos acima expostos, vamos nos prender aos positivistas da escola italiana, 
representada por Ferri, pelo fato de ser o maior nome do positivismo criminológico, e Fioretti (2002, p. 
13), uma vez que esse doutrinador italiano escreveu uma obra específica sobre legítima defesa, 
afirmando que a sua grande finalidade era adequar os princípios do positivismo ao instituto estudado. 
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Diversamente, esse instituto foi-se desenvolvendo lentamente, até chegar, na época de 

Justiniano, a uma quase verdadeira codificação.  

 Deve-se, primeiramente, fazer uma advertência sobre o instituto no período em 

questão, que consiste no fato, consoante Teodoro Mommsen (1898, p. 85), da licitude 

da legítima defesa, pois, essa dependia da natureza da injustiça contra a qual deveria 

se defender, e, por esse motivo, a legítima defesa deveria ser examinada de acordo 

com cada delito em específico. Não obstante essa consideração, pode-se constatar 

características em comum nesse instituto, e serão essas as analisadas.   

 O direito de legítima defesa surge com a lei das XII Tábuas, quando esta passa a 

absolver o causador da morte de uma pessoa que furta à noite. Esse é um caso típico 

de delito privado – visto que os delitos públicos eram reprimidos pelo poder público7 –, 

cuja punição estava nas mãos do prejudicado ou do pater famílias (RÍO, 1999, p. 40). 

Observa-se que, nos primórdios desse instituto, o direito de defesa era, de início, 

ilimitado, podendo chegar até a morte do agressor, ou seja, na hipótese supracitada, 

não existia qualquer limitação ao agredido. Todavia, caso o furto, por exemplo, fosse 

pela manhã, não mais subsistiria uma legítima defesa sem limites, pois, nesse caso, era 

imprescindível que o agressor fosse surpreendido em flagrante e esse estivesse 

armado. Temos aqui, uma primeira limitação do instituto.  

 Posteriormente, foi-se ampliando os casos possíveis de legítima defesa e, 

concomitantemente, criou-se limitações às reações dos agredidos. Devido a isso, só era 

reconhecido o direito de defesa caso a agressão fosse injusta e se sobreviesse uma 

necessidade atual ou iminente (LA MÉDICA, 2003, p. 19). Acreditamos que a injustiça 

                                                 
7 Em Roma, começa a surgir uma certa diferenciação funcional, ou seja, o Direito passa, 
progressivamente, a separar-se da moral e da religião. Os magistrados dessa época acabam por perder 
o seu caráter divino, e passam a serem responsáveis pelas suas decisões (VILLEY, 2005, p. 72). 
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da agressão estaria presente mediante uma consideração aos costumes do povo 

romano e a cada delito em específico, pois a lei não era a fonte primeira do Direito – os 

juristas romanos não pensavam por sistemas, e sim por problemas. O seu “olhar” 

voltava-se para os casos em concreto –. Já em relação à necessidade da reação, 

ressalte-se que era necessário um perigo atual ou iminente, ficando descaracterizada a 

legítima defesa, caso o perigo desaparecesse ou fosse futuro. 

 Em relação aos bens passíveis de defesa, pode-se afirmar que o instituto se 

aplicava diretamente à defesa à vida e a integridade pessoal. Concedia-se também o 

direito a defesa da honra e da propriedade, mas, nesses casos, era obrigatório que a 

agressão a esses bens englobasse, simultaneamente, uma ofensa a integridade física 

(LINHARES, 1975, p. 21). 

 Com relação à defesa de terceiros, a legítima defesa era possível, contudo, era 

necessário a existência de um vínculo – podendo ser doméstico, hierárquico ou militar - 

que ligasse o agredido e aquele que empreendesse a sua defesa (ASÚA, 1952, p. 30). 

Com relação ao escravo, esse era obrigado a defender o seu senhor de uma situação 

de perigo; o mesmo ocorria em relação ao soldado e o seu chefe. Afora a essas 

situações, a legitima defesa de terceiros era vedada, só vindo a surgir, devido as 

concepções humanitárias do cristianismo (LA MÉDICA, 2003, p. 22). 

 Em relação aos fundamentos da legítima defesa, pode se afirmar que tal instituto 

era tido como um “exercício de um próprio direito e visto como excludente de 

antijuridicidade”8 (GIOFFREDI, 1970, p. 91). Essa teoria foi, posteriormente, rejeitada, – 

durante toda a idade média e moderna, onde o direito de defesa era visto como uma 

                                                 
8 Vale ressaltar que a primeira referência ao termo antijuridicidade é feita no século XVIII por Bohemero, 
que distinguia a exclusão da antijuridicidade da ação ou omissão do dolo (BRANDÃO, 2002b, p. 120). 
Dessa forma, é incorreto utilizar-se desse termo ao referir-se a Idade antiga.   
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causa de escusa – só voltando à tona na idade contemporânea e na obra de Carrara, 

permanecendo assim até os dias atuais. 

 Com a queda do Império Romano do Ocidente e a conseqüente invasão bárbara, 

o instituto estudado sofre uma grande retração, uma vez que, o antigo direito germânico 

não definiu um conceito próprio de legítima defesa, confundindo-o, por exemplo, com as 

noções de vingança privada e composição (LINHARES, 1975, 23). Além disso, os 

doutrinadores dessa época fundamentavam o instituto como uma execução antecipada 

da pena. 

 

1.3 A LEGÍTIMA DEFESA NO DIREITO CANÔNICO 

 

 Com a finalidade de proporcionar uma melhor compreensão do direito canônico 

clássico e de seus princípios, é mister que se discorra sobre o contexto histórico e 

social da Europa na idade média, que culminou no Decreto Graciano – no ano de 1140 

– chamado de concordância dos cânones discordantes. De início, pode-se dizer que 

o direito canônico, visando, de certa forma, regular as condutas dos fiéis, passa por 

progressivas mudanças, ou seja, numa primeira fase acreditava-se que a legítima 

defesa não passava de uma vingança privada, e por esse motivo, não poderia ser 

permitida – o que na prática levava a obrigação de nada fazer por parte do agredido. 

Em muitos casos, exigia-se que o indivíduo, em face da agressão, morresse sem tentar 

a sua própria salvação, que seria concedida por Deus, – em virtude dos postulados 

cristãos –. Posteriormente, a legítima defesa passa a ser progressivamente aceita, 

contudo, são criadas umas séries de limitações à defesa. 
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 O século XI pode ser considerado como o das grandes reformas. Começou com 

a reforma monástica, chegando ao papado e ao próprio governo da Igreja. Como afirma 

Bertrand Russell  (1957, p. 119), o clero não estava mais seguindo os princípios morais 

cristãos, e, em face dessa constatação, os clérigos mais sérios propugnavam uma 

mudança de atitude. Todavia, por detrás desse motivo existia também o desejo da 

separação completa entre o clero e os leigos, visando um aumento de poder dos 

primeiros.  

 Com essa separação, o Papa reivindicava para si o direito de investir os bispos, 

prerrogativa essa que estava nas mãos dos imperadores. Diante esse impasse, o 

natural seria, como efetivamente aconteceu, o conflito entre o Papa e o rei, entre o 

poder temporal e o poder espiritual. A Igreja católica passa a afirmar que o poder 

temporal dos reis tinha origem humana, diferentemente do poder espiritual de origem 

divina. A finalidade dessa distinção era fazer com que se respeitasse a sua 

proeminência no campo jurídico-político humano (BILLIER, 2005, p. 119), pois o poder 

temporal era uma “mera concessão” do poder espiritual, e o rei deveria mostrar-se fiel a 

missão que o Papa lhe concedeu.  

 É importante asseverar que os integrantes da Igreja, segundo Russell, 

acreditavam verdadeiramente em tudo isso. Pedro Damião era um dos que professava 

essa doutrina teocrática. Eles acreditavam que formavam não apenas um povo, e sim 

um povo cristão, a cristandade, que abarcava todos os cristãos do mundo, e eram 

unidos sob a soberania espiritual do Papa (GILSON, 2001, p. 310-311). Aos olhos da 

Igreja, o império estava na cristandade, e não o contrário.  

 No meio dessa conjuntura, é nomeado Papa o cardeal Hildebrando, que passa a 

ser chamado de Gregório VII. Esse Papa pugnava por coleções canônicas de influência 
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universais, com o intuito de afirmar a autoridade do poder papal perante o poder dos 

reis9 (GRUSZYNSKI, 1999, p. 110). Isso é o começo da reforma gregoriana e, 

simultaneamente, da batalha, já explicitada, entre o poder espiritual10 e temporal. É 

válido afiançar que toda esse desacordo entre a Igreja e os reis, eram incluídos na 

legislação oficial da Igreja (SOUZA, 1997, p. 66). Contudo, nessa época não era nítida 

uma distinção entre o direito canônico e a teologia, sendo ambas tratadas como a 

mesma coisa, e por esse motivo, todas as pessoas deveriam obedecer às ordens 

emanadas do evangelho, interpretadas pela Igreja. 

  Devido a essa necessidade de afirmar o poder espiritual, criou-se uma massa 

gigantesca de cânones novos sobre o já existente, que causava grandes confusões em 

saber o que deveria ser utilizado para cada situação em concreto, uma vez que, a 

legislação da Igreja englobava uma infinidade de assuntos, como, por exemplo, 

virtudes, pecados, penitência, matrimônio, homicídio, sodomia e bruxaria.  

 Nessa confusão “legislativa”, surge o Decreto Graciano, não como uma coleção 

de cânones, e sim como um verdadeiro direito canônico, com comentários científicos e 

adotando o método Trivium (gramática, retórica e dialética)11. Pode-se afirmar que é 

                                                 
9 A reforma gregoriana foi mais funda do que parece a primeira vista. Ele acreditava que o Papa era 
supremo, podendo destituir o imperador caso esse fosse imoral ou não cumprisse fielmente com a sua 
missão dada pela Igreja. Todavia, ele também imprimiu uma grande reforma dentro da própria Igreja. 
Gregório VII estabeleceu, por exemplo, que os sacramentos realizados por sacerdotes casados não 
seriam válidos; instigou os leigos à não assistirem as missas celebradas por sacerdotes que não seguiam 
os princípios morais cristãos, ou seja, aqueles que praticavam a sodomia. Com isso, o Papa despertou a 
revolta do clero, mas ganhou o apoio dos leigos, se tornado bastante popular até em Roma, onde 
historicamente muito dos Papas foram expulsos e mortos, em virtude dos romanos dessa época terem 
pouco respeito pelos mesmos (RUSSEL, 1957, p. 127-128). 
10 No plano filosófico, os doutrinadores católicos passam a pregar o neoplatonismo, que é uma 
“escolástica para a defesa de verdades religiosas reveladas ao homem” (ABBAGNANO, 2003, p. 710). 
Baseados na idéia do caráter absoluto da transcendência de Deus, imutável e perfeito, a Igreja prega que 
o poder espiritual que ela detém, único capaz de intermediar a passagem do homem da terra à presença 
divina, seria superior ao poder temporal, por esse ser humano e, por isso, imperfeito e mutável.   
11 Dizer o que é dialética, sem fazer referência a uma das quatro doutrinas que influenciaram as 
respectivas acepções, e deixando em evidência que esse termo é bastante confuso devido à falta de 
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com esse decreto – apesar de ter um valor apenas privado por nunca ter tido a 

aprovação da Igreja –, que se dá o período clássico do direito canônico (BERLINGÒ, 

1995, p. 103), com influência marcante até os dias atuais. 

  O Decreto Graciano se divide em três partes: 1) as 101 Distinctiones, que 

discorrem sobre as noções de direito em geral, autoridade dos padres, direito positivo 

dos homens e as suas próprias opiniões sobre as fontes do decreto; 2) as 36 Cause, 

que tratam de assuntos eclesiásticos em geral e subdividi-se em Questiones e em 

Cânones; 3) as Consecratione, que trata especificamente da consagração da Igreja 

católica e das ordens eclesiásticas (LIMA, 1999, p. 107-108). 

 O valor doutrinal desse decreto é significativo, pois, a partir do método adotado, 

Graciano harmonizou os textos reformistas e os contrários12, formando, podemos assim 

dizer, um verdadeiro Código canônico, distinguindo este da teologia, apesar de sua 

interdependência contínua. 

 O Decreto Graciano passou a ser bastante estudado e, conseqüentemente, 

surgiram os decretistas, que inseriram seus comentários no meio do texto original e 

depois à margem dos textos, sendo chamados de glosas. O direito canônico passa, ao 

lado dos ordenamentos jurídicos, a ter bastante influência na idade média, sendo 

estudado nas recém criadas universidades. O direito canônico passa a ser utilizado 

como uma adaptação ao direito romano, inserindo a moral cristã nesse direito, com o 

                                                                                                                                                              
uniformidade histórica em seu significado, é impossível. Durante toda a idade média, utilizasse o conceito 
de Dialética como lógica, ou à parte desta que não é retórica, sendo uma influência dos estóicos. Para os 
estóicos, “a demonstração consistia em se valer de coisas mais compreensíveis para explicar as menos 
compreensíveis, e como as coisas mais compreensíveis eram as evidentes para o sentidos, as bases de 
qualquer demonstração eram os raciocínios anapodíticos – são aqueles que tem uma conclusão evidente 
e são a base para todos os outros raciocínios que podem ser reduzidos a eles –,  que se apóiam 
diretamente na evidência sensível” (ABBAGNANO, 2003, p. 272).    
12 Usando o método Trivium, Graciano conciliou os cânones discordantes mediante “uma hierarquização 
das fontes, estudo sobre as diferentes significações das palavras, consideração de tempo, lugar, 
pessoas, finalidade e índole de cada norma” (GRUSZYNSKI, 1999, p. 112). 
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fito de dar soluções aos casos práticos novos, que não podiam ser solucionados 

usando, unicamente, o direito romano antigo (GRUSZYNSKI, 1999, p. 116). 

 Diante essa nova realidade, os doutrinadores canônicos, influenciados por todo 

esse contexto histórico e social – ou seja, o crescente poder da Igreja, o Decreto 

Graciano, e a influência dos princípios cristãos no cotidiano jurídico –, começaram a 

discutir o direito positivo humano, trazendo contribuições novas e rejeitando outras 

antigas. Ao discorrem, especificamente, sobre a legítima defesa, estavam mais 

preocupados em impor limites à reação, do que ampliar os direitos ao ofendido. Como 

afirma Meréje (1961, p. 18), o direito canônico, numa época marcada por guerras e 

violência, constituiu um freio as paixões descomedidas.  

 Perante essa nova realidade, vários postulados da legítima defesa foram criados, 

e os antigos, em certa medida, foram reformados. Como grande conseqüência da 

influência do direito canônico, foi a inclusão, à época das grandes codificações, – 

século XIX – do requisito do moderamen inculpatae tutelae (ALVES, 1957, p. 79). Na 

análise desse requisito, que perdura até os dias atuais, passasse a perquirir se, no ato 

defensivo, houve uma necessária moderação, ou seja, uma adequação entre o ataque, 

incluindo a sua gravidade, e a conseqüente reação, levando-se em consideração a 

qualidade dos bens jurídicos. 

 Apesar de se constituir um grande avanço no instituto, várias foram as críticas ao 

moderamen do direito canônico, primeiramente pelos positivistas, e, posteriormente, 

pelos doutrinadores que afirmam uma pretensa subjetividade desse requisito – o que 

não deixa de ser uma influência da escola italiana –, tornando-o desqualificado para 

realizar a função garantista de limitação a reação do agredido. 



 29

 Uma outra condição de limitação à reação, que surge com o direito canônico, é a 

obrigação da fuga, imposta como um dos requisitos necessários para que se pudesse 

invocar a moderação (FIORETTI, 2002, p. 43). Contudo, consoante a advertência feita 

por Célio Almada (1958, p. 39), à obrigação à fuga, restringia-se ao plebeu, o clérigo e 

o religioso. O nobre e o militar, pela necessidade de preservar a sua honra, não 

poderiam escolher a fuga. Esse princípio ético, não logrou durar por muitos anos, mas, 

atualmente, é objeto de divergência dos doutrinadores13, pelo motivo de muitos deles 

reclamarem novamente a sua obrigatoriedade, dentro de novos parâmetros éticos e 

jurídicos. 

  Nos seus primórdios, o direito canônico defendia a posição de que só eram 

passíveis de defesa a própria vida ou a de outrem e a defesa do pudor, aqui em 

pouquíssimas hipóteses. Todos os outros bens, incluindo a propriedade e a honra, por 

exemplo, não eram protegidos pelo direito de defesa legítima, o que constituía um 

grande retrocesso em comparação ao período romano. Todavia, ainda que muito 

tardiamente, acabou-se por aceitar a defesa para todos os bens, situação que perdura 

até os dias atuais (RÍO, 1999, p. 55). 

 Com relação à defesa de terceiros, como foi dito acima, é nesse período que 

surge a possibilidade da sua execução. Na verdade, o direito canônico pregava que a 

defesa de terceiros deveria ser um dever, uma inspiração de sentimentos altruísticos 

(ASÚA, 1952, p. 31). 

                                                 
13 Uma das críticas feitas atualmente a inclusão desse requisito, reside no fato da legítima defesa não 
exigir, com base na lei positiva, a inevitabilidade da agressão, como no caso do estado de necessidade 
(FREITAS, 2002, p. 36). 
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 Por último, é mister observar que o direito canônico foi bastante criticado, a 

começar pelo positivismo jurídico14, e seus princípios, que foram largamente utilizados 

e desenvolvidos pelos clássicos, ou foram totalmente esquecidos ou passaram por 

completas reformas, excetuando-se a moderação, que nos seus aspectos gerais, 

permanece conforme o preceituado nessa época. 

 

1.4 A LEGÍTIMA DEFESA DO COMEÇO DA IDADE CONTEMPORÂNEA ATÉ OS DIAS 

ATUAIS 

 

 Como foi supracitado, vamos nos ater, ao estudar o pensamento da escola 

clássica em relação à legítima defesa, aos ensinamentos professados por Francesco 

Carrara. Como se depreende de toda a sua doutrina, Carrara discorre sobre a legitima 

defesa – na sua obra sob a rubrica de coação – com base em conceitos jurídicos, éticos 

e até religiosos, aproximando-se, em certos aspectos, da doutrina canônica. Apesar da 

utilização de argumentos religiosos – ele cita o evangelho –, Carrara não confundia o 

delito com pecado. 

 Para tal autor (1956, p. 213), e aqui discordando de todos os pensadores 

anteriores, excetuando-se os doutrinadores do período romano, a legítima defesa não 

era uma causa de escusa, mas sim, um direito de se defender de um mal injusto, grave 

e inevitável. Mesmo considerando a legítima defesa como um direito, Carrara rejeita 

todas as doutrinas anteriores que legitimam o direito de defesa do agredido, na perda 

                                                 
14 Como foi dito, Julio Fioretti constrói uma legítima defesa adequada aos princípios positivistas, mas, ao 
mesmo tempo, faz severas críticas as doutrinas denominadas por ele de metafísicas. Uma de suas 
maiores críticas relacionasse aos sentimentos pueris do período cristão, que teria dado origem a 
moderamen inculpatae tutelae e a todas essas aberrações doutrinais, limitando ao extremo o direito de 
defesa por parte do agredido, que causou graves danos a evolução jurídica e natural desse instituto. 
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dos direitos por parte do agressor (1956, p. 215), o que constitui uma preocupação de 

limitar – e, conseqüentemente, não legitimar – uma reação imoderada aos direitos de 

outrem, que de uma fundamentação semelhante poder-se-ia deduzir.  

 Já em relação a reação, o autor italiano (CARRARA, 1956, p. 212-213) afirma 

que essa não se mede segundo critérios objetivos, e sim, na própria pessoa do 

coagido, em relação a sua posição. Nota-se uma perigosa subjetivação da reação, que 

pode, paradoxalmente a todas as preocupações do doutrinador, levar a uma justificação 

de reações imoderadas, em relação a uma análise objetiva da ação de defesa. 

 Em face aos requisitos, a grande contribuição dada por Carrara, – que é uma 

influência do direito canônico – é da inevitabilidade da reação. Além de exigir a fuga 

como um critério imprescindível, a qual ele não restringia a qualquer cidadão, 

diferentemente do direito canônico, ele incluiu a invocação de socorro como requisito 

obrigatório. Além disso, para que ficasse configurado o critério da inevitabilidade, era 

necessário que o agredido escolhesse o meio mais inocente possível (CARRARA, 

1956, p. 220-221), o que configura uma nítida preocupação garantista. 

 Em relação aos bens passiveis de defesa e a defesa de terceiros, Carrara (1956, 

p. 219) mantém, integralmente, a doutrina professada pelo direito canônico, usando 

como argumentação – em relação à legitimidade da defesa de terceiros – o próprio 

evangelho e uma pretensa lei natural, que impõe a assistência aos nossos 

semelhantes. 

 Com o positivismo jurídico, ter-se-á novas concepções sobre a legítima defesa, 

que difere substancialmente da concepção clássica. Mesmo dentro do positivismo, 

como se desprenderá da exposição feita, não existe uma concordância entre os seus 

doutrinadores sobre algumas das principais características desse instituto. 
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 A fundamentação jurídica da legítima defesa, que deve se adequar aos princípios 

positivistas mais gerais, é, nesse ponto, pacífica, e consiste no interesse na 

conservação da integridade física do cidadão honesto e o interesse na repressão ou 

eliminação do agressor15 (FIORETTI, 2002, p. 82). A partir desse pressuposto, que 

acreditamos ser essencial para uma total compreensão do desenvolvimento teórico 

dessa escola, a doutrina positivista vai validar reações imoderadas, uma vez que existe, 

normalmente, indiferença para com os direitos do agressor. 

 Como afirma Ferri (2003, p. 431), na legítima defesa concorrem 

concomitantemente condições objetivas e subjetivas na análise da reação, a procura do 

caráter lícito ou não da defesa empregada. Na análise das condições subjetivas, o 

órgão julgador deveria levar em consideração a posição social e econômica do 

agredido, pois, só assim, poder-se-ia fazer uma análise global da ação de defesa 

(FIORETTI, 2002, p. 83). Essa concepção influenciou bastante a doutrina posterior, 

tanto pátria como estrangeira, a ponto de Pedro Vergara, na sua obra Legítima defesa 

subjetiva, afirmar que esse instituto se mede, unicamente, pela visão do agredido, 

ficando as circunstâncias objetivas renegadas a segundo plano.  

 Como conseqüência dessa exacerbada subjetivação, Ferri (2003, p. 435) admite 

a legítima defesa recíproca, caso os dois lados haja com a vontade sincera de se 

defenderem reciprocamente. É mister assegurar que essa concepção foi amplamente 

rejeitada pela doutrina posterior. 

 Em relação a defesa de terceiros, Ferri (2003, p. 432) a aceita amplamente, 

usando com argumentação o sentimento de solidariedade humana que a lei deve 

                                                 
15 Essa fundamentação se deve ao fato dos integrantes da escola positiva italiana fazerem uma distinção 
entre os cidadãos honestos, que teriam amplas prerrogativas, de um lado, e os criminosos, que deveriam 
ser controlados ou eliminados, do outro. 
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pregar. Já Fioretti (2002, p. 90) é radical, vez que, sob influência do direito romano, 

afirma que na legítima defesa de terceiros, quando houver um vínculo entre o agredido 

e aquele que emprega a sua defesa, há uma presunção de legitimidade; caso não 

exista esse vínculo, presume-se que a reação é criminosa16, o que se configura uma 

posição antagônica a de Ferri e totalmente anti-garantista. 

 Em relação aos bens possíveis de se alegar o direito de defesa legítimo, 

constata-se um visível avanço em relação ao passado, porquanto há uma afirmação 

que todos os bens da parte especial do código seriam plausíveis de serem defendidos 

legitimamente. 

 Em um último aspecto, essa escola rejeita, como requisito obrigatório, a fuga por 

parte do agredido – apesar de exigir, sempre que possível, que se recorra a autoridade 

pública –, devido a obrigação, perante a sociedade, que tem o agredido em fazer 

prevalecer o direito perante o injusto (FERRI, 2003, p. 433). Os positivistas usam, 

freqüentemente, a argumentação da prevalência do direito do agredido, que age em 

conformidade com o direito, em contraposição ao do agressor, que atua contrariamente 

ao mesmo, tornando possível à afirmação de que o juiz, no caso de dúvida sobre a 

justiça da reação, deve absolver o agredido17. 

                                                 
16 Observa-se que Julio Fioretti (2002, p. 89), ao discorrer sobre o instituto da legítima defesa, é bastante 
radical, não em um único ponto em específico de sua doutrina, mas na maior parte dela; como, por 
exemplo, ao asseverar que “muito dificilmente se poderá admitir a legítima defesa quando se trate de 
reincidência específica, e o agredido cometa o assassinato com as mesmas armas, com os mesmos 
modos com que cometeu precedentemente o outro crime”. 
17 Acreditamos que a alegação da prevalência do direito é valido, porém, deve ser utilizado com bastante 
cuidado para não servir de pretexto para corroborar com reações visivelmente excessivas. No caso acima 
citado, acreditamos que o agredido deve ser absolvido, não pela argüição da prevalência do direito, e sim 
pelo princípio constitucional da presunção de inocência. 
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 Após o positivismo jurídico, a doutrina da legítima defesa se acomodou18, 

mantendo, nos seus aspectos gerais, os mesmos princípios e requisitos das épocas 

passadas, sem uma análise crítica. Pode-se citar a obra de Franz Von Liszt, que data 

do final do séc. XIX, como um dado importante da estagnação na qual passa o direito 

de defesa legítimo. Esse autor (2003, p. 244) assevera que para a configuração da 

legítima defesa, era necessária uma agressão19 atual ou iminente. Em relação a 

moderação, esta seria medida pela violência da agressão, e qualquer pessoa poderia 

praticar o direito de defesa. Em face aos bens, afirme-se que todos os interesses 

juridicamente protegidos, sem diferenciação se o bem jurídico está na órbita penal ou 

não, são passíveis de defesa. 

 O Código Penal brasileiro de 1940 – que nada difere da reforma de 1984, 

excetuando-se a mudança de artigo – definia que era necessário, para a configuração 

da legítima defesa, uma agressão injusta atual ou iminente e moderação dos meios 

necessários. Era permitida a defesa do direito próprio ou de outrem. Em termos gerais, 

excluindo-se pequenas diferenças20, a nossa doutrina permanece a mesma professada 

por Liszt, apesar de estar-se vivendo um novo contexto histórico-social e político, que 

difere da realidade vivida pelo doutrinador alemão. Nos dias atuais, dentro de um 

Estado democrático de direito21, afirmado no artigo 1º da Constituição Federal 

                                                 
18 É importante assinalar que a doutrina estrangeira, a partir da década de sessenta, despertou dessa 
estagnação dogmática, propondo novos princípios e reformando os antigos. Já a doutrina brasileira 
permanece na inércia dita, ressalvadas algumas pequenas modificações imprimidas no instituto. 
19 Para Liszt  (2003, p. 243), a agressão teria que ser injusta, não sendo possível contra atos lícitos, e o 
seu conceito de agressão englobaria os casos nos quais o agressor agisse sem culpa, pelo fato de, 
nesses casos, a agressão atentar contra os interesses que o direito protege.  
20 Como um exemplo de diferença, pode-se citar a questão da moderação. Para grande parte da doutrina 
brasileira, a moderação deve ser analisada a partir da violência da agressão e dos bens jurídicos em 
conflito, sempre de forma relativa, isto é, de caso a caso.  
21 A acepção de Estado democrático de direito trabalhada nessa dissertação, como foi dito, é a 
desenvolvida por Luigi Ferrajoli. 
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brasileira, atestasse que a dogmática pátria sobre a legítima defesa na maioria dos 

seus conceitos, além de não coadunar com as novas exigências político-criminal, 

teleológica e sócio-cultural, tornando tal instituto, segundo a lição de Taipa de Carvalho 

(1995, p. 28), estranho a ordem jurídica atual e a sociedade em geral22, teve seus 

princípios criados e desenvolvidos sob a égide de um regime militar. 

 Não obstante, quando se fala de causas de justificação, não pode ter a 

pretensão de se chegar a conceitos prontos e estanques, uma vez que, a partir de tais 

causas de exclusão da ilicitude, é percebido as mudanças ocorridas na sociedade, na 

cultura e no direito, e, dessa forma, deve sempre estar adequando tais conceitos as 

exigências supracitadas (ROXIN, 1997, p. 572).  

 Devido a todos esses fatores, é inaceitável o “sono” dogmático pela qual passa a 

nossa doutrina sobre legítima defesa. É preciso amoldar os princípios constitucionais, 

como, por exemplo, o da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e da 

igualdade, aos requisitos do direito de defesa, com o desígnio de se cumprir a sua 

função principal de proteção de bens jurídicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Essa “estranheza” se deve ao fato de que temos, no plano do dever-ser, uma série de princípios e 
garantias constitucionais que não são aplicados aos casos em concreto, no mundo do ser. Atente-se para 
o fato que não se está propondo uma união entre o dever-ser e o ser, mas sim, uma aproximação, com o 
escopo de propiciar uma legítima defesa mais adequada às garantias constitucionais. 
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CAPÍTULO 2 - A SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Diferentemente da doutrina pátria, mas acompanhando a tendência da doutrina 

alemã, preferimos, ao discorrer sobre a agressão injusta atual ou iminente, a 

denominação posta, pois só é possível à reação em legítima defesa caso, previamente, 

fique configurada uma situação que origine a defesa legítima. Essa distinção da 

situação de legítima defesa da denominada ação de legítima defesa – que engloba os 

requisitos da necessidade e da moderação – é imprescindível metodologicamente, haja 

vista a desordem feita pela doutrina pátria entre esses dois momentos.  

Discorrer sobre a legítima defesa é fazê-la a partir da análise de sua 

fundamentação, da sua ratio específica. Diante disso, não poderia ser diferente o 

exame da agressão injusta e atual a originar a legítima defesa, ou seja, tomando como 

pressuposto os princípios da proteção individual de bens jurídicos e o da afirmação do 

direito perante o injusto, podemos desenvolver tal elemento dessa causa de 

justificação. Da mesma forma, a dupla finalidade da legítima defesa é usada para todos 

os outros elementos. 

 Antes de adentrarmos especificamente nos seus princípios fundamentadores, é 

importante asseverar que na realidade brasileira, diante do progresso doutrinário do 

instituto, constatamos pouca importância dada pelos teóricos às finalidades da legítima 

defesa, o que leva, ao nosso ver, a tomada de posições incongruentes em relação aos 

seus fins últimos. 



 37

 Quando se fala sobre o princípio da proteção de bens jurídicos, deve-se, 

primeiramente, afirmar que esse não se confunde, apesar de algumas semelhanças, 

com a teoria do instinto de conservação23, tratada, ainda que de forma rudimentar, 

desde os primórdios do instituto. Não obstante, não se esta tentando negar um instinto 

de conservação que porventura venha surgir em situações de perigo, mas sim, o que se 

assevera é a impossibilidade de fundamentar a legítima defesa em um princípio que 

restringe, de forma demasiada, tal instituto, como, por exemplo, no caso da defesa de 

terceiros, onde, evidentemente, não existe um instinto de conservação. Essa teoria só 

explica as hipóteses de agressões mais graves (homicídio e lesão corporal), não 

obstante ser plenamente possível a defesa de outros bens que não os mencionados. 

Esse fundamento individual também encontra problemas quanto à diferenciação 

necessária entre as agressões injustas e justas, uma vez que, o instinto de 

conservação também surge em agressões justas. Diante disso, percebe-se que ela não 

responde satisfatoriamente a distinção primordial entre agressões ilegítimas e legítimas 

(PEÑA, 2002, p. 30). 

 O princípio da proteção dos bens jurídicos baseia-se na necessidade, por parte 

do indivíduo, de defender os bens jurídicos próprios ou de outras pessoas, acentuando 

a característica de defesa dos bens jurídicos na reação empreendida e que esses 

devem ser protegidos. Com isso, tem-se a justificação, por exemplo, da impossibilidade 

de se defender bens jurídicos supraindividuais – isto é, não é possível a defesa dos 

bens da coletividade ou do Estado –. Da mesma forma, justifica-se a impossibilidade de 

                                                 
23 Os defensores da teoria do instinto de conservação, como fundamento da legítima defesa, afirmam que 
o direito de defesa é um exercício de um direito, pois cada pessoa tem o poder de velar pela sua própria 
conservação (SOBRINHO, 1925, p. 28). Essa concepção está ligada a idéia que a legítima defesa seria 
um direito natural do homem. 
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defesa de bens disponíveis de terceiros quando o mesmo não consente com a sua 

defesa. Com base no mesmo fundamento, não pode ser considerado como agressão a 

ensejar a legítima defesa às tentativas inidôneas, ou seja, aquelas que não põem em 

perigo o interesse juridicamente tutelado, o bem jurídico (ROXIN, 1997, p. 608).  

 Todavia, falar unicamente desse pressuposto individual não aclara a diferença 

entre a legítima defesa e o estado de necessidade, uma vez que, os dois institutos têm 

em comum a proteção individual de bens jurídicos. Da mesma maneira, esse 

fundamento individual não explica a diferença entre as agressões lícitas e ilícitas – 

conforme já explicitado quando da crítica a teoria do instinto de conservação –. 

Também não responde a fundamentação da não aceitação da proporcionalidade dos 

bens como requisito da legítima defesa. 

Por esses motivos, é importante ressaltar o outro fundamento dessa causa de 

justificação. Nesse ponto, temos uma divergência doutrinária. A teoria dominante afirma 

que esse segundo fundamento é a afirmação do Direito perante o injusto. Então, para 

os integrantes dessa corrente, a ordem jurídica tem o “interesse” na defesa contra 

agressões antijurídicas e atuais, pois, quem se defende, protege também o direito, 

afirmando-o e deixando claro que não há como contrariá-la sem riscos (ROXIN, 1997, 

p. 608-609). Com isso, esses juristas acreditam que por esse fundamento estaria 

respondida a impossibilidade da existência de uma proporcionalidade entre bens, pois 

as agressões a bens jurídicos de menor valor também constituem uma violação ao 

ordenamento jurídico. Diante essa fundamentação, estar-se-ia explicada a 

impossibilidade de se defender perante as agressões legítimas, visto que, frente a 

essas agressões não fica configurado a afirmação do direito perante o injusto. 
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Esse é o posicionamento da doutrina dominante. Todavia, Taipa de Carvalho não 

concorda com essa corrente. Ele não discorda que a legítima defesa tem uma dupla 

fundamentação, mas não concorda que esse instituto se fundamente na afirmação do 

direito perante o injusto. Para o autor, tal posicionamento ainda estaria ligado a uma 

legítima defesa absolutizante construída no século XIX, mas com a falsa pretensão de 

estar inovando o instituto, pois não deixa claro à possibilidade de graduar a afirmação 

do direito perante o injusto, ou – e essa é a opinião de Taipa de Carvalho – (1995, p. 

415), se por esse fundamento, deve se afirmar o direito a todo custo (posição 

absolutizante), o que levaria a manutenção das posições antigas.  

Para tanto, Taipa de Carvalho (1995, p. 432) afirma que além da função de 

defesa de bens jurídicos, a legítima defesa teria um fundamento supra-individual ou 

social, ou seja, uma advertência aos futuros agressores, para que caso sobrevenha 

uma agressão ilegítima, o defensor pode ir tão longe quanto o necessário para fazer 

cessar a agressão. 

 Como conseqüência dessa posição, a legítima defesa cumpriria uma função 

preventiva geral (positiva e negativa), o que encaminha a um estudo da teoria da pena, 

que, obviamente, não será aprofundado nessa dissertação. Quando se fala em 

prevenção geral negativa – a chamada forma tradicional de intimidação –, quer se 

destacar a função de desestimular os indivíduos, no nosso caso, por meio da reação 

em legítima defesa, a cometerem crimes ou agressões antijurídicas. Já em relação à 

prevenção geral positiva, essa tem a função de preservar a confiança na ordem jurídica, 

reforçando esse sentimento no seio social (SANTOS, 2005a, p. 9-10). 

 Os questionamentos trazidos por Taipa de Carvalho são importantes, visto que 

não é possível perceber, por parte da doutrina dominante, se o fundamento supra-
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individual é graduável ou não – e essa questão é primordial, como será visto 

posteriormente, para desenvolver vários dos questionamentos do instituto –. Diante 

disso, com a observação desse jurista, quando falarmos desse fundamento, 

acreditamos que ele possa ser graduável. Ao trabalhar melhor essa questão, esse 

doutrinador acaba por rechaçar qualquer posição absolutizante desse instituto, pois a 

legítima defesa é um direito, mas graduável. Essa advertência se torna importante na 

medida em que se analisa esse tema na jurisprudência brasileira. Na década de 

setenta, Bussada, na sua obra (1978, p. 155) sobre a legítima defesa interpretada pelos 

tribunais, mostrava como a legítima defesa ainda tinha uma concepção absoluta para 

os nossos juízes:  

Constitui, portanto, medida da mais sábia política criminal 
fortalecer o instituto da legítima defesa, como potencial 
intimidativo dos salteadores, não regateando o seu 
reconhecimento em favor daqueles que, como o denunciado, 
são vítimas da ferocidade de perigosos malfeitores. 

 
 A legítima defesa é um direito, ela efetivamente tem um caráter intimidatório, 

contudo, diante da conjuntura atual, esse instituto não pode mais ser considerado de 

forma absoluta ou não graduável, pois, como será mostrado, em alguns casos, apesar 

da configuração de uma efetiva agressão injusta e atual, não podemos falar em legítima 

defesa em face da ausência do seu fundamento social.  

É importante afirmar que, unicamente por uma questão de clareza e de 

conveniência, nos utilizaremos da nomenclatura dada pela doutrina dominante, mas 

com os apontamentos feitos por Taipa de Carvalho. 

 Visto os princípios orientadores da legítima defesa, os quais, além de diferenciar 

esse instituto dos demais, fundamentam todos os elementos dessa causa de 

justificação, podemos passar a apreciação do seu primeiro requisito. 
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2.2 A ANTIJURIDICIDADE DA AGRESSÃO 

 

 Quando se fala em antijuridicidade da agressão, desenvolve-se, 

indubitavelmente, a mais importante característica da agressão, uma vez que, é a 

injustiça à qualidade primordial dessa, sendo, na verdade, a sua essência. Apesar 

disso, esse atributo também é, em termos de desenvolvimento doutrinário e em relação 

à doutrina pátria, o mais atrasado requisito, pois se baseia em teorias antigas e já 

ultrapassadas. 

 A maior parte da doutrina brasileira afirma que a injustiça da agressão deve ser 

analisada objetivamente, isto é, se a agressão for contrária ao ordenamento jurídico fica 

caracterizada a sua antijuridicidade (BITENCOURT, 2006, p. 396). Fica bastante claro 

que essa tomada de posição acaba por privilegiar, unicamente, o desvalor do resultado, 

que se encaixa perfeitamente a uma visão causalista24, como a desenvolvida por Von 

Liszt, que, por sinal, tem a mesma concepção desse pressuposto.  

 Todavia, depois de Welzel e da sua teoria finalista da ação, essa concepção 

causalista é simplesmente impensável. Esse autor (2003a, p. 115) afirma que “a 

antijuridicidade é sempre a desaprovação de um fato referido a um determinado autor; 

injusto é a ação injusta pessoal, referida ao seu autor”. Com isso, quando se fala em 

antijuridicidade da agressão não se pode olvidar do desvalor da conduta, na forma de 

se concretizar a ofensa a bens jurídicos protegidos.  

                                                 
24 É a partir dessa visão causalista que os doutrinadores afirmam que a agressão a ensejar a legítima 
defesa, em relação ao seu conteúdo subjetivo, não necessita ser dolosa ou culposa. Isso se deve ao fato 
de que o exame do dolo e da culpa serem objetos da culpabilidade e não da ação,  uma vez que, essa só 
é um movimento corporal externo que produz um resultado. 
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 Cláudio Brandão (2002b, p. 119) afirma que a injustiça da agressão equivale à 

agressão antijurídica, o que corrobora a idéia aqui professada, quer dizer, deve-se 

examinar, quando da análise desse requisito, o desvalor do resultado e, 

primordialmente, o desvalor da conduta, devido à adoção do pressuposto 

epistemológico finalista. 

 É importante asseverar que alguns autores defensores de um injusto pessoal, 

como, por exemplo, o próprio Welzel (2003b, p. 60), afirmam que a antijuridicidade da 

agressão deve ser analisada unicamente pelo desvalor do resultado. Eles afirmam que 

antijurídico é todo ataque que objetivamente fere o ordenamento jurídico, pois não é 

necessário que o agressor aja com dolo ou imprudência (JESCHECK, 2002, p. 366). 

 A posição desses autores é, no mínimo, contraditória. Ao aceitar as contribuições 

do finalismo, ou seja, o cerne do injusto é o desvalor da conduta humana, não se pode 

considerar como ilícita uma conduta que não seja dolosa ou imprudente, pois todas 

essas ações são consideradas irrelevantes (atípicas) para o direito penal. O próprio 

Welzel (1997, p. 48)25 critica uma ilicitude objetiva, afirmando que só um conceito de 

ação final, pode explicar melhor a existência de elementos subjetivos na 

antijuridicidade. Nesse caminho, reafirmamos a posição defendida, isto é, a idéia de 

uma antijuridicidade pessoal em contraposição a posição causalista. 

 Por fim, uma terceira via adota uma postura diferente, com base na função 

preventiva da legítima defesa, afirmando a necessidade de o agressor ser culpável, 

quer dizer, que sobre esse seja possível um juízo de reprovação pessoal, e, só após 

esse juízo, poder-se-á afiançar a antijuridicidade da agressão nessa causa de 

                                                 
25 Da mesma forma, encontramos o mesmo posicionamento nas outras obras do criador da teoria finalista 
da ação: Estúdios de filosofia del derecho y derecho penal; e El nuevo sistema del derecho penal.  
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justificação (RONGO, 2003, p. 76). Nos casos de o agressor ser inculpável, o agredido 

tem que se limitar aos pressupostos do estado de necessidade.  

 Essa posição, apesar de se preocupar também com o agressor, não pode 

subsistir. Primeiramente, não se deve confundir a falta do fundamento preventivo, com 

a diminuída necessidade de afirmação do direito perante o injusto – que se ajusta aos 

casos do agredido ser inculpável –. Em decorrência disso, é passível a defesa em 

legítima defesa nos casos do agressor inculpável, entretanto, a reação é restringida 

consoante a doutrina de limitações éticas e sociais da legítima defesa, o que, em 

termos práticos, acaba por ser igual à posição referida, mas com uma vantagem, a de 

não confundir a antijuridicidade com a culpabilidade, deixando-os bem definidos 

(ROXIN, 1997, p. 617-618). 

 

2.3 O CONCEITO DE AGRESSÃO COMO CONDUTA HUMANA DOLOSA 

 

 A agressão é o primeiro momento da situação de legítima defesa, e, como tal, 

deve ter bem delineado os seus conceitos, pois, a partir deles, definir-se-á quais 

condutas serão passíveis de uma defesa legítima. Além disso, é com o conceito de 

agressão, como será visto, que teremos as primeiras diferenciações desse instituto em 

relação ao estado de necessidade. 

Para que seja possível alegar um direito à legítima defesa, é necessário que a 

agressão provenha de um ser humano, quer dizer, que seja fruto de uma ação humana. 

Diante disso, tem-se a primeira conclusão que as condutas não humanas não podem 

ser passíveis de legítima defesa, mas sim, de estado de necessidade. É mister afirmar 
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que não só as ações não humanas, aquelas provenientes da natureza e de animais26, 

não são consideradas agressões, mas também as decorrentes da falta de vontade 

humana manifestada no mundo exterior27, que, por esse motivo, não podem ser 

consideras penalmente relevantes, em consonância com a teoria finalista da ação, 

adotada pelo nosso sistema penal. Afora esse argumento conclusivo, deve-se afirmar, 

em consonância com as finalidades do instituto acima referido, que essas ditas 

agressões não cumprem a função preventiva geral – positiva ou negativa – da legítima 

defesa. 

Contudo, não é qualquer conduta humana que pode ser passível de se tornar 

uma agressão, uma vez que, as ações que não colocam os bens jurídicos em perigo, 

como, por exemplo, as tentativas inidôneas, não podem ser consideradas agressões 

para efeito de legítima defesa (ASÚA, 1952, p. 165), sendo uma decorrência direta do 

fundamento individual desse instituto. Essa é uma questão que traz um ponto 

importante. A agressão a ensejar a legítima defesa não precisa ser um acometimento 

físico, basta colocar em perigo um bem jurídico. O argumento que nega a exclusividade 

do acometimento físico é frugal, pois se baseia na possibilidade de defesa de todos os 

bens jurídicos – penais e extrapenais –, e, devido a isso, existirem inúmeras 

possibilidades – além da física – para perpetrar uma lesão. Dessa forma, a agressão 

pode se dar por várias modalidades. O cerne da questão é o perigo de lesão ao bem 

jurídico e não a forma como ela ocorre. 

                                                 
26 Caso o animal venha a ser usado como instrumento para uma agressão antijurídica e atual, é cabível o 
direito de legítima defesa contra esse, pois, nessa situação, o animal é uma “arma”, como outra qualquer, 
para o cometimento de agressões. 
27 A ausência de conduta pode-se afirmar de três formas diferentes, isto é: a coação física irresistível, ato 
de violência – precisando ser absoluta, porque se assim não o for não fica excluída a conduta – que 
impossibilita o coagido a manifestar a sua vontade; os movimentos reflexos, estímulos do mundo exterior 
que são transmitidos para os centros motores sem a mediação da vontade; e os estados de 
inconsciência, como, por exemplo, o sonambulismo e o sono (BRANDÃO, 2002b, p. 36-38). 
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Se o epicentro do assunto é o perigo de lesão ao bem jurídico, todas as 

agressões que não trazem perigo não podem ser consideradas para efeitos de legítima 

defesa. Isso já foi mencionado acima, mas necessita agora de um aprofundamento. 

Como a agressão está condicionada a um perigo de lesão, em algumas situações em 

concreto, não há qualquer possibilidade de lesão a um bem jurídico, como por exemplo 

nas tentativas inidôneas e nas ações de perigo só aparente. Nesses casos não há 

como se falar de legítima defesa, mas, eventualmente de legítima defesa putativa. 

Todavia, não é qualquer tentativa inidônea ou uma ação de perigo aparente que pode 

originar a defesa putativa. Sem a pretensão de tratar de forma profunda o tema, que 

poderia ser objeto de uma monografia própria, pode-se sucintamente afirmar que a 

conduta de perigo inexistente tem que ser objetivamente capaz de levar o indivíduo ao 

erro quanto à existência da agressão, ele não pode determinar com precisão, em 

virtude das circunstâncias fáticas do caso em concreto, a natureza daquela ação. Essa 

apreciação é feita ex ante – ou seja, no momento da ação (REQUEJO CONDE, 1999, 

p. 47-48).  

Dessa forma, não são todas as ações de perigo inexistentes que podem levar a 

essa causa de exclusão da culpabilidade. Um exemplo delimita melhor a questão. Ao 

se dirigir a sua casa, Tício é surpreendido por Mévio que anuncia que vai matá-lo com a 

sua arma de fogo. Mesmo com a arma de fogo apontada na sua direção, Tício 

aproveita um momento de vacilo de Mévio e o fere gravemente com uma faca que ele 

carregava. Posteriormente, fica comprovado que a arma de Mévio estava sem bala. 

Nessa hipótese fica claro a dificuldade de Tício perceber, no momento da ação, aquele 

perigo inexiste, e, caso ele tenha agido na crença que estava defendendo a própria 

visa, ter-se-á a legítima defesa putativa. 
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 Definida a agressão como conduta humana regida pela vontade e que põe em 

perigo os interesses juridicamente tutelados28, temos a questão relativa se a agressão é 

unicamente uma ação positiva, ou pode ficar configurada mediante uma omissão. 

Também surge a dúvida se a omissão, que enseja a legítima defesa, deve ser somente 

a imprópria ou abarca, da mesma forma, a própria29. Temos três grandes grupos. 

 Para os representantes do primeiro grupo, a agressão é toda ação que põe em 

perigo o bem jurídico por meio de ato ativo, um fazer (LISZT, 1927, p. 332). Os 

defensores dessa posição se baseiam numa interpretação gramatical, isto é, a 

agressão teria o significado de ataque, acometimento e nunca de omissão (PEÑA, 

2002, p. 117). Entretanto, essa posição não pode manter-se, já que, e aqui invocando 

novamente o fundamento de proteção individual de bens jurídicos, as omissões, que 

porventura tragam perigo de lesão, podem ser consideradas como agressões. Esse 

posicionamento já não tem mais adeptos tanto no Brasil como no exterior. 

 Grande parte da doutrina, e aqui se inclui quase que a totalidade da doutrina 

pátria, defende que só as omissões impróprias são agressões que implicam um direito 

de defesa. Para esses, a agressão não se manifesta unicamente pela forma de 

                                                 
28 Quando se fala de bens jurídicos, defendemos a hipótese que todos os interesses juridicamente 
tutelados, independentemente de estar elencado no âmbito penal, são passíveis de uma defesa legítima. 
De forma contrária, Diego Peña (2002, p. 493-494) afirma que só os bens penalmente tipificados podem 
ser objeto da legítima defesa, ou seja, somente as condutas típicas e antijurídicas – tendo como 
referência a teoria do delito – podem ser passíveis de legítima defesa.Essa tomada de posição traz várias 
conseqüências em relação aos elementos dessa causa de justificação, como, por exemplo, na restrição 
do conceito de agressão.  
29 É interessante notar como em certos casos, uma parte da doutrina brasileira não trata com seriedade 
os problemas dogmáticos. Ainda é possível encontrar alguns autores que se “esquecem” de tratar sobre 
esse tema, como se o mesmo não tivesse nenhuma relevância. Para o exame de tais autores vide: M. 
Nelson da Silva; Antônio Leopoldo Teixeira; e Altayr Venzon. Esse descaso não é exclusivo da doutrina 
pátria, pois uma parte dos juristas estrangeiros também não desenvolve o assunto com a sobriedade que 
esse merece. Um exemplo é a obra sobre legítima defesa de Luis Barragán Matamoros. Esse autor, 
apesar de estar tratando especificamente sobre essa causa de justificação, não aprofunda, por exemplo, 
na questão se a omissão própria pode ou não ser objeto de uma defesa necessária (1987, p. 37). O 
autor, de forma acrítica, se omite sobre essa questão; apenas afirmando que a omissão é passível de 
legítima defesa, sem contudo esmiuçar o tema. 
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violência, podendo se revelar por uma omissão, desde que ponha em perigo o 

patrimônio jurídico do agredido (BETTIOL, 1966, p. 374). Essa omissão citada pelos 

doutrinadores é aquela em que o agressor tem o dever jurídico de agir – posição de 

garantidor – para evitar o resultado, segundo o § 2º do art. 13 do Código Pena30.  

Dentro desse posicionamento, pode-se fazer uma subdivisão. Para grande parte 

desses doutrinadores qualquer omissão imprópria pode ser objeto de legítima defesa, 

não se perguntando se o bem tutelado está na esfera penal ou não. Todavia, Diego 

Peña (2002, p. 141-142) afirma que para a omissão imprópria seja considerada 

passível de legítima defesa é necessário que ela seja jurídico penalmente tipificada, em 

coerência com o seu posicionamento em relação aos bens passíveis – só os 

penalmente previstos – de defesa legítima. Todas as outras omissões são irrelevantes 

no tocante à defesa necessária. 

Ainda existe um outro caminho. Lavilla (1994, p. 272) defende que as omissões 

impróprias podem ser objeto de legítima defesa, porém só aquelas que põem em perigo 

um bem jurídico individual – esse autor não fala da necessidade de tutela penal – e que 

esse risco tenha sido provocado pelo próprio omitente. Aprofundando a questão, o 

jurista (1994, p. 275) em tela afirma que o fato de um indivíduo estar na posição de 

garante não afirma per si a possibilidade de legítima defesa, pois, se o omitente não 

criou o risco – o que no caso brasileiro se traduziria na possibilidade de defesa em 

apenas uma hipótese –, ou seja, o perigo originou-se de uma causa alheia, não se pode 

falar em legítima defesa. 

                                                 
30 A posição de garantidor se dá de três formas diferentes: 1) O indivíduo tem por lei a obrigação de 
vigilância, proteção ou cuidado; 2) assumiu voluntariamente a obrigação de evitar a produção do 
resultado; 3) com o comportamento anterior, criou o risco da produção do resultado lesivo. Para um 
estudo mais aprofundado, com exemplos e divergências doutrinárias cf. BRANDÃO, Cláudio. Teoria 
jurídica do crime. Rio de Janeiro : Forense, 2002b. 
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Nos demais casos, essa corrente afirma, e aqui sem as divisões aludidas, que a 

omissão ao dever de agir – a própria – não pode ser considerada como agressão, visto 

que não foi o omitente que criou a situação de perigo para o bem jurídico. Nessa 

situação, só pode ser alegado o estado de necessidade, observando-se principalmente 

o princípio da proporcionalidade de bens. 

 Além da afirmação que a omissão própria não poderia constituir uma agressão, 

já que, o omitente não criou a situação de perigo, temos, também, a crítica feita por 

Diego Pena  (2002, p. 143), afirmando que as omissões próprias não ferem bens 

individuais, mais sim, unicamente bens supraindividuais. O doutrinador também afirma 

que se, porventura, uma omissão imprópria não puser em perigo um bem individual, 

também não seria possível uma defesa. 

 Por outro lado, existe uma posição, ainda que minoritária, defendendo a 

possibilidade da omissão própria poder ser caracterizada como uma agressão. Para 

tanto, e respondendo as críticas feitas a essa posição, essa corrente doutrinária afirma 

que as normas jurídicas tanto podem proibir uma determinada ação como podem exigir 

uma ação. Essas violações, que se dão por meio de ações e omissões, criam perigo a 

bens jurídicos individuais (CARVALHO, 1995, p. 230). Se a agressão provém de uma 

conduta humana, e essa se dá tanto por meio de uma ação quanto por uma omissão, é 

juridicamente aceitável que todas as omissões possam ser passíveis de uma defesa 

necessária.  

Roxin (1997, p. 614) – defensor da posição que só as omissões impróprias 

podem ser objeto da legítima defesa – afirma que as omissões próprias não são 

puníveis como lesão de bens jurídicos (vida, patrimônio) e, em virtude disso, as 

omissões próprias não poderiam fundamentar uma agressão a bens jurídicos do 
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omitente. É patente a contradição nesse autor. O próprio Roxin afirma que todos os 

bens jurídicos, independentemente da tutela penal, podem ser passíveis de defesa, e, 

paradoxalmente, se fundamenta apenas em argumentos jurídico-penais e políticos-

criminais para defender a não possibilidade de legítima defesa nas omissões próprias.  

Taipa de Carvalho (1995, p. 233) afirma que mesmo considerando que na prática 

só as omissões juridicamente relevantes sejam as penalmente previstas, isso não exclui 

a priori os deveres impostos – estamos nos referindo a salvaguarda de interesses 

individuais – pelos outros ramos do direito, que se não observados, constituem 

agressões ilícitas susceptíveis de legítima defesa. Essa posição se coaduna com a 

questão dos bens susceptíveis de legítima defesa, pois, se todos os bens são passíveis 

de uma defesa, não podemos falar de agressões a bens unicamente de tutela penal. 

Quanto à crítica que a omissão somente protegeria bens supraindividuais, essa 

não pode prosperar por se tratar de uma interpretação restritiva, pois, uma omissão de 

socorro, por exemplo, põe em perigo a vida do indivíduo (RONGO, 2003, p. 51). 

Seguimos o posicionamento da doutrina minoritária. As condutas omissivas 

próprias, desde que ponham em perigo bens jurídicos individuais, são considerados 

ilícitos – tais como as ações –, e por isso passível de uma defesa. Sabemos que nas 

omissões próprias o omitente não tem a obrigação de evitar um resultado, mas 

unicamente o dever de agir. Todavia, evitar o resultado não é o objetivo de uma defesa, 

e sim a imposição de uma ação adequada à assistência a um bem em risco de ser 

lesionado. 

Por um outro lado, caso não fosse possível à aplicação desse instituto as 

omissões próprias, ter-se-ia situações “estranhas”. O exemplo é dado por Taipa de 

Carvalho  (1995, p. 237): É possível uma defesa legítima para a defesa do patrimônio, 
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caso o omitente esteja na posição de garante; todavia não se admite – perante a 

doutrina dominante – a aplicação desse instituto para impor uma pessoa a utilizar o 

celular para chamar uma ambulância, em virtude de um grave acidente, com sérios 

riscos de morte dos envolvidos, dado a inexistência de telefones no local. No primeiro 

caso, é possível uma legítima defesa para proteger o patrimônio, porém, 

contraditoriamente, não se aceita a legítima defesa numa hipótese – muito mais grave – 

onde algumas vidas estão em perigo. 

Uma última observação. A defesa necessária pode levar a morte do agressor, 

mas, nas hipóteses da omissão (própria e imprópria), a reação empreendida não pode 

levar a inutilização do omitente, pois, dessa forma, ele não poderia mais agir – e o 

poder agir é um requisito primordial nos casos de omissão – e não se falaria mais na 

imposição de uma ação. Também não se pode falar em legítima defesa – nos casos 

omissivos – se era possível a assistência ao bem em perigo por outros meios além dos 

dispostos pelo indivíduo que se omitiu.  

 Seguindo adiante, temos um dos pontos mais polêmicos, a questão do conteúdo 

subjetivo da agressão. A doutrina se divide em três correntes específicas, ou seja, 

existem aqueles que defendem que quaisquer agressões – dolosas, culposas ou até 

sem culpa – podem ser passíveis de um direito de defesa. Por outro lado, grande parte 

da doutrina – principalmente a estrangeira, já que, a pátria é bastante divida, mas ainda 

com uma tendência a primeira opção – defende que a agressão só pode ser dolosa ou 

culposa, e, por fim, para uma minoria, a agressão a ensejar a legítima defesa deve ser 

unicamente dolosa. 

 A primeira corrente afirma que qualquer agressão deve ser analisada unicamente 

de forma objetiva, isto é, como uma lesão a bens jurídicos, não sendo necessário a 
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existência de uma “ação lesiva finalista” (WESSELS, 1978, p. 71). Da mesma forma, 

como foi dito supra, a doutrina brasileira afirma que a agressão deve ser examinada 

sem considerações sobre a vontade de agredir (JESUS, 2003, p. 386) – para ser mais 

preciso, a maior parte da doutrina brasileira se omite quanto ao elemento subjetivo da 

agressão, levando-nos a conclusão que eles adotam esse posicionamento –. Esses 

juristas afirmam que tanto as agressões dolosas, culposas ou involuntárias (atos 

reflexos) põem em perigo bens jurídicos alheios.  

 Não se pode negar que as agressões realizadas sem o domínio da vontade 

humana podem eventualmente colocar em perigo bens jurídicos alheios. Não é isso que 

se questiona. Contra tais agressões, a nosso ver, é possível o estado de necessidade, 

onde o agredido deve respeitar os bens em jogo (proporcionalidade). Como será visto 

posteriormente, a defesa necessária pode ferir um bem de maior valor do que o 

protegido, e, nessas hipóteses, onde não há sequer uma ação – para efeitos penais –, 

legitimar a possibilidade de legítima defesa seria permitir a possibilidade de uma grave 

lesão aos bens do agressor, que, diga-se de passagem, não agiu de maneira ilícita, 

censurável. Essa posição se coaduna com a defendida anteriormente, ou seja, quando 

do exame da injustiça da agressão. 

 Já a doutrina majoritária afirma que a agressão para ensejar a legítima defesa 

pode ser dolosa ou culposa, pois o conceito de agressão não pode ficar restringido 

unicamente a condutas dolosas (SANTOS, 2005b, p. 156), pois essa norma permissiva 

só dá uma qualidade à agressão, a sua injustiça. Da mesma forma, o vocábulo em 

questão não exclui a priori a possibilidade de culpa em sentido estrito (RONGO, 2003, 

p. 62). 
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Todavia, o argumento preponderante é o baseado na finalidade social do instituto 

– da afirmação do direito frente ao injusto –, ou seja, por motivos preventivos o direito 

deve se afirmar também perante as agressões culposas (ROXIN, 1997, p. 613), haja 

vista as inúmeras possibilidades, legalmente previstas, de perpetrar um delito na 

modalidade culposa, mostrando assim, a relevância jurídica dos ilícitos culposos.  

Todavia, esses juristas mitigam o seu próprio posicionamento. Eles afirmam que 

nas agressões culposas a reação empreendida não pode ser igual à defesa empregada 

quando o agressor age com dolo, visto que, na primeira hipótese, a afirmação do direito 

perante o injusto é menor31. A proposta é uma defesa limitada, para os casos de 

agressões culposas. 

 Uma última corrente, ainda bastante minoritária, prega que só as agressões 

dolosas podem originar uma situação de legítima defesa. Em qualquer outra agressão, 

o agredido deve se manter nos limites do estado de necessidade. O primeiro argumento 

levantado é etimológico, eles acreditam que o sentido do termo desvela a idéia de ato 

com intencionalidade (TEIXEIRA, 2002, p. 406). Esse é um argumento comum entre 

esses juristas – Diego Peña, por exemplo, também utiliza –. Mas, o argumento mais 

utilizado para negar que todas as agressões, excetuando as dolosas, não podem ser 

objeto da defesa legítima é o da afirmação do direito perante o injusto – aqui, essa 

doutrina, como a anteriormente desenvolvida, parte de um mesmo ponto, o fundamento 

social da legítima defesa, mas chegam a conclusões diversas –, isto é, essa afirmação 

do direito só estaria configurada caso o agressor agisse com dolo.  

                                                 
31 De acordo com a doutrina das limitações ético-sociais da legítima defesa, que leva em consideração a 
ratio dessa causa de justificação, caso o agente aja sem dolo ou sobre o autor não possa recair o juízo 
de culpabilidade, a defesa empregada deve se submeter a certas condições, visando não infligir um mal 
maior do que o estritamente necessário.  
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 Percebe-se que os dois posicionamentos têm vários pontos em comum, apesar 

das conclusões serem opostas. Cabe uma reflexão. Primeiramente, as duas 

concepções antagônicas buscam no significado da palavra o fundamento para a sua 

posição. Esse argumento, de ambas as partes, não pode prosperar. Esse 

posicionamento parte da visão – totalmente descartada pelos filósofos modernos da 

linguagem – que as palavras podem “tocar” os objetos do mundo. A linguagem é vista, 

nos dias atuais, como pura convenção, ou seja, uma palavra ter um determinado 

significado indica apenas que uma comunidade convencionou-a daquela forma. E nada 

mais. Conclui-se que pela etimologia da palavra, não podemos chegar a um 

posicionamento. 

 Em relação ao segundo argumento cabe uma pequena consideração. Num 

primeiro momento, em virtude dos crimes culposos serem penalmente relevantes e 

existir a necessidade de afirmação do direito perante o injusto, poder-se-ia concluir que 

as agressões poderiam também ser culposas. Todavia, uma análise mais acurada 

mostra a contradição desse posicionamento. 

 A agressão injusta atual ou iminente cria a situação de legítima defesa, ou seja, a 

partir dela temos delimitado os limites de uma reação em legítima defesa. Dissemos 

anteriormente que todos os bens são passíveis de defesa e, para tanto, é necessário 

que a agressão englobe todos esses bens – que ela funcione conceitualmente para 

abarcar essas hipóteses. Por esse motivo, só podemos ter uma agressão se o indivíduo 

tiver a vontade de lesar um bem jurídico, uma vez que, só assim, pode-se abarcar 

também os bens que não estão penalmente tutelados. A afirmação que a agressão 

pode ser dolosa e culposa ou só dolosa  traz, ou pode trazer, o equívoco que só os bens 

penalmente tutelados são passíveis de proteção.  
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 Por outro lado, a doutrina de limitações ético-sociais da legítima defesa, 

defendida por Roxin, afirmando que perante as agressões culposas o agredido tem a 

sua defesa limitada, ou seja, apesar da preocupação desse autor com possíveis lesões 

desproporcionais sofridas pelo agressor, essa teoria acaba por impedir as modificações 

do instituto (CARVALHO, 1995, p. 251).  

A legítima defesa, como será examinado, é a forma máxima de defesa do 

indivíduo, estando configurado a situação de legítima defesa, o agredido pode lesionar 

um bem mais valioso do que o protegido. Como justificar a possibilidade de uma defesa 

desproporcional para os casos onde o agressor agiu sem à vontade de lesar um bem 

jurídico? Além disso, a doutrina de Roxin acaba por criar a confusão metodológica 

combatida; não é possível condicionar os requisitos da ação de legítima defesa a partir 

da situação de legítima defesa. A situação de legítima defesa é somente o pressuposto 

da defesa necessária, quer dizer, esses momentos não se confundem. 

 Por fim, podemos afirmar que a idéia de agressão como vontade de lesar, traz 

uma problemática, qual seja: não é possível para o agredido, diante a iminência de uma 

agressão, ter plena certeza que o agressor age com essa vontade, e, devido a isso, 

esse posicionamento não poderia prosperar. Taipa de Carvalho  (1995, p. 260-262), 

tentando solucionar essa questão, afirma que, nessa hipótese, o agredido deve, sempre 

que possível, interpelar o agressor, e, caso isso não seja possível, ele deve se manter 

dentro dos limites do estado de necessidade, para não proporcionar um mal 

desnecessário ao agressor. 
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2.4 A ATUALIDADE DA AGRESSÃO 

 

Definido o conceito de agressão antijurídica, é necessário fixar no tempo o 

momento em que é possível o agredido se defender legitimamente. Esse critério é de 

suma importância para a licitude da defesa, visto que ele distingue a defesa legítima, 

onde o direito se afirma perante o ilícito, das primitivas vinganças privadas, intoleráveis 

dentro um Estado democrático de direito. 

 Quando falamos do início da atualidade da agressão, cumpre destacar que não 

estamos falando unicamente de agressão atual, mas, incluímos também a iminente, até 

pelo fato de que não é necessário esperar o início da agressão para se defender 

licitamente, vale dizer, não é forçoso a laesio inchoata.  

 Costuma-se afirmar que a agressão atual é aquela presente, que está ocorrendo; 

e a iminente é a agressão que está prestes a acontecer. Esse conceito, por mais 

correto que possa parecer, é incompleto, e, por esse motivo, inviável, já que não possui 

um critério seguro de referência. 

 A doutrina tradicional afirma que o critério para definir a agressão atual é o perigo 

para o bem jurídico em questão – situação que se cria no momento do fato –, ou seja, o 

que precisa ser atual é o perigo e não a agressão (LINHARES, 1975, p. 208). Apesar 

da correção da doutrina tradicional, esse critério é ainda insuficiente, pois, necessitasse 

definir quando o perigo a ensejar a legítima defesa se inicia. 

 Acreditamos que o critério para definir o início do perigo é fixado pela tentativa 

penal. Isso não quer dizer que adotamos o início da tentativa como o correspondente à 

atualidade da agressão, visto que esse critério é excessivamente tarde para que o 

agredido venha a se defender eficazmente. Por outro lado, tomar como referência o 
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início da tentativa prejudicaria também o agressor, pelo fato do curto espaço de tempo 

para a defesa levar, normalmente, a uma lesão muito maior a que poderia ter sido 

empregada caso o critério fosse outro (ROXIN, 1997, p. 619). 

 Apesar de não podermos prescindir da tentativa, o critério para definir a 

atualidade da agressão não pode ser o seu início. O posicionamento adequado, tanto 

para uma defesa eficaz quanto para uma reação isenta de males desnecessários, é o 

desenvolvido por Roxin. Para esse autor (1997, p. 619), “a atualidade da agressão fica 

configurada na estreita fase final dos atos preparatórios que é imediatamente prévia a 

fase da tentativa”. É importante ressaltar que só os atos preparatórios próximos podem 

fundamentar a legítima defesa, uma vez que, se assim não o fosse, teríamos a figura 

da legítima defesa preventiva, que é rejeitada pela maior parte dos doutrinadores. 
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CAPÍTULO 3 - A AÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A legítima defesa – bem como todas as causas de justificação – é um dos 

institutos mais sensíveis a modificações culturais e axiológicas de uma comunidade, e 

esse fator acaba influindo diretamente nos seus pressupostos mais elementares. 

Costuma-se afirmar que o século XX foi marcado pelas tentativas de se limitar à reação 

empreendida pelo agredido a partir da criação de novas doutrinas, que serão 

posteriormente examinadas. 

 Quando se fala sobre “a ação de legítima defesa”, deve-se, primeiramente, ter 

bem claro a sua diferença, já citada de forma sucinta, em relação à “situação de 

legítima defesa”. “A situação de legítima defesa”, que diz respeito ao requisito da 

agressão injusta (antijurídica), atual e iminente, é o pressuposto necessário para a 

existência do próprio instituto e não se confunde com a reação empregada pelo 

agredido. Qualquer tentativa de afirmar, por exemplo, que a defesa necessária é um 

dos elementos da “ação de legítima defesa” e, concomitantemente, condicionante da 

“situação de legítima defesa”, incorre numa incoerência lógico-normativa (CARVALHO, 

1995, p. 314-315). Por conseguinte, é de se rejeitar qualquer tentativa de condicionar a 

“ação de legítima defesa” com a “situação de legítima defesa”, como, por exemplo, as 

propostas doutrinárias que só consideram a “ação de legítima defesa” necessária, caso 

seja proporcional à agressão.  

 Cumpre fazer uma outra escolha, ou seja, analisar a “ação de legítima defesa” 

sob um prisma objetivo ou subjetivo. Os doutrinadores que defendem a subjetividade da 
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defesa o fazem sob o argumento que “a necessidade deve ser procurada no agente, no 

complexo do ser organismo físico e moral, - no seu psiquismo” (VERGARA, 1990, p. 

160). Com isso, toda reação vai estar subordinada ao subjetivismo de cada indivíduo, o 

que leva a perda de um parâmetro mais ou menos definido de conduta a ser seguida, 

com graves prejuízos para o indivíduo e a sociedade, pois esses não saberiam como se 

pautar numa situação de legítima defesa. 

 Já os teóricos que defendem o exame a partir de critérios objetivos, afirmam que 

a reação deve ser analisada objetivamente e de forma relativa, ou seja, tomando como 

ponto de referência o caso em concreto, o agredido, o agressor, a gravidade e a 

intensidade do perigo. Aqui, podem-se criar regras relativamente definidas de conduta e 

isso, conseqüentemente, traz uma previsibilidade para o indivíduo quanto ao seu agir. 

Esse é o caminho tomado no estudo desse pressuposto. 

 Por fim, esse tópico foi dividido didaticamente em dois subitens: a defesa 

necessária; e o uso moderado dos meios. Cumpre, de logo, fazer uma advertência. A 

partir da segunda metade do século XX, desenvolve-se a doutrina de limitações ético-

sociais da legítima defesa, defendendo que, em certas situações, a legítima defesa 

deveria se submeter a certas restrições – mais precisamente à ação de legítima defesa 

–. Acreditamos que esse assunto não é tão simples o quanto parece, e preferimos 

examiná-los em um capítulo apartado, mostrando as suas peculiaridades.   

 

3.2 A DEFESA NECESSÁRIA 

 

 Antes de adentrarmos nas principais questões desse elemento, é necessário 

fazermos uma advertência inicial. O nosso Código Penal, no seu artigo 25, ao discorrer 
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sobre a “ação de legítima defesa”, afirma que a defesa tem que ser necessária e 

moderada, fazendo uma distinção inexistente, por exemplo, no código alemão, que só 

fala em defesa necessária. Conseqüentemente, em virtude da lei, iremos trabalhar com 

essa separação, apesar, na nossa opinião, da sua desnecessidade. 

 A reação só pode se apresentar como lícita quando for a estritamente necessária 

para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, não podendo deixar de levar em 

consideração as possibilidades de defesa a disposição. O meio utilizado tem que, 

obrigatoriamente, ser o menos danoso ao agressor entre os igualmente idôneos, pois, 

nesse caso, rege o princípio da menor lesividade. 

 Meio idôneo é aquele apto as suas finalidades, para fazer cessar uma agressão. 

Numa “ação de legítima defesa” vários meios podem ser idôneos para a consecução 

dos objetivos, mas, isso não quer dizer que todos eles serão considerados, para efeito 

de legítima defesa, necessário. Deve-se excluir, de logo, os meios que possam por em 

perigo bens jurídicos de terceiros alheios (LAVILLA, 1994, p. 306). Caso não seja 

possível, no caso em concreto, a utilização de um meio que só atue na esfera de 

interesse do agressor, como, por exemplo, na hipótese de Mévio ter que atirar no pneu 

do carro utilizado pelo criminoso, apesar dele saber que esse automóvel pertence a 

Tício e não ao outro, para evitar que esse fuja com um objeto seu, não estamos mais 

na seara da legítima defesa, e sim, no estado de necessidade. A mesma solução é 

aplicada quando bens de terceiros são utilizados como meio de defesa, por exemplo, 

no caso do agredido valer-se de um objeto alheio para praticar a sua defesa, 

destruindo-o. 

 Mesmo depois de se restringir à defesa aos meios que não interfiram na esfera 

de terceiros estranhos, é ainda necessário fazer algumas limitações, ou seja, os meios 
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que não diminuam ou evitem o perigo de lesão não podem ser considerados idôneos. 

Da mesma forma, só serão idôneos aqueles que sejam eficazes, que não tragam risco 

para bens essenciais do indivíduo (CARVALHO, 1995, p. 319), uma vez que, o 

agredido não está obrigado a recorrer a meios defensivos mais benignos, porém, de 

eficácia duvidosa. O conceito de eficácia do meio não tem um caráter absoluto, que 

assegure a total eliminação da agressão, mas é relativo, que traga, de acordo com a 

experiência de um homem prudente (médio), grandes possibilidades de êxito.  

É plausível a advertência feita por Roxin (1997, p. 629), já que, esse doutrinador 

afirma que se, no caso em concreto, era possível primeiramente se valer de meios de 

eficácia duvidosa, como, por exemplo, um tiro de advertência, esse deve ser utilizado – 

caso seja possível, posteriormente, utilizar-se do outro meio mais lesivo –, sob a pena 

do meio não ser considerado o necessário. Essa consideração feita é uma forma de 

relativizar o acima dito, que o agredido não deve se valer dos meios de eficácia 

duvidosa, pois, desde que seja possível se utilizar meios duvidosos, observando as 

advertências feitas – sem risco pessoal –, o agredido assim deve agir.  

Se mesmo depois desse “filtro” existirem meios igualmente idôneos, o indivíduo 

deve se utilizar os meios menos incisivos (MAURACH, 1962, p. 384), de acordo com o 

princípio da menor lesividade. Esse princípio afirma a obrigatoriedade de escolha do 

meio menos lesivo necessário para eliminar ou atenuar os efeitos do ataque, sendo, 

dessa feita, o limite superior de toda defesa (MATHIEU, 2003, p. 44-45). Agora, caso só 

exista numa situação fática um meio à disposição do indivíduo, esse será considerado o 

necessário. 

Entretanto, o requisito da necessidade da reação empreendida não se esgota 

nesses aspectos, já que, é necessário averiguar as questões que não merecem a 
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devida atenção por grande parte da doutrina brasileira, relativa à obrigatoriedade ou 

não da fuga, da subsidiaridade da ação de legítima defesa face ao auxílio das 

autoridades públicas, a necessidade do auxílio de terceiros e dos dispositivos de auto 

proteção.  

A problemática da fuga ou commodus discessus sempre foi objeto de análise por 

parte dos doutrinadores. A fuga, como critério imprescindível no exame da reação, foi 

uma criação do direito canônico – todavia essa obrigatoriedade não se estendia aos 

militares e aos nobres, pois, esses não podiam escolher a desonra de uma fuga. 

Posteriormente, o commodus discessus deixou de ser um requisito obrigatório, situação 

que permanece até os dias atuais. 

A doutrina brasileira, na sua grande maioria, rejeita a fuga como um pressuposto 

da legítima defesa, todavia, acreditamos que esses teóricos não dão à devida 

importância ao tema. A principal argumentação desses autores se resume a negar a 

fuga com base em critérios axiológicos, ou seja, o direito não pode exigir que o homem 

seja covarde, empregando uma fuga desonrosa (LINHARES, 1975, p. 232). 

É simplesmente impensável sustentar essa concepção, visto que, o bem jurídico 

honra não está no mesmo patamar de outros bens jurídicos fundamentais, como, por 

exemplo, a vida e a liberdade, e, por essa razão, não se pode permitir, numa ação de 

legítima defesa, que o agredido venha a causar um prejuízo a bens fundamentais do 

agressor em defesa de sua honra, quando era possível, no caso em concreto, 

empregar a fuga segura. Ademais, essa tomada de posição baseada em uma moral 

extremamente conservadora, contribui para frear o avanço ético necessário (FREITAS, 

2002, p. 35), de suma importância dentro de um Estado democrático de direito. 
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Contudo, essa não é a única concepção contrária à obrigatoriedade da fuga e, 

também, não é a mais importante. Atualmente, o argumento mais usado – pela doutrina 

estrangeira – e o mais bem fundamentado é o da prevalência do direito perante o 

injusto32. Roxin (1997, p. 633), por exemplo, com base nesse argumento defende a 

idéia que fuga não pode ser considerada um requisito, uma vez que, se assim o fosse, 

os criminosos poderiam expulsar todos os cidadãos pacíficos para poderem exercer os 

seus domínios, o que contrariaria o fundamento específico da legítima defesa. 

Apesar de concordarmos com Roxin quanto à fundamentação específica da 

legítima defesa, não concordamos, na íntegra, com a conseqüente posição tomada por 

esse autor. Acreditamos que a problemática do commodus discessus não pode 

prescindir de uma análise do caso em concreto, dos meios disponíveis ao agredido no 

momento da agressão.  

É importante ressaltar que todos os elementos da legítima defesa estão 

subordinados a sua fundamentação – tanto a individual(proteção de bens jurídicos) 

quanto a social(afirmação do direito perante o injusto) –, mas, isso não leva a “priori”, 

como já foi dito, a recusa da fuga como pressuposto da legítima defesa. Quando se 

afirma que o direito não pode ceder ao injusto, não podemos dar a esse princípio um 

caráter absoluto, mas, devemos examinar cada caso em concreto, levando em 
                                                 
32 Discorrer sobre a legítima defesa é fazê-la a partir da análise de sua fundamentação, da sua ratio 
específica. Diante disso, não poderia ser diferente o exame da necessidade da reação, ou seja, tomando 
como pressuposto o princípio da afirmação do direito perante o injusto, podemos desenvolver esse 
elemento dessa causa de justificação. A afirmação do direito perante o injusto é o fundamento social da 
legítima defesa. Por esse princípio, pode-se dizer que a ordem jurídica tem o “interesse” na defesa contra 
agressões antijurídicas e atuais, pois, quem se defende, protege também a ordem jurídica, afirmando-a e 
deixando claro que não há como contrariá-la sem riscos. Como conseqüência desse princípio, temos 
presente a finalidade preventiva geral (positiva e negativa) da legítima defesa, o que nos encaminha ao 
estudo da teoria da pena. Quando se fala em prevenção geral negativa – a chamada forma tradicional de 
intimidação –, quer se destacar a função de desestimular os indivíduos, no nosso caso, por meio da 
reação de legítima defesa, a cometerem crimes ou agressões antijurídicas. Já em relação à prevenção 
geral positiva, essa tem a função de preservar a confiança na ordem jurídica, reforçando esse sentimento 
no seio social (SANTOS, 2005, p. 9-10). 
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consideração as pessoas envolvidas, os meios à disposição, o seu caráter mais ou 

menos lesivo (princípio da menor lesividade), dentre outros fatores. O próprio Roxin, 

paradoxalmente, afirma que nos casos da agressão ser praticada por um inimputável a 

afirmação do direito perante o injusto é menor do que no caso de um imputável – o que 

é exato – e, em decorrência desse fator, o agredido tem a obrigação de, primeiramente, 

procurar a fuga. Todavia, ele nega a necessidade de empregar fuga quando os 

indivíduos forem imputáveis, mesmo que os meios a sua disposição forem 

desproporcionais em relação ao commodus discessus. Fica evidente que quando o 

commodus discessus for o meio menos lesivo e o outro meio for muito mais lesivo a 

afirmação do direito perante o injusto é menor, originando a necessidade de utilizar a 

fuga. 

Como já falamos anteriormente, a ação de legítima defesa está subordinada ao 

princípio da menor lesividade, que afirma a obrigatoriedade do agredido se utilizar, 

desde que idôneo e sem risco pessoal para ele próprio, do meio menos danoso 

possível. Por conseguinte, se, no caso concreto, tiverem a disposição do indivíduo, por 

exemplo, dois meios idôneos, sendo um deles a fuga, deve-se observar o potencial 

lesivo de cada meio. Se esses meios não forem desproporcionalmente lesivos, o 

agredido não está adstrito à escolha da fuga, entretanto, se existir uma desproporção 

entre esses meios, nesse caso, o indivíduo tem que se valer da fuga – pois, nessa 

hipótese, a afirmação do direito perante o injusto é menor –, sob pena do meio ser 

considerado desnecessário.  

Superada essa divergência, surge a questão da necessidade ou não do agredido 

recorrer à intervenção estatal quando essa for possível. Isso nos leva ao estudo sob o 

caráter subsidiário da legítima defesa. É sabido que desde a revolução liberal francesa 
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o Estado é o titular do jus puniendi, ou seja, é ele que deve aplicar a sanção penal aos 

infratores. Dessa forma, a legítima defesa tem um caráter subsidiário, isto é, ela só 

pode ser admitida nos casos em que a defesa pública é, naquele momento, ineficaz 

para proteger interesses dos cidadãos (CARRARA, 1956, p. 212). Todavia, isso não 

quer dizer que o indivíduo, quando atua em legítima defesa, passa a ser o titular do 

poder de punir, o que seria um enorme retrocesso, pois, se assim o fosse, estar-se-ia 

legitimando a já extinta vingança privada. Na verdade, quando o Estado, através da 

ordem jurídica, permite a legítima defesa, ele não está abrindo mão do poder de punir, 

mas está apenas reconhecendo o direito de autotutela do cidadão de preservar direito 

seu ou de outrem diante de agressões injustas, atuais ou iminentes, e, dessa maneira, 

defender simultaneamente a ordem jurídica e os interesses gerais. 

Então, poder-se-ia concluir, de forma um tanto apressada, que o particular deve 

sempre recorrer à autoridade pública quando não existir um risco pessoal. Ledo 

engano. Existem situações concretas que mesmo sendo possível, sem risco pessoal, 

recorrer à autoridade pública, esse meio não deve ser utilizado por ser desnecessário.  

É imprescindível que a intervenção estatal seja o meio mais eficiente e menos 

lesivo para repelir a agressão, uma vez que, se a atuação da autoridade pública for 

mais lesiva que um outro meio igualmente idôneo, esse não poderá ser utilizado. É 

importante afirmar que a defesa praticada por terceiros, submete-se, também, as 

mesmas limitações como se fosse o próprio agredido que atuasse. Tomemos como 

exemplo o caso da autoridade policial; se essa atua em legítima defesa de terceiros, ela 

fica subordinada aos princípios dessa causa justificante, e não ao princípio da 

proporcionalidade dos interesses, norteador da atuação policial (CARVALHO, 1995, p. 

326). 
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Agora, se a atuação da autoridade pública tiver o mesmo grau de lesividade da 

atuação do particular, o agredido deve se valer dessa intervenção de terceiro, pois, por 

exemplo, é função da polícia evitar o cometimento de crimes que venham a lesar bens 

jurídicos dos indivíduos ou da coletividade, sendo preferível que esse atue, sempre que 

possível, nessas hipóteses. 

Definido os questionamentos relativos ao auxílio da autoridade pública, surge a 

questão relacionada à obrigatoriedade de recorrer à atuação de terceiros que não 

sejam a autoridade pública. Dependendo da posição tomada, podemos ter, numa 

mesma situação fática, uma defesa necessária ou não, sendo imprescindível estudar, 

dentro do requisito da necessidade, essa problemática. 

 Primeiramente, em decorrência do princípio da menor lesividade, que tem caráter 

puramente objetivo, é indiferente, em termos da ação de legítima defesa, a pessoa que 

rechaça a agressão, desde que o faça da forma menos lesiva possível (MATHIEU, 

2003, p. 64). Diante disso, o agredido deve se utilizar o auxílio do terceiro particular 

quando essa ajuda se traduzir em uma reação menos danosa; caso o agredido assim 

não proceda, ele responderá pelo excesso. Agora, é necessário que o agredido tenha o 

conhecimento que o auxílio do terceiro particular é mais eficaz, menos lesivo e não 

traga perigo pessoal, para ser possível puni-lo pelo excesso. 

 As dificuldades se apresentam em saber se é lícita a defesa de terceiros quando 

o agredido não aceita o auxílio do terceiro – quer dizer, se a oposição do agredido é 

relevante ou não – e consente com uma lesão ao  bem jurídico próprio. 

 Para resolver esse problema, é necessário um exame do bem jurídico posto em 

perigo. Se o interesse juridicamente tutelado for disponível e o agredido consente na 

sua lesão – opondo-se a defesa –, não é possível a legítima defesa de terceiros, pois, a 
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agressão, nessa hipótese, é lícita e o terceiro responderia pelos danos causados ao 

indivíduo. 

 Todavia, se a lesão é em face de bens jurídicos indisponíveis e mesmo que o 

agredido consinta com a lesão, opondo-se a defesa, é possível que o terceiro particular 

atue em legítima defesa. Não adotar essa posição é permitir que o indivíduo possa 

dispor até da própria vida – com graves repercussões político-sociais e políticos-

criminais – sem conseqüências penais(aplicação da pena) àquele que perpetrou o ato 

(CARVALHO, 1995, p. 329). É bom deixar claro que independentemente da hipótese 

apresentada – por exemplo, o filho está sendo agredido pelo pai e decide não reagir ou 

não deixar que um terceiro estranho cause um dano ao seu pai; ou, da mesma maneira, 

no caso do agredido, movido por sentimentos de honra, opõe-se à intervenção do 

terceiro para que ele mesmo se defenda – o terceiro particular pode atuar 

legitimamente. 

 Com isso, podemos afirmar que os danos causados pela ação – desde que o 

meio seja o necessário e o seu uso moderado – do terceiro que, mesmo com a 

oposição do agredido, age em defesa do titular do bem jurídico indisponível são 

considerados lícitos, conforme o direito. 

 Por fim, temos as questões relativas ao uso de mecanismos de defesa 

automatizados, como, por exemplo, a cerca elétrica. É mister asseverar, em 

consonância ao já dito anteriormente, que não iremos tratar, por ser metodologicamente 

incorreto, pois, confunde a “situação de legítima defesa” com a “ação de legítima 

defesa”, dos pontos referentes à problemática da atualidade da agressão, quer dizer, se 

esses mecanismos não se configurariam uma legítima defesa preventiva. 
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 Diante disso, iremos nos preocupar apenas com a necessidade de defesa 

nessas hipóteses. A maior parte da doutrina – tanto a pátria quanto a estrangeira – 

respondem positivamente, isto é, que esses mecanismos podem ser meios necessários 

para repelir uma agressão, não colocando obstáculos a sua admissão (LAVILLA, 1994, 

p. 316). Essa corrente defende a idéia que se deve analisar o caso em concreto para 

definir se esses mecanismos foram ou não necessário para repelir a agressão. 

 Sem dúvida essa é a posição a ser seguida, visto que, deixa a solução em 

aberto, ou seja, apenas no exame do caso em concreto pode-se definir se um 

mecanismo de auto proteção foi o meio necessário ou não. Não obstante essa 

afirmação, é importante atentar para a advertência feita por Roxin. Esse autor (1997, p. 

634-635) afirma que os mecanismos perigosos para a vida do ser humano quase nunca 

são meios necessários para repelir a agressão, citando, por exemplo, as cercas 

elétricas de alta voltagem. 

 

3.3 O USO MODERADO DO MEIO NECESSÁRIO 

 

 O primeiro questionamento que surge no desenvolvimento desse requisito é a 

dúvida sobre a necessidade ou não de uma proporcionalidade de bens, ou seja, se o 

agredido, em defesa de um bem jurídico próprio, pode provocar ou não um dano 

desproporcional aos interesses do agressor. Vale chamar a atenção para o fato de que 

após a segunda metade do século XX, tomou força à idéia que a legítima defesa 

deveria ser restringida por motivos éticos e sociais, tendo vários autores aderido a essa 

nova concepção. Todavia, em vistas da metodologia assumida, nós vamos fazer uma 

distinção entre a regra geral – a grande parte da comunidade – e as situações limites – 
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indivíduos que, devido a certas condições especiais, merecem um tratamento 

diferenciado –, pois, dependendo da hipótese, vamos tomar posições diferenciadas, 

consoante as regras do princípio constitucional da igualdade e, principalmente, da ratio 

desse instituto – já desenvolvido anteriormente. 

 Começaremos a expor a problemática da proporcionalidade – se esse é um 

elemento obrigatório da legítima defesa –, ou seja, se entre o bem defendido e o bem 

sacrificado deve existir uma proporção. Vale ressaltar que esse princípio é requisito 

obrigatório de uma outra causa de exclusão da antijuridicidade, o estado de 

necessidade.   

 Para uma parte ainda minoritária da doutrina, a legítima defesa esta 

subordinada, independentemente de certas condições especiais dos envolvidos, ao 

princípio da proporcionalidade. Com isso, a ação de legítima defesa estaria 

condicionada, além das limitações impostas pela necessidade e pela moderação, a 

observância do dano causado e o impedido. Esses autores admitem que o agressor 

deve suportar as conseqüências do seu ato antijurídico, contudo, isso não autoriza uma 

defesa desconectada com os interesses em jogo, uma vez que, uma concepção 

individualista, sem a preocupação com a pessoa do agressor, não é apropriada a um 

Estado social democrático de direito. Um exemplo bastante utilizado por esses 

doutrinadores para explicar a irracionalidade da corrente que não aceita a 

proporcionalidade de bens, é a da defesa da caixa de fósforos (bem patrimonial) as 

custas da vida do agressor. Conseqüentemente, deve-se restringir a defesa do 

agredido para que não aconteçam situações semelhantes. 

 Um dos principais problemas que surge com a adoção da proporcionalidade 

como requisito da legítima defesa é a sua confusão com o estado de necessidade. 



 69

Esses doutrinadores afirmam que no estado de necessidade deve-se observar uma 

proporcionalidade estrita entre os bens jurídicos postos em conflitos, já à 

proporcionalidade proposta para a legítima defesa é axiológica, ou seja, o que se exige 

é uma certa racionalidade entre a agressão e a defesa empreendida, entre o mal 

evitado e o mal causado (MATHIEU, 2003, p. 86). 

 Por outro lado, a grande parte da doutrina recusa a proporcionalidade como um 

requisito obrigatório da legítima defesa. O principal argumento33 desses autores reside 

na prevalência do direito perante o injusto, na fundamentação social dessa causa de 

justificação. A ação de legítima defesa não está subordinada a proporcionalidade entre 

o dano causado e o impedido, uma vez que, essa defesa, além de resguardar bens 

pessoais, protege o direito na luta contra o injusto, trazendo duas conseqüências 

positivas: a primeira é o sentimento de confiança e a estabilização da ordem jurídica; a 

segunda é a desestimular os indivíduos a cometerem agressões a bens jurídicos 

alheios, mostrando que existem riscos nessa ação ilícita (ROXIN, 1997, p. 632). 

 Apesar de concordarmos com a conclusão dada pela doutrina dominante, 

encontramos nela algumas contradições que devem ser levantadas, com o intuito de 

dar legitimidade à recusa da proporcionalidade. Para tanto, far-se-á um breve 

comentário sobre a caracterização da “situação de legitima defesa”, quer dizer, sobre a 

natureza da agressão a partir da ótica dessa doutrina majoritária, com o escopo de 

demonstrar as suas incongruências. 

                                                 
33 Sem prejuízo a esse argumento, temos a questão já tratada anteriormente, isto é, que o princípio da 
proporcionalidade é um requisito necessário do estado de necessidade e não da legítima defesa. 
Qualquer tentativa de inserir esse princípio no rol dos requisitos da legítima defesa é errônea, pois, 
causaria uma confusão nesses institutos. 
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 Quando falamos da natureza da agressão, estávamos nos referindo ao seu 

aspecto subjetivo, ao dolo e a culpa. Para a maior parte dos doutrinadores, a agressão 

a ensejar a legítima defesa não necessita ser unicamente dolosa, podendo, também, 

ser culposa. Para outros autores, a agressão não precisa ser sequer culposa, ou seja, 

essa é analisada unicamente sob o ponto de vista objetivo. Apesar dessa divergência, o 

importante reside no fato de ambos rejeitarem a necessidade da agressão ser 

exclusivamente dolosa, o que os leva a afirmar que uma agressão culposa configuraria 

uma “situação de legítima defesa”. 

 Então, segundo Taipa de Carvalho (1995, p. 433), essas teorias que “desprezam 

a decisiva circunstância da culpa dolosa do agressor, carecem de legitimação ético-

jurídica para afirmarem a não exigência da proporcionalidade dos bens...”, mesmo no 

caso da defesa ser necessária, visto que, quando o agente age sem o dolo (vontade e 

consciência) o fim pretendido por ele é lícito, e não seria justo tratarmos da mesma 

maneira, o que levaria a quebra do princípio da isonomia, situações jurídicas diversas, 

quer dizer, não exigir a proporcionalidade de bens para todas as agressões, tanto as 

dolosas quanto as culposas ou até aquelas hipóteses que o agente age sem culpa. 

Conseqüentemente, e isso nos leva a uma distinção de suma importância, no 

caso das agressões não dolosas, não fica caracterizado a legítima defesa, mas, 

unicamente, o estado de necessidade, regido pelo princípio da proporcionalidade. Já 

nas hipóteses de agressão dolosa, onde o autor tem a vontade e a consciência livre de 

realizar aquela lesão a um bem jurídico, não seria eticamente e juridicamente correto 

exigir que o agredido estivesse limitado na sua defesa pelo princípio da 

proporcionalidade, o que nos leva a concluir pela não obrigatoriedade desse princípio. 
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 Superada a questão da proporcionalidade, podemos nos ater aos outros 

aspectos da moderação. Quando o nosso Código Penal fala em uso moderado dos 

meios necessários quer instituir um limite à defesa do agredido, pois, se esse continuar 

a utilizar o meio necessário mesmo depois de já ter repelido o perigo, o seu uso será 

considerado imoderado, e o agredido responderá por excesso doloso ou culposo. 

 Para que fique caracterizada a moderação, observa-se unicamente como o 

indivíduo se valeu do meio necessário, ou seja, a moderação não leva em consideração 

se o bem defendido tem valor menor do que o bem afetado, mas, repita-se, a forma 

como o indivíduo utilizou o meio necessário, o seu uso propriamente dito (LINHARES, 

1975, p. 238-239). 

 As grandes dúvidas geradas da interpretação desse elemento são relacionadas 

aos critérios para definir se o uso foi moderado ou não. Como já foi dito, adotamos o 

critério objetivo em detrimento do subjetivo, visto que, adotar o critério subjetivo leva, 

por exemplo, a uma demasiada ampliação dos limites da legítima defesa. A doutrina 

pátria também adota essa postura, todavia, como já foi afirmado, eles confundem, 

melhor dizendo, condicionam a ação de legítima defesa em relação a ação de legítima 

defesa. Vejamos. 

 Ao adotar o critério objetivo, a doutrina pátria assevera que se deve estar atento 

a certos fatores importantes para que possamos definir se, no caso em concreto, houve 

ou não uma defesa moderada. Para tanto, é necessário observar a gravidade da 

agressão, o bem jurídico posto em perigo, as pessoas envolvidas na situação de 

legítima defesa, ou seja, o exame deve ser de forma relativa, de acordo com cada caso 

em concreto. 
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 É mister afiançar – continua a doutrina brasileira – que na apreciação do 

requisito da moderação, não se pode exigir uma perfeita adequação entre o ataque e a 

defesa, uma vez que, quem se encontra nessa situação, tendo que atuar, em certos 

casos, de improviso, geralmente tem dificuldade de valorar claramente a medida 

moderada de repulsa. Costuma-se afirmar que não podemos concluir se o uso foi 

imoderado simplesmente pesando, como numa balança, a agressão e a reação, sem 

levar em consideração os outros fatores envolvidos. 

 Um exemplo bastante significativo e amplamente divulgado pela doutrina pátria é 

a hipótese de um boxeador profissional – sem qualquer arma – agredir fisicamente uma 

pessoa de fraca compleição física, e essa, dispondo apenas de uma arma e sem 

possibilidade de fugir ou recorrer à autoridade pública ou a terceiros, dispara duas 

vezes contra o agressor causando a sua morte. Nesse caso em específico, se nós não 

levarmos em consideração todo o complexo de fatores envolvidos, poder-se-ia chegar à 

conclusão que o agredido agiu de forma imoderada. 

 Contudo, quando se examinam todos os fatores envolvidos nesse caso – o vigor 

físico do agressor, o escasso tempo para reagir, ter apenas a disposição um único meio 

–, percebe-se que o agredido não usou de forma imoderada o meio necessário, mesmo 

se depois ficar comprovado que apenas um tiro seria suficiente para ter repelido a 

agressão. Agora, isso não quer dizer que o agredido, mesmo nessa hipótese, poderia 

utilizar-se do meio necessário de qualquer forma e intensidade. 

 Como já foi dito, o emprego moderado dos meios necessários não podem ficar 

condicionados a agressão – uma vez que essa só tem a função de delimitar quais as 

agressões são passíveis de uma defesa necessária –. Isso não nos leva a afirmar que o 
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agredido pode se defender ilimitadamente, e sim, que a reação empregada não leva em 

consideração a agressão empreendida.  

 Por fim, podemos dizer que a moderação requer do agredido o emprego do meio 

necessário de forma menos lesiva possível, de maneira a repelir a injusta agressão 

(BRANDÃO, 2002b, p. 121). 
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CAPÍTULO 4 - AS SITUAÇÕES LIMITES: UMA ABORDAGEM TOMANDO COMO 

BASE O SEU FUNDAMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL, BEM COMO O PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE 

 

 Como foi dito anteriormente, tratamos dos requisitos da necessidade e da 

moderação tomando como ponto de referência a maior parte dos indivíduos. Nesse 

momento, passaremos a tratar das questões relativas a certas classes de pessoas, que 

devido a certas condições especiais necessita de regras diferentes. 

 É imprescindível deixar claro que nesses casos o agressor age com dolo, já que, 

como foi visto, se ele agiu com culpa – imprudência, imperícia ou negligência – não 

subsiste a legítima defesa, mas o estado de necessidade. Mesmo agindo com dolo, é 

necessário impor certas restrições à atuação do agredido. 

 Para tanto, foi criada a doutrina de limitações ético-sociais da legítima defesa, 

com o escopo de limitar a defesa do agredido. Essa teoria, desde a sua criação, sofre 

críticas no tocante a sua legalidade, pois, em princípio, a lei nada diz sobre limitações a 

legítima defesa nesses casos em específico. Uma outra crítica que surge relaciona-se 

com uma suposta insegurança que essa doutrina traria para o direito de legítima 

defesa.  

 Não obstante as críticas sofridas por essa concepção, acreditamos que certas 

situações merecem um tratamento diferenciado, em nome do princípio da igualdade. É 

certo que o Código Penal brasileiro, no seu art. 25, não previu tais hipóteses, mas, isso 

não leva a afastarmos peremptoriamente tais situações limites, visto que, as normas 

constitucionais são de hierarquia superior em relação às demais normas, ou seja, as 

leis penais devem ser interpretadas em consonância com a Constituição. 
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 Não é a toa que será desenvolvido, primeiramente, um tópico sobre o princípio 

constitucional da igualdade com o intuito de demonstrar que a igualdade perante a lei – 

no seu aspecto formal – não é, em nenhuma hipótese, tratar todas as pessoas 

igualmente, e sim, diante situações consideradas juridicamente relevante, tratar de 

forma diferenciada certas parcelas da comunidade. 

 Além disso, uma interpretação partindo da fundamentação social da legítima 

defesa – afirmação do direito perante o injusto – permite que nesses casos específicos, 

onde a afirmação do direito é consideravelmente baixa, limite-se à ação de legítima 

defesa. Em relação à segunda crítica aduzida, pode-se afirmar que essas limitações 

são dirigidas a grupos específicos, a saber: quando o agressor é inculpável ou tem a 

culpabilidade diminuída; quando entre o agressor e o agredido existe relação de 

garantia; quando a agressão é irrelevante; quando existe, por parte do agredido, uma 

inicial provocação antijurídica. 

 

4.1 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE 

 

O princípio da igualdade, apesar de sua positivação ter se dado apenas no séc. 

XVIII, foi objeto de um longo desenvolvimento histórico que remonta a Grécia antiga e 

mais especificamente a filosofia aristotélica, não obstante, os pensadores anteriores a 

Aristóteles terem discorrido sobre a igualdade, como, por exemplo, os sofistas, ao 

falarem de uma eqüitativa distribuição de bens, ou seja, uma igualdade econômica. 

 Contudo, é com Aristóteles que temos um verdadeiro desenvolvimento da teoria 

da igualdade, a partir de sua doutrina da justiça, visto que, a isonomia é o cerne da 

questão da justiça. Sem a pretensão de esgotar o tema, o que extrapolaria os limites 
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desse trabalho, podemos afirmar que Aristóteles distinguiu duas formas diferentes de 

justiça: a corretiva e a distributiva. A justiça corretiva significa a igualdade absoluta de 

prestação e retribuição sem a observância das pessoas em concreto, sendo assim, 

objetiva. A justiça distributiva é proporcional, quer dizer, os direitos e as obrigações 

pessoais são distribuídos eqüitativamente, a depender dos méritos de cada cidadão, 

sendo essa a forma primária (originária) de justiça (KAUFMANN; HASSEMER 2002, p. 

69-70). Conseqüentemente, cria-se a idéia que se devem tratar igualmente os mesmos 

homens – segundo os méritos pessoais – e desigualmente as pessoas desiguais, na 

justa proporção. Esse critério é ponto inicial para qualquer exame doutrinário da 

igualdade. 

 É importante afirmar que a igualdade na Grécia antiga – que se reflete na 

filosofia aristotélica – tinha características peculiares e diferentes da noção atual. Para 

os gregos, a igualdade se restringia aos cidadãos da polis34, isto é, aqueles que tinham 

capacidade de participar da vida política da cidade, excluindo, dessa maneira, os 

escravos, os estrangeiros, as mulheres e as crianças (VIDA, 2004, p. 34-35).  

No Império Romano, apesar de não existir, da mesma forma que na Grécia, a 

noção de igualdade para todos os seres humanos, temos um acontecimento histórico 

importante para termos de igualdade, que é o surgimento do cristianismo e a doutrina 

de Jesus Cristo, que pregava a isonomia dos homens independente da raça ou classe 

social, deixando um importante legado para o posterior desenvolvimento do instituto. 

 Com a queda do Império Romano do Ocidente, e, por conseguinte, a sua 

fragmentação política e jurídica, o que trouxe como conseqüência um novo regime de 

                                                 
34 Essa igualdade dava-se de três formas distintas: igualdade perante a lei; igualdade no exercício da 
liberdade de expressão; e, por fim, igualdade nos direitos políticos e na possibilidade de ocupar algum 
cargo público (VIDA, 2004, p. 35-36). 



 77

produção (feudal), marcado por uma relação social fortemente hierarquizada e baseado 

na servidão entre o vassalo e o senhor feudal, não se pode falar em igualdade social, 

econômica ou jurídica durante a Idade Média. Porém, já no final do medievo, com a 

formação das cidades e o nascimento da burguesia, que estava interessada em 

garantias para desenvolver a sua atividade mercantil, o princípio da igualdade volta a 

ser uma das aspirações da nova classe35, culminando com a sua positivação na 

Declaração de Direitos dos Homens e dos Cidadãos, após a vitoriosa revolução 

francesa. Esse princípio foi essencial para a ruptura definitiva do Antigo Regime para o 

Estado Liberal burguês. 

  Ficou instituído que todo homem nasce e permanece livre e igual em direitos e 

deveres perante a lei. Essa igualdade jurídica, apesar do seu caráter unicamente 

formal, foi um poderoso instrumento de reação contra os privilégios pessoais e a forte 

hierarquização das classes sociais (SILVA, 2003, p. 33). A lei passa a ser a expressão 

da vontade popular e deve ser a mesma para todas as pessoas, independente da 

classe social e situação econômica.   

 A igualdade formal, não obstante a sua insuficiência para resolver as questões 

das desigualdades econômicas e sociais de fato – que vai ser objeto da igualdade 

material –, perdura até os dias atuais como uma influência das idéias liberais, sendo 

necessário um exame mais acurado dos seus pressupostos.  

                                                 
35 Vale ressaltar que, no início, essa igualdade pretendida era muito limitada, visto que, resumia-se ao 
exercício da atividade comercial. Posteriormente, é com o Iluminismo que se desenvolve, a partir de um 
pretenso direito natural, a noção de igualdade social e jurídica de todos os homens como um requisito 
necessário para a consecução da felicidade (VIDA, 2004, p. 78-79). Contudo, as aspirações da burguesia 
limitavam-se a simples igualdade formal, uma vez que, só nessas condições, poder-se-iam acabar com 
os privilégios jurídicos e econômicos da nobreza, deixando o caminho livre para a sua ascensão, e 
mantinha as classes mais desprivilegiadas no mesmo status a quo.  
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 A abrangência da isonomia formal não se limita a igualar todos os cidadãos 

perante a lei vigente, mas, abarca a noção de que a própria lei não pode ser editada em 

desconformidade com o princípio da isonomia, ou seja, não se pode criar tratamento 

diverso para a mesma ou assemelhada situação de fato. Diante disso, percebe-se que 

esse princípio não se restringe, excepcionalmente, ao aplicador do direito, mas, da 

mesma forma, ao legislador. Por conseguinte, o legislador encontra, na sua função de 

legislar, o primeiro limite no princípio da isonomia, pois, como diz Bandeira de Melo 

(2006, p. 10), “a lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 

regulador da vida social que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos”.  

 Da mesma forma, o princípio da igualdade, ainda no seu âmbito formal, tem por 

destinatário os aplicadores do direito, que não podem aplicar a lei privilegiando 

determinadas pessoas em detrimentos de outras, quando a situação fática é a mesma 

ou assemelhada. Também, não se podem tratar situações desiguais como se iguais 

fossem, visto que, nesse caso, não se estaria observando as diferenças juridicamente 

relevantes. Em qualquer dessas hipóteses de inobservância da isonomia, no caso, por 

exemplo, de uma sentença judicial, ter-se-ia uma decisão inconstitucional.  

 A grande questão que surge com a igualdade formal é a da escolha dos critérios, 

sem prejuízo a isonomia, para definir quem são os iguais e os desiguais. O cerne do 

problema se resume em definir que igualdade proíbe e qual espécie de desigualdade 

permite a descriminação das situações e das pessoas (MELLO, 2006, p. 11), até 

porque a igualdade não deve ser tomada de uma forma absoluta, sem por em evidência 

as distinções pessoais existentes e juridicamente relevantes. 

Como foi dito, é perceptível a existência de diferenças evidentes nas pessoas – 

sexo, altura, cor –, mas é necessário ter bem delineado quais são as distinções e as 
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situações fáticas que permitem um tratamento distinto ou não, pois, uma diferença, 

dentro de um contexto fático em específico, pode ou não ser idôneo para legitimar um 

tratamento distinto, como, por exemplo, no caso de um concurso público para agente 

de saúde numa determinada região que só permite a inscrição de pessoas da raça 

negra, já que, aquele local está passando por uma epidemia contagiosa na qual essa 

raça é totalmente imune. Fica evidente que nessa suposição o princípio da igualdade 

não restaria contrariado. Situação totalmente oposta seria o caso de se tratar 

desigualmente às pessoas usando exclusivamente a diferença de raça, visto que, 

nessa hipótese, não existe aqui uma correlação plausível entre os motivos 

determinantes da descriminação e o seu efetivo tratamento diverso36 (MELLO, 2006, p. 

16-17). 

 Por fim, temos o critério que afirma a impossibilidade do tratamento 

discriminatório se dar por fatores que não existam nas próprias pessoas, ou seja, que 

não possam ser extraídas delas mesmas (MELLO, 2006, p. 29-30), isto é, um motivo 

valorativamente neutro não pode servir de critério para um tratamento igual ou 

discriminatório, como, por exemplo, a criação de uma situação desigual pelo fato 

exclusivo de um grupo de pessoas serem autoridades públicas. 

  Entretanto, a partir do século XIX, surgem às primeiras manifestações em prol 

de melhores condições sociais e econômicas, visto que, o Estado Liberal, com a sua 

proposta de intervenção mínima, abstinha-se de intervir no funcionamento sócio-

econômico, limitando-se a proteção dos direitos do indivíduo com o escopo de viabilizar 

                                                 
36 Podem-se ainda usar dois argumentos para impossibilitar tal tratamento diferenciado: o primeiro 
relaciona-se com o impedimento de uma norma – geral e abstrata – singularizar terminantemente um 
destinatário, ao invés de um determinado grupo ou pessoa indeterminada; já o segundo extrai-se de uma 
interpretação constitucional, quer dizer, se os motivos ou os efeitos do tratamento desigual forem 
contrários ao interesses constitucionais (MELLO, 2006, p. 47). 
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o melhor desenvolvimento das relações econômicas, trazendo assim, uma crescente 

desigualdade social dos seus cidadãos, ou seja, apesar de existir uma pretensa 

igualdade formal perante o ordenamento jurídico essa não existia na realidade.  

 Com isso, surge a necessidade do Estado intervir também na vida social e 

econômica com a finalidade de diminuir as desigualdades então crescentes, dando 

ensejo a uma busca da igualdade material ou fática, pois, só com a junção da igualdade 

formal com a material, é que podemos falar no princípio da isonomia em toda a sua 

completude. 

 A igualdade material ou fática toma o homem real como ponto de partida, tendo 

como finalidade colocar todas as pessoas em condições iguais de concorrência para 

buscar uma melhor situação de vida, diferentemente da igualdade formal, vez que, essa 

trabalha com o pressuposto no qual não existe diferença real entre os cidadãos – a 

partir de uma noção de ser humano abstrato –, e eles participam, nas relações 

comerciais e econômicas, em um plano de igualdade (VIDA, 2004, p. 149).  

 Para a consecução dos novos objetivos, foi necessária uma mudança de postura 

em relação ao princípio da igualdade, ou seja, de um conceito jurídico passivo, que se 

limita a criar mecanismos que evitem uma descriminação injustificada, passa-se para 

uma noção jurídica positiva que busque formas de igualdade jurídica (SILVA, 2003, p. 

64). Com isso, cria-se a exigência de favorecimento de alguns grupos socialmente 

inferiores em detrimento da maioria, com o intuito de uma igualdade fática. Todavia, 

não se pode, sob o pretexto de uma igualdade material, esquecer os outros cidadãos, 

pois, dessa forma, só estaria se criando novas desigualdades.  

 A nossa Constituição Federal de 1988, ao instituir a igualdade como um dos 

princípios retores de todo o ordenamento jurídico, adota-o tanto em seu aspecto formal, 
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impedindo a instituição de privilégios e tratamentos discriminatórios juridicamente 

proibidos, através de mecanismos próprios, bem como a igualdade material, instituindo 

a possibilidade de discriminações que levem a uma maior igualdade fática, uma vez 

que, caso não houvesse tais atitudes positivas, uma parte da população restaria 

marginalizada. 

 

4.2 AGRESSOR INCULPÁVEL OU COM A CULPABILIDADE DIMINUÍDA 

 

 Primeiramente, cumpre fazer uma diferenciação em relação a uma posição 

peculiar adotada por uma parte da doutrina. Para tais autores, a culpabilidade do 

agente, quando se fala de legítima defesa, deve ser observada quando da análise da 

injustiça da agressão, ou seja, se o agente age sem culpabilidade não podemos falar de 

legítima defesa, mas, unicamente, de estado de necessidade. O principal argumento 

defendido por essa corrente é que só as agressões culpáveis dão ensejo à afirmação 

do direito perante o injusto, fato que não acontece com os agressores inculpáveis 

(BENÍTEZ, 2004, p. 25). 

 Aqui, apesar de acreditarmos que a afirmação do direito é bem menor do que 

nos casos normais, estamos ainda na órbita da legítima defesa apesar das limitações 

impostas ao direito de defesa do agredido. É bem verdade que quando o indivíduo está 

protegido por uma causa de exclusão de culpabilidade o Direito abdica de aplicar a 

pena, mas, mesmo assim, pode-se ainda continuar defendendo o direito perante o 

injusto – de uma maneira reduzida –, protegendo o agredido de uma agressão a bens 

jurídicos seus (ROXIN, 1997, p. 638). Mas, a ação de legítima defesa deve seguir 

alguns requisitos que limitam a sua atuação. 
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 Então, frente a agressões de doentes mentais, de crianças, de ébrios sem 

sentido, de indivíduos que atuem em erro invencível ou de qualquer outra situação que 

exclua ou diminua a culpabilidade do homem, o agredido deve observar três medidas 

básicas e obrigatórias. 

 A primeira medida, que é a menos lesiva possível, impõe que o agredido procure 

evitar o ataque empregando a fuga. Se não for possível a fuga, o indivíduo deve 

procurar o auxílio de uma autoridade pública ou de terceiros, caso tais medidas forem 

menos lesivas que a própria atuação do agredido. 

 A segunda medida, que só deve ser tomada caso a primeira não for possível, 

afirma que o agredido deve se limitar a aparar os golpes do agressor, visando causar o 

menor dano possível. 

 Por fim, caso não seja possível, sem graves riscos pessoais para o indivíduo, 

utilizar-se das duas medidas anteriores, o agredido pode aplicar, ao se defender, meios 

de forma a atacar o agressor. Todavia, ele deve começar utilizando os meios menos 

lesivos, mesmo que traga algum perigo para ele ou não se tenha certeza sobre a sua 

eficácia, para, gradualmente, ir usando meios mais lesivos. 

 Como foi dito, nessas hipóteses o agredido tem que suportar um certo grau de 

perigo, entretanto, caso tenhamos um perigo de morte ou de lesões corporais de 

natureza grave, o agredido não tem a obrigação legal de suportá-las, podendo utilizar-

se de meios mais eficazes. 

 O exemplo dado pela doutrina esclarece e fixa melhor essas medidas: Um 

estrangeiro é ofendido com insultos racistas por menores de idade, e, devido a esse 

insulto, e sem qualquer ameaça prévia ou tentativa de se afastar do local, dá uma forte 

tapa em uma das crianças. Deixando de lado qualquer dúvida que possa surgir no 
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tocante à atualidade dos insultos, podemos afirmar que essa reação foi excessiva, o 

que não aconteceria se o agressor fosse culpável. É importante notar que o agredido 

nesse caso deveria, primeiramente, ter procurado se afastar do local ou pedir ajuda de 

terceiros – os pais dos meninos, por exemplo –, se não fosse possível, deveria ter 

ameaçado os meninos afirmando que se eles não parassem de insultá-lo iriam receber 

uma tapa. Caso nenhumas dessas medidas fossem suficientes, o agredido poderia dar 

uma leve tapa nas crianças. É importante notar que nessa hipótese citada, uma forte 

tapa sempre seria excessiva, uma vez que, a agressão, apesar de ser antijurídica, não 

traz perigo algum a vida ou a integridade física do agredido, não sendo necessário, por 

conseguinte, uma lesão de maior intensidade. 

 

4.3 AGRESSÕES MARCADAS POR RELAÇÕES DE GARANTIA 

 

 Nas relações de garantia, que são regidas pelas regras da omissão imprópria, 

que fundamentam a posição de garante – por exemplo, o dever de assistência entre pai 

e filho ou entre os cônjuges –, a afirmação do direito perante o injusto também é de 

menor importância.   

 As mesmas disposições, referentes às limitações da defesa do agredido, 

desenvolvidas nos casos do agressor ser inculpável ou ter a culpabilidade diminuída, 

aplicam-se nesse caso específico. 

 Essas limitações se justificam devido à necessidade, de ambas as partes, de 

evitar danos para o outro, e, mesmo sendo possível à legítima defesa, essa deve ser 

usada de forma limitada, devido o dever de solidariedade recíproco (ROXIN, 1997, p. 

651). 
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 Então, se o marido agride a sua esposa praticando lesões corporais leves, essa 

não pode se defender, por exemplo, por meio de uma faca ou de um revólver, mas, 

deve se valer das disposições referidas, ou seja, deve procurar ajuda da autoridade 

pública – delegacia da mulher – ou de terceiros, para que possa, posteriormente, 

utilizar-se de meios ofensivos. 

 É interessante ressaltar a ressalva feita por Roxin (1997, p. 652), pois, como 

afirma esse autor, essas restrições só valem caso a natureza da agressão não anule o 

dever de solidariedade do agredido, como, por exemplo, no caso do marido, por meio 

de uma agressão, por em perigo a vida ou a integridade física – de forma grave – da 

sua esposa. Nessa hipótese, a mulher não esta obrigada a suportar tais perigos, 

podendo se utilizar, caso o meio seja necessário, de uma arma de fogo que, 

eventualmente, possa causar a morte do homem. 

 Da mesma forma, não existe mais o dever de solidariedade quando, por 

exemplo, o homem agride, mesmo de forma leve, a sua esposa diariamente e por 

motivos insignificantes, visto que, ninguém tem o dever de suportar maus tratos 

contínuos (ROXIN, 1997, p. 652). O mesmo se aplica no caso dos cônjuges já terem se 

separado de fato, não sendo relevante o fato deles ainda estarem juridicamente 

casados. 

 Taipa de Carvalho, ao discorrer sobre a hipótese de legítima defesa nos casos 

onde existe um dever de garantia ou quando subsiste uma provocação por parte do 

indivíduo, acaba por negar ao agredido o direito de uma defesa legítima, já que, só 

subsistiria o estado de necessidade.  

Ele basicamente desenvolve três argumentos para afirmar esse posicionamento. 

O primeiro refere-se à função preventiva da legítima defesa – decorrência direta da 
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fundamentação social desse instituto –, isto é, no caso onde existe uma intensa e 

duradoura relação de coabitação entre cônjuges ou pai e filho – o doutrinador limita-se 

a tais hipóteses – não se verifica na sua plenitude a prevenção geral (positiva e 

negativa) e a especial, pois, as condições pressupostas para que essa função se 

materialize (a recusa da proporcionalidade e a possibilidade de se lesar bens do 

agressor muito mais importantes que os defendido) não é aceitável ética e 

juridicamente nesses casos (CARVALHO, 1995, p. 448). Para justificar tal posição, o 

doutrinador (1995, p. 450) traz vários exemplos mostrando a diferença entre um fato 

ocorrido apenas no seio familiar e o mesmo fato com terceiros envolvidos, como, por 

exemplo: “As pequenas e esporádicas ofensas entre cônjuges ou mesmo entre pais e 

filhos não revestem a mesma dignidade penal que as “mesmas” pequenas ofensas 

quando praticadas contra um terceiro“. 

Esse é, segundo o próprio autor, o seu argumento principal, o que não impede a 

existência de outros. O doutrinador (1995, p. 451) afirma ainda que fica patente uma 

tensão entre o princípio da solidariedade (existente nas hipóteses de intensa e 

duradoura coabitação, bem como no caso de provocação) e o direito de legítima defesa 

que nega o princípio da proporcionalidade de bens. Em relação ao terceiro argumento, 

vamos nos furtar no momento de apresentá-lo, visto que, ele é específico para os casos 

de provocação por parte do agredido. Ao tratarmos dessa questão levantaremos o 

argumento omisso. 

Apesar de todas as considerações feitas por Taipa de Carvalho, a sua tese não 

pode prosperar. É certo que nos casos citados pelo doutrinador é necessário uma 

regulação especial, contudo, não podemos aceitar a sua conclusão que, nesses casos, 

só ficaria caracterizado o estado de necessidade – regido pelo princípio da 
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proporcionalidade –, mas nunca a legítima defesa. Esse autor afirma que nessas 

hipóteses não subsistiria uma função preventiva da legítima defesa – tanto a geral 

quanto a especial – e haveria um conflito entre o princípio da solidariedade e essa 

causa de justificação. Em relação ao princípio da solidariedade, remetemos as 

considerações feitas por Roxin, ou seja, que, dependendo da intensidade da agressão, 

não existiria mais um dever de assistência mútua. 

No tocante a inexistência da função preventiva – principal argumento do autor –, 

ele pode ser elidido. Abstraindo a dificuldade de se afirmar que uma lei, por exemplo, 

vai intimidar de uma maneira mais eficaz a sociedade ou um indivíduo, acreditamos que 

mesmo nos casos citados por Taipa de Carvalho, subsiste a função preventiva da 

legítima defesa, principalmente em relação às agressões que tragam risco de vida para 

o agredido, vez que, nessas ocasiões é viável a intimidação de toda a comunidade, 

para que ela perceba que existem riscos, mesmo dentro do seio familiar, em perpetrar 

tais ações antijurídicas. 

 

4.4 AGRESSÕES IRRELEVANTES 

 

Convém fazer uma distinção entre as agressões irrelevantes tratadas aqui e 

princípio da insignificância. Quando estudamos o tipo penal, nós o fazemos em três 

planos distintos: o valorativo, o da linguagem e o da realidade. No plano valorativo 

examina-se se a conduta humana violou o bem jurídico tutelado, pois, se isso não 

acontecer exclui-se a tipicidade em virtude do princípio da insignificância (BRANDÃO, 

2002b, p. 58).  
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 Por outro lado, as agressões tratadas nesse tópico são aquelas que dão origem 

aos delitos privados, as contravenções penais, aos furtos de objetos de pouco valor. 

Percebe-se que nesses casos a afirmação do direito ainda subsiste, apesar de ser 

substancialmente menor, o que fundamenta a necessidade da legítima defesa. Da 

mesma forma, as agressões a bens jurídicos que não sejam penalmente tutelados são 

consideradas irrelevantes. 

 Como afirma Roxin (1997, p. 646), em relação às agressões irrelevantes, a 

afirmação do direito perante o injusto não retrocede tanto como nas hipóteses 

anteriores, que resulta na desnecessidade de procurar, por exemplo, ajuda policial – o 

que nos casos do agressor inculpável é um requisito obrigatório, mesmo que traga 

alguns riscos pessoais ao agredido –, podendo ele próprio empregar a defesa 

necessária e de forma moderada.  

 Não obstante essa constatação, a ação de legítima defesa tem limites, pois, o 

agredido não pode com a sua defesa, por exemplo, trazer risco de vida ou de lesões 

corporais graves ao agressor. Tomemos um exemplo bastante difundido na doutrina: 

Um paralítico, que apenas dispõe de uma escopeta no momento, vê um adulto pegando 

uma única maça do seu pomar e atira uma só vez no indivíduo, causando a sua morte. 

Normalmente, a doutrina utiliza esse caso para justificar, de forma errônea, a 

necessidade da proporcionalidade de bens, pois, diante do caso em concreto, o meio 

foi o necessário para repelir a agressão injusta e o seu uso foi moderado, o que levaria, 

em tese, a ficar estabelecida à legítima defesa. Apesar dessa doutrina chegar à correta 

conclusão, vez que, nessa hipótese, não fica configurado a causa justificante, o 

fundamento não pode ser a proporcionalidade, como já foi dito. 
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 O fundamento para justificar o excesso da legítima defesa é a menor 

necessidade de afirmação do direito, nos molde já referidos. No caso exemplificado, se 

o paralítico só dispunha daquele meio para defender a propriedade, mas, se esse traz, 

inexoravelmente, um perigo à vida e à integridade física (de forma grave), a única 

solução é deixar o indivíduo cometer aquele pequeno furto e depois comunicar tal crime 

às autoridades competentes. 

 

4.5 PROVOCAÇÃO ANTIJURÍDICA POR PARTE DO AGREDIDO 

 

 Como já foi dito e repetido nos tópicos anteriores, a provocação antijurídica por 

parte do agredido, como todas as situações limites, apesar de ainda suscitar um direito 

de legítima defesa, leva a uma limitação no direito de ação por parte do indivíduo. Mas, 

antes de adentrarmos nos pontos específicos dessa questão, é imperioso frisar a 

diferença existente entre a provocação tratada no bojo desse trabalho e a provocação 

intencional. 

 A provocação intencional é aquela na qual um indivíduo, com o fim de perpetrar, 

por exemplo, um homicídio, provoca um inimigo seu para que esse realize uma 

agressão e ele possa reagir sob o manto da legítima defesa, e, conseqüentemente, não 

seja punido pela ação. 

 Um exemplo elucida bem a questão: Tício planeja há muito tempo matar Mévio, 

um antigo desafeto seu. Para não ser punido, ele sabe que tem que provocar Mévio 

para que o mesmo venha a agredi-lo e ele possa matar o seu inimigo “em legítima 

defesa”. Para tanto, Tício, na frente dos familiares de Mévio, desfere contra ele palavras 

de baixo calão e imputa a Mévio o roubo de um banco. Diante de tal situação, Mévio 
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parte para agredir fisicamente Tício, e esse, munido previamente de um revólver, mata-

o sob o pretexto de ter agido protegido pelo direito de legítima defesa. 

 Quando se analisa a legítima defesa como um todo, além dos requisitos 

objetivos, tem-se que observar o seu requisito subjetivo, ou seja, o animus defendendi. 

Somente age em legítima defesa quem tem a vontade lícita de defender os seus bens 

jurídicos. No caso citado, fica claro que Tício agiu com a vontade livre e consciente de 

praticar um homicídio e não uma defesa jurídica dos seus bens, não ficando 

caracterizado a legítima defesa, o que não aconteceria se o exame fosse unicamente 

objetivo. Por esse motivo, Tício seria punido, caso não houvesse nenhuma causa de 

exclusão de culpabilidade, por homicídio doloso consumado. 

 Já a provocação que se pretende desenvolver é aquela na qual o agredido, não 

obstante a sua provocação antijurídica, não busca suscitar uma agressão apesar dessa 

vir a ocorrer. Dando um exemplo diferente: Tício, sem a intenção de provocar uma 

agressão por parte de Mévio, injuria-o, fazendo com que Mévio venha a agredi-lo. 

Nesse caso específico, Tício pode se defender legitimamente, em virtude do ataque 

antijurídico de Mévio, mas, a sua defesa é limitada, pois, foi ele que provocou, mesmo 

sem intenção, a agressão.  

 Feita essa distinção, fica a dúvida se a provocação que restringe a defesa do 

agredido necessita ser antijurídica ou pode ser também as desaprovadas ético-

socialmente. Acreditamos que unicamente as provocações antijurídicas podem ensejar 

uma restrição à ação de legítima defesa, visto que, só elas são capazes de ferir bens 

jurídicos alheios. 

 Roxin (1997, p. 644), ao discorrer sobre o assunto, toma a mesma posição, pois, 

o que não está proibido é algo que juridicamente as pessoas devem tolerar ou “pagar 
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na mesma moeda”. No caso da provocação que não seja antijurídica o agredido pode 

se defender de uma agressão derivada dessa afronta sem nenhuma restrição, uma vez 

que, nessa hipótese, ele estará afirmando o direito perante o injusto em toda a sua 

plenitude. 

 Por fim, para que a provocação antijurídica venha a restringir a defesa do 

agredido, é necessário observar o lapso temporal entre a provocação e a agressão por 

parte do provocado, ou seja, se aquele que foi provocado vem a praticar a agressão 

meses após o fato, não se pode restringir a defesa do agredido sob o pretexto de uma 

provocação anterior (ROXIN, 1997, p. 644). 

 Como já foi referido anteriormente, Taipa de Carvalho afirma a inexistência da 

legítima defesa nos casos onde entre o agressor e o agredido existe uma intensa e 

duradoura relação de coabitação e nas hipóteses de provocação da agressão por parte 

do agredido. Ao discorrermos sobre os casos onde existe uma relação de garantia, 

levantaram-se os dois argumentos – que são gerais, isto é, para as duas hipóteses – 

defendidas pelo doutrinador em favor da exclusão do direito de legítima defesa. Agora, 

é imperioso trazer a tona o terceiro argumento, específico para essa situação. 

 Tal teórico afirma que, além dos outros dois argumentos, nos casos de 

provocação deve-se ainda levar em consideração o princípio vitimológico, que conduz a 

redução do ilícito e da culpa do agressor, e, destarte, surja o princípio de solidariedade 

mínima que impõe a observância do princípio da proporcionalidade, incompatível com o 

direito de legítima defesa (CARVALHO, 1995, p. 452-453). 

 Não negamos que nas hipóteses de provocação por parte do agredido a sua 

defesa deve ser limitada, todavia, isso não leva a crer que só subsista o estado de 

necessidade. Já afirmamos, outrora, que se a agressão trouxer perigo à vida ou a 
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integridade física (de forma grave) desaparece qualquer princípio da solidariedade 

existente. Por conseguinte, rejeitamos o posicionamento defendido pelo doutrinador e 

reafirmamos o direito de legítima defesa – com as suas limitações – por parte do 

agredido. 
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CONCLUSÕES 

 
 
 I) A análise desse instituto deve necessariamente passar pelo enfoque 

teleológico, traduzido pela proteção de bens jurídicos (fundamento individual) e pela 

afirmação do direito perante o injusto (fundamento social). A adoção dessa posição não 

leva a antiga idéia de uma legítima defesa absolutizante, pois a afirmação do direito 

perante o injusto é um conceito graduável, estando ligado às teorias preventivas da 

pena. 

 II) A ilicitude da agressão, principal elemento da situação de legítima defesa, 

deve ser examinada levando em consideração o desvalor do resultado e principalmente 

o desvalor da conduta, ou seja, se a agressão foi perpetrada com a vontade livre e 

consciente. 

 III) Para que uma agressão ilícita enseje o direito de defesa lícito é necessário 

que a mesma seja dolosa, no sentido de que o agressor tenha a vontade de lesar um 

bem alheio. Qualquer outra forma de ataque a um bem jurídico será objeto do estado 

de necessidade. 

 IV) A defesa necessária a repelir a injusta agressão é regida pelo princípio da 

menor lesividade, no sentido de que o agredido, ao se defender, deve se utilizar do 

meio menos lesivo possível dentro dos idôneos para a defesa. Utilizando-se do meio 

menos incisivo, o agredido pode ir tão longe quanto o necessário para repelir a 

agressão, pois a legítima defesa não impõe uma proporcionalidade entre os bens em 

jogo. 
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 V) A obrigatoriedade de fuga, o commodus discessus, não está 

peremptoriamente descartado, como afirma a grande parte da doutrina. A análise deve 

perpassar os meios disponíveis ao agredido no momento da agressão. Caso existam 

dois meios disponíveis, sendo um deles a possibilidade de fuga, e haja uma grande 

desproporcionalidade entre eles, o agredido deve escolher o meio menos lesivo. 

 VI) O uso moderado do meio necessário não traz consigo a idéia de 

proporcionalidade entre os bens, pois a partir da análise teleológica percebe-se que a 

ação de legítima defesa protege o direito perante o injusto, não podendo, dessa 

maneira, estar subordinada a essa limitação. A moderação no emprego do meio 

necessário para repelir a agressão, traduz-se na utilização do meio de forma menos 

lesiva possível.  

 VII) Em algumas hipóteses - quando o agressor é inculpável ou tem a 

culpabilidade diminuída; quando entre o agressor e o agredido existe relação de 

garantia; quando a agressão é irrelevante; quando existe, por parte do agredido, uma 

inicial provocação antijurídica – a reação empreendida pelo agredido deve se submeter 

a certas condições especiais. Apesar do código penal brasileiro não falar 

especificamente sobre essas hipóteses, uma análise a partir do princípio constitucional 

da igualdade e do fundamento da afirmação do direito perante o injusto impõem tal 

distinção. 
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