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RESUMO 
 
 
 
 
 

A visão geral  da antijuridicidade, a formação histórica da idéia da conduta 
contrária ao Direito,  desenvolve-se até as divisões doutrinárias do instituto da 
legítima defesa, conduzindo às noções dos aspectos subjetivo e objetivo, ou seja, 
sob o ponto de vista da norma e da conduta. A abordagem da legítima defesa,  feita 
através do método dedutivo, apresenta  a formação histórica  e  fundamentos da 
descriminante, tendo como corolário a sua aplicação no Tribunal do Júri. Os 
requisitos da excludente são examinados, seguindo-se a diferenciação da legítima 
defesa e demais institutos que compõem à idéia de exclusão da ilicitude. 
Considerando que o Tribunal do Júri, no aspecto processual-penal,  é tido como o 
procedimento onde a legítima defesa aparece em toda plenitude, é realizada a  
análise  do caso extraído de um processo da competência do Júri Popular,  
apresentando  a legítima defesa em sua feição concreta, possibilitando  a  
abordagem crítica com base em dados palpáveis, extraídos do fato social. 
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INTRODUÇÃO 
 

A visão geral da antijuridicidade serve de 
pano de fundo ao estudo da legítima defesa, 
considerada a causa de justificação da teoria  
mais bem elaborada,   permitindo, melhor que 
qualquer outra excludente, o estudo, no 
ordenamento jurídico, das  normas 
permissivas autorizadoras de determinadas 
condutas, responsáveis  pela exclusão da 
antijuridicidade. 

Analisando o significado da ilicitude, no 
ordenamento jurídico penal, como conduta 
contrária ao direito,  não foi esquecido o seu 
caráter unitário,  com igual ressonância em 
todos os ramos do Direito,  passando de um 
panorama geral à formação histórica e 
divisões da antijuridicidade, como  informes 
introdutórios ao estudo da legítima defesa. 

A instituto da legítima defesa, como 
necessidade inerente à própria condição 
humana cuja origem é o próprio instinto de 
conservação  presente na espécie humana e 
no reino animal,  é considerado como 
paradigma entre as figuras descriminates. Faz  
perfeito sentido  a atração pelo estudo de um 
instituto jurídico cujo  perfil configura um 
crime, e tem aprovação do ordenamento 
jurídico. 

A  abordagem do tema, distribuído em cinco 
capítulos, procurou não se afastar do fio 
condutor.  A abertura  tem objetivo 



claramente preparatório, analisando o 
panorama geral, a formação histórica e 
divisões da antijuridicidade, noções que  
buscam esclarecer o fato contrário ao direito 
e as normas permissivas, das quais, a mais 
conhecida e de noção mais aprimorada é a 
legítima defesa.  

A formação histórica da antijuridicidade foi 
objeto de análise nesse texto. Passando pelos 
romanos, que tiveram em Justiniano quem 
emprestou, nas Institutas,  o significado  à  
palavra iniuria, de idéia de oposição entre um 
fato humano e o direito,  foi lembrado Cícero 
e a noção que transmite do estado de 
necessidade, ressaltando que foi o Direito 
Romano, o precursor da noção  mais 
aprimorada da legítima defesa. Seguem-se, 
no contexto histórico da noção de ilicitude, 
referências à antiguidade oriental, 
representada pelo Código de Manu,  bem 
como o reconhecimento pelo direito 
germânico. Passando pelo direito medieval,  
os breves comentários  encerram-se com  a 
visão de doutrinadores do século XIX até a 
época atual. 

As divisões da antijuridicidade mereceram 
atenção, tendo como referência a norma ou a 
conduta antijurídica. As informações colhidas  
de autores que se debruçaram no  estudo do 
assunto, auxiliam a esclarecer a distinção 
entre antijuridicidade material e formal, tendo 
a norma como ponto de partida, e objetiva e 
subjetiva, se a referência é a conduta. 

Na abordagem aos aspectos gerais, a 
formação histórica da legítima defesa precede 
a discussão sobre a fundamentação material e 
a presença do instituto  no Júri. Os códigos 
antigos e leis que marcaram o estágio mais 



primitivo são lembrados, com remissão  aos  
costumes de diferentes povos cujas regras de 
conduta  trazem a marca  da descriminante 
mais conhecida entre as causas de 
justificação. Dos textos bíblicos,  aos 
diferentes  códigos  que, de forma incipiente, 
registravam  o instituto,  é  lembrado o 
Código de 1830 com a intenção de apresentar 
uma amostragem do dispositivo pertinente, 
naquele diploma, e a redação apresentada  na 
atual parte geral. 

Considerando a existência de um duplo 
fundamento no estudo da legítima defesa, em 
primeiro lugar é vista a necessidade de 
defender os bens jurídicos frente a uma 
agressão. Assim, por via oblíqua, o 
ordenamento jurídico também é defendido, 
sem esquecer que a legítima defesa apresenta 
uma forma resumida de realização da justiça 
penal e da sua sumária execução. 

Se o assunto é a legítima defesa, impossível impedir sua inserção no 

procedimento para o qual foi talhada: o julgamento pelo Júri Popular. Não há negar, 

é a tese mais simpática à defesa e, com freqüência, a escolha recai nessa 

excludente, como se fosse verdadeira panacéia cuja utilização livraria o réu da 

acusação.  Seguem-se comentários sobre os crimes dolosos contra a vida, sob a 

ótica do Código Penal vigente e o julgamento desses delitos pelo Júri Popular. Tais 

observações  destacam a prevalência dos aspectos positivos do Tribunal do Júri, 

superiores às distorções e defeitos também apontados. 

O conceito legal da legítima defesa não apresenta diferença 

considerável nos diferentes sistemas jurídicos, sendo reconhecida como a resposta 

proporcional a uma agressão injusta, em última  analise, o seu principal requisito. O 

estudo dos requisitos legais que balizam a causa de justificação são analisados em 

seu significado e alcance, ressaltado o caráter de indispensabilidade de cada um 

deles para o reconhecimento da excludente. 



As demais causas de justificação recebem idêntico tratamento, com 

destaque para o estado de necessidade. Em razão dos vários pontos em comum 

com a legítima defesa, tentou-se estabelecer as distinções do instituto no qual não 

existe a agressão injusta. As duas causas permissivas surgem igualmente de uma 

situação de necessidade e, não obstante, estão nitidamente separadas: o meio 

lesivo, no estado de necessidade,  busca evitar o mal maior,  enquanto na legítima 

defesa o meio lesivo é necessário para evitar uma agressão injusta. Esse traço 

distintivo é evidenciado na análise das duas descriminantes. 

Foi afirmado que o Tribunal do Júri é o procedimento adequado para o  

desenvolvimento do debate sobre a legítima defesa. O estudo de um processo em 

que a excludente aludida é escolhida como tese da defesa, tendo a absolvição como 

resultado, busca explicar a  motivação dos jurados, os quais, oscilando entre  o 

despreparo e  o esclarecimento insuficiente dos debates, terminam confiando o 

dilema ao senso comum. Se acertam ou não, é o que se procura provar. 

São visíveis os motivos que ensejaram a escolha do assunto. A legítima 

defesa, para o estudioso do Direito Penal, entre as causas de justificação existentes 

no ordenamento jurídico é a que desperta maior interesse. Merecendo sua teoria 

construção mais ampla e cuidadosa desde a antigüidade remota, alcança destaque 

pela riqueza dos registros históricos, por seu alcance e conseqüências, notadamente  

porque, materialmente considerada, prevalece efetivamente contra o injusto. 

Reunir aspectos relevantes da legítima defesa com simplicidade e 

objetividade na transmissão dos conceitos deduzidos, é a proposta deste trabalho. A 

legítima defesa, entre as causas de justificação, é  o instituto que oferece maior 

atrativo para o estudo tendo em vista os bens jurídicos sob sua proteção. Assim, 

alimentando  o propósito  que era de esperar-se de um professor do curso de 

graduação,  pretende-se que os alunos aos quais foi dedicada a pesquisa, possam 

contribuir com o enriquecimento de sua crítica, possibilitando o aperfeiçoamento, que 

visa, principalmente, ao efetivo aproveitamento das noções expendidas por seus 

verdadeiros destinatários: os futuros operadores do Direito. 
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CAPÍTULO  II 

LEGÍTIMA DEFESA:  aspectos gerais 
  

 
2.1.  FORMAÇÃO HISTÓRICA DA LEGÍTIMA DEFESA. 

 

A história da humanidade registra, em todos os períodos, o instituto da 

legítima defesa como uma necessidade inerente à própria natureza humana, 

constituindo verdadeira imposição da lei natural Como princípio do direito natural, 

antecede qualquer norma de direito positivo, sobrepondo-se a regras de conduta ou 

meios de controle social que possam advir da sociedade organizada. Reconhecida 

no direito de todos os povos, tem sua origem no próprio instinto de conservação 

existente em todo ser humano e até mesmo no reino animal.  

Tema de contínua indagação  na doutrina penal, em qualquer 

abordagem que se pretenda fazer é pacífico  que, se o direito de punir da sociedade 

emana do direito natural – como doutrina Francesco Carrara – 1 não pode o 

ordenamento jurídico, criado pelo homem, afastar-se do sentimento de justiça que 

sempre dominou as relações entre os grupos sociais. Ainda que esse sentimento de 

justiça  fosse inspirado  pelas guerras de conquista, que inspiravam a vingança, a 

legítima defesa caminhou ao lado da justiça primitiva e dos costumes nas diferentes 

etapas da civilização.  

                                                 
1 “La lege di natura dalla quale emana il diritto di punire nella societá, non puó contradire allá lege di natura che 
impone l’assistenza dei nostri similli. Proibire ai cittadini di correre al  soccorso di um innocente aggredito non é 
difendere i diritti dell’ unomo, ma lê sue prepotenze; non é um servire all’ordine, ma  al disordine. CARRARA, 
Francesco.  Programa del corso di diritto criminale.  Roma: Janusa Editrice, 1976, p. 72. 



Defender-se ou defender o terceiro em perigo é reação de natureza  

bio-psicológica comum a quase todos os seres humanos, estendendo-se até aos 

irracionais, como já foi  referido. Na história do Direito Penal, no entanto, a referência  

à vingança privada corresponde  à reação do indivíduo contra o indivíduo ou de um 

grupo contra outro, sem que o revide guarde propriamente proporção com a ofensa. 

Resultam lutas contínuas e acirradas entre grupos e famílias, que eram levadas ao 

enfraquecimento e à extinção. 

A fase da vingança privada, como dever que era transmitido aos 

membros de uma família, dizimando-a aos poucos, encerrou-se com o advento da 

pena de Talião, conhecida no decálogo de Moisés e que aparece nas leis mais 

antigas, como o Código de Hammurabi, diploma que  ficou conhecido com o nome 

do rei da Babilônia, no século XXIII a.C. Resistiu aos séculos gravado em caracteres 

cuneiformes, sendo encontrado nas ruínas de Suza. Historicamente é a primeira 

manifestação do poder público assumindo a defesa do indivíduo, ditando a rigorosa 

norma repressiva do ”olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé”.2  Por 

outro lado,  pode ser considerada a primeira  e mais rudimentar forma  de expressão 

legal da legítima defesa. 

Desse estágio primitivo evoluiu o critério de defesa do direito pessoal, 

mantendo a repressão de forma mais amena, sem o rigor extremado da pena de 

Talião, que também podia converter-se em excesso de benevolência, fugindo à  

finalidade repressiva. A evolução foi representada pela composição, preço pago em 

moeda, gado, vestes, armas etc.,  pelo ofensor, comprando ao ofendido o direito de 

represália. 

Na Antigüidade a legítima defesa não saiu da fase embrionária. Como 

ilustração existem registros esparsos  no Velho Testamento, a exemplo  do preceito 

contido no Êxodo, 23:7, “não matará o inocente e o justo porque não justificarei o 

ímpio”;  e entre outros preceitos, encontramos em Deuteronômio, 19:21, a 

consagração da pena de Talião: ”Não o olharás com piedade: vida por vida, olho por 

olho,  dente por dente, mão por mão, pé por pé”. No mesmo livro, 25:1, encontramos 

                                                 
2 NORONHA, Edgard Magalhães.  Direito penal, parte geral, 1º vol.  São Paulo: Saraiva, 1974, p. 21. 



a regra “quando houver contenda com alguém e vierem a juízo, para que os julguem, 

ao justo justificarão e ao injusto condenarão”; segue-se, também em Deuteronômio, 

5:2, “se o inculpado incorrer na pena de açoites, o juiz  fa-lo-á  deitar-se  e aplicará  o 

número de golpes proporcional à sua culpa”.3

Observe-se que, mesmo nos textos bíblicos, resultantes da tradição 

oral,  é possível  encontrar o esboço dos conceitos fundamentais da legítima defesa: 

o reconhecimento da conduta justificada, a proporcionalidade entre a repulsa e a 

agressão e a moderação como critério de avaliação do comportamento do agente. A 

agressão injusta já merecia proteção dos meios de controle social existentes.4

Na Mesopotâmia o direito era considerado de inspiração divina, e o 

príncipe dos sacerdotes sumérios fazia as vezes de deus da sua cidade e juiz 

supremo do seu território. O Código de Hammurabi era adotado como diretriz da vida 

social. A coleção de leis mais antiga do mundo inspirou-se nas leis de Moisés e nos 

preceitos do Decálogo, que acreditavam originar-se de revelação divina. Sua 

primeira parte disciplinava o direito de propriedade, contemplando a faculdade de 

poder matar quem se apropriasse de bens alheios. A pena de morte era admitida no 

caso de furto de escravos que pertencessem à Corte ou libertos. Um dos preceitos 

do Código de Hammurabi estabelecia que, se alguém violasse mulher virgem que 

vivesse na casa paterna, sendo surpreendido, seria morto, e a mulher ficaria livre. 

Como se vê, é um esboço da legítima defesa da honra, também admitida em caso de 

adultério. Surpreendida a adúltera com o amante, era permitido amarrá-los e atirar o 

casal dentro d’água, facultado-se ao marido traído perdoar o erro da mulher e ao rei  

proteger o seu súdito, salvando-lhe a vida.5

Os israelitas imprimiram acentuado sentido moral às suas leis, 

conhecidas como Tora e de cunho religioso. Obedecendo ao conjunto das leis 

emanadas dos cinco primeiros livros do Velho Testamento, expressavam a 

preocupação em transformar os homens e a sociedade, tendo as regras de direito a 

mesma inspiração. Enquanto os códigos existentes, como exemplos o Código de 

                                                 
3 LINHARES, Marcelo Jardim.  Legítima defesa.  Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 15. 
4 Ibidem, p. 10. 
5 Ibidem, p. 18. 



Hammurabi e o Hitita, elegeram como preocupação central a proteção à propriedade, 

os israelitas preferiram direcionar suas leis na solução dos problemas humanos e 

sociais.Teoricamente a lei era igual para todos, principalmente no âmbito criminal, 

inexistindo privilégios de castas. 

Com relação à legítima defesa, o Talmud reconhece que, se o ladrão  

invade um domicílio rompendo obstáculos, assiste ao proprietário o direito de                  

matá-lo, a menos que  tenha a certeza de que o assaltante não pretenda matar. 

também o roubo noturno, com escalada ou rompimento de obstáculos, autorizava o 

dono da propriedade a matar o assaltante. Não tinha o respaldo da lei, se o delito era 

cometido durante o dia e sem perigo de vida  para  a vítima.  

Nessa busca das raízes históricas do instituto mais conhecido entre as 

causas de justificação, encontramos na Grécia antiga o crime e a pena inspirados  no 

sentimento religioso. Júpiter era o criador e protetor do Universo, e o direito e o poder 

dele emanavam. Era também de Júpiter que se originavam os poderes dos reis, e 

em seu nome eram feitos os julgamentos dos litígios e impostos os castigos. 6 

Apesar das leis criminais do tribunal supremo de Atenas, o Areópago, os gregos não 

apresentavam a nitidez de critérios com que os romanos estruturaram a legítima 

defesa. Merece destaque nos diálogos de Platão, todavia, a permissão para eliminar  

o irmão que assassinou o outro irmão em uma desavença. A mesma orientação 

existia por ocasião de conflitos entre estrangeiros ou entre um cidadão que matasse 

um estrangeiro. Igualmente lícita a reação de alguém que matasse o ladrão noturno 

surpreendido a invadir uma casa para roubar, bem como daquele que usasse a 

violência para roubar durante o dia. 

Os egípcios formavam uma organização teocrática, e em razão disso as 

condutas que atentavam contra a religião ou o Faraó eram punidas com a morte 

simples ou qualificada pela tortura, crucificação, forca, decapitação e outras penas 

similares, que poderiam alcançar os parentes do réu 7. No caso da legítima defesa, 

com fundamento em sentenças e decretos dos reis, o direito vigente punia todo 

aquele que,  havendo possibilidade, deixasse de socorrer a quem estivesse sofrendo 
                                                 
6 NORONHA,  Edgard Magalhães. Direito penal, parte geral, 1º vol.  São Paulo:  Saraiva, 1974, p. 22. 
7 DOTTI,  René Ariel. Curso de direito penal, parte geral.  Rio de Janeiro: Forense, 2001,  p. 130. 



agressão, sob a alegação de que os homens deviam ser guardiões uns dos outros, 

criando uma reciprocidade de deveres, a qual serviria como meio de fortalecimento e 

prevenção contra os malfeitores. Distinguiram o homicídio premeditado do homicídio 

simples e fizeram a previsão do homicídio violento e o envenenamento, antevendo, 

assim, algumas das circunstâncias que qualificam a conduta típica invocada em 

nosso direito positivo. 

A Índia produziu o modelo mais aprimorado do antigo Oriente. As 

sanções penais eram de inspiração religiosa e a legislação obedecida provinha do 

Código de Manu, que remonta a doze séculos antes de Cristo, onde estava exposta 

a doutrina do brahmanismo. Segundo acreditavam, o dever de punir emanava de 

Brahma, e o rei era seu delegado Conforme a tradição, competia ao rei velar pela 

observância da legalidade  e promulgar  leis novas. 

Merece destaque uma norma permissiva que assegurava àquele que 

matasse por motivo justo para defender direitos sagrados, ou para proteger uma 

mulher, um homem ou um brâmane, não receber punição, pois era considerado sem 

culpa alguma. Assinale-se que defender um brâmane era um ato da maior 

relevância, visto que, como sacerdote da religião de Brama era considerado um deus 

entre os homens. Registre-se, ainda, que o Código de Manu  não aplicava a lei de 

talião, e o réu  que cumprisse a pena poderia chegar ao céu tão limpo e livre de 

culpa, como se tivesse praticado uma boa ação.8

No direito romano, rechaçar a violência com a própria violência tinha 

como fundamento a ratio naturalis. Assim, os juristas de Roma admitiam a legítima 

defesa, entendendo que sua  proteção devia estender-se a todo bem jurídico, como 

imperativo do direito natural.9

Entre os romanos, os rudimentos do instituto surgiram com a Lei das XII 

Tábuas, que autorizava a absolvição do responsável pela morte do ladrão que 

praticasse um furto à noite.  No particular, entretanto, as restrições dos juristas Gaio 

                                                 
8 DOTTI, René Ariel, op. cit.,  pp. 129-130. 
9 BRUNO, Aníbal.  Direito penal, parte geral.  Tomo I.  Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 357. 



e Ulpiano, limitaram o alcance, primitivamente amplo,  da legítima defesa contra os 

ladrões,  passando a não ser permitida na zona rural.  

A legítima defesa alcançou seu melhor momento em Roma Antiga, 

quando Cícero galgou o apogeu e, na condição de político e orador, defendia os 

fundamentos do instituto em seus discursos, apoiando-se em uma norma extrapenal 

que disciplinava os casos em que a conduta compreendesse, no exercício da 

liberdade, o direito à vida. Esse princípio de direito natural foi convertido em norma 

expressa e passou a fazer parte do texto do Digesto, um dos livros do Corpus Iuris 

Civilis,  referindo-se a certos delitos em particular.10

Na Idade Média  o instituto da legítima defesa foi influenciado pelo  

direito canônico,  limitando-se, de um modo geral, à proteção do corpo e da vida. 

Consignada em diversos  Estatutos, a partir de 1207, no século XVI Júlio Claro 

ampliou sua definição, conferindo-lhe como fundamento o direito natural, além de 

subordiná-la  aos pressupostos da reação justa e repulsa moderada. Diversos textos 

legais  reconheciam a legítima defesa no direito intermédio, enfatizando a  defesa da 

propriedade  e da honra, que tinha a mesma importância que a defesa da própria 

integridade.11

Na época do predomínio dos bárbaros, que se estende do século VI ao 

século XI, o direito germânico  predominava em todos os ramos do Direito, 

principalmente no Direito Penal.  O direito germânico antigo, contudo, não ofereceu a 

noção exata do que devia ser considerado legítima defesa. Inspirando-se nas leis 

bárbaras,  adotavam um instituto denominado faida, modalidade da violência privada 

segundo o qual o parente do morto estava autorizado a perseguir o culpado e vingar 

impunemente, voltando-se contra o homicida ou qualquer membro de sua família. 

Fora disso adotavam a composição, o predomínio da pena pecuniária e a 

preocupação de valorizar o elemento externo ou evento danoso na análise do crime. 

                                                 
10 “La legítima defesa aparece en el Digesto, en las Partidas y en las Recopilaciones, referida siempre a ciertos 
delitos en particular, especialmente los delitos contra la vida y la integridad corporal, como también los referidos a 
la defensa del domiicilio.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl.  Tratado de derecho penal, parte general, III.  Buenos 
Aires: Ediar, 1981, p. 593. 
11 BRUNO, Aníbal.  Direito penal, parte geral.  Rio de Janeiro: Forense, 1967,  p. 357. 



Evoluindo o direito germânico antigo para o controle do Estado, a 

composição, a faida e outros institutos vão desaparecendo e, na Idade Média, 

começaram a surgir mais nítidos os contornos do instituto da legítima defesa.12

Grande influência sobre o pensamento filosófico-religioso de toda a 

Idade Média exerceram as obras de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. 

Segundo a filosofia tomista, sendo Deus incognoscível, o homem não pode conhecer 

a lei eterna, bastando para regular sua conduta o conhecimento da lei natural, ou 

seja, a norma da consciência humana. 

As teses de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino estavam por 

trás dos debates sobre a legítima defesa. O primeiro afirmava que a legítima defesa 

não podia justificar a morte do agressor e o segundo afirmava o contrário. Resulta 

claro que em Santo Agostinho a legítima defesa era entendida somente como defesa 

de uma ordem divina das coisas, enquanto para São Tomás de Aquino se tratava 

primordialmente da defesa do próprio bem, melhor dizendo, da própria existência, 

conforme esclarece Zaffaroni.13

Registrando apenas alguns informes mais significativos sobre o instituto 

e longe de alimentar a pretensão de efetuar uma análise de fontes históricas, vale 

salientar que na compilação determinada por Justiniano, no século IV, que resultou 

no Corpus  Iuris Civilis,  a legítima defesa já  aparece no Digesto   referindo-se a 

certos delitos em particular, especialmente os delitos contra a vida e a integridade 

física, como também aqueles que se relacionavam com a defesa do domicílio. Não 

sofreu modificação relevante  no curso dos séculos, chegando ao Código de 

Napoleão e ao código espanhol de 1822  legislada sem inovação, que só veio 

acontecer com o  Código da Baviera.14

                                                 
12 DOTTI,  René Ariel, op. cit., p. 134. 
13 Baseando-se em LUIS VECILLA DE LAS HERAS,  ZAFFARONI  apresenta dados referentes às teses de Santo 
Agostinho e São Tomás de Aquino, que apresentavam fundamentos  distintos: “San Agustín afirmaba que cuando 
el hombre actúa racionalmente supera el instinto de conservación animal, cayendo en la cuenta de que ni siquiera 
su vida la puede defender a costa de la vida ajena, puesto que se trata de cosas eminentemente perecederas y 
de bienes que se pueden perder  contra la  voluntad. Por ello, entendia que a este respecto la ley humana 
entraba en conflito con la ley divina. Santo Tomás, por el contrario, usaba la teoria del “voluntario indirecto”, 
conforme a la cual el agredido no podia pretender matar intencionalmente al agresor, sino que debia buscar como 
fin la conservación de sua propia vida, aunque para ello utilizase como medio la muerte de sua agresor”.  
ZAFFARONI,  Eugenio Raúl.  Tratado de direito penal.  Buenos Aires: Ediar, 1981, p. 589. 
14 ZAFFARONI, Eugenio Raúl.  Tratado de Derecho Penal.  Buenos Aires: Ediar, 1981, p. 503. 



O primeiro diploma que incluiu a legítima defesa em sua parte geral foi 

o Código da  Baviera, de 1813, servindo de exemplo a várias legislações futuras. 

Uniformizando conceitos que a doutrina e a jurisprudência vinham firmando a 

respeito do instituto, em sua esteira seguiram outros códigos, inclusive o código 

brasileiro de 1830,  que tratava do instituto nos artigos 32, 34 e 35,  in verbis: 

Não são criminosos os que praticarem o crime em legítima defesa, 
propria ou de outrem. 

A legítima defesa não é limitada unicamente à protecção da vida; ella 
comprehende todos os    direitos que podem ser lesados. – Art. 32.” 

Para que o crime seja justificado por ter sido  praticado em defesa 
legítima própria ou de terceiro, deverão intervir  conjunctamente, em 

favor do delinqüente, os seguintes requisitos: 

1º) aggressão actual; 2º)  impossibilidade de prevenir ou obstar a ação 
ou de invocar ou receber soccorro  da autoridade publica; 3º ) 

emprego de meios adequados  para evitar o mal  e em proporção da 
agressão. – Art. 34. 

Reputar-se-ha praticado em defesa propria ou de terceiro: 1º) o crime 
cometido na repulsa dos que a noite entrarem, ou tentarem entrar, na 
casa onde alguem morar  ou estiver , ou nos pateos e dependências  

das mesmas, estando fechadas, salvo nos casos em que o lei o 
permite; 2º) o crime commetido em resistencia a ordens illegaes, não 

sendo  excedidos os meiso indispensáveis para impedir-lhes a 
execução. – Art. 35. 15

 

O Código Penal de 1830, que  passou a viger poucos anos depois da  

proclamação da Independência  exigia, para considerar legítima a defesa própria , os 

seguintes pressupostos:  

1º) certeza do mal que o delinqüente se propoz a evitar; 2º) falta  
absoluta de outro meio menos prejudicial; 3º) não ter havido 

provocação da parte do delinqüente ou sua família. 
 

Para a defesa do terceiro exigia: 

1º)  certeza do mal; 2º) que este fosse maior ou pelo menos igual  ao 
que se causou; 3º)  falta absoluta de outro meio menos prejudicial; 4º)  

probabilidade de efficacia  do que se empregou – Art. 14.16  
 

Das normas do Código de 1830 até  o art. 25 da atual parte geral  do 

diploma penal, – que entende “em legítima defesa quem, usando moderadamente 

dos meios necessários, repele  injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou 
                                                 
15 ROMEIRO, João Marcondes De Moura.  Diccionario de direito penal.  Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1905, p. 217. 
16 Ibidem.  



de outrem” -  pode ter ocorrido alteração nas restrições ou limites, sem que signifique 

em  qualquer legislação a pretensão de obrigar os homens a suportar agressões 

injustas. Encerrando essa rápida incursão histórica, que objetivou apenas uma 

amostragem, vale  trazer à colação  o comentário de Nelson Hungria  sobre a origem 

da legítima defesa:17

Ela nasceu quando o Estado deixou de se conformar com a instintiva 
e ilimitada oposição da   força contra a força. Chamando a si o poder 

de proteção, permitindo que o indivíduo o substituísse quando a 
debelação de injusto ataque aos direitos assegurados exigisse reação 

incontinenti. 

 
 

2.2. FUNDAMENTAÇÃO  MATERIAL DA LEGÍTIMA DEFESA  

O instituto da legítima defesa  é reconhecido como causa de  exclusão 

da antijuridicidade, ou exclusão da ilicitude, como preferiu o legislador brasileiro. 

Com efeito, à medida que a defesa seja resposta proporcional a uma agressão 

injusta,  seja qual for a reação anímica de quem se defende, existe uma autêntica 

causa de justificação que legitima o ato realizado.18Além deste aspecto individual da 

legítima defesa, existe também  a face supraindividual representada pela 

necessidade de defesa da ordem jurídica e do Direito em geral, atacados pela 

agressão antijurídica. 

Segundo Pietro Nuvolone,  a legítima defesa pode ser considerada um  

paradigma entre as figuras tidas como descriminantes. Sendo atingido um bem da 

vida ou a própria vida,  numa situação que configure legítima defesa,  não é crime se 

a agressão foi injusta. A conduta que aparentemente configura um crime tem a 

aprovação do ordenamento jurídico.19  

O fundamento da legítima defesa, para Nuvolone, se for olhado lógica e 

racionalmente, resulta do princípio da contradição, pelo qual a lei não pode, ao 

mesmo tempo, comandar  sua  atuação  e sua negação.  Sob outro prisma encontra 

                                                 
17 HUNGRIA, Nelson.  Comentários ao código penal, vol. I, tomo II.  Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 281. 
18 CONDE, Francisco Muñoz e ARÁN, Mercedes Garcia.  Derecho penal, parte general. Valencia: Tirant la 
Blanch, 1998, p. 358. 
19 NUVOLONE, Pietro,  Il Sistema del Diritto Penale. Italia, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1975, p. 
192. 



a raiz da legítima defesa no princípio da prevalência do interesse qualificado, como 

tal  considerado  o  interesse  daquele  que primeiro enfrentou a ação contrária à 

norma. 

Somado a estes, concorre um outro elemento para determinar a 

legítima defesa: a necessidade.  Seria um elemento puramente objetivo, indicando a 

condição  indispensável  para a tutela do interesse da vida. 

 Para Francesco Carrara o fundamento invariável  da legítima 

defesa é a cessação do direito de punir  na sociedade. A defesa privada dos próprios 

bens seria aspecto fundamental e originário. O Estado promoveria a tutela usando 

seu aparelhamento  jurídico-penal,  mediante delegação dos particulares. Falhando a 

proteção do poder público, a defesa privada  readquire sua primitiva autoridade  e 

passa a  fazer valer o direito.20

A legítima defesa tem como fundamento, em primeiro lugar, a 

necessidade de defender os bens jurídicos frente a uma agressão. Por outro lado,  

impedindo ou repelindo uma agressão ilegítima, o ordenamento jurídico também é 

defendido. Nessa linha de raciocínio, a legítima defesa tem um duplo fundamento. 

No entendimento de Jose Cerezo Mir,  a necessidade de defender um bem jurídico 

não é suficiente,  pois é preciso que a agressão seja ilegítima;  nem  é bastante a 

necessidade de defender o ordenamento jurídico,  porque, através desta excludente, 

são tutelados somente os bens jurídicos cujo portador é o indivíduo ou uma pessoa 

jurídica, não se estendendo a tutela à sociedade ou ao Estado.21   

                                                 
20 CARRARA, Francesco.  Programma del corso di diritto criminali.  Roma: Janusa Editrice, 1976,  § 291, p. 
70. 
21Entende José Cerezo Mir que “Tampoco constituye el fundamento de la legitima defensa la imposibilitad de que 
los órganos del Estado (la autoridad o sus agentes) puedan impedir o repeler la agresión. Pues la imposibilidad 
de actuación de los órganos del Estado, en el caso concreto, no explica aún, por si sola, que el Estado renuncie 
al monopolio de la fuerza y autorize al particular a impedir o repeler la agresión. La imposibilidad de actuación de 
los órganos del Estado no es siquiera un prresupuesto o requisito de la legítima defesa. Si la agresión ha puesto 
en peligro el bien jurídico atacado, la defensa es necesaria con independencia de que los órganos del  Estado 
puedan actuar o no en ese momento de un modo eficaz. Si el particular, al impedir o repeler la agresión, no va 
más allá de lo estrictamente necesario y concurren los demás requisitos de la eximente, estará amparado por la 
misma, aunque un  agente de la autoridad hubiera podido actuar en ese mismo momento, del mismo modo. Dado 
que el fundamento de la legítima defesa consiste en la necesidad de defender los bienes jurídicos y al mismo 
tiempo en la necesidad de defender el ordenamiento jurídico (el Derecho no debe ceder ante lo injusto), la 
eximente tendrá la naturaleza de una causa de justificación. La acción del que actúa  amparado por la legítima 
defensa es lícita.”  MIR, Jose Cerezo.  Curso de derecho penal español, parte general. Madrid: Tecnos, 1993, 
pp.  417-419. 



Enrico Ferri diz que a legítima defesa é  “o mais freqüente e o mais 

natural dos casos de coalisão jurídica”, correspondendo ao instinto de conservação 

do indivíduo e da espécie.  Logo, o instinto de defesa origina-se do instinto de 

conservação presente em cada ser vivo, tornando a legítima defesa um impulso 

natural e irreprimível.  A ação que tem como resultante a   legítima defesa, nas 

palavras do  professor italiano, materializando a preponderância do bom direito, 

harmoniza-se com o poder repressivo exercido pelo Estado em defesa do direito. 

Concorrendo a condição objetiva (jurídica) e a condição subjetiva (psicológica), está 

excluído dos atos de defesa qualquer caráter criminoso.22

Conforme expõe Zaffaroni, discute-se a existência de dois fundamentos 

na legítima defesa. Para uns, estaria voltada para o social ou coletivo e nesse caso 

defenderia, primordialmente, o direito objetivo. Para outros, seu fundamento seria 

individual, e a legítima defesa resguardaria os direitos subjetivos injustamente 

agredidos. Entre as opiniões existentes, pode ainda a legítima  defesa significar a 

defesa do direito, da ordem jurídica em si mesma, ou mera defesa de bens jurídicos 

e não do direito no sentido objetivo. Os que defendem o sentido social, podem 

chegar ao extremo de equiparar a legítima defesa com a pena e, exagerando, 

transformá-la  em um dever jurídico.23

Zaffaroni  lembra Hegel e os penalistas hegelianos, 24 salientando que 

tiveram o mérito de  chamar  atenção para o fato de  ser a legítima defesa uma 

causa de justificação, embora  a argumentação  por eles utilizada resulte em uma  

paridade  com a pena. Segundo  interpretam,  conforme o princípio segundo o qual a 

negação da negação é a afirmação, a legítima defesa se impõe como afirmação do 

direito. A legítima defesa seria, assim, um sucedâneo da pena, que entra em cena  

em defesa de si  mesmo, quando a ordem jurídica não pode proteger. 

Acreditam Manzini e Maggiore – citados por Zaffaroni – que aquele que 

se defende cumpre praticamente uma função pública. Nessa linha de raciocínio falta 

                                                 
22 FERRI, Enrico.  Princípios de direito criminal.  Trad. Paolo Capitano.  São Paulo: Bookseller, 1996, pp. 428-
429. 
23 ZAFFARONI, Eugenio Raúl.  Tratado de derecho penal, parte general, III.  Buenos Aires: Ediar, 1981, p. 586. 
24 Ibidem,  586. 



muito pouco  para sustentar que a legítima defesa não é uma faculdade, senão um 

dever jurídico.25

A vertente individualista, por sua vez, tem origem nitidamente 

contratualista, partindo da época em que o direito não podia partir em defesa dos 

direitos naturais do indivíduo. Considerando que o Estado não pode tutelar o 

indivíduo,  tampouco pode exigir obediência, a defesa só estará limitada pela 

necessidade.  

Não obstante, a ordem jurídica não pode tolerar  um individualismo tal 

que leve a defesa dos direitos ao extremo de tornar insustentável a convivência 

humana,  como se a vida social fosse uma selva habitada por  irracionais. Tal 

situação seria a negação da própria ordem jurídica. Assim, não é qualquer emprego 

de um meio lesivo que se faz necessário e aceito dentro dos limites da legítima 

defesa. Somente pode ser aceito pelo  ordenamento jurídico,  o meio que seja 

racional.26

Como instituto jurídico que  recebeu  o tratamento mais bem elaborado 

através dos  tempos, a legítima defesa apresenta uma forma resumida de realização 

da justiça penal e da sua sumária execução. Abrigando um duplo fundamento tem, 

de um lado, a necessidade de defender bens jurídicos perante uma agressão e, de 

outro lado, a defesa do próprio ordenamento jurídico que se vê diante de uma 

agressão legítima.  Em qualquer ângulo  que se examine, quem se defende de uma 

agressão injusta, atual ou iminente, age conforme o direito.27

 

2.3. LEGÍTIMA DEFESA NO JÚRI 

O Tribunal do Júri, consagrado como instituição soberana em seus 

veredictos pela Constituição de 1988, tem sido alvo de debates e questionamentos 

através dos séculos. Não é pacífica sua aceitação nos dias atuais, remanescendo a 

admiração ou o desagrado nas discussões entre seus simpatizantes e adversários, 

                                                 
25 Ibidem,  pp. 586-587. 
26 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op.  cit.,  p. 590. 
27 BITENCOURT,  Cezar Roberto.  Manual de direito penal, parte geral.  São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
1997, pp. 282,283. 



que assumem, por vezes, posições extremadas diante do fascínio que desperta o 

julgamento popular. 

O  Júri Popular  está inserido  nas discussões sobre as condições 

propícias ao exercício dos direitos humanos, graças à sua posição de instituição que 

detém, entre todas, o perfil mais democrático. Integra, desse modo, o elenco dos 

mecanismos de defesa da sociedade, equilibrando-se no entrechoque de opiniões, 

resistindo ao conflito teórico e assegurando a participação popular no julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida.  

Aparentemente é pacífico o entendimento de que a vida é o maior bem 

que o homem possui. Esta é a tônica dos discursos dos representantes do  Ministério 

Público, especialmente no  plenário do Júri,  no sentido de proclamarem a delegação 

do Estado como guardiões da aplicação da lei, pugnando por seu cumprimento. 28 

Esse é o fundamento por excelência das decisões dos juízes, julgando os crimes 

dolosos contra a vida. A vida, como bem maior, é o argumento prevalente nos 

discursos da defesa, buscando a receptividade necessária à aprovação, pelo Júri 

Popular, da legítima defesa própria, de terceiro, ou putativa, quando figuram como 

teses para livrar o  réu da imputação. 

Se a vida, no entanto, é considerada o bem maior nos discursos dos 

operadores do direito e, com maior ênfase, assume o mesmo significado no 

imaginário popular,  o Código Penal  não lhe reserva o mesmo tratamento. Assinala 

Lênio Streck  que os tipos penais têm uma relação direta com os bens jurídicos os 

quais “as camadas dominantes da sociedade pretendem preservar”. Assim, 

argumenta em resumo:  

Isto leva à pergunta: afinal, como o Código Penal  trata desse bem 
maior do ser humano? Conforme já referido anteriormente, deve ser 
feita uma análise comparativa dos dispositivos do Código Penal com 
outros do mesmo texto legal, bem como os demais títulos e capítulos. 

Existem diferentes garantias, as quais têm a mesma hierarquia 
normativa. Nesse sentido, ver-se-á  que esse bem maior – a vida e, 

por que não, a integridade corporal -  tem menor  proteção que a 
propriedade privada. 29

 

                                                 
28STRECK, Lênio Luiz.  Tribunal do júri, símbolos & rituais.  Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1998, 
p. 37. 
29 Ibidem.  



Com efeito,  se os crimes dolosos contra a vida  e uma das teses  dos 

debates  no Tribunal do Júri são os assuntos em tela,  cumpre  referir  o tratamento 

que a lei penal confere à vida. Parece-nos que o Código Penal em vigor relega a vida 

a segundo plano, privilegiando nitidamente a propriedade. Entre muitos outros 

exemplos, serve como amostragem o ato de furtar um sapato ou uma camisa, que 

sujeita o agente às penas do art. 155, ou seja, um a quatro anos de reclusão e multa, 

pena rigorosa para a insignificância da lesão ao patrimônio. O mesmo não se pode 

dizer da ofensa à integridade física, tipificada no art. 129, caput, cuja pena é de três 

meses a um ano de detenção. 30

Em resumo, cotejando-se o art. 155 e o art. 135, verifica-se que a 

apenação expressivamente mais gravosa é o ato de furtar uma galinha, de maior 

relevância para a lei penal do que o abandono de um recém-nascido, com resultado 

morte. 

O  Estado dispõe desse arsenal por vezes extravagante, a serviço do 

cidadão, que pode ser surpreendido pela prevalência da propriedade no confronto  

com os valores ligados à vida e à integridade física. Mesmo assim a lei assume a 

proteção do indivíduo na vida social, podendo acontecer que o Estado, no momento 

do fato, não se faça presente para amparar o bem jurídico atacado ou posto em 

perigo. Resta ao titular do bem atacado, ou na iminência do ataque, procurar 

salvaguardá-lo. Assim, quem repele agressão injusta a interesse seu, reconhecido 

pela ordem jurídica, não procede contra o direito.31

A repulsa à agressão injusta ao interesse próprio ou de outrem, é a 

mais  festejada das teses  na escolha dos operadores do direito que militam no 

Tribunal do Júri. Outras descriminantes aportam sem a freqüência e o interesse 

despertado  pelo discurso da legítima defesa, que tem como pressuposto a agressão 

ilegítima, exatamente o que estabelece sua diferença das demais causas de 

justificação.32   Em verdade são teses defensivas de caráter genérico,  ajustadas 

                                                 
30 Ibidem,  pp. 37-39. 
31 MARQUES, José  Frederico.  Tratado de direito penal, vol. II.  Campinas: Bookseller, 1997, p.148. 
32 CONDE, Francisco Munõz. Derecho penal, parte general.   Valencia: Tirant lo Blanch, 1998,  p. 359. 



teoricamente a quase todas as  infrações penais33. Por outro lado, os crimes dolosos 

contra a vida não se amoldam aos paradigmas. Em sua gênese, o descontrole dos 

sentimentos e das emoções, as distorções cuidadosamente camufladas e afloradas 

de forma inesperada, sob a inspiração das mais diversas circunstâncias que traçam 

o caminho do homem, muitas vezes burlando sua própria vontade, fazem desses 

delitos figuras especialíssimas. O ordenamento jurídico confere à sociedade a 

responsabilidade de julgá-los e, no julgamento pelo colegiado leigo, é maior  o 

impacto da defesa do acusado, se o delito foi cometido em situação excepcional, 

reconhecida  no sistema jurídico-penal vigente como uma causa de exclusão da 

antijuridicidade. 

A legítima defesa  encontra terreno fértil no Tribunal do Júri em razão 

dos seus fundamentos,  cuja síntese é apresentada por Aníbal Bruno. De início, 

lembra Von Buri que sugeriu a teoria da colisão de bens, acolhida  na Alemanha.  A 

legítima defesa apresenta dois bens jurídicos em confronto, um dos quais tem de 

perecer, importando ao Direito a sobrevivência do  mais valioso. E o mais valioso, 

sob essa ótica, é o  bem jurídico pertencente ao agredido. Assim, a reação deste  

está de acordo com o Direito.34

No ordenamento jurídico brasileiro, o ato daquele que  defende o bem 

jurídico  injustamente atacado, próprio ou de terceiro, mesmo com o uso de violência,  

está de acordo com a ordem jurídica e em defesa dessa mesma ordem.                            

O seu  ato é perfeitamente legítimo e a hipótese de crime está excluída. E esse 

sentimento de harmonia com a ordem jurídica torna a legítima defesa uma tese rica 

em recursos   para a condução dos debates  no Júri Popular. 

Com efeito, não pode  corresponder  à  idéia do Direito que o agente  

assista sem reagir à agressão ilegítima do bem  próprio ou de outrem.  A passividade  

diante do injusto  e do ilícito contraria  posições doutrinárias que constituem marcos 

importantes na evolução do Direito, a exemplo de Von Ihering, que acreditava, em 

última análise,  que a luta do Direito,  “é a luta  de povos,  de governos, de classes, 

                                                 
33 TUBENCHLAK, James.  Tribunal do júri, contradições e soluções.  São Paulo: Saraiva, 1997, p. 12.  
34 BRUNO, Aníbal.  Direito penal,  parte geral, Tomo I.   Rio de Janeiro: Forense. 1967, p. 360. 



de indivíduos”. 35 E, ao referir-se  às vicissitudes  enfrentadas no litígio,  reafirma sua 

confiança no Direito e na luta  para  a vitória dos seus postulados,  explicitando que a 

busca  do objeto ideal perseguido  “é a defesa de sua própria pessoa e do 

sentimento de justiça”.36

O Tribunal do Júri, apesar  dos defeitos apontados  por muitos 

opositores e até mesmo  por aqueles que, apesar de defendê-lo como instituição 

democrática e necessária ao ordenamento jurídico, desejam seu aperfeiçoamento,  

encontra o momento culminante com a legítima defesa. Instituto singular, sua 

presença em um julgamento  propicia ao indivíduo  que  praticou um ato de aparente 

violência, colocar-se sob o pálio de uma causa excludente de antijuridicidade e 

merecer o respeito dos seus concidadãos, representados pelos sete jurados, que 

defendendo a sociedade e o Direito, defendem também  o  réu que sofreu uma 

agressão injusta. 

Quando o agente  repele agressão injusta, empregando 

moderadamente os meios disponíveis para defender-se e impedir a agressão,  

trazendo à colação provas inequívocas  da sua versão do fato, pode alterar a 

competência do Júri, conseguindo absolvição sumária.37 A excludente é tão 

relevante que, à vista da prova concludente e induvidosa, o magistrado pode subtrair 

o feito da apreciação do juiz natural.  A obrigatoriedade do recurso de ofício não 

desfigura a legítima defesa, tendo em vista que a faculdade de auto-defesa  significa 

o reconhecimento pela ordem jurídica de que a agressão ilícita não pode sobrepor-se 

a uma situação de fato que  implique atos necessários e imediatos de defesa de 

direitos.38

A ação necessária, como esclarece Johannes Wessels, é aquela que 

assegura a certeza de um fim imediato da agressão,  garantindo uma eliminação 

                                                 
35 IHERING, Rudolf Von.  A luta pelo direito.  Trad.  José Cretella Júnior e Agnes Cretella.  São Paulo:  Ed. 
Revista dos Tribunais. 1998, p. 27. 
36 Ibidem,   p. 40  
37 MARREY, Adriano.  et alli.  Teoria e prática do júri.  São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1997, p. 76. 
38 TOLEDO, Francisco de Assis.  Ilicitude penal e causas de sua exclusão.  Rio de Janeiro: Forense. 1984, p. 
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definitiva do perigo.39  Se a ordem jurídica traça o perfil da legítima defesa, as 

circunstâncias do fato, revelando que o agredido não podia ceder ao injusto, vão 

determinar a condução da defesa e a receptividade ou rejeição dos juízes de fato. 

Nesse contexto, os operadores jurídicos no discurso do Júri, de um 

modo geral, utilizam o que Lênio Streck denomina “fácil retórica do Direito Penal do 

autor”.40 Coloca-se em evidência o autor do fato criminoso em detrimento do próprio 

fato cometido pelo acusado e que está em julgamento. O discurso da acusação  

apresenta-o como um ser  desviado do meio social  usando antigo e  repetido refrão; 

a defesa enaltece as possíveis virtudes do acusado, conclamando os juízes de fato a 

absolvê-lo. Melhor ainda, se for em nome da legítima defesa. Assim, embora à 

primeira vista os discursos pareçam  antagônicos, são tão semelhantes que a 

diferença  reside apenas na caracterização que fazem do acusado e da vítima. 

Apesar  das desigualdades sociais que  se refletem no Tribunal do Júri,  

o instituto da legítima defesa consegue, na maioria das vezes, conduzir o julgamento 

sob a inspiração do “Direito Penal do fato”.41 A ilicitude da agressão e a defesa  

efetivada  nos moldes verossímeis de moderação e meios disponíveis, estando em 

risco  a vida,  são aspectos relatados aos jurados pelo juiz presidente com a 

neutralidade possível, ressaltados  nos discursos e discutidos no questionário, antes 

e durante a votação. Em quase uma década  de experiência no Tribunal do Júri, 

proferimos incontáveis sentenças absolutórias nas circunstâncias descritas. E os 

equívocos cometidos pelos jurados, impedindo o reconhecimento da legítima defesa, 

tiveram como causa principal o questionário, complexo para a compreensão do leigo, 

mormente quando se refere à  moderação. 

O Tribunal do Júri abriga distorções que alimentam a injustiça social, 

podendo contaminar com  os vícios apontados o instituto da legítima defesa, 

contemplado pela ordem jurídica. As imperfeições da instituição, todavia,  são 

                                                 
39 WESSELS,  Johannes.  Direito penal, parte geral. Trad. Juarez Tavares.  Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor. 1976, p. 72. 
40 STRECK,  Lênio Luiz. Tribunal do júri, símbolos & rituais.   Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.   
1998, pp. 98-100. 
41 Ibidem,  pp. 100-101. 



imperfeições da própria sociedade. A propósito, Francesco Carnelutti, comentando a 

visão do homem do povo sobre o processo e o direito, assim se expressa: 

O direito não pode fazer milagres e o processo ainda menos. 
Entretanto, até que as leis sejam obedecidas, tudo vai ficar bem ou, 

pelo menos, ficam encobertos os vícios; é a desobediência que os faz 
aparecer. O processo foi dito, e o processo penal mais que outro 

descobre todas as contradições o direito, o qual se empenha como 
pode para superá-las.42

 

Apesar dos defeitos do Júri, não existe outra instituição que o substitua 

com vantagem. Os argumentos que criticam seu funcionamento omitem que não 

pode fugir à sua realidade: é o reflexo de uma sociedade injusta. Mesmo assim,  

consegue projetar o instituto da legítima defesa como um dos seus momentos 

igualitários.  Destarte, destruir  o Júri não é a solução. Deve ser arejado e 

democratizado, ganhando o sopro de renovação reclamado por todos os operadores 

do Direito que desejam seu aperfeiçoamento. 
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Conan. 1995, p. 58. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO  III 
REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA 

 

 

3.1. CONCEITO LEGAL E DOUTRINÁRIO DO INSTITUTO. 
 

É reconhecida unanimemente a natureza da legítima defesa como 

causa de justificação. Notadamente a partir do processo dialético de Hegel, a 

contradição não mais é o que deve ser evitado a qualquer preço, mas, ao contrário, é 

o que impulsiona o pensamento e ao mesmo tempo a história.  A história seria, em 

resumo, o pensamento que se realiza.43 Resumia-se a afirmação de Hegel em que o 

delito é a negação do direito. Logo, como a negação da negação é a afirmação, a 

legítima defesa é uma afirmação do direito. Segundo Zaffaroni, o silogismo hegeliano 

situa a legítima defesa como um sucedâneo da pena, que entra em jogo, quando a 

ordem jurídica não pode fazer sua própria defesa.44

Diz  Cobo del Rosal, referindo-se ao significado usual da palavra 

defesa, que se aplica a toda atividade de amparo ou proteção. Na concepção 

jurídico-penal o uso da palavra é mais restrito, assinala o doutrinador espanhol, 

aludindo, no sentido mais genuíno, ao ato  de reação ante uma prévia agressão. 

Importa  ressaltar, parafraseando Del Rosal, que nem toda defesa é justa e legítima, 

e somente as defesas legítimas podem considerar-se justificadas.45

Reconhecida  em todos os sistemas jurídicos, seu conceito legal  não 

apresenta  diferença considerável. A legítima  defesa é sempre considerada como  a 

resposta proporcional a uma agressão injusta. Segundo Muñoz Conde, deve ser 
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acrescentado a este aspecto individual da legítima defesa também um  enfoque 

supraindividual representado pela necessidade de defesa da ordem jurídica e do 

Direito em geral,  atingidos pela agressão antijurídica.46  

O art. 25 do Código Penal em vigor entende “em legítima defesa quem, 

usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem”.  À luz do conceito legal, o primeiro requisito da 

legítima defesa – para alguns uma espécie do gênero estado de necessidade – é a 

existência de agressão ilícita, atual ou iminente.47

O comportamento que tem como conseqüência lesionar ou colocar em 

perigo um bem jurídico é considerado agressão, à luz do conceito legal do instituto. 

Vale ressaltar que o comportamento pode ser omissivo e surtir o mesmo efeito. 

Nessa hipótese, consiste em omissão a inércia ou desinteresse do agente, quando 

tem o dever jurídico de impedir o resultado. Welzel exemplifica  dizendo que também 

é agressão a  atitude do proprietário de um cão bravio  que não controla o animal, 

podendo fazê-lo, para impedir o ataque. Segundo esclarece, para o conceito de 

agressão basta qualquer ameaça de lesão de um bem jurídico através de uma 

conduta humana.48

Basileu Garcia lembra que, para alguns doutrinadores, na legítima 

defesa configura-se um caso especial de estado de necessidade. As mesmas razões 

que justificam a conduta do necessitado serviriam de explicação à licitude do ato 

praticado em legítima defesa.49

No estado de necessidade existe o confronto de dois interesses lícitos;    

na legítima defesa são dois interesses em conflito, embora um apenas seja jurídico e 

contrastando com uma agressão injusta. Quem se defende de forma legítima, no 

entanto, age compelido por extrema necessidade e de maneira semelhante à do 

necessitado. Repetindo o conceito legal, emprega moderadamente os meios 
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necessários. Logo, a excludente da legítima defesa é uma variante do estado de 

necessidade, com  uma peculiaridade:  somente o interesse posto a salvo é legítimo. 

As excludentes da  legítima defesa e do estado de necessidade  estão 

contidas no art. 23 do Código Penal. A disciplina legal estabelece as condições 

exigidas, para que possa operar-se a permissão da lei. Se as circunstâncias 

apontadas pela lei  ocorrem, o fato típico, que em princípio era antijurídico, é 

valorado conforme o direito e surge justificado. 50

O conceito legal da legítima defesa ressalva a preservação de um 

direito próprio ou de outrem. Vale dizer, contempla a legítima defesa própria ou de 

terceiro. Entende Nelson Hungria que a excludente “deve realizar a tutela de um 

direito  e esclarece que o vocábulo “direito” tem sentido amplo, “compreendendo todo 

e qualquer bem ou interesse juridicamente assegurado, seja ou não inerente à 

pessoa (vida, integridade corpórea, honra, pudor, liberdade pessoal etc....).”51 

Comparando  a redação do código anterior, com o tratamento conferido ao instituto 

pelo código vigente, o comentarista assinala a ampliação de sua órbita e adaptação 

às situações de fato. A reação à agressão injusta não está subordinada à necessitas 

inevitabilis”52,  inspirada no direito canônico e nem conserva o menor resquício da 

subsidiariedade, prevista no artigo 34 do vetusto diploma de 1890, que condicionava  

a reação do agredido à impossibilidade de “prevenir ou obstar a ação, ou de invocar 

ou receber socorro da autoridade pública”.53

O texto legal referente à legítima defesa não sofreu qualquer 

modificação com  o advento da nova parte geral, que entrou em vigor em 1984. O 

atual artigo 25 mantém a redação do art. 21 do  Código de 1940. Conservou a 

substituição  da  necessidade inevitável  da defesa  pela razoável atualidade ou 

iminência da agressão,  sendo  suficiente que o perigo se apresente de forma 

concreta, para que desponte a necessidade da defesa, sem outra indagação. Se a 

agressão podia ser evitada, sem perigo ou sem exposição do agredido à desonra, 
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são aspectos  que não entram em cogitação.  Diante da agressão atual ou iminente e 

injusta,  todo cidadão  tem autorização da  lei  para impedir o exercício da violência e 

o ato de agressão injusta. 

A lei penal não seleciona os direitos que devem ser tutelados e 

protegidos pela  legítima defesa.  Se todo direito é inviolável, nenhum deve ser 

excluído da área de proteção do instituto, muito menos o direito de um terceiro, o 

qual pode ser defendido por qualquer um, para impedir o ataque injusto. Enrico Ferri 

afirma que a ação da legítima defesa em que aparece o bom direito,  harmoniza-se 

com o poder repressivo exercido pelo Estado em defesa do direito; assim, a legítima 

defesa  funcionaria como a substituição momentânea do poder estatal.54 Em outras 

palavras, seria a colaboração prestada à defesa pública pela defesa privada e, dessa 

forma,  não poderia deixar de estender-se à tutela do direito de terceiros. 

Segundo Ferri, na legítima defesa concorrem, ligadas 

indissoluvelmente,  a condição objetiva (jurídica) e a condição  subjetiva 

(psicológica). E é o critério jurídico-psicológico que assegura o exame prático e 

equitativo dos requisitos legais55. Se os requisitos legais balizam a ação do agredido, 

a defesa por este exercida está de pleno acordo com o poder repressivo do Estado, 

que substitui momentaneamente. 

Referindo-se às causas de justificação, afirma Welzel que apresentam 

elementos objetivos e subjetivos. A ação típica  não seria justificada somente através  

dos elementos objetivos. Exemplificando, diz que na legítima defesa ou estado de 

necessidade, o autor deverá conhecer os elementos objetivos – agressão atual ou 

perigo atual –  que se associam à vontade de defesa ou de salvamento. Faltando um 

ou outro elemento subjetivo de justificação, o agente não consegue justificar sua 

ação apesar da presença dos elementos objetivos.56  Como corolário, Welzel define 

a legítima defesa como “aquela reclamada para repelir de si ou de outro uma 
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agressão atual e ilegítima.” Em seqüência assinala que a idéia fundamental da 

legítima defesa é não admitir que  o direito possa ceder ao injusto.57

 

Embora  seja ressaltado o caráter objetivo – agressão injusta, atual ou 

iminente – a legítima defesa não prescinde da reação do agente, comandada  por 

seu psiquismo. O gesto de defesa do agredido precisa ser determinado pela 

consciência e  vontade de defender-se. 58

Quanto à legítima defesa  putativa, discutida na doutrina, seu conceito 

pode ser extraído do art. 20, § 1º, do Código Penal: “É isento de pena quem, por erro 

plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, 

tornaria a ação legítima.”  Defesa putativa, assim, é a defesa suposta, imaginária,  

que nos parece real, mas não existe objetivamente.  Eliminado seu caráter subjetivo, 

a legítima defesa  putativa nada tem em comum com a legítima defesa real ou 

objetiva.  

Examinando  objetivamente, na legítima defesa putativa a ação é ilícita;  

na legítima defesa real, a ação é lícita. Melhor esclarece  Nelson Hungria: 

Abstrahído o aspecto subjectivo, a legítima defesa putativa nada tem 
em comum com a  legítima  defesa, senão no nome. Dentro da lógica 
jurídica, e a não ser que a lei (como faz o actual Código Penal italiano) 
intervenha com uma ficção em sentido contrario, seria erro grosseiro o 
confundir-se uma com outra. Na legítima defesa, a acção é 
objetivamente lícita; na legítima defesa putativa, ao contrario, a acção 
é objetivamente  ilícita.59

 

Seguindo o raciocínio de Nelson Hungria, a legítima defesa real só 

pode existir objetivamente exatamente porque é uma causa objetiva de exclusão de 

antijuridicidade. Em outras palavras, existe objetivamente, quando aparecem seus 

pressupostos objetivos. Fora disso, o que pode existir é excesso de legítima defesa,  
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que  pode ser isento de pena, se tem origem em erro excusável. Resumindo, 

entende que “somente do ponto de vista prático é  que o putativo equivale ao real.”60

Seja qual for a interpretação legal ou doutrinária, antes de pertencer ao 

mundo normativo, que lhe confere a posição de direito reconhecido pelo 

ordenamento jurídico, assegurando ao cidadão defender-se quando injustamente 

agredido, ou mesmo defender terceiro, a legítima defesa é princípio de direito natural 

que antecede e supera qualquer norma  de direito positivo. Nas palavras  de José 

Frederico Marques, é a legítima defesa uma das formas de permanência da 

autodefesa na composição de conflitos.61

 

 

3.2. EXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO 

O requisito mais significativo da legítima defesa é a existência de 

agressão injusta, atual ou iminente.  Sem dúvida, é o que diferencia a legítima defesa 

das demais causas de justificação. O termo “agressão”, informa Muñoz Conde,   é 

interpretada em alguns setores da jurisprudência e da doutrina no sentido de ataque, 

ato de força.  Não obstante, a expressão também pode ser entendida como ação que 

coloca em perigo algum bem jurídico.62

A conduta humana, agressiva e antijurídica é que constitui a 

agressão injusta. Ressalte-se que esse enunciado implica três ordens de 

requisitos: a) é preciso que se trate de uma conduta:  b) a conduta deve 

ser agressiva;  c) é imprescindível que a conduta  esteja em desacordo 

com a ordem jurídica. 

É impossível configurar-se a agressão ilegítima sem uma 

conduta,  como acontece na hipótese do fato relacionado com o ataque 

de um animal  ou de qualquer ser destituído de vontade.  A agressão 

injusta que a lei enfatiza significa agressão decorrente de conduta 
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antijurídica. Antijurídico, como evidente, só pode ser o ato humano.63 

Contra-ataques desse tipo, que não são condutas, a solução  existente 

na lei é o estado de necessidade. 

No mesmo sentido, José Cerezo Mir afirma que a agressão é 

uma ação e  não se podem incluir em seu conceito os movimentos 

corporais do ser humano  que não constituam uma ação, bem como os 

ataques dos animais. No sentido vulgar, poderiam constituir uma 

agressão, nunca no sentido jurídico-penal. A licitude ou ilicitude, diz 

Cerezo Mir, só podem provir de uma ação ou omissão humana. Do 

mesmo modo entende que aos movimentos corporais do ser humano 

que não constituam ação e aos ataques dos animais cabe invocar-se a 

eximente do estado de necessidade.64 Configura-se agressão, contudo, 

quando o ser humano utiliza um animal para atingir a vítima e, do mesmo 

modo, é injusta a agressão quando parte de inimputáveis  ou de quem 

age sem culpabilidade. Entende Heleno Fragoso que  em tais hipóteses 

é cabível a legítima defesa.65

A propósito, Francisco de Assis Toledo entende que a 

agressão não precisa ser um crime, “bastando a sua ilicitude”, 

concluindo que “também não se exige seja ela culpável, pois na área 

penal o juízo de culpabilidade pressupõe a tipicidade e a ilicitude.” 66 

Prosseguindo em seu raciocínio,  afirma sua posição no sentido de 

admitir a legítima defesa contra a ação de inimputáveis (ébrios habituais, 

doentes mentais, menores). Justificando, pondera que tais pessoas não 

                                                 
63 ZAFFARONI,  Eugenio Raúl.  Tratado de derecho penal, parte general.  Buenos Aires: Ediar, 1981, p. 597. 
64 MIR, José Cerezo. Curso de derecho penal español.  Madrid: Tecnos, 1993, pp. 421-422. 
65 FRAGOSO, Heleno Cláudio.  Lições de direito penal, a nova parte geral.  Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 
192. 
66 TOLEDO,  Francisco de Assis.  Princípios básicos de direito penal.  São Paulo: Saraiva, 1991, p. 196. 



cometem crimes, mas não estão livres da prática de atos ilícitos. 

Registra, no particular, a objeção de alguns doutrinadores, entre os quais 

Magalhães Noronha e principalmente Nelson Hungria. Este último 

entende que a defesa contra a agressão dos inimputáveis está contida 

no estado de necessidade e que “sua inclusão na órbita da legítima 

defesa importaria  uma quebra  dos princípios  que a esta inspiram e 

regem”.67

A agressão é o primeiro momento da legítima defesa, pois 

materializa um ato de ameaça ou ofensa  a um bem jurídico. Assim, cria 

uma situação de perigo que obriga o agredido a defender-se. Pouco 

importa de que maneira se exteriorize a agressão: contendo dano 

potencial ao bem jurídico; já  torna legítima  a repulsa, que vem a ser 

aceita pela ordem jurídica, justificando a conduta defensiva. Segundo 

Mezger, ” pode consistir mesmo em uma omissão, se esta se apresenta 

como idônea, a produzir o dano do Direito e ao omitente cabia, na 

circunstância, o dever jurídico de agir.”68

Considerar a agressão injusta, tem o mesmo significado  que 

ilegítima, antijurídica. Por outro lado, a antijuridicidade não deve ser 

puramente formal, e sim material, conferindo uma prova efetiva do perigo 

imposto aos bens jurídicos  defensáveis, que estão em risco iminente de 

lesão.69  Ainda que  a agressão não seja típica, não corresponda  ao tipo  

                                                 
67 HUNGRIA, Nelson.  Comentários ao código penal.  Vol. I, Tomo II.  Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 296. 
68 BRUNO,  Aníbal.  Direito penal, parte geral. Tomo I.  Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 361. 
69 Esclarece MUÑOZ CONDE, in verbis: “La agresión ha de ser en  todo caso “ilegítima”, es decir, antijurídica. 
Frente a quien actúe lícitamente (por ej., en legítima defesa o en ejercicio de un derecho), no cabe hablar de 
legítima defesa. Pero esta antijuridicidad no debe ser puramente formal, sino material;  es decir, debe darse una 
efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos defendibles, que con la agresión están en verdadero riesgo 
inminente de ser lesionados. No es necesario, sin embargo, que el autor de la agresión antijurídica sea culpable. 
Por tanto, aunque en la medida de lo posible, por razones ático-sociales (así Roxin, 1982, pp. 297 y ss.)debe 
evitar-se reaccionar violentamente frente a ataques de menores o inimputables, en princípio no hay obstáculo 
legal alguno para atuar contra ellos en legítima defesa, si se dan los demás requisitos de esta causa de 



que a lei aponta como crime,  continua sendo injusta por ser uma 

conduta contrária ao direito, praticada contra um bem ou interesse 

juridicamente protegido. 

A  noção da injusta agressão é ampla evitando que uma 

interpretação restrita limite indevidamente o próprio instituto, 

contrariando suas características e fins essenciais, além de negar  sua 

própria definição legal. Diz Roque de Brito Alves, ao comentar a  

amplitude da noção  de agressão injusta, que a restrição não é mais 

admissível na  atualidade, no campo doutrinário ou na legislação, e 

assim se manifesta: 

Restrição de tal natureza excluiria do domínio ou proteção do instituto 
outros bens  valiosos e necessários à personalidade humana e à 
convivência social, como sejam os denominados bens materiais 
(honra, liberdade) que são passíveis de uma ofensa ou agressão 
moral. Além disso, como outro erro decisivo, desconheceria, 
especificamente, na amplitude da excludente, a justa defesa de 
direitos que subsistem por si ou que para que se conservem como 
bens da pessoa, não exigem, inclusive, a presença do seu titular, 
como, por exemplo, o da propriedade, o da inviolabilidade do 
domicílio, etc.70

 

 Observa-se, por fim, que a melhor doutrina não 

discrepa quanto ao entendimento da  injustiça da agressão.  Outra não é 

a assertiva  de Pietro Nuvolone, entendendo que  a ofensa é injusta 

quando o comportamento com o qual se identifica é contrário à previsão 

do ordenamento jurídico.71  
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3.3. ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DA AGRESSÃO 

Na definição apresentada por Jiménez de Asúa da legítima 

defesa, são  identificados os seus requisitos fundamentais: 1º) agressão 

injusta, atual ou iminente;  2º) defesa necessária, moderada e 

proporcional à agressão.72

No passado remoto, a legítima defesa já era entendida como 

reação defensiva. O direito romano primitivo já mantinha esse 

entendimento e também o direito canônico, desde que exercida dentro 

dos limites da necessidade e proporcionalidade. É o que se encontra  

nos registros oriundos das fontes do direito romano e  relatos bíblicos.  

Sua natureza  de reação defensiva exclui qualquer ato de agressividade 

em sua origem. Em resumo, o instituto em análise, um dos mais bem 

elaborados do direito penal, significa a resistência que se contrapõe à 

agressão. 

Atendendo à imposição da lei, a agressão, além de injusta –  

aspecto  analisado anteriormente – deve ser atual ou iminente. A 

agressão atual é aquela que já  está acontecendo no momento da 

reação de defesa do agredido; a agressão iminente, segundo Nelson 

Hungria, encontra-se na fase de imediata predisposição objetiva.73 O 

que importa, em verdade, para caracterizar a atualidade ou iminência da 

agressão é a presença de perigo concreto, que exija resposta defensiva 

imediata. Vale dizer que a situação de perigo não está ligada ao início da 

ofensa. O reconhecimento e proteção da lei à agressão que se encontra 
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em curso, estende-se, igualmente, ao perigo que resulta da agressão 

iminente. 

Para  Zaffaroni, iminência  é o imediato sinal de perigo para o 

bem jurídico, entendido adequadamente pelo titular. Nessa linha de 

raciocínio, não seria correto identificar a iminência, requisito da legítima 

defesa,  com a imediatidade do tempo cronológico. O homem encontra  

seu significado no tempo e, conforme a noção do tempo, compreende a 

si e ao mundo. E quando, de acordo com essa compreensão temporária  

a agressão é iminente, não importa que não seja no sentido estritamente 

temporal. Um exemplo citado por Zaffaroni, que esclarece a 

interpretação doutrinária da iminência da agressão, é a hipótese em que 

um indivíduo aponta uma arma  para  um desafeto;  não importa, 

naquele momento, questionar  se o agressor  vai  demorar dois 

segundos ou uma hora para disparar.74

A idéia de  atualidade quer dizer agressão presente, 

coincidindo com a reação.  Revidar o ataque pretérito tem o sentido de 

vingança. A legítima defesa  jamais poderia ser invocada.75

A iminência da agressão é o ato prestes a desencadear-se, 

de maneira concreta e efetiva. O agente não precisa esperar o ataque.  

A lei permite revidar a agressão que está  por iniciar-se, podendo,  nessa  

hipótese, ser  revidada  de  imediato. 

Segundo a lei, a agressão  injusta, atual ou iminente pode 

irromper contra direito próprio ou alheio. O texto legal não distinguiu  
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nem restringiu os direitos que podem ser defendidos, permitindo  que se 

decline, exemplificativamente, a vida, a liberdade, a integridade física, o 

patrimônio, a honra. Em outras palavras, todo e qualquer direito 

reconhecido pela ordem jurídica.  Essa visão  deixa  o intérprete livre 

para inserir a legítima defesa da honra. No particular, nossa 

jurisprudência oscila entre a aceitação da legítima defesa da honra como 

excludente  e a rejeição à  interpretação extensiva. Quando  a tese é 

acolhida, refere-se  às situações em que a mulher é surpreendida em 

flagrante adultério; no campo oposto, vários arestos negam  ao marido 

enganado o benefício advindo da causa justificativa. 

Sendo assunto polêmico, a doutrina não esconde a influência 

de ditames culturais, em certas  regiões do nosso país, possibilitando a 

ocorrência do erro de proibição – erro sobre os limites da causa de 

justificação – em determinados casos concretos.  Embora  todos os  

direitos – aqui entendidos como bens e interesses  jurídicos – estejam 

sob o pálio da legítima defesa, quando se trata de direito alheio  algumas 

limitações são impostas. Tratando-se de direitos disponíveis e agente 

capaz, a defesa feita por terceiro não pode ocorrer sem a concordância 

do titular desses direitos.76      

Ressalte-se, finalmente, que a defesa do direito de terceiros 

tem como fundamento o altruísmo e sentimento humanitário que 

permeiam as relações sociais  e que, de certo modo, constituem a 

própria natureza da descriminante. Considera-se não ser admissível que 

a lei imponha ao espectador a indiferença e passividade  ante ultrajes e 

ofensas dirigidas a um semelhante, sendo irrelevante  a existência de 
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laços de estreita amizade, dependência ou superficial relação de 

cortesia.  A conclusão lógica é que, se o direito protege interesses 

jurídicos próprios, com razões mais fortes,  serve para tutelar  interesses 

protegidos pela lei  como a vida  e a integridade pessoal.77

 

 

3.4. PONDERAÇÃO  DE  BENS 

A  sistematização das causas de justificação tem sido tentada 

em função dos princípios que lhe dão fundamento, notadamente no 

Direito Penal alemão.     Destacou-se, no particular, a classificação de 

Mezger, baseada no princípio da ausência de interesse (consentimento 

presumido) ou do interesse preponderante. No grupo do interesse 

preponderante Mezger incluía as causas de justificação restantes, 

modificando posteriormente sua terminologia  e passando  a falar no 

princípio da ausência do injusto (consentimento do ofendido e 

consentimento presumido) e do direito preponderante.78

Na visão de Stratenwerth, o princípio da ponderação de bens 

é suficiente para fundamentar a justificação nos delitos contra a 

sociedade e o Estado. Todavia, se o detentor do bem protegido é um 

particular, é preciso considerar, como princípio de justificação, o respeito 

à condição do ser humano como pessoa autônoma. Sendo titular do bem 

jurídico protegido o indivíduo, ao mesmo tempo, a proteção alcança um 

bem  ou interesse e a autodeterminação do ser humano.79
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As teorias monistas tentaram introduzir a idéia do 

fundamento único a todas as causas de justificação. Dohna fala no 

princípio do meio adequado para alcançar um fim reconhecido pelo 

Direito. O fundamento das causas de justificação  residiria, segundo 

Schmidhauser, na prevalência da exigência de respeito a um bem, 

diante do bem jurídico lesionado. Para Jiménez de Asúa, baseia-se no 

princípio do interesse ou do dever preponderante e, para Noll, no 

princípio da ponderação de valores.80  

Noll entende que se deve falar de ponderação de valores e 

não de interesses, em razão da distinção da moderna teoria do injusto – 

dos delitos dolosos e culposos – do desvalor da ação e do desvalor do 

resultado. Considera, por outro lado, que o consentimento do ofendido 

se baseia, também, como as restantes causas de justificação, no 

princípio da ponderação de valores. No plano do consentimento, é 

ponderada ou comparada a liberdade com o bem jurídico agredido ou 

lesionado (vida, integridade física etc.) Se o direito concede preferência à 

liberdade, o consentimento funcionará como causa de justificação. O 

campo da eficácia do consentimento como causa de justificação, varia, 

assim, em cada ordenamento jurídico, conforme a relevância concedida 

à liberdade humana.81

Zaffaroni  esclarece que a ordem jurídica não pode tolerar 

que a legítima defesa chegue ao limite  de  transformar a conduta 

defensiva em atitude contrária à segurança jurídica,  particularmente em 

seu aspecto subjetivo. Quando a ação defensiva  compromete a 
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segurança jurídica com  intensidade maior que  a própria ação  

agressiva, cessa a legitimidade da ação defensiva. Partindo dessa 

premissa, diante de cada caso concreto cumpre indagar se a 

antijuridicidade da agressão constitui um momento de tanta gravidade, 

que justifique a falta de relação com a lesão  sofrida pelo agressor. Diz 

Zaffaroni que é exatamente neste ponto que o princípio da ponderação 

funciona na legítima defesa como corretivo.82

Segundo  Francisco de Assis Toledo, é o estado de 

necessidade que “pressupõe conflito entre bens ou interesses legítimos” 

e o princípio da ponderação de bens ou princípio da razoabilidade 

orientaria a escolha. Ocorrendo identidade ou equivalência entre os 

bens, qualquer deles poderia ser sacrificado para salvação do outro. 

Relaciona, inclusive, a “ponderação dos bens em conflito”  como um dos 

requisitos do estado de necessidade, eliminando, em conseqüência, 

qualquer relação com a legítima defesa.83

Cobo del Rosal diz que  a regra legal não se refere a 

nenhuma espécie de ponderação ou comparação entre o mal que se 

causa com a defesa e o que se pretende evitar impedindo ou repelindo a 

agressão. Também o texto legal – no direito positivo que comenta, o 

espanhol -  não se refere ao meio empregado para a defesa, sem se 

obrigar a guardar uma proporção com o meio utilizado pela pessoa. 

Exige-se  o que seja racionalmente necessário para a defesa.84
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Como é visível, as causas de justificação têm custado à 

doutrina considerável esforço para conduzi-las  a uma série de princípios 

gerais que possam regular de forma concreta as diferentes situações. 

Nesse contexto, as teorias monistas, já referidas,  manifestam o 

propósito de reduzir todas as causas de justificação a um princípio único, 

vislumbrado por alguns como o emprego de meios adequados para um 

fim lícito;  outros defendem a idéia de mais benefícios que prejuízos;  por 

fim, outros  se limitam a resumir tais princípios na ponderação de bens. 

Segundo Muñoz Conde as teorias que buscam justificar o 

princípio único foram abandonadas em razão da utilização de conceitos 

vagos e indeterminados, incapazes de explicar, de forma unitária,  a 

natureza de cada causa de justificação em concreto, pois cada uma 

decorre de idéias diferentes ou da combinação de várias delas. 

Concluindo, esclarece que a doutrina atual e dominante atende a vários 

princípios gerais reguladores, comuns a diversos  grupos de causas de 

justificação, da mesma espécie ou similares em sua origem, 

classificando-as  em função desses princípios. Seguindo esse raciocínio 

as causas de justificação seriam classificadas conforme a predominância 

do princípio da ausência de interesse e princípio do interesse  

predominante.  No primeiro grupo, o fato é justificado porque o titular do 

bem jurídico ofendido renuncia à proteção jurídica no caso concreto 

(caso do consentimento);  no segundo,  o fato é justificado porque a 
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lesão de um bem jurídico ocorre para salvar outro bem  de maior valor 

(estado de necessidade).85

Em verdade,  o direito à legítima defesa   tem como limite a 

regra geral do abuso de direito. Segundo Johannes Wessels, a defesa e 

o dano iminente devem guardar razoável proporção, evitando que a 

defesa se transforme em abusiva.  Ainda que o direito  não  necessite 

ceder ao injusto,  o  agredido,  na repulsa,  deve agir em favor  da ordem 

jurídica.  No confronto,  existindo  muitas possibilidades de defesa, 

igualmente eficientes,  a escolha deve recair sobre aquela  que conduza 

ao menor dano.86  Com efeito,  se uma ação  é  imposta ou não  sob  o 

pálio da legítima defesa,  sua concretização dependeu de ponderações 

normativas e ético-sociais.  A necessidade, contrariamente,  é orientada 

de acordo com dados fáticos e  segundo a intensidade da agressão. 

 

3.5. USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS 

Nosso direito positivo  ao disciplinar a legítima defesa, 

estabelece que  a proteção do instituto  estende-se apenas às pessoas 

que se defendem “usando moderadamente dos  meios necessários”  à  

repulsa.  Com uma só palavra, moderadamente,  o legislador de 1940 

substituiu  a redação da regra do Código de 1890, que falava em “meios 

adequados para evitar o mal” e em “proporção da agressão”.87
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A moderação pode ser aferida levando-se em conta as 

condições pessoais e as circunstâncias especiais em que  esteve o 

agente.  Assinale-se que  todos os requisitos da legítima defesa estão 

sujeitos ao mesmo exame. Compete ao juiz, ouvindo o acusado e 

inteirando-se dos fatos através do processo,  reconstituir mentalmente, 

dentro do possível,  os atos praticados para avaliar se foram 

proporcionais à ofensa recebida. 

 

 

A proporção entre o ataque e o revide  há de ser comandada 

pela moderação.  No entanto, não se pode exigir que a resposta ao 

ataque tenha a mesma intensidade, como se possível fosse pesar e 

medir a reação de alguém que reage a uma agressão. Segundo comenta 

Paulo José da Costa Jr. é impossível revidar “com virulência 

precisamente igual”. Concluindo seu raciocínio, afirma que “não seria 

concebível, no calor do embate,  o agredido dispor de calma suficiente 

para revidar com critérios mensuráveis”.88

Manifestando o mesmo entendimento, diz Cezar Roberto 

Bitencourt que a reação pessoal à agressão é legítima nas 

circunstâncias definidas pela lei. Aduzindo que a legitimação conferida 

pelo Estado é excepcional,  exigindo obediência aos limites da 

necessidade e da moderação,  complementa: 

A configuração de uma situação de legítima defesa está diretamente 
relacionada com a intensidade da agressão, periculosidade do 
agressor e com os meios de defesa disponíveis. No entanto, não se 
exige uma adequação perfeita, milimetrada, entre ataque e defesa, 
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para se estabelecer a necessidade dos meios e a moderação do seu 
uso. Reconhece-se a dificuldade valorativa de quem se encontra 
emocionalmente envolvido em um conflito no qual é vítima de ataque 
injusto. A reação  ex improviso  não se compatibiliza com uma detida 
e criteriosa valoração dos meios necessários à repulsa imediata e 
eficaz.89

 

Idêntica é a posição de Jose Cerezo Mir, explicando que  o 

agredido pode usar o meio  necessário para impedir ou repelir a 

agressão, mas não pode ultrapassar o estritamente necessário, 

recorrendo ao meio menos lesivo de quantos estiverem ao seu alcance.  

Segundo o penalista espanhol, a necessidade deve ser  analisada pelo 

juiz, ex ante,  devendo o magistrado  imaginar-se na posição  do 

agredido,  no momento em que seja iminente ou tenha início a agressão.  

Prosseguindo, entende que deve ser levado em conta, entre outras 

circunstâncias, a rapidez e intensidade do ataque, o caráter inesperado 

do mesmo,  as características do agressor, os meios  que tinha a seu 

alcance o agredido, assim como seu estado de ânimo.90

Welzel  diz que a ação defensiva  tem que ser a ação 

necessária à defesa. .Calcula-se pela intensidade real da agressão e 

conforme os meios que estavam à disposição do agredido. A  repulsa  

deve chegar até onde seja preciso, para que se consume a defesa 

efetiva imediata, embora não deva ultrapassar o estritamente necessário 

para o fim exigido. Em conseqüência, o agredido deve empregar o meio  
                                                 
89 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Manual de direito penal.  São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, pp. 
285-286. 
90 Afirmando incompatível  com o fundamento da causa de justificação da legítima defesa a exigência de 
proporcionalidade, ou de que não exista uma grande desproporção entre o mal causado na reação defensiva e o 
que se pretenda produzir com a agressão legítima, opina Cerezo Mir, in verbis: La  reacción defensiva puede ir 
todo lo lejos que sea necessario para impedir o  repeler la agresión al bien jurídico y al ordenamiento jurídico. Es 
lícito causar lesiones corporales o dar muerte al agresor si es estrictamente necesario para impedir o repeler um 
ataque a la libertad, la honestidad, el honor o la propiedad. Carece de fundamento, por ello, el criterio de la 
opinión dominante en nuestro pais, de considerar implícita en el requisito de la necesidad racional del medio 
empleado para impedir o repeler la agresión, la exigencia de proporcionalidad o de que no exista una gran  
desproporción entre la reacción defensiva y la agresión ilegítima. La racionalidad que exige la ley va referida 
exclusivamente a la necesidad.”MIR, Jose Cerezo. Curso de direito penal español, parte general. Madrid: 
Tecnos, 1993, p. p. 435 – 436. 



menos danoso,  embora não se exclua a hipótese da ocorrência de 

morte do agressor, quando seja o único meio de defesa possível. Afinal,  

pondera Welzel, “no poseemos la capacidad de medir em términos 

absolutos los efectos de nuestras acciones”.91

Analisando a moderação no emprego dos meios necessários,  

é preciso ter em conta, principalmente, os meios de reação que estavam 

à escolha do agredido e o meio de que lançou mão. A seguir, é mister  

esclarecer se o meio  foi  utilizado com o comedimento possível, 

atendidas, naturalmente, as circunstâncias em que se encontrava o 

agredido. Esta é a interpretação de Nelson Hungria,  acrescentando que, 

se o meio empregado era efetivamente o único de que dispunha, ainda 

que a agressão tenha resultado mais grave do que a conseqüência  do 

ataque, não fica excluída  a moderação ou proporção da defesa.  

Repetindo a lição de Manzini,  afirma: 

Para medir a adequação ou demasia da defesa, não se deve fazer o 
confronto entre o mal sofrido e o mal causado pela reação, que pode 
ser sensivelmente superior ao primeiro, sem que por isso fique 
excluída a justificativa. O confronto deve ser feito entre os meios 
defensivos que o agredido tinha à sua disposição e os meios 
empregados. Se estes eram os únicos que in concreto tornavam 
possível a repulsa da violência de outrem, não haverá excesso, por 
maior que seja o mal sofrido pelo agressor.92

 

 Evidencia-se que o pressuposto da proporcionalidade 

entre a agressão e a repulsa desdobra-se em dois elementos:  

inevitabilidade e moderação. O sujeito ativo não poderia deixar de agir. 

Sendo inevitável a defesa, os meios ao seu alcance são necessários, 

indispensáveis.  Em outras palavras, como se expressa Basileu Garcia, 

“os meios de que lança mão atendem  à  necessidade  em que se acha, 
                                                 
91 WELZEL,  Hans.  Derecho penal aleman.  Trad. Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez Pérez. Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 1976, p. 125. 
92 HUNGRIA,  Nelson.  Comentários ao código penal.  Vol. I, Tomo II.  Rio de Janeiro: Forense, 1958, pp. 301-
302. 



de defender o direito (inevitabilidade), o que ele faz sem exorbitar (com 

moderação). “93

O direito positivo pátrio ao disciplinar a legítima defesa, 

mantém o pressuposto da necessidade, quando se refere  aos” meios 

necessários”.   É preciso conferir à expressão  um conteúdo mais 

abrangente – mais transcendente, nas palavras de José Frederico 

Marques – a para envolver vários fatores próprios da legítima defesa. A 

necessidade não pode ser avaliada abstratamente, dependendo de 

apreciação subjetiva, a qual, em cada caso concreto, pode ser rápida e 

até mesmo instantânea. Não há dúvida de que a necessidade está 

ligada à avaliação concreta da situação fática. Por conseguinte, quando 

posto em perigo o direito do agredido ou de terceiro, não se deve exigir 

que a pessoa atacada fuja do local, para evitar o confronto, salvo quando 

possa evitar o perigo, usando caminho diverso ou escolhendo outro 

itinerário. 94

Somente quando a conduta de defesa se fizer necessária, é 

que ocorre a causa de justificação. Se durante uma briga, um dos 

sujeitos apara o golpe com o braço, sem maiores conseqüências, 

ocorreu apenas uma simples defesa que não constituiu fato típico.  Da 

legítima defesa ofensiva é que surge a necessidade,  ou seja, quando o 

comportamento do agredido corresponda ao fato típico. Quanto à 

moderação, na ação necessária  delimita  o espaço em que pode atuar a 

excludente de forma lícita e livre de excesso.95

                                                 
93 GARCIA, Basileu.  Instituições de direito penal.  Vol. I, Tomo I.  São Paulo: Max Limonad, 1980, p. 339. 
94 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal.  Vol. II.  Campinas: Bookseller, 1997, pp. 157-160. 
95 JESUS, Damásio Evangelista de.  Comentários ao código penal, parte geral.  Vol. I. São Paulo:  Saraiva, 
1985, pp. 462-465. 



O conceito de moderação, por ser personalíssimo e ligado ao 

aspecto subjetivo da repulsa,  não  pode  submeter-se à fria análise de 

teóricos distanciados da  situação concreta que originou a agressão 

injusta. Por ser uma reação humana, sua medida é o comportamento do 

homem médio, equilibrado e ajustado ao meio social, que não pode 

sucumbir diante da agressão injusta, atual ou iminente que surge 

inopinadamente exigindo uma reação.   

Parafraseando Roque de Brito Alves, a propósito do requisito 

da moderação,  diríamos que  a medida  rígida  é impossível, variando 

de acordo com a opinião ou julgamento daquele que se viu ameaçado ou 

agredido em direito ou bem jurídico seu, principalmente quando se trata 

de sua incolumidade física, honra e patrimônio. Diversos fatores devem 

ser apreciados, notadamente a transformação psíquica sofrida pelo 

agredido, levado a reagir diante do ataque antijurídico a direito seu ou 

alheio. A observação cuidadosa de tais fatores ajudará a encontrar a 

justa medida do requisito, que não pode ser senão a justa medida das 

reações de um ser humano.96

Do exposto, decorre a conclusão de que a moderação e a 

necessidade são dois conceitos limitadores da legítima defesa. Quem se 

defende perdendo o controle e excedendo os meios necessários, deve 

responder por excesso de defesa. Do mesmo modo, se entre os meios 

disponíveis for escolhido o mais gravoso, quando a opção poderia  

voltar-se para o meio menos gravoso, suficiente para realizar a defesa, 

comete excesso de defesa, com conseqüências idênticas. 

                                                 
96 ALVES, Roque de Brito.  Ciência criminal.  Rio de Janeiro: Forense, 1995, pp. 144-145. 



Para que a repulsa  permaneça dentro dos limites em que a 

defesa é considerada legítima,  é imprescindível a justa moderação, 

proporcional entre o ataque e a reação. Se tais limites são ultrapassados  

pelo agredido, usando meio  que exceda o necessário ou  utilize o 

mesmo sem a moderação devida,  pode incorrer no denominado 

excesso de defesa.  

Contudo, a situação não deve ser  tratada com excessivo 

rigor. A violência ou  o inusitado do ataque, a importância do bem posto 

em risco, muitas vezes levam o agredido a uma perturbação que não lhe 

permite mensurar a exigida paridade entre o ataque e a repulsa. Outros 

aspectos devem ser levados em conta, a exemplo das condições do 

ataque, a natureza ou a situação do bem, os meios disponíveis no 

momento para uma defesa eficaz, os quais podem legitimar a ação  

considerada, em princípio,  excessiva.97

O excesso de defesa, na doutrina de Francisco de Assis 

Toledo, conduz à idéia de ultrapassagem daquela justa proporção, ou 

“temperança”, requisito  que integra obrigatoriamente todo ato 

verdadeiramente defensivo. Entende Assis Toledo que “na consideração 

do excesso, não se pode aplicar critérios rigorosos, medidas muito 

exatas, incompatíveis com os fenômenos da vida humana.” Com  razão, 

ressalta  estarmos “em pleno domínio de uma “lógica do razoável.”98

Assinale-se que o excesso  não elide o quadro originário de 

agressão e defesa em que se encontravam as pessoas envolvidas na 

disputa.  Em razão disso o Direito Penal considera, para fins de punição, 
                                                 
97 BRUNO, Aníbal.  Direito penal, parte geral.  Tomo I.  Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 370. 
98 TOLEDO, Francisco de Assis.  Ilicitude penal e causas de sua exclusão.  Rio de Janeiro: Forense, 1984, 
p.90. 



não a ração defensiva – que continua justificada – mas a conduta 

excessiva, que exorbita da necessidade ou da moderação.  Os atos 

desnecessários ou imoderados, situados além do  razoável para a 

defesa, não se encontram  sob a proteção  da causa justificativa. 

Interessa à doutrina perquirir a natureza do excesso, 

exigindo-se indagar, em cada caso,  se o excesso foi doloso, culposo, 

derivado de caso fortuito, derivado de erro ou exculpante.99   

O excesso doloso  decorre do ato intencional, consciente, 

cujo exemplo pode ser a conduta do agente que aproveita a situação 

para liquidar o adversário, já vencido e que não oferecia perigo algum. 

Retrata uma situação que parte da doutrina considera legítima defesa 

sucessiva, na qual o agressor tem o direito de defender-se conforme 

ocorreria na legítima defesa comum. O excesso culposo pode ocorrer 

nos casos de negligência, imperícia ou imprudência, ou seja, por culpa 

stricto sensu,  tido ainda como excesso culposo quando o resultado 

lesivo esteja previsto em lei como crime  de idêntico elemento subjetivo. 

O excesso decorrente de caso fortuito é o fato imprevisível e, como tal, 

não pode ser atribuído à responsabilidade do agente. Igualando-se à 

força maior,  impõe a aceitação inevitável de determinado resultado. 

Com a ocorrência do fato imprevisível  ou inevitável,  não se pode exigir 

do agente outra conduta, excluindo-se a culpabilidade.  A teoria do erro  

jurídico penal trata adequadamente o excesso derivado de erro, o qual, 

em quase todos os casos,  recai sobre os limites da causa de 

justificação,  configurando uma hipótese de descriminante putativa.  Por 

fim,  o excesso exculpante  é provocado por certos estados emocionais, 

                                                 
99Ibidem, p. 91. 



muito freqüentes em situações de legítima defesa  e  de estado de 

necessidade, revelados através da perturbação, medo ou susto. O 

Código  em vigor não contempla as figuras referidas, como faz o direito 

positivo alemão. Não obstante,  o tema pode ser  examinado com a 

ajuda dos princípios da culpabilidade, tendo em vista que são atos 

emocionais provocados pela agressão Injusta,  interferindo na reação 

defensiva que ultrapassa o limite desejável. Desde que não apresente 

desproporção muito grande com a agressão, é compreensível e não 

descaracteriza o ato de defesa.100  

Segundo Hans Welzel, se existem objetivamente os 

pressupostos da legítima defesa, mas o autor, por consternação, medo 

ou susto, excede o limite requerido para a excludente, que seria, 

entende o criminalista alemão, o excesso intensivo da legítima defesa, o 

ato é antijurídico. Ultrapassando a medida permitida, atua de forma 

culpável cujo resultado é a punição. Contudo, se atua por conta  dos 

estados emocionais citados, deve ser exculpado.101

Inserida no excesso derivado do erro  está a legítima defesa 

putativa, em quase todas as situações em que aparece na vida fática. Se 

o agente supõe erradamente os pressupostos objetivos de uma 

agressão atual, seu erro será, na maioria dos casos, inevitável. 

                                                 
100 TOLEDO, Francisco de Assis, op. cit.,  p. 91-98. 
101 O texto da tradução em espanhol é o seguinte: “El exceso em la legitima defensa. Si se dan objetivamente los 
pressupostos de la legitima defensa, pero el autor, por consternación, miedo o susto, excede la medida requerida 
para la defensa (“exceso intensivo de legitima defensa”), su  hecho es antijurídico. Si sabe que sobrepasa la 
medida requerida, actúa en forma culpable y punible. Pero si se equivoca al respecto por los arriba citados 
afectos “astênicos”, debe ser exculpado” (§ 53, inc. 3º). WELZEL, Hans. Derecho Penal Aleman.  Tradução Juan 
Bustos Ramírez y Sergio Yañez Pérez. Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1976, 129. 



Acreditando existir a necessidade de agir rapidamente, não lhe resta 

tempo para um exame das circunstâncias.102

 

Nelson Hungria afirma ocorrer a legítima defesa quando 

alguém, incorrendo em erro,  imagina  encontrar-se diante de uma 

agressão atual e injusta,  pressupostos autorizadores da reação de 

defesa. O erro que justifica a imunidade penal da ação praticada em 

legítima defesa putativa, ressalta o doutrinador,  é apenas aquele que 

versa sobre os pressupostos objetivos da legítima defesa.  E assim 

esclarece: 

No reconhecimento da legítima defesa putativa, o que importa 
averiguar é si o agente, em razão do erro de representação das 
circunstâncias, teve a certeza de que agia na situação de fato a que a 
lei subordina a excepcional licitude da acção, a título de legítima 
defesa. Evidentemente, não é de confundir-se a legítima defesa 
putativa com o chamado pretexto de legítima defesa, em que o 
indivíduo age na plena consciência de que, com a sua conducta 
violenta, não se acha em estado de legítima defesa. E ainda mesmo 
que o agente proceda na duvida  sobre a identidade entre a sua acção 
e a acção  autorizada  in abstracto pela lei, já não há falar-se  em 
legítima defesa putativa: apresenta-se, também em tal caso, um crime 
doloso, pois que, como diz De Marsico, chi arrischia vuole. O que 
exclue o dolo é tão somente a certeza subjetiva de que não se age 
contra jus. A legitima defesa putativa suppõe que o agente actuou na 
sincera e intima concicção da necessidade de debellar  uma 
aggressão atual (ou imminente) e injusta.103   

 

Contudo, é preciso perquirir se o erro, dentro de um critério 

razoável, podia ser vencido ou se o agente, nas circunstâncias em que 

se viu envolvido tinha a possibilidade de perceber, conscientemente, a 

injuridicidade da ação. O homem normal é a referência para aferir-se, na 

                                                 
102 Complementa  Welzel que “si el autor supone erroneament4e que se dan los pressupuestos de la legítima 
defensa – sea que suponga erróneamente que se dan los presupuestos objetivos de la leg´tima defensa o la 
antijuridicidad de la agresión – el hecho será antijurídico. Estamos en presencia de un error acerca de la 
antijuridicidad,, el cual exculpará si es inevitable; si no  es inevitable, disminuirá la pena de acuerdo al grado de su 
evitabilidad.” WELZEL, Hans.  Derecho penal aleman. Trad. Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez Pérez. Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, 1976, p. 129. 
103 HUNGRIA, Nelson.  A legítima defesa putativa.  Rio de Janeiro: Jacintho Editora, 1936, p. 114. 



prática, a natureza do erro. Exatamente o tipo comum, o homem médio 

no aspecto ético e psicológico, que tenha em vista sua conduta habitual, 

seu temperamento que alcança um meio termo em emotividade e 

coragem pessoal e na mesma medida sua capacidade de impressionar-

se e reagir.  A cautela é compreensível, pois não seria justo que o Direito 

Penal alimentasse a impunidade, evitando punir os indivíduos 

assustadiços, pusilânimes ou nervosos,  facilmente impressionáveis a 

ponto de confundir a realidade com fantasias nascidas dos seus medos 

e neuroses. O inimputável, é evidente, goza de tratamento diferenciado e 

não é objeto de análise nessa breve referência à legítima defesa 

putativa. O que importa  é  a visão do conjunto de circunstâncias 

objetivas em que o erro ocorreu e como teria reagido um homem de tipo 

psicológico normal, se estivesse no lugar do agente.   

Na linguagem do Código – art. 20, § 1º – a  legítima defesa 

aparente é uma descriminante  putativa. Tratando do erro sobre a 

ilicitude do fato, dispõe que, supondo encontrar-se em erro, desde que a 

suposição seja razoável, a causa de exclusão pode militar em favor do 

agente desde que esteja caracterizada por uma sincera crença de achar-

se efetivamente em situação de legítima defesa. Como conseqüências 

das descriminates putativas, vale  referir o erro inevitável e o erro 

evitável. No primeiro caso, não há dolo nem culpa, pois o engano era 

invencível. No segundo caso, é a situação que podia ter sido evitada se 

adotado o cuidado devido; sendo  vencível  o engano, embora  afastado 

o dolo, será  responsabilizado  por  culpa.104

                                                 
104 JESUS, Damásio Evangelista de.  Código penal comentado. São Paulo: Freitas Bastos, 1986, p. 35. 



Nas palavras de Renè Ariel Dotti,  ao definir a descriminante 

putativa, é a mesma caracterizada “pelo estado psicológico de alguém 

que, imaginando estar vivendo uma situação de perigo contra direito seu 

ou de outrem, pratica um dano para remover o suposto perigo em 

prejuízo do direito alheio”105  Concluindo,  defende  que as 

descriminantes putativas devem ser tratadas no âmbito da teoria limitada 

da culpabilidade  e, dependendo  do que caracterizem em concreto, 

estariam inseridas no erro de tipo ou erro de proibição. 

Diz  Heleno Cláudio Fragoso, analisando o, § 1º do art. 20, 

que  a regra penal não  caracateriza o erro de tipo e sim o erro de 

proibição. Justificando, acrescenta que se o agente erra sobre a ilicitude 

do seu comportamento, com perfeita consciência que realiza a conduta 

típica, tanto do ponto de vista objetivo, como subjetivo, sabe o que faz e 

imagina erroneamente que o ato estaria permitido. Para Fragoso,  não 

estaria excluída a tipicidade e sim a reprovabilidade da ação. 

 

  

 

 

 

 

  

                                                 
105 DOTTI, Renè Ariel.  Curso de direito penal, parte geral.  Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 386. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO  IV 
DIFERENCIAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA 

 

4.1. ESTADO DE  NECESSIDADE 

A doutrina tem definido o estado de necessidade como um conflito de 

interesses igualmente legítimos. Corresponderia  a uma situação  na qual  o detentor 

de interesse legítimo enfrentaria um perigo atual, que só poderia  ser afastado com o 

sacrifício de  outrem. Possuindo vários pontos em comum com a legítima defesa,  

distingue-se, principalmente, porque na legítima defesa o interesse legítimo 

prevalece opondo-se à agressão injusta. O ato de defesa é decisivo para definir o 

conflito em favor do agredido.106

Não  existe a agressão injusta no estado de necessidade. O conflito  de 

interesses apresenta  dificuldades que lhe são próprias e, apenas recorrendo a 

critérios estranhos à legítima defesa, alcança uma solução. Os dois institutos, no 

entanto,   apresentam a natureza de uma agressão  a bens  jurídicos autorizada pela 

lei.  A diferença marcante é que “no estado de necessidade ocorre uma ação 

predominantemente agressiva com aspectos defensivos, ao passo que na legítima 

defesa se dá uma ação predominantemente defensiva com aspectos agressivos.”107

A perspectiva histórica do estado de necessidade conduz aos romanos, 

que não conheceram o instituto com caráter autônomo. Somente em casos 

esporádicos é prevista a hipótese, tendo como conseqüência a exclusão do crime. A 

propósito, Aníbal Bruno  faz referência  ao registro existente na Lex Rhodia de jactu  

que disciplinava o assunto  para justificar o ato do capitão  que, para salvar o navio 

                                                 
106 TOLEDO, Francisco de Assis.  Ilicitude penal e causas de sua exclusão.  Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 
37. 
107 Ibidem.  



em  perigo, lançasse o carregamento ao mar.108 Na esteira desses registros 

históricos estão os práticos do Direito que admitiram a justificativa, embora limitada  

à proteção da integridade física e da vida. Na Idade Média e posteriormente nas 

legislações, bem como nos trabalhos de juristas e teólogos, apenas o furto famélico 

figurava como ato  movido por um interesse legítimo. 

Todos esses comentários e construções sobre o estado de necessidade 

ressentiam-se de uma doutrina única, que tratasse o assunto de maneira geral e 

uniforme. O instituto não era tratado como figura independente e nem aparecia entre 

as descriminantes. Permanecia isolado, como uma exceção aplicada a certas e 

determinadas ocorrências, não ocorrendo conferir-lhe o tratamento de princípio 

universal. Somente no Direito moderno é que o instituto foi  mais bem compreendido, 

ampliando-se seu alcance e conduzindo-o à parte geral dos Códigos.109

Apesar do sentido mais humano que a doutrina, notadamente a alemã, 

passou a introduzir no tratamento ao estado de necessidade, o que resultou em 

maior precisão  em sua disciplina,  não se aproximou da perfeição técnica alcançada 

pela doutrina da legítima defesa, mesmo sendo esta uma variante do estado de 

necessidade. 

Da época mais remota à atualidade, o estado de necessidade 

despertou e ainda desperta controvérsias e inspirou teorias diversas, associando-o 

ora à antijuridicidade, ora à culpabilidade. Todavia, doutrinadores como Hans Welzel, 

por exemplo, reconhecem o estado de necessidade como causa de justificação 

explicando que encontrando-se a pessoa em perigo atual, que não pode ser evitado,  

envolvendo a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a propriedade ou outro 

bem jurídico,  buscando afastar de si ou de terceiro o perigo, não age 

antijuridicamente se na ponderação de interesses em conflito, ou seja, dos bens 

jurídicos atingidos e do grau de perigo que os ameaça, o interesse protegido 
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109 Ibidem.  



prevalece essencialmente sobre o prejudicado. Contudo, adverte que só  é 

admissível, quando a ação  é o meio adequado para  eliminar o perigo.110

A idéia de uma ação agressiva e do perigo decorrente dos interesses 

em conflito, que estão ínsitas no estado de necessidade, inspiraram a distinção entre 

estado de necessidade defensivo e agressivo. Diz-se defensivo quando o ato 

necessário é dirigido contra o objeto de onde se origina o perigo para o bem 

defendido.  Os exemplos lembrados por Francisco de Assis Toledo emprestam maior 

clareza:   quando alguém é atacado por um cão alheio e mata o animal; ou ocorrendo 

um  incêndio que põe em perigo a vida ou a propriedade de pessoas, o agente abate  

árvores da propriedade alheia incendiada.111 Quanto ao estado de necessidade 

agressivo, o ato necessário  é dirigido contra coisa diversa daquela de onde vem o 

perigo para o bem jurídico defendido. Os exemplos, mais um vez, elucidam  melhor:  

com o objetivo de prestar socorro a um doente ou ferido em estado grave, alguém 

utiliza um veículo alheio, encontrado estacionado, sem autorização do dono; furto de  

víveres alheios, em local ermo, para saciar a fome.112    

O estado de necessidade, todavia, pode ser visto sob outra  ótica,  

destacando-se como espécies mais importantes o estado de necessidade justificante 

e  o estado de necessidade exculpante;  o estado de necessidade jurídico-civil e o 

estado de necessidade jurídico-penal. 

Nosso Código Penal  conferiu ao estado de necessidade o tratamento 

de uma causa de justificação, excluindo a antijuridicidade do fato  (arts. 23, II, e 24).  

Trata-se do estado de necessidade justificante. Outras legislações  acolhem o 

instituto,  conforme  referência feita por Zaffaroni, que  diz operar-se o estado de 

necessidade  justificante, quando se  provoca um mal  menor, para evitar um mal 

maior.113   Segundo Zaffaroni, quando existe a necessidade de atuar de modo lesivo 

                                                 
110 WELZEL, Hans.  Derecho penal aleman. Trad. de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez Pérez.  Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, 1976, p. 132. 
111 TOLEDO, Francisco de Assis.  Princípios básicos de direito penal.  São Paulo: Saraiva, 1991, p. 176. 
112 Ibidem. 
113 Expõe Zaffaroni como é regulado legislativamente o estado de necessidade: “El art. 34, inc. 3º  regula 
legislativamente el estado de necessidad justificante, que se da cuando se opera la ponderación de un “mal 
menor” para evitar un “mal mayor”. Cuando el sujeto de encuentra necesitado de actuar de modo lesivo, pero el  
mal que provoque no sea menor que el que evita, como en el caso de la tabula unius capax, habrá un estado de 
necesidad exculpante . Simplemente, la conducta será antijurídica, pero no habrá reproche de culpabilidad, pues 



e o mal que provoca não é menor que o mal a ser evitado, haverá  um estado de 

necessidade exculpante. É o caso da  tabula unius capax.  Nessa situação a conduta 

será antijurídica,  mas  não  existirá  ato culpável. 

Muñoz Conde, considerando a doutrina espanhola dominante,  refere-

se  à eximente atual, que regula, conjuntamente, o estado de necessidade como 

causa de justificação e como causa de exculpação. Considerar-se-á causa de 

justificação quando surgir a colisão de bens jurídicos de valores diferentes; o estado 

de necessidade como causa de exculpação ocorrerá  quando os bens jurídicos em 

conflito forem de idêntico valor.  Mesmo que na primeira  hipótese a  lei aprove o 

sacrifício do bem de menor valor, na segunda,  a lei não pode inclinar-se por nenhum 

dos bens, que são de igual valor, desculpando quem  fica nessa situação. 114

 Segundo o doutrinador espanhol, a abordagem exclusivamente 

quantitativa do estado de necessidade, que atende ao princípio da ponderação de 

interesses,  encaminha a soluções injustas  e não isentas de objeções, tais como 

considerar justificados determinados fatos, entre os quais  intervir cirurgicamente, 

contra  a vontade do paciente, para melhorar sua saúde ou salvar-lhe a vida, bem 

como extirpar  um rim sem o consentimento da pessoa para  efetuar um transplante 

que salva a vida de um terceiro, entre outro exemplos.  

O estado de necessidade  justificante e o exculpante integram a teoria 

diferenciadora, uma das construções teóricas que disputam  o tratamento dogmático. 

A outra teoria, por sinal adotada pelo código brasileiro, denomina-se unitária.  A 

teoria diferenciadora  estabelece a distinção entre o estado de necessidade 

justificante e o exculpante, com base no princípio do balanceamento dos bens em 

conflito. É justificante, quando o bem sacrificado é de menor valor; é exculpante, 

quando o bem sacrificado é de igual ou superior valor, comparado àquele que se 

pretendeu salvar. 

                                                                                                                                                          
al sujeto no se le podrá exigir otra conducta. De todas as formas, el homicidio nunca podrá justificarse por estado 
de necesidad. ZAFFARONI, Eugenio Raúl.  Tratado de derecho penal, parte general.  Buenos Aires: Ediar, 
1981, p. 624 
114 CONDE, Francisco Muñoz y  ARÁN, Mercedes Garcia.  Derecho penal, parte general. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1998, pp. 364-365. 



A teoria unitária, acolhida pela legislador brasileiro, desconhece as 

distinções referidas, entendendo o estado de necessidade como uma causa de 

justificação. A defesa da teoria unitária não encontra fundamentação harmoniosa 

entre seus defensores. Alguns afirmam existir uma espécie de “coação”, apta a 

excluir a imputação. Outros argumentam que a ordem jurídica não poderia 

permanecer indiferente diante da necessidade de salvação de determinados bens ou 

valores ameaçados, o que faz surgir, para o titular, um direito de necessidade. Em 

conseqüência, o estado de necessidade seria o exercício  de um  direito.115

No direito positivo brasileiro o estado de necessidade foi acolhido tão 

somente como causa de justificação, sem os casuísmos resultantes da teoria 

diferenciada, ora reconhecendo a exclusão da ilicitude, quando valores menores são 

sacrificados para salvar valores maiores; ora excluindo a culpa, quando ocorre o 

sacrifício de valores iguais  aos que são poupados, em situações que não permitem 

ao agente outro comportamento. Da redação do atual art. 20 do Código Penal  é 

possível  inferir-se a escolha da teoria unitária. O diploma legal não faz referência 

expressa à   ponderação de bens, não  define a natureza do bem  protegido ou a 

condição  de seu titular em relação ao agente, limitando-se a afirmar que é 

considerado em estado de necessidade  aquele que praticou o  fato  para salvar de 

perigo atual, que não provocou propositalmente e  “...nem podia de outro modo 

evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 

exigir-se.” 

Diz Nelson Hungria, adepto da teoria unitária, que no estado de 

necessidade os bens e interesses que entram em conflito igualmente merecem a 

proteção jurídica, sendo concedida a faculdade  de uso da ação violenta  para salvar 

qualquer deles.  Afirma Hungria que se trata de faculdade e não de direito,  vez que 

ao direito corresponderia uma obrigação: 

Faculdade, e não propriamente direito,  porque a este deve 
corresponder necessariamente uma obrigação (jus et obligatio sunt 
correlata) e, no caso, nenhum dos titulares dos bens ou interesses em 
colisão está obrigado a suportar o sacrifício do seu. A lei, aqui, 
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assume uma atitude de neutralidade e declara sem crime o vencedor 
(seja este o mais forte ou o mais feliz).116

 

 Com base no conceito do Código, são requisitos do estado de 

necessidade: a) perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente; b) 

salvamento de direito do próprio agente ou de outrem; c) impossibilidade de evitar 

por outro modo o perigo; d) razoável inexigibilidade de sacrifício do direito 

ameaçado.117

O estado de necessidade de Direito Civil  encontrava-se no título que 

regulava os atos ilícitos, especificamente no art. 160, incisos I e II, excluindo da 

ilicitude “os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido e deterioração ou destruição de coisa alheia, a fim de remover perigo 

iminente”.  Com o advento do novo código,  que passou a vigorar em 10 de janeiro 

de 2003, os atos ilícitos ganharam a disciplina dos arts. 186 a 188, incisos I e II.  O 

inciso I exclui a ilicitude nas situações de legítima defesa e exercício regular de um 

direito reconhecido; o inciso II, com nova redação, teve o acréscimo da “lesão à 

pessoa”  quando o antigo art. 160, II , resguardava apenas a “deterioração ou 

destruição de coisa alheia”. Destarte, são requisitos do estado de necessidade 

jurídico-civil: a)  o perigo atual ou iminente; b) a ponderação dos bens em conflito; c) 

ser o ato absolutamente necessário, o que é provado diante das circunstâncias; d) a 

moderação,  evitando exceder o limite do indispensável para remoção do perigo118  

O Código Penal, tratando do estado de necessidade,  exclui a ilicitude 

do  fato, explicitando que “não há crime quando o agente pratica o fato em  estado de 

necessidade” (art. 23, I). O instituto é apresentado como  um tipo permissivo, e o 

alcance bem maior  estabelece a nítida distinção em relação à natureza do bem 

jurídico no âmbito do direito civil, que opera com limitações.  No campo do direito 

penal assumem uma nova perspectiva os bens jurídicos como a vida, a integridade 

física, a honra, a liberdade, a família, o patrimônio, entre outros,  que tanto podem 

necessitar de defesa, como ser sacrificados.   
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Por conseguinte,  como primeiro requisito do estado de necessidade 

justificante,  na visão do direito penal,  vem o perigo  de lesão a um bem jurídico. 

Exige-se a atualidade do perigo e não ter ocorrido  em decorrência de um ato de 

vontade do agente do fato necessário.  Como segundo requisito vem a 

inevitabilidade da lesão ao bem de outrem.  Ocorrendo conflito entre bens 

juridicamente protegidos, um deles só pode ser sacrificado, quando desse sacrifício 

dependa a salvação do outro bem,  inexistindo  qualquer outra possibilidade  de 

evitar o dano ao bem ameaçado.  Segue-se o terceiro requisito, que é a existência de 

conflito entre bens, protegidos pela ordem jurídica. O quarto requisito é o 

balanceamento dos  bens e deveres em conflito, tornando possível  reconhecer com 

precisão se o bem a ser sacrificado  pode ser valorado de forma igual ou inferior ao 

bem defendido.  Finalmente, o último requisito é o elemento subjetivo do agente,  ou 

seja, a sua disposição,  o ânimo de que se encontra possuído no sentido de salvar o 

bem ameaçado. Conquanto não seja exigido ao agente a inteira consciência da 

licitude do seu ato,  no mínimo  que  tenha  servido de motivação  o desejo de 

preservar e salvar o direito exposto a perigo. 

Complementando o tratamento doutrinário conferido ao estado de 

necessidade, refere-se  Basileu Garcia às teorias, que diz incontáveis, voltadas à  

explicação dos fatos praticados à luz  desse instituto,  resumindo-as em três grupos: 

As teorias – inúmeras – a respeito da impunibilidade dos fatos 
praticados em estado de necessidade, classificam-se em três grupos: 
para uns, aqueles que agem em virtude do estado de necessidade 
estão fora da órbita do Direito Penal. Outros, reputando injusta a ação 
da pessoa que assim procede, excluem a responsabilidade, tendo em 
vista considerações de ordem subjetiva, relacionadas com a profunda 
perturbação de ânimo do agente; terceiros declaram justa, jurídica a 
ação.119

 

Voltando-se também aos   requisitos que condicionam o estado de 

necessidade, diz  Cobo Del Rosal  que  todas as situações de necessidade 

produzem efeitos jurídico-penais, e as diversas legislações positivas vinculam o 

estado de necessidade a  requisitos variáveis.  Afirmando que as opiniões discrepam 
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acerca dos fundamentos doutrinários, aponta três posições fundamentais:  

perturbação do ânimo, ponderação de interesses e interesse preponderante.120

Infere-se, pelas considerações expendidas, que o estado de 

necessidade tem um âmbito  de aplicação mais amplo que a legítima defesa, não só 

fato  de não requerer uma prévia agressão antijurídica, bem como  pelo princípio 

geral  ao qual atende –  proporcionalidade e ponderação –  o qual, de resto,  regula a 

conduta humana em todas as situações.121

Assinale-se, por fim, que não pode invocar o estado de necessidade 

quem  provocou o perigo por sua própria vontade, fórmula que se refere ao dolo.  No 

entanto, se o agente causou culposamente a situação, pode haver estado de 

necessidade. Heleno Fragoso apresenta o exemplo do agente que  provoca um 

incêndio por negligência, circunstância  na qual  pode alegar o estado de 

necessidade se para salvar-se  é inevitável  causar dano a outrem.122 Por outro lado, 

não é dado a quem tem o dever legal de enfrentar o perigo – bombeiros, salva-vidas 

etc. -  invocar  a excludente,  proibição contida no art. 24, § 1º  do C.P. 

A ordem jurídica  tolera o comportamento lesivo, representado pelo 

estado de necessidade, porque  não poderia prosperar a exigência de um 

comportamento  comum a todos os homens,  com destaque  para os valores  que  

alcancem a perfeição, o que não é próprio da condição humana.  A norma permissiva 

é compreensível, vez que seria  irreal  transformar o despreendimento, o altruísmo, a 

abnegação e outros postulados morais e religiosos em dever  legal, lidando com a 

frágil natureza humana. 
 

 

 

                                                 
120 Melhor esclarece o texto “in verbis”: “Em la inabarcable literatura que há susucitado la eximente se perfilan três 
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eficácia jurídica del estado de necesidad se basa em la prevalência del interes preponderante, mientras que, em 
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4.2. EXERCÍCIO REGULAR  DE DIREITO 

A ação praticada no exercício 

regular  de direito não é antijurídica.  A lei  

penal exclui a ilicitude – art. 23, III –  pois  

não se conceberia  que o mesmo ordenamento 

jurídico conferisse um direito e ao mesmo 

tempo tornasse ilícita a ação correspondente 

ao seu exercício.  Somente quando o agente 

ultrapassa os limites fixados pela lei, vale 

dizer, quando  ocorrer abuso de direito,  é que 

a situação permitida por lei se transforma  em 

ilicitude. 

 

Como é visível, a descriminante decorre de um princípio lógico.  O 

reconhecimento de um direito pela ordem jurídica  assegura o seu exercício regular, 

inexistindo punição para quem o exercite regularmente. Segundo comenta Paulo 

José da Costa Júnior,  o conceito de direito apresentado no inciso III do art. 23, do 

C.P.,  envolve todos os tipos de direito subjetivo, de qualquer ramo do direito público 

ou privado, quer se trate de norma codificada ou consuetudinária. Valendo-se da 

doutrina de Bettiol, Mantovani  e Caraccioli, lembra que a abrangência da 

descriminante origina-se da moderna doutrina italiana, que abarca todas as formas 

de conduta reconhecidas pelo ordenamento jurídico.  Estariam compreendidos na 

fórmula legal  , portanto,  “os interesses objetivamente  protegidos, que são os 

direitos  subjetivos em sentido amplo.”123

Exercendo regularmente o direito, estaria a imprensa divulgando fato 

ofensivo à reputação de alguém,  se a divulgação atende ao interesse público; outro 
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exemplo são  os meios corretivos empregados pelos pais, desde que a educação 

exija e  a ação atenda aos limites legais, sem ferir a legislação específica.  Também 

assegurada pela descriminante a ação repressiva de policiais usando jatos de água e 

armas de insignificante potencial lesivo,  para coibir a violência, desde que prevaleça 

a moderação e o  equilíbrio. 

Pietro Nuvolone   lembra que o ordenamento jurídico obedece a uma 

unidade, e um comportamento não pode ser consentido ou imposto e, ao mesmo 

tempo, proibido, sem  observância do limite descriminante do exercício de direito e 

cumprimento do dever. No que se refere à descriminante do exercício  regular de 

direito,  observa o jurista italiano, comentando a norma disciplinadora,  que  é 

necessário verificar se,  naquele caso específico,. o fato previsto pela norma é 

considerado crime  e que, em  abstrato, configure mesmo um crime, coincidindo com 

o  objeto do direito;  não deve representar uma relação teleológica, mas uma relação 

de identidade.  Seguindo  em sua análise da descriminante  questionada,  entende 

que deve tratar-se sempre de um direito  subjetivo, privado ou público, que tem sua 

base na lei ou em outra fonte reconhecida pelo ordenamento jurídico,  podendo servir 

de exemplo o costume.124  

Assinale-se que, mesmo fora do direito penal,  não constitui ato ilícito a 

violação de um interesse juridicamente tutelado, desde que emane do ato praticado 

“o exercício regular de um direito reconhecido”,  conforme preceitua o inciso I  do  art. 

188 do novo Código Civil, que  conservou a mesma redação do  inciso I  do art. 160  
                                                 
124 Expõe Nuvolone, in verbis ”Logicamente derivanti dal principio di contraddizione per cui, nell’unità  
dell’ordinamento giuridico, um comportamento non può essere consentito o imposto e, nello  stesso tempo, 
vietato, sono i limiti scriminanti dell’esercicio del diritto e dell’adempimento del dovere . L’art 51 c. p. dispone:   
“L’esercizio di un diritto o l’adempimento del dovere imposto da una norma giuridica o da un ordiine leggitimo della 
pubblica Autoridad, exclude la punibilità. “ 
“Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale 
che ha dato l’ordine.” 
“Risponde del reato altresí chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un 
ordine legittimo.” 
“Non è punibile chi esegue l’ordine legittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legitimita 
dell’ordine.” 
Per stabilre quando ricorra la scriminante dell’esercizio del diritto, è necesario verificare se, nel singolo caso, il 
fatto previsto dalla norma di parte speciale come reato e che, in astratto, configurerebbe appunto un reato, 
coincida con l’oggeto di un diritto: non debe esservi, quindi, un rapporto teleologico di mezo a fine, ma un rapporto 
di identità. 
Debe trattarsi sempre di un diritto  soggettivo privato o pubblico, che ha la sua base nella legge o in altra fonte 
riconosciuta dall’ordinamento giuridico (p. es. consuetudine).” NUVOLONE,  Pietro.  Il Sistema  del Diritto 
Penale.  Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1975,  p. 203. 



do  diploma de 1916.  Por conseguinte,  qualquer direito, público ou privado, penal ou 

extrapenal,  exercido regularmente elimina a antijuridicidade,  contanto que o  

agente, ao exercer o direito, obedeça  aos requisitos objetivos  que  a ordem jurídica 

exige. 

Comenta Nelson Hungria que a norma permissiva ou impositiva pode 

ter o caráter penal ou extrapenal,  compreendidas, nesta última, normas de direito 

civil, comercial, industrial, judiciário civil ou penal, administrativo.  Como exemplos  

da prática de atos que a lei penal declara lícitos estão o aborto no caso de gravidez 

resultante de estupro (art. 128, II) ; a coação para evitar suicídio ou realizar  cirurgia 

em caso de perigo de vida do paciente ( art. 146, § 3º  I e II);  violação de domicílio e 

violação de segredo profissional (arts. 150 e 269).125

Diversos da lei  penal comum  são exemplos de lei extrapenal da qual 

decorre a licitude em caráter excepcional,  explícita ou implicitamente:  penetrar em 

prédio alheio  para fins de profilaxia sanitária, conforme autorize  o regulamento da 

Saúde Pública;  em  estado de guerra, a eliminação do inimigo durante uma batalha  

ou fuzilamento  em cumprimento da decretação de pena de morte; detenção de 

pessoa  surpreendida em flagrante delito, o que constitui dever do policial e direito de 

qualquer pessoa do povo; violência esportiva, desde que se limite aos golpes 

permitidos no regulamento do esporte praticado;  lesão corporal decorrente de 

intervenção cirúrgica  nos casos aconselhados pela ciência médica. Por oportuno, 

saliente-se que o exercício de direito, para assumir a feição de descriminante,   

depende de  condições objetivas a serem observadas de forma inflexível. Direitos e 

deveres  estão subordinados a limites e têm a execução condicionada e 

regulamentos. A lei traça os limites. Sendo ultrapassados ou contrariados, 

parafraseando Nelson Hungria, o que ocorre é” o abuso de direito ou o excesso de 

poder”. O fato converte-se em ilícito, perdendo a proteção da lei e a obrigação ou 

obediência que  poderia  nortear o comportamento de outrem, transforma-se na 

”faculdade legal de defesa privada (legítima defesa)”.126  
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Além dos preceitos extrapenais, também o costume legitima 

determinadas ações ou fatos típicos, colocando-os a salvo da ilicitude. Lembra José 

Frederico Marques que, sob a proteção da descriminante do exercício regular de 

direito,  está o “trote” acadêmico, em que sobram violências, injúrias e 

constrangimentos contra os “calouros”, como são denominados os estudantes 

recém-chegados às  faculdades.127  Os atos  praticados pelos veteranos, muitas 

vezes perpassados de selvageria bem próxima do crime, são tolerados em razão do 

longo e reiterado costume. Alguns episódios funestos, amplamente noticiados pela 

imprensa nos últimos anos,    serviram de alerta para desestimular o lamentável 

costume, que consagrava o trote como verdadeira instituição acadêmica, a ponto de 

figurar como exemplo do exercício de um direito.  Aos poucos  esse vergonhoso 

exemplo de excesso desaparece, para ceder lugar às  modalidades diversas de 

prestação de serviço à comunidade  e atividades acadêmicas construtivas. 

Registre-se ainda o discutido problema das ofendículas,  denominação  

dada aos engenhos mecânicos ou aparelhos preventivos,  incluindo-se as cercas de 

arame farpado, muros cujo acabamento vertical são pontas de vidro, artefatos e 

recursos destinados à defesa da propriedade, objetivando impedir o acesso ao 

interior de terrenos ou habitações. Não é pacífica a introdução de tais meios de 

defesa como exercício de direito, ainda que assim entendam Impallomeni e 

Manzini.128 Em nossa doutrina, Assis Toledo  localiza as ofendículas  no instituto da 

legítima defesa129, seguindo  Nelson Hungria130 e  Magalhães Noronha.131 Seja qual 

for a descriminante escolhida doutrinariamente para abrigar as ofendículas,  é 

indispensável a  máxima cautela, tendo em vista  que responde pelo emprego 

inadequado aquele que utilizou a título de  exercício de direito ou de defesa própria  

ou de outrem.  Situando-as no instituto da legítima defesa, aumenta  a necessidade 

de moderação,  corolário de todos os demais requisitos.132

                                                 
127 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal.  Vol II.  Campinas: Bookseller, 1997, p. 179.  
128 MARQUES, José Frederico,  op. cit., p. 180. 
129 TOLEDO, Francisco de Assis.  Princípios básicos de direito penal.  São Paulo: Saraiva, 1991, p. 206. 
130 HUNGRIA, Nelson.  Comentários ao código penal.  Vol. I, Tomo II.  Rio de Janeiro: Forense, 1958, pp. 293-
294. 
131 NORONHA, Edgard Magalhães.  Direito penal, parte geral.  1º vol.  São Paulo: Saraiva, 1974, p. 187. 
132 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Manual de direito penal, parte geral.  São Paulo:  Revista dos Tribunais, 
1997, p. 291. 



Finalmente,  exercer  regularmente o direito  é  manter-se nos limites  

impostos pelo fins econômicos ou sociais que estejam sob sua disciplina, além da 

boa fé  e costumes.  Excluída, por conseguinte, a causa de justificação, se o 

exercício do direito é empregado com  a intenção de prejudicar ou quando os limites 

objetivos do seu próprio direito são ultrapassados. 
 

 

4.3. ESTRITO CUMPRIMENTO DE UM DEVER LEGAL 

O art. 23, III, primeira parte, do Código Penal, traz uma norma 

permissiva  que  assegura a licitude do comportamento daquele que age em 

cumprimento de dever imposto por lei.  Com efeito, quem  põe em prática uma  

conduta juridicamente obrigatória não pode ser responsabilizado criminalmente, 

porque sua ação  não é  considerada  antijurídica. 

Como é visível,  trata-se de uma exclusão de antijuridicidade que não  

traz  em sua  essência uma faculdade, ou  exercício de um direito subjetivo.  E’  uma 

obrigação  imposta por lei com o caráter de um dever, e o agente deve ter 

consciência disso. A expressão “dever legal”  traça o limite da norma, que incide  

apenas nos deveres impostos por lei, excluídos os deveres morais ou resultantes de 

costumes ou normas religiosas. O prevalente é o dever legal, cujo cumprimento deve 

limitar-se ao que for estritamente permitido, pois configura-se a ilicitude com o 

excesso e o abuso.133 Os excessos   assumem a feição  do crime de  abuso de 

autoridade,  que tem procedimento próprio em lei especial – Lei 4.898/65 – ou 

mesmo de crimes comuns, dolosos ou culposos, a depender das circunstâncias. 

Muñoz Conde,  analisando  o abuso e a violência  no cumprimento do 

dever  legal,  diz que convém lembrar os princípios gerais das causas de justificação, 

pois embora a  configuração legal da descriminante discutida  não cite 

expressamente,  seguem  mantendo induvidosa vigência. É importante analisar o uso 

da violência por parte da autoridade ou de seus agentes,  que pode provocar lesões 

ou morte.  A gravidade desse fato tem levado a doutrina e a jurisprudência a sinalizar  

                                                 
133 FRAGOSO,  Heleno Cláudio.  Lições de direito penal, a nova parte geral.  Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 
199. 



os limites,  objetivando  evitar todo excesso ou desvio de poder. Os limites, em  

princípio, são  a necessidade racional de violência e sua adequação proporcional ao  

fato.  Mesmo que algum setor doutrinário e jurisprudencial entenda que também é 

necessária  a agressão  ilegítima,  quase idêntica à legítima defesa, geralmente é 

considerado este requisito para justificar o exercício da violência pela autoridade. 

Saliente-se que a autoridade pode fazer uso da violência, sem que tenha ocorrido 

agressão direta. Um exemplo dessa assertiva é  a necessidade de imobilizar um 

perigoso delinqüente que pretenda fugir.  Todavia, se existe uma agressão ilegítima,  

a melhor solução é a aplicação da legitima defesa.134

O estrito cumprimento de um dever legal  implica  o dever de 

obediência, imposto pelo direito objetivo.  Logo, o ato que corresponda ao conteúdo 

de uma ordem lícita não cria nenhum problema. No entanto,  podem ocorrer 

determinadas situações que obriguem ao cumprimento de certas ordens, apesar do 

seu caráter antijurídico.  Nesses casos,  se o agente  age de forma típica,  é 

compelido pelo dever de obediência,  estando o fato justificado. A propósito, cita 

Muñoz Conde o exemplo da ordem de prisão firmada por juiz competente contra um 

cidadão o qual o agente de polícia sabe que é inocente, sendo  motivo da prisão  

apenas  o rancor do juiz,   por  razões pessoais.  Segundo  o doutrinador espanhol,  

o agente de polícia pode apenas  verificar os requisitos formais,.devendo cumprir a 

ordem que o cidadão a  ser preso deve acatar,  sem oferecer resistência,  sem 

prejuízo, naturalmente,  das providências legais contra  a ordem de prisão  a  serem  

tomadas  posteriormente.135   

Evidencia-se, portanto, que a lei exige a determinadas pessoas o 

cumprimento de deveres, sejam agentes do poder público ou não.  Exemplos  

freqüentes na vida social  e que integram  o cotidiano do meio forense, da atividade 

policial  e das mais diversas repartições públicas  podem  ser chamados à colação.  
                                                 
134 Complementando a análise de Muñoz Conde, esclarece o doutrinador  espanhol  que “Em todo caso, se 
requiere la necesidad racional de la violencia para  restablecer el orden  jurídico perturbado, no estando 
justificada, por innecesaria, si, por ejemplo, es suficiente com cualquier outro tipo de medida no violenta. 
Finalmente, la violência, además de necesaria, há de ser proporcionada a la entidad del hecho que la motivó, 
evitando cualquier exceso, por más que aparentemente pueda estar autorizada por cualquier tipo de 
reglamentación administrativa.” CONDE, Francisco Muñoz y ARÁN, Mercedes Garcia.  Derecho penal, parte 
general. Valencia:  Tirant lo Blanch, 1998, p. 377.  
135 CONDE,  Francisco Muñoz y ARÁN,  Mercedes Garcia.  Derecho penal, parte general.  Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1998, p. 380. 



A prisão em flagrante,  preventiva ou temporária, efetuada  obedecendo às 

formalidades legais, não  constitui  constrangimento ilegal, seqüestro ou cárcere 

privado, crimes  tipificados  pela lei penal,  nem configura  o crime de abuso de 

autoridade previsto em lei especial ( Lei nº 4.898/65).  Ao contrário, a prisão daquele 

que for surpreendido praticando um crime, encontrado logo após ou perseguido em 

decorrência  do evento,  é dever legal da autoridade policial e seus  agentes (art. 301 

do C.P.P.).  Do mesmo modo, compete ao Oficial de Justiça  o cumprimento de 

mandados em diligências constrangedoras, a exemplo de prisões, busca e 

apreensão de pessoas e coisas,  despejo,  imissão de posse, cumprimento de 

decisões liminares decorrentes de ações cautelares, possessórias e tutela 

antecipada.  Também atende às  formalidades  instituídas pela lei, cumprindo o dever 

legal, o carcereiro que  conserva na cela o indivíduo  recolhido por força de prisão 

preventiva, fiscalizando-o para evitar a fuga.    

Detalhe imprescindível ao reconhecimento de uma causa de justificação 

são os seus requisitos.  Segundo René Ariel Dotti,  identificam  o estrito cumprimento 

do dever legal:  

a) a existência de um dever oriundo da lei em sentido amplo (lei, 
decreto-lei, decreto, portaria; 
b) o cumprimento desse dever por  parte de quem tem a competência 
funcional para fazê-lo; 
c) a consciência  de estar o agente cumprindo esse dever; 
d) atuação dentro dos estreitos limites fixados pela lei ou pelo 
regulamento.136

Tais requisitos, que enfatizam  o cumprimento de um  dever  de forma 

tão contundente,  poderiam conduzir  à reflexão de que o cumprimento de um dever, 

como causa de justificação, entra em colisão com uma sistemática objetiva, baseada 

na ponderação de bens e interesses. Sobre o assunto, diz Cobo Del Rosal que o 

dever, com potencial justificante, viria situar-se no centro da estrutura da infração, a 

prevalecer sobre o bem jurídico lesionado e posto em perigo pela realização do 

tipo.137

                                                 
136 DOTTI, René Ariel.  Curso de direito penal, parte geral.  Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 396. 
137 Complementando a explicação “in verbis”: “Asi habría que admitirlo, si los deberes jurídicos no fuesen sino la 
proyección personalizada de un mandato. Pero el dever no es más que la consecuencia de una valoración 
objetiva efectuada por la norma y es, de ese modo, el reflejo de un interés tan alto que prevalece sobre el 
protegido en el tipo, hasta el punto de que la lesión de este último se configura, em caso de conflito, como 



Afirme-se,  com Magalhães Noronha, que “a lei não pode punir quem 

cumpre um dever que ela impõe”138.  E lembrando Enrico Ferri quando diz que” a 

execução da lei é uma necessidade imprescindível da organização jurídica...”  é 

relevante transcrever  seu entendimento: 

... que se distingue das outras normas reguladoras da conduta social 
precisamente pela coerção física das suas sanções pessoais ou 
patrimoniais. Os funcionários e agentes públiicos têm o dever de 
executar a lei, usando das faculdades a eles reconhecidas pela 
própria lei. Pelo que os atos por eles realizados no cumprimento deste 
dever – mesmo com o uso das armas, nos casos previstos pela lei – 
muito embora danificando ou suprimindo interesses e direitos 
individuais  (propriedade, liberdade pessoal, vida, etc.) são secundum 
jus e, portanto, sem caráter criminoso, a menos que não ultrapassem 
em excessos, determinados ´por motivos anti-sociais, pelos quais o 
funcionário público abusa do seu poder.139

 

A norma penal, já foi afirmado, não pune aquele que cumpre o dever 

por  ela  imposto.  As condutas dos agentes públicos ou quaisquer outras pessoas 

que a norma agasalhe são atípicas e, dessa forma, não se pode admitir a legítima 

defesa ou qualquer outra forma de justificação, pelo simples fato de não ser possível 

à ordem jurídica acolher a idéia de rejeição de condutas que disciplinou e ordenou 

como corretas e lícitas, excluindo-as do alcance da tipicidade.140

 Certo é que  as colisões de deveres que surgem são  aparentes, 

inexistindo na ordem jurídica  tal fenômeno com deveres de igual hierarquia.  Seja 

qual for o conflito, uma das situações que abriga uma conduta possível   será sempre 

conforme o direito. 

 

 

 
                                                                                                                                                          
obligatoria. Esto sucede, v. g., en las hipótesis, citadas generalmente  en la doctrina, del testigo o del funcionario 
público, que al declarar o emitir informe a sus superiores se halla en la precisión de relatar hechos lesivos para la 
honra de un tercero. Aun cuando el testigo o el  funcionario sean conscientes de que están lesioando el honor 
ajeno, y lleven a cabo esa actividad gustosamente, esto es, con  animus iniuriandi, la antijuridicidad de su 
conducta quedará excluída si no rebasan en sus manifestaciones los limites del deber de información que les 
afecta.”. DEL ROSAL, Manoel Cobo  y  ANTÓN,  T. S. Vives.  Derecho penal, parte general.  Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1999,  pp. 478-479. 
138NORONHA, Edgard Magalhães.  Direito penal, parte geral.  1º vol.  São Paulo: Saraiva. 1974, p. 194.  
139 FERRI, Enrico.  Princípios de direito criminal.  Trad. Paolo Capitano.  Campinas: Bookseller, 1996, p. 426. 
140 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique.  Manual de direito penal brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1990, pp. 551-553. 



 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 
CAPÍTULO  V 

ESTUDO DE CASO:  A LEGÍTIMA DEFESA EM 
SITUAÇÃO REAL 

 
    

 
5.1.  BREVE NOÇÃO DA VISÃO DOUTRINÁRIA 

 
 

A  legítima defesa é a causa de justificação cuja teoria mereceu 

construção  mais ampla e cuidadosa. De significado nítido, seu alcance e 

conseqüências restaram  indiscutíveis, encontrando na doutrina afirmações como a 

de Eduardo Correia, ao ensinar que “a legítima defesa exclui a punição” por 

corresponder “à prevalência do justo contra o injusto”.141

A redação do artigo 25 do Código Penal, referindo-se a “direito seu ou 

de outrem”, estende a possibilidade de defesa a qualquer bem jurídico, contanto que 

não exceda os limites da  necessidade e da moderação. Exige-se, também, certa 

proporcionalidade entre a ação defensiva e a agressiva, naturalmente quando seja 

possível ao agredido usar o meio menos lesivo que  puder alcançar, para fazer face 

à agressão.142

As abordagens teóricas são inúmeras, nos mais diversos sistemas de 

direito positivo.  No entanto,  o processo é o instrumento mais perfeito que é dado ao 

operador do direito utilizar para conhecimento da descriminante, notadamente o que 

se desenvolve  sob o rito do Tribunal do Júri. Afastando a legítima defesa das 

páginas dos tratados, onde quedou sem vida, dissecada para melhor estudo, o 
                                                 
141CARVALHO, Américo  A. Taipa de.  A  legítima defesa.   Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 14. 
142 ZAFFARONI,  Eugenio Raúl e PIERANGELINI, José Henrique.  Manual de direito penal brasileiro, parte 
geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 580. 



procedimento do Júri Popular imprime vida e movimento à excludente,  conduzindo-a 

à situação real de encontro e convívio com a sociedade, que aprendeu a entender o 

instituto como o meio de defender bens jurídicos  frente a uma agressão e, ao 

mesmo tempo, defender o ordenamento jurídico ao repelir uma agressão ilegítima. 

Parafraseando Cerezo Mir, representaria o atendimento ao princípio “o Direito não 

deve ceder ante o injusto.”143

O injusto, entre outras hipóteses de bens protegidos pela ordem 

jurídica, materializa-se diante da agressão ilegítima ao bem jurídico mais importante, 

porque insubstituível: a vida. E é sobre esse bem jurídico inestimável que nos 

debruçamos no exame do Processo de nº  63/99, da 1ª Vara Privativa do Júri da 

Comarca de Salvador, Bahia, tendo como autora a Justiça Pública e como acusada 

Juscelina Cardoso de Jesus.   

O conjunto probatório e até mesmo as circunstâncias do fato não se 

ajustam à excludente invocada na tese da defesa, se o exame for rigoroso. No 

entanto, a visão do Júri Popular não é técnica, e o critério dos juízes leigos não se 

assemelha ao saber teórico e legalista do magistrado. A escolha do processo 

decorreu exatamente dos seus aspectos vulneráveis, que poderão prestar-se ao 

estudo do alcance do instituto da legítima defesa, ocorrendo a conduta típica  vista 

sob o ângulo da licitude conferida pela soberania do Júri. 

 

5.2. RELATO DO CASO NO INQUÉRITO POLICIAL 

Juscelina,  nascida na cidade de Alagoinhas, 
do recôncavo baiano,  à época do crime tinha 
dezenove anos de idade e residia na rua da 
Paz, nº 51 – E, Fazenda Grande, um dos 
bairros da periferia de Salvador onde está 
concentrado um dos segmentos da população 
de baixa renda. A denúncia, valendo-se dos 
informes do inquérito,  descreve que no dia 
26 de outubro de 1997, por volta das 16.00 

                                                 
143 MIR, José Cerezo.  Curso de derecho penal español.  Madrid: Tecnos, 1993, p. 417. 



horas, discutiu com duas vizinhas, Maria de 
Lourdes da Conceição e Raimunda Borges 
Nascimento, sendo palco da desavença a casa 
das vítimas. Após a discussão, Juscelina 
voltou à sua residência  para apanhar a arma 
que pertencia ao seu companheiro, um 
sargento da Polícia Militar de nome 
Francisco Garcia. A arma em questão, uma 
pistola Browning, calibre 7.65,  seria usada 
contra as vítimas, com a intenção de ceifar-
lhes a vida.  

Segundo consta  da acusação  preliminar,  a 
acusada descarregou  a pistola sem conseguir 
atingir as vítimas, como desejava. Frustrada 
pelo insucesso, passou a agredi-las 
fisicamente, causando-lhes escoriações 
diversas e equimoses, informações 
consubstanciadas no laudo de exame de 
lesões corporais de fls. 12, 13 e v. As 
circunstâncias descritas, como evidente, 
configuram o crime de duplo homicídio 
tentado, definindo a competência do Júri 
Popular para o julgamento.  

Seria desejável que a denúncia explicitasse o 
motivo da desavença e em que consistiu  “a 
circunstância alheia à vontade da acusada”. O 
comentário meramente formal, que apenas  
repete o texto legal,  não acrescenta muito à  
elucidação do fato. Por conseguinte, o 
inquérito policial será a fonte onde 
buscaremos as razões que levaram  Juscelina  
a discutir com Maria de  Lourdes e 
Raimunda.  

A portaria que  deu início ao procedimento 
policial limita-se à descrição  sucinta do fato, 
como é de praxe. As primeiras declarações 
colhidas são das vítimas. A primeira a ser 
ouvida, Raimunda Borges Nascimento, 



informa que horas antes do fato o 
companheiro de Juscelina estivera em sua 
casa convidando o cunhado Ronaldo para 
acompanhá-lo ao estádio, onde assistiriam a 
uma partida de futebol, e saíram juntos.  
Pouco mais de duas horas depois, a acusada 
irrompe em sua casa, ofendendo-a 
moralmente com palavras de baixo calão, 
bem como à sua irmã Maria de Lourdes. 
Afastou-se por alguns momentos para 
apanhar uma arma, que descarregou contra as 
duas sem conseguir atingi-las.  Não 
conseguindo o intento, voltou-se para a 
agressão física.  A segunda vítima, Maria de 
Lourdes Conceição Borges, oferece idêntica 
versão.  Apenas  o motivo da  desavença, até 
então nebuloso, surge mais compreensível. 
Maria de Lourdes afirma que Juscelina  
alimentando infundado ciúme, imaginava que 
as vítimas se interessavam por Francisco. Em 
suas declarações  faz referências a outras 
testemunhas  que presenciaram o fato. 

A seguir,  a autoridade policial  registra as 
declarações da mãe das vítimas,  D. Maria 
Conceição Borges. Segundo seu relato, estava 
repousando em sua casa, quando ouviu  a 
acusada dirigir-se às suas filhas com palavras 
de baixo calão. Momentos depois, ouviu 
diversos disparos de arma de fogo, sendo 
advertida por uma vizinha de que não deveria 
sair  para não ser atingida pelos disparos.  A 
munição teria esgotado, dando às vítimas a 
oportunidade de tomar a arma, atitude que 
desencadeou a luta corporal  desenrolada 
entre acusada e vítimas. 

O laudo médico-legal comprova os 
ferimentos sofridos pelas vítimas, limitados a 
escoriações e equimoses. Somente Raimunda 



Borges do Nascimento sofreu “ferida contusa 
suturada, com 2,5cm de extensão, na região 
occipital” (fls. 12 e v. e 13). A acusada  
apresentava apenas escoriações e, alegando 
gravidez, suspeitava de abortamento em 
conseqüência do episódio, o que não foi 
confirmado (fls. 15-16).  Vale salientar que 
os ferimentos sofridos pelas vítimas não 
configuravam lesão corporal de natureza 
grave, apresentando, os dois laudos, respostas 
negativas do 3º ao 6º quesitos. 

O companheiro  da  acusada, requisitado para 
prestar declarações,  não foi apresentado à 
época pelo fato de já ter sido excluído da 
corporação por indisciplina, mais 
precisamente, embriaguez em serviço. A 
arma foi periciada, confirmando-se o uso 
recente. 

Juscelina,  interrogada pela autoridade 
policial, não hesitou em confessar que 
efetuou quatro disparos contra Raimunda e 
Maria de Lourdes, dando também coronhadas 
com a pistola – uma em Lourdes e duas em 
Raimunda – além de uma mordida em 
Lourdes. Modifica, no entanto, um aspecto 
importante da descrição do evento, qual seja 
o local onde ocorreu.  Segundo a acusada, as 
vítimas  invadiram sua residência para 
agredi-la com socos, ponta-pés e pauladas, 
dirigindo-lhe, ao mesmo tempo, palavras de 
baixo calão. Não omite o fato de ter apanhado 
a arma  para defender-se, acrescentando que 
fez quatro disparos contra Raimunda sem 
atingi-la, sendo desarmada pela mesma.  Na  
oportunidade,  afirma  que desconfiava da 
existência de um relacionamento amoroso 
entre Raimunda e seu companheiro, àquela 
altura já falecido, conforme certidão de óbito 



apresentada pela acusada e juntada aos autos. 
Enfatiza  a má conduta social das vítimas,  
que  provocavam brigas  repetidas  com os 
vizinhos  e faziam uso de bebidas alcoólicas. 
Por fim, acredita ter agido em legítima defesa 
própria e da criança que gestava. 

Saliente-se, por oportuno, que o fato ocorreu 
em  26.10.1997, e  Juscelina foi interrogada 
pela autoridade policial em 14.11.1998. Mais 
de um ano depois. Em se tratando de 
homicídio tentado que teve lesões leves como 
conseqüência, os detalhes vão  perdendo a 
nitidez e o interesse, chegando ao Júri 
Popular desfigurado  e pobre de motivação 
para a formação de um juízo de valor. 

Maria de Lourdes, ao prestar declarações, 
aponta duas testemunhas presenciais, D. 
Genilda e Claudinho. O fato ocorreu em 26 
de outubro de 1997, é bom repetir.  D. 
Genilda foi ouvida em 19.04.99, e o rapaz de 
prenome Cláudio já havia morrido quando a 
intimação chegou a sua residência (fls. 36-39 
dos autos). Nada acrescentou a testemunha 
inquirida tardiamente:  nada ouviu, nada 
sabia, limitando-se a conduzir sua filha 
menor, que brincava na porta,  para dentro de 
casa, segundo afirma em seu depoimento. 

Encerrou-se a investigação  com uma prova 
de pobreza extrema, oscilando entre a versão 
das vítimas, contrapondo-se à versão da 
acusada. Como se não bastasse,  
transferências de delegados interromperam o 
andamento regular do procedimento policial 
e, até a morte interfere, impedindo a 
inquirição de uma testemunha que poderia 
contribuir na busca da verdade. 



A descrição corresponde, sem dúvida, à 
amostragem do procedimento destinado à 
apuração preliminar das infrações penais, 
suas mazelas e distorções. A instrução 
extrajudicial, que tem a incumbência de 
reunir elementos acerca de uma infração 
penal, nem sempre cumpre seu papel, 
colaborando para que o juiz singular ou o Júri 
Popular conduzam um julgamento com base 
na verdade material. No caso em análise,  
defrontamo-nos com dois dos maiores 
defeitos do inquérito policial, que o fragiliza 
e compromete a credibilidade:  a falta de 
habilidade ou o desinteresse da autoridade 
policial em desenvolver investigações 
esclarecedoras;  o temor ou indiferença da 
testemunha em cumprir o seu dever de 
contribuir para o esclarecimento de um crime. 
O primeiro, a solução é administrativa e 
perfeitamente viável; o segundo reflete a 
insegurança em que vive o cidadão e a total 
desconfiança no papel dos poderes 
constituídos, vistos como uma abstração pelo 
homem do povo, incapazes de garantir sua 
vida e segurança, se  assumir a defesa da 
sociedade para esclarecer a prática de um 
crime. Por esse motivo, muitas testemunhas 
comparecem para nada dizer. É o que vemos 
no  quotidiano  das varas criminais. Cabe 
àqueles que conduzem a investigação e aos 
que exercem a função judicante,  conduzir a 
prova  com a habilidade necessária  para 
extrair  a informação  que  possibilite uma 
visão  mais próxima  das circunstâncias do  
fato delituoso, tentando suprir falhas  
advindas, por vezes, de  uma situação 
material desfavorável. 

 

5.3.  A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO PENAL 



Tem início a instrução em juízo. O interrogatório de Juscelina  

foi extremamente reduzido e ela repete, naquela oportunidade, que foi 

agredida pelas  vítimas e não queria matá-las. Segundo alega, atirou nas 

vítimas  porque as duas tentaram tomar-lhe o marido (fl. 37). Afirmando 

não ter atingido nenhuma delas, esclarece que Raimunda efetivamente 

teve um caso amoroso com  o seu marido  e invadiu sua casa, levando-a 

a defender-se de uma agressão injusta. 

Revelaram-se inúteis as diligências empreendidas para 

localizar as testemunhas, excetuando-se Vera Lúcia Soares de Jesus, 

que confirma a versão da denúncia,  afirmando ter presenciado o crime e 

o momento em que Juscelina  esgotou a munição disparando contra as 

vítimas.  

Encerrou-se  a instrução com a inquirição de uma única 

testemunha, cujo depoimento confirma a versão da acusação. Em suas 

alegações, a representante do Ministério Público  considera indiscutíveis 

a autoria e a materialidade e busca provar a existência do concurso 

material de crimes apontado pela denúncia, requerendo a pronúncia da 

acusada como incursa  no art. 121, caput,  combinado com o art. 14, 

ambos do Código Penal.  A defesa  apresenta o pedido de 

desclassificação,  em suas alegações finais, como a solução  que 

entende mais justa e coerente para a decisão que encerra a primeira 

fase do processo. 

Na decisão de pronúncia, o juiz  acolhe a denúncia e 

encaminha a acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri. Proferindo 

uma decisão na qual fundamentos dogmáticos associam-se ao exame 



da prova, e citações diversas de fontes jurisprudenciais são usadas a 

título de respaldo  e ilustração, conclui  pelo duplo homicídio simples, na 

forma tentada. 

Irresignada com a decisão, a Defensoria Pública apresenta 

recurso em sentido estrito,  pretendendo a impronúncia. Observa-se que 

a defesa, indecisa, oscila entre a desclassificação, nas razões finais, e a 

impronúncia  no recurso em sentido estrito. Este último não mereceu 

acolhida no primeiro grau, negando-se a retratação. Nesse ínterim, foi 

decretada a prisão preventiva da acusada  por não ter sido encontrada 

no endereço dos autos, impossibilitando a intimação para uma audiência  

O Tribunal negou provimento ao recurso, enquanto se 

sucediam, no primeiro grau, as postulações voltadas à revogação da 

prisão preventiva. 

No libelo crime acusatório, o Ministério Público compromete-

se a provar a materialidade e a autoria do crime tentado, em duas séries, 

manifestando o desejo de ouvir testemunhas em plenário por ocasião do 

julgamento. Nada foi requerido pela defesa na contrariedade ao libelo. 

 

5.4.  O  JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR 

Cumpridas as formalidades essenciais à sessão de julgamento, 

observa-se que o interrogatório de Juscelina, na oportunidade, é bem diverso da 

lacônica declaração  prestada no início da instrução. Reafirma que as vítimas 

entraram em sua casa para agredi-la, apontando como motivo a existência de um 

triângulo amoroso, do qual eram figurantes as vítimas e seu marido. Digno de 

registro no interrogatório é a presença do contraditório, com a intervenção do 



Ministério Público e da defesa, bem como dos jurados,  em perfeita consonância com 

o princípio da ampla defesa que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 

consagra. Diante da norma constitucional, respeitável corrente doutrinária entende 

não mais prevalecer o art. 187 do Código de Processo Penal, interpretação acolhida 

pelos operadores do direito que conduziram o julgamento.144

Não foram ouvidas testemunhas em plenário e durante o debate não se 

fez leitura de peças,  é o que registra a ata (fls. 139/140).  O questionário, em duas 

séries,  revela  a tese escolhida pela defesa – legítima defesa própria - que mereceu  

a aceitação do Conselho de Sentença, resultando na absolvição da acusada.  

As respostas ao questionário, revelam  o nível de 

compreensão dos jurados,  o exercício pleno da soberania, o propósito 

de julgar contra a prova dos autos, entre outros vícios e virtudes que 

estigmatizam ou enaltecem o julgamento popular. As respostas aos 

quesitos, coerentes ou incoerentes, também revelam, eventualmente, a 

habilidade do magistrado em explicar os quesitos de forma simples e 

objetiva, facilitando a atuação dos juizes leigos. No processo analisado, 

por exemplo, na primeira série,  observa-se que o primeiro quesito é 

acolhido por seis votos contra um. Na segunda série,  no mesmo quesito,  

a votação muda  para sete votos a zero. Evidentemente o jurado 

inicialmente não entendeu o alcance das expressões “autoria” e 

”materialidade”, conseguindo contrariar a própria acusada, que confessa 

o crime, corrigindo o equívoco na segunda série, sem prejuízo para o 

julgamento. A irresignação da acusação será aplacada com o exercício 

do direito de apelar ao segundo grau. Ocorrendo novo julgamento  e  

idêntica a decisão dos jurados, a legítima defesa prevalecerá 
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assegurada pela soberania do Júri Popular,  ainda que não  resista  à  

ótica tecnicista e não corresponda à verdade material. 

 

5.5. AS DUAS FACES DA LEGÍTIMA DEFESA:  análise da tese no júri popular 

Os dados que possibilitaram este relato pertencem a um 

processo instaurado  para apurar  um delito, cuja prova ficou restrita às 

versões conflitantes da acusada e das vítimas, e a única testemunha 

existente – por sinal favorável à acusação –  prestou depoimento  em 

três linhas. A prova, portanto, é frágil, precária, duvidosa, mormente se 

vai ser utilizada para respaldar uma descriminante. Provavelmente se 

fosse submetida a um julgamento técnico, a tese da defesa não teria 

êxito. A versão da acusada, alegando legítima defesa própria, não seria 

suficiente  para formar o convencimento do magistrado, operador do 

direito, habituado a projetar sua visão tecnicista  nos processos que 

preside.  

Examinada a face  apresentada pelo fato, do ângulo do direito positivo, 

a absolvição da acusada  corresponde a um julgamento “manifestamente contrário à 

prova dos autos”,  como expressa o art.  593, III, d, do Código de Processo Penal. A  

causa justificativa necessitaria de prova convincente que permitisse vislumbrar a 

agressão  injusta, atual ou iminente,  e o uso dos meios necessários de forma 

moderada. Tais pressupostos não correspondem à situação de Juscelina. Ignora-se 

se a agressão foi efetivamente injusta, inexistindo, do mesmo modo, dados 

confiáveis da atualidade.  Acresce, ainda, que a própria acusada admite que se valeu 

de uma pistola de calibre 7.65, para defender-se de tapas, arranhões, murros e 

outros golpes comuns às lutas entre mulheres.  O meio escolhido para a defesa 

descaracterizou inteiramente o instituto invocado como descriminante,  

apresentando-se como o oposto ao meio necessário e à moderação. 



Com  efeito,  as circunstâncias do fato  afastam a possibilidade de 

legítima defesa.  A desclassificação seria  o máximo que a defesa poderia pretender, 

por se tratar de um julgamento da competência do Júri Popular. Se a decisão 

perseguida fosse a   mais coerente e lógica, assentada nos ditames do direito 

positivo, a denúncia seria procedente. Nessa linha de raciocínio, este processo 

poderia ser citado como o exemplo das distorções do Tribunal do Júri e dos 

equívocos cometidos pelos juízes leigos, comandados pelas mais desencontradas 

emoções,  à mercê  dos advogados  que trocam  o direito pela retórica barata.   Essa 

é uma das faces da legítima defesa no Júri. 

Veja-se a outra face. O processo examinado  traz à lume  

uma  contenda entre três  mulheres que disputavam  o mesmo homem.  

Passaram  à  luta corporal, que as vítimas enfrentaram  sem  armas de 

qualquer espécie, e a acusada  escudada em uma pistola 7.65 mm,  

utilizando-a para fazer vários disparos contra as vítimas sem conseguir 

atingi-las.  Resultaram da briga  escoriações e hematomas sem maior 

gravidade e uma sutura  na região occipital de uma das vítimas, de 2,5 

cm, também sem maior significado como lesão, todas classificadas como 

leves.  Francisco, companheiro de Juscelina,  já havia falecido, quando 

ela foi interrogada pelo delegado; a morte de uma testemunha  que teria 

presenciado o fato, contribuiu para torná-lo  ainda mais nebuloso.  

Saliente-se que os jurados  tomaram conhecimento do fato, quando não 

existiam sequer as cicatrizes das lesões leves. Não  ouviram as 

declarações das vítimas e nem  lhes foi dado ouvir a testemunha da 

instrução em plenário. Como não podem enxergar através da ótica 

tecnicista, sepultaram o fato que não deixou cicatrizes visíveis, nem 

trouxe conseqüências danosas,  no acolhimento à tese da legítima 

defesa. 



A legítima defesa submetida à apreciação do Tribunal do Júri extrapola 

a autorização do Estado para a autodefesa de bens e interesses, autorização que ao 

mesmo tempo contribui  “para a afirmação da ordem jurídica e reforça o direito à 

proteção de certos valores ético-sociais.”145  A  palavra de ordem  no Júri Popular é o 

bom senso.  A participação popular imprime o traço principal e peculiar à instituição 

do Júri, que é a conotação democrática, contraponto em um sistema penal 

profundamente positivista, muitas vezes insensível  aos  sentimentos e carências do 

ser humano, insensível até mesmo à dinâmica da realidade social.  

Decidiram os jurados contra a prova dos autos. E o fizeram sem a 

preocupação de externar a vontade da lei,  voltados, provavelmente,  para o solene 

juramento de agir “de acordo com suas consciências e os ditames da justiça”. O 

desconhecimento da técnica,  no caso ora discutido,  foi o fator que permitiu a 

apreciação pelo bom senso,  muitas vezes diluído em meio ao saber teórico e 

legalista do magistrado.  A  absolvição de Juscelina, sob a égide da legítima defesa,  

situa a sabedoria acima da  lei,  nas palavras de  Cesare Beccaria  ao afirmar: “lei 

sábia e cujos efeitos são sempre felizes é a que prescreve que cada um seja julgado 

por seus pares”.146   

Casos existiram e existirão sempre de julgamentos marcados 

por erros, absolvições indevidas e condenações equivocadas. Afinal,  

magistrados e jurados são seres humanos,  possuindo todos os defeitos 

inerentes à espécie.  O livre convencimento dos jurados, com a noção de 

justiça do homem médio, poderia inspirar-se em Beccaria, cuja leitura 

nunca tiveram o privilégio de fazer.  O homem do povo desconhece o 

texto, embora pratique instintivamente:  

Quando as leis são claras e precisas, o dever do juiz limita-se 
à constatação do fato. Si são necessárias destreza e 
habilidade na investigação das provas de um delito, si se 
requerem clareza e precisão na maneira de apresentar o seu 
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resultado, para  julgar segundo esse mesmo resultado, basta 
o simples bom-senso: guia menos enganador do que todo o 
saber de um juiz acostumado a só procurar culpados por toda 
a parte e levar tudo ao sistema que adotou segundo os seus 
estudos.147

 

Nas palavras de Francesco Carnelutti, o trabalho do juiz no processo 

tem como resultado “aquele pouco de justiça”, que é consentida, acrescentando que 

“o direito não pode fazer milagres, e o processo, ainda menos”.148 Não estando 

presos ao tecnicismo emanado da lei, os jurados preferiram absolver Juscelina, sem 

provas convincentes. No cotejo entre as duas  versões, ficaram com a acusada, que 

se dizia vítima de agressão injusta, no início da gravidez. Se  ao juiz é dado apenas 

distribuir  “um pouco de justiça”, como afirma o processualista italiano,  aos jurados  

é  facultado decidir  livremente,  orientados pelo senso comum. Em verdade, a 

intervenção da sociedade, além de efetiva manifestação democrática, é reconhecida 

como garantia fundamental, pelo menos formalmente, é o que define a Constituição. 

No pertinente às críticas do desempenho dos juízes de fato  poderiam estender-se a 

outros segmentos  da ordem jurídica, a outros institutos, todos atuando dentro de 

uma realidade possível  e precisando de um sopro de renovação.     
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

Nessas reflexões sobre a antijuridicidade e as causas justificativas, maior 

destaque  foi conferido à legítima defesa. Se a antijuridicidade, em seu significado, traz  ínsita 

a idéia de discordância entre  a conduta e a norma, a causa justificativa impede que o ato 

ilícito seja considerado delito  e contrário à ordem  jurídica.  As circunstâncias que revestem o 

agir em defesa própria ou de outrem, mais do que qualquer outra descriminante, demonstram 

como a ilicitude do ato pode converter-se  em direito/dever de defesa. São distinções mais 

precisas e claras no tratamento dado à legítima defesa pela doutrina e, principalmente, pela 

visão do instituto  em situação real. 

Outras descriminantes mereceram atenção e complementam a idéia central, 

notadamente o estado de necessidade.  Semelhantes as duas causas permissivas em alguns 

aspectos, seguem caminhos diferentes a partir do momento em que o interesse legítimo 

prevalece na legítima defesa contrapondo-se à agressão injusta. No estado de necessidade não 

se cogita de agressão injusta. Sem dúvida, a legítima defesa tem feição própria e não se 

confunde com  as demais causas de justificação. 

Normativamente,  falar-se em justificação de conduta típica  não é uma 

exceção.  Se uma conduta  formal e abstratamente típica  é  autorizada pela ordem jurídica, 

não é apenas tolerada, mas sim aprovada pelo direito positivo.  Parece claro que  as causas de 

justificação, melhor dizendo, as mais citadas pela doutrina e, provavelmente, as  mais 

frequentes na prática, como a legítima defesa e o estado de necessidade, não podem ser vistas 

como meramente toleradas ou como exceções.  Inversamente, devem ser consideradas, teórica 

e praticamente, como algo valorado positivamente pelo Direito. 



Com efeito,  o ato de  defesa é legítimo porque representa o enfrentamento do 

Direito contra o injusto e o prevalecimento da ordem jurídica,  como um todo,  contra o fato 

ilegítimo que o vulnera. A necessidade premente de evitar-se o perecimento de bens  ou a 

lesão de interesses protegidos,  cria a autorização para a autodefesa, contribuindo, a um só 

tempo, para a afirmação da ordem jurídica  e fortalecimento do direito à proteção de certos 

valores ético-sociais. A autodefesa discutida não  é uma  delegação estatal,  e sim, o 

reconhecimento, pela ordem jurídica,  de que uma agressão ilícita não pode sobrepor-se à 

situação de fato configuradora de atos necessários e  inadiáveis de defesa de direitos. 

Decerto existem limites que não podem ser ultrapassados na defesa de direitos. 

Se o agredido  usa um meio  que excede o necessário ou o emprego desse meio é feito sem a 

moderação devida, invade o limite permitido  e penetra no campo indesejável do excesso na 

defesa. Nessa circunstância, a situação não deve ser  encarada com demasiado rigor. A 

violência ou o ataque súbito, a importância do bem a ser resguardado  podem produzir  no  

ânimo do agredido uma perturbação que impede  observar   a paridade entre o ataque e a 

repulsa. Vale considerar, ainda, as circunstâncias e condições do ataque, a natureza ou 

situação do bem  e os meios que estavam ao alcance do ofendido para defender-se com 

eficácia. Em alguns casos, a pessoa agredida dispõe apenas daquele meio excessivo que usou,  

hipótese em que pode ser legitimamente empregado. 

Por outro lado, o excesso pode ser doloso. O agredido, descontrolando-se e 

tomado pela ira, é levado a exceder consciente e voluntariamente, ao valer-se dos meios ao seu 

alcance para defender-se, os limites do necessário ou a moderação aconselhada. Tal 

comportamento  representa a ausência de um elemento vital do instituto, tendo como resultado 

a punição como crime doloso. 

É  de ver-se que a ocorrência do excesso não tem o condão de elidir o quadro 

originário de agressão e defesa composto pelas pessoas envolvidas na disputa. Por esse 

motivo, o Direito Penal continua considerando justificada a reação defensiva  e  leva em conta, 

para efeito de punição, a conduta excessiva, que exorbita da necessidade ou da moderação, ou 

seja, aquela conduta formada de atos  desnecessários ou imoderados, situados além do limite 

indispensável para a defesa. 



Nesse contexto, a instituição do Júri  foi objeto de menção especial. Figura  no 

segundo capítulo e serve de tema ao quinto capítulo, que apresenta a legítima defesa em 

situação real. Com efeito, a presença do Júri Popular é pertinente em qualquer  reflexão sobre 

a legítima defesa, tendo em vista que o tribunal popular é o único competente para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida, bem mais valioso protegido pela ordem jurídica 

e, em conseqüência, tutelado pela excludente de ilicitude. 

Entre as críticas dirigidas ao Tribunal do Júri, a mais freqüente diz respeito à 

complexidade dos questionários, veículos das perguntas ensejadoras da condenação ou 

absolvição. Segundo os opositores, tais questionários  não poderiam ser submetidos à 

apreciação de pessoas que não possuem conhecimentos técnicos  ou são portadoras de 

conhecimentos mínimos. No que pertine ao questionário da legítima defesa, não se pode negar 

a complexidade das perguntas obrigatórias  que fogem à compreensão do leigo, criando a 

possibilidade de um equívoco no julgamento.  As figuras da moderação e do excesso (culposo 

e doloso),  são de difícil absorção  por quem não está afeito aos conceitos do Direito Penal, 

motivando as respostas equivocadas.  Um cuidado maior do juiz presidente nas explicações  

que precedem  a votação  é fator decisivo para minimizar o problema  cuja solução definitiva  

virá  das modificações necessárias à lei processual, para que sejam oferecidas normas 

processuais  mais compatíveis  com a condição dos juízes de fato. 

A abordagem da legítima defesa em situação real esteve voltada para um 

processo  cuja prova  no procedimento inquisitório foi precária, agravando-se no curso da 

instrução, com a ausência de testemunhas imprescindíveis. É compreensível que o juiz tenha 

evitado a absolvição sumária. Ocorre, no entanto, que predominam decisões semelhantes,  nas 

quais o réu é pronunciado e conduzido a julgamento pelo Tribunal do Júri, quando a situação 

fática é de legítima defesa  induvidosa, secundada pela prova cristalina colhida de 

depoimentos unânimes. E o réu não é absolvido sumariamente, apesar  da  imposição legal, 

representada pelo art. 411 do Código de Processo Penal. Essas hipóteses não significam 

subtração da competência do Júri Popular. Se o conjunto probatório, na totalidade, é favorável 

ao réu, não há porque sujeitar um cidadão que efetivamente exerceu o seu direito de defesa 

contra uma agressão injusta, ao constrangimento de um processo bifásico, no qual o princípio 

da publicidade encontra plena receptividade. O procedimento policial e a ação penal já 



representam, para quem se encontra sob o pálio de uma causa justificativa, castigo imerecido 

que não deveria prosseguir. 

Em verdade, a participação popular no Júri, vista por muitos como inadequada, 

contribui para que sistema penal  positivista fique mais próximo da realidade social, 

propiciando a realização de julgamentos que promovem a efetiva aplicação do Direito, antes 

de externarem a vontade da lei, instrumento eventual do poder.  

Naturalmente argumentos favoráveis e críticas impiedosas estão presentes na 

dogmática jurídica. Visto pelo aspecto positivo ou negativo, não se pode atribuir ao Júri a 

responsabilidade pelas demandas judiciais resultantes de uma sociedade injusta.  Se faltavam 

requisitos essenciais à legitima defesa e foi reconhecida pelos juízes de fato, não se pode 

omitir a possibilidade do error in iudicando nas decisões do juiz togado, os muitos 

julgamentos equivocados e injustos, humano e falível o magistrado como qualquer jurado. Em 

última analise, a instituição do Júri , com todos os seus erros e acertos, pode ser entendida 

como um caminho para a verdadeira participação popular nos mecanismos de aplicação da lei, 

continuando seu caminho de abrigo legítimo das causas justificativas, notadamente da legítima 

defesa em todas as suas espécies. 
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