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Excludente da ilicitude

As excludentes de ilicitude estão previstas no artigo 23 do Código Penal. São elas: o
estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o
exercício regular de direito.

Artigo 23, CP:
Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Sobre a relação (ou o grau de relação) entre o fato típico e a ilicitude formaram-se várias
correntes doutrinárias, com repercussões práticas no âmbito processual, especialmente,
na questão do ônus da prova e do princípio do in dubio pro reo . Dentre as teorias
referidas podemos destacar:
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a) Teoria da autonomia ou absoluta independência, pela qual a tipicidade não tem
qualquer relação com a ilicitude, de tal sorte que, ocorrido o fato típico, não se pode
afirmar que ele é presumidamente ilícito, ainda que seja uma presunção relativa;

b) Teoria da “ratio cognoscendi”, pela qual, se há fato típico, presume-se, relativamente,
que ele é ilícito; o fato típico é o indício da ilicitude, que deve ser afastada mediante
prova em contrário, a cargo da defesa. Ao contrário da primeira corrente, não há aqui
uma absoluta independência entre esses dois substratos do crime, mas uma relativa
interdependência;

c) Teoria da “ratio essendi”, que cria o conceito de tipo total do injusto, levando a
ilicitude para o campo da tipicidade. Em outras palavras, a ilicitude é a essência da
tipicidade, numa absoluta relação de dependência entre esses elementos do delito. Não
havendo ilicitude, não há fato típico.
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Causa supralegal da exclusão da ilicitude:

A causa supralegal não está prevista em lei. Entretanto, ao considerarmos que o

consentimento exclui a ilicitude do fato ao tratar de interesse jurídico livremente

disponível e justificável, pode-se afirmar que não é punível a ofensa, bem como quem

coloca em perigo de lesão determinado direito de que se tenha consentimento da pessoa

que dele possa legalmente dispor.

Apenas o consentimento da vítima não é suficiente para excluir toda e qualquer figura

típica. Para isso, alguns requisitos devem ser preenchidos, tais como: a disponibilidade do

bem jurídico tutelado pela norma, a validade do consentimento, a necessidade de este

último ser manifestado de forma livre e por pessoa capaz, e a anterioridade ou

simultaneidade entre o crime e o consentimento.
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Estado de necessidade

Artigo 24, CP:
"Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo
atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se".

São requisitos do estado de necessidade perante a lei penal brasileira:
a) a ameaça a direito próprio ou alheio;
b) a existência de um perigo atual e inevitável;
c) a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado;
d) uma situação não provocada voluntariamente pelo agente;
e) o conhecimento da situação de fato justificante.
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Na teoria unitária, exclui-se a ilicitude do ato quando se sacrifica um bem jurídico de
valor igual ou inferior ao preservado. Caso a lesão seja a bem jurídico de valor superior,
subsiste o crime, sendo possível uma redução da pena de um a dois terços, nos termos
art. 24, § 2º, CP. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro.

Na teoria diferenciadora, subdivide-se o estado de necessidade em dois tipos: o estado
de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante.

O perigo exigido pelo estado de necessidade deve, necessariamente, ser real, ou seja,
comprovado concretamente, e atual, ou seja, não comportando o perigo iminente,
como na legítima defesa, embora parte da doutrina (não dominante) advogue ser
possível a analogia “in bonam partem”- o que, de fato, não deve prevalecer, pois
preferiu o legislador não o tratar de maneira semelhante.
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Legítima defesa

Artigo 25, CP:
“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

O instituto da legítima defesa corresponde a um comportamento de defesa inerente à
ação humana quando injustamente agredido. Em razão de sua compreensão como
direito natural, esse instituto foi aceito por praticamente todos os sistemas jurídicos,
quase sempre como causa de exclusão da ilicitude, desde as mais remotas civilizações.

REQUISITOS: A análise do artigo 25 revela a dependência da legítima defesa dos
seguintes requisitos cumulativos: (1) agressão e (2) reação.
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1) Agressão:

É toda ação ou omissão exclusivamente humana, consciente e voluntária, que lesa ou

expõe a perigo de lesão um bem ou interesse consagrado pelo ordenamento jurídico.

Não pode ser efetuada por animal, pela falta de consciência e voluntariedade. Assim,

repelir agressão de animal recai na exclusão da ilicitude pelo estado de necessidade.

Nada impede, contudo, que os animais sejam utilizados como instrumentos do crime,

ocasião em que a legítima defesa será contra o dono do animal.

A agressão pode emanar de um inimputável, posto que o fato agressor por ele cometido

é típico e ilícito, faltando-lhe apenas a culpabilidade.

A agressão também pode ocorrer por meio de omissão, quando esta se apresenta

idônea a causa dano, quando o omitente tinha o dever jurídico de agir.

Não obstante o requisito "agressão", ela deve vir acompanhada de três elementos:
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a) agressão injusta: é aquela de natureza ilícita, contrária ao direito. Não se exige que

seja contrária ao ordenamento penal, mas apenas que o ofendido não esteja

obrigado a suportá-la.

b) agressão atual ou iminente: atual é a agressão presente, já iniciada e não

concretizada. Iminente é a agressão prestes a ocorrer. A agressão futura (remota) ou

passada (pretérita) não autoriza a ação em legítima defesa.

c) agressão a direito próprio ou alheio: qualquer bem jurídico pode ser protegido pela

legítima defesa, ainda que pertencente a outra pessoa, com amparo no princípio da

solidariedade humana.

A reação contra a legítima defesa de terceiros pode atingir até mesmo o próprio titular

do bem jurídico protegido.
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Em suma, todo patrimônio jurídico do indivíduo que se deve ter por inviolável, deve ser

defendido, repelindo a injusta agressão com a força necessária, seja de pessoa física,

jurídica, de um feto (direito do nascituro) ou até mesmo de um cadáver (respeito à

família).

2) Reação:

Reação é a conduta que repele a agressão, utilizando-se dos meios necessários para

defender o bem jurídico tutelado.

a) reação com os meios necessários: são os meios de que dispõe o ofendido para

repelir a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, no

momento em que é praticada. A reação trata-se de uma medida protetiva destinada

aos bens jurídicos, portanto, não deve funcionar como uma punição ao agente

agressivo, mas, como forma de defesa, deve ser a menos lesiva possível.
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A análise do cabimento dos meios necessários deve ser feita caso a caso. Muitas vezes,

não se pode calcular a resposta do ofendido, visto que a reação pode ser, até mesmo,

desproporcional à agressão em um contexto em que era a única defesa disponível no

momento. Assim, restará caracterizada a legítima defesa.

Legitima Defesa e a Vingança:

A legítima defesa possui um caráter de reação que deve estar presente nos momentos

objetivo e subjetivo da conduta.

A agressão deve estar configurada e a reação deve estar consciente na mente do

ofendido. Contudo, nada impede que se ajunte ao seu psíquico um desejo pessoal de

vingança, desde que não exceda os limites da necessidade de defesa.


