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RESUMO

A legítima defesa é uma previsão legal, expressa no art. 23 de nosso código penal como uma das causas de exclusão da ilicitude e temos sua 
previsão e explicação no artigo vinte e cindo do código penal. Esta pesquisa tem como objetivo explicar primeiramente os aspectos desejados e 
pretendidos pelo legislador a nível de eficácia. Umas das primeiras questões é a adição de um novo parágrafo ao artigo vinte e três. Em sua 
redação (§ 2º, art.23 do projeto de lei) ele diz que o juíz pode atenuar a pena até a metade se de acordo com o caso concreto, entender que a 
conduta resultou de escusável medo, violenta emoção e outras hipóteses, a fim de proteger e dar mais respaldo a uma vítima que estiver 
interrompendo uma injusta agressão e por força da circunstâncias vier acabar cometendo algum excesso. Outra mudança vem no artigo vinte e 
cinco do CP com a adição de dois incisos que dão respaldo aos nossos agentes de segurança pública para que eles possam prevenir uma injusta 
agressão, conforme está escrito na redação do projeto. Trataremos agora das questões problemáticas e controversas desse projeto 
respectivamente. A que se refere ao artigo vinte e três se depara com seu problema em relação a uma certa “discordância” com o artigo vinte e 
oito de nosso código, pois essa norma diz expressamente em seu inciso primeiro que não afastam a ilicitude a emoção ou a paixão, e isso gera 
alguns problemas tanto em aspectos jurídicos devida a interpretação que pode ser relativamente difusa, quanto também em aspectos de eficácia, 
pois pode-se parecer que está se dando certa “legitimidade” aos excessos que nosso código busca coibir. Outra questão proporcionalmente
problemática ou até mais, são os dois incisos do artigo vinte e cinco. Eles são problemáticos pois em seu caput, a redação fala “interromper uma 
injusta agressão” enquanto nos incisos diz “prevenir uma injusta agressão”, o grande problema dessa redação é que muitas pessoas temem e 
acreditam que isso dá margem para uma “execução institucionalizada” por parte do Estado, aumentando a violência policial com esse respaldo 
jurídico. As metodologias utilizadas serão a pesquisa bibliográfica e documental, que buscarão as relações efetivas das teorias e doutrinas, além 
de exemplos na legislação pertinente. Os resultados apresentados são: que em função destas discordâncias expostas, este projeto pode 
promover algumas inseguranças jurídicas e não surtir a eficácia desejada que visa com tais mudanças. Conclusão: Destarte, para que não se gere 
tais problemas será necessário fazer mudanças no que tange ao aspecto da legítima defesa no Pacote Anticrime para que seja mais coerente com 
todo nosso ordenamento jurídico e reduzindo ao máximo interpretações difusas ou simplesmente não alterando o que já está em vigência sobre 
este tema.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


