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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo explicar sobre os crimes aberrantes e sobre 

a legítima defesa, de forma abreviada, tendo um maior enfoque ao analisar a questão do erro 

na execução quando ocorrer em legítima defesa, tendo em vista que este desvio no ataque 

não exclui esta possibilidade de excludente de ilicitude, observar também, buscando 

informações e soluções por meio de doutrinas e jurisprudências acerca do tema, se esses 

casos podem ser resolvidos envolvendo a área civil, sempre visando qual a pena que deve 

ser cumprida pelo agente que acaba por cometer este ato sem intenção de ferir ou matar um 

terceiro, e observando, também, o que qualifica um caso de aberratio ictus, e o que afirmam 

os Tribunais Superiores sobre o assunto. 
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ABSTRACT: This article aims to explain about aberrant crimes and about self-defence, in 

abbreviated form, having a greater focus when analyzing the question of the error in the 

execution when it occurs in self-defence, bearing in mind that this deviation in the attack 

does not exclude this possibility of exclusion of illegality, observe also, seeking information 

and solutions through doctrines and jurisprudence on the subject, whether these cases can be 

resolved involving the civil area, always aiming at what penalty should be served by the 

agent who ends up committing this act without the intention of injuring or killing a third 

party, and observing, also, what qualifies a case of aberratio ictus, and what the Superior 

Courts bring on the matter. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem como tema principal o aberratio ictus quando em legítima 

defesa, ou seja, quando ocorre um erro na execução quando a pessoa está exercendo a 

excludente de ilicitude. O objetivo geral da pesquisa é apontar e compreender o ato de 

legitima defesa nos casos em que ocorre erro na execução, e compreender se o agente irá 

responder por um crime ou se configurará como uma excludente da ilicitude. 

Quando ocorre um erro na execução, o agente conhece aquilo que está acontecendo, 

mas por um erro no ataque acaba por acertar outra pessoa, não aquela que pretendia ofender. 

O aberratio ictus não exclui a justificativa da legítima defesa.  

O tema escolhido para o estudo do presente artigo faz-se interessante pelo fato de ser 

algo incomum, difícil de acontecer, o que o torna interessante aos olhos acadêmicos e 

doutrinários. Há uma relevância no assunto tendo em vista que o erro na execução, por si só 

não exclui o crime, pelo contrário, é uma forma de poder responsabilizar o erro cometido 

pelo agente na forma que seria para ter acontecido, e quando ocorre em legítima defesa é, 

tecnicamente, considerada excludente de ilicitude. 

Tendo em vista que o aberratio ictus é conhecido e já foi bastante discutido, o que 

resta é analisar este erro em casos específicos, como é pretendido neste artigo. Analisar e 

esclarecer as dúvidas sobre o tema conforme a legislação e observar se é possível o terceiro 

ferido agir em legítima defesa real decorrente de um ataque aberrante, neste caso existiria o 

caso de legítima defesa real contra um aberratio ictus resultante de uma legítima defesa, o 

que é extremamente incomum e pouco discutido. 

É necessária a existência de um questionamento acerca do tema, haja vista que é algo 

que pode ocorrer, sendo assim, necessita de lei prevendo o assunto e debate jurisprudencial 

sobre o tema, para ter um exemplo a ser seguido de como agir juridicamente em relação a 

este ato.  
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1 OS CRIMES ABERRANTES 

 

São denominados crimes aberrantes as três hipóteses nas quais pode ser levado a efeito 

o raciocínio correspondente às aberratio, sendo eles aberratio ictus, aberratio criminis e 

aberratio causae. (GRECO, 2017, p. 274). 

 A aberratio ictus, que quer dizer desvio no golpe ou aberração no ataque, veio 

prevista no artigo 73 do Código Penal que estabelece: (GRECO, 2017, p. 274). 

 
Art. 73. quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao 

invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde 

como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º 

do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente 

pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. 

 

 A aberratio criminis ou aberratio delicti encontra guarida no artigo 74 do Código 

Penal que, discorrendo sobre o resultado diverso do pretendido, determinou: (GRECO, 2017, 

p. 275). 

 

Art. 74. fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução 

do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, 

se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, 

aplica-se a regra do art. 70 deste Código. 

 

 No aberratio delicti, cuida-se de acertar um bem jurídico diverso, se o agente visava 

acertar um carro por sentir inveja, por exemplo, e acaba por acertar a cabeça de um pedestre 

que passava pela rua, que acaba sofrendo lesões, nesse caso o equívoco no emprego dos 

meios executórios fez com que o invejoso atingisse bem jurídico diverso do imaginado, 

sendo a integridade corporal, e não o patrimônio. (ESTEFAM, 2018, p. 289). 

De acordo com o artigo 74 do Código Penal, já citado acima, o agente só responde 

pelo resultado produzido, que será imputado a título de culpa, pois é presumido que o 

resultado provocado seja previsto como crime culposo, mas somente se for prevista em lei a 

forma culposa. (ESTEFAM, 2018, p. 289-290). 

O referido dispositivo dispõe sobre a situação em que, por um acidente ou um erro 

na execução do crime, ocorre um resultado diverso do pretendido, ou seja, o agente desejava 

cometer um crime, mas por um erro na execução acaba por cometer um crime diverso. 

(MASSON, 2019, p. 499). 
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Porém, se a questão for de pessoa para coisa, o dolo do agente prevalece, pois sua 

intenção era ferir alguém, portanto com o dolo mantido o agente responderá pela infração 

penal correspondente à sua finalidade criminosa. 

Ainda, como cita Rogério Greco (2017, p. 779):  

 

[...] quando o erro do agente varia de pessoa para coisa, embora tenha o agente 

errado a pessoa que pretendia ofender, vindo a atingir uma coisa, destruindo-a 

culposamente, para que não cheguemos a conclusões absurdas, devemos desprezar 

o resultado, pois atípico, fazendo com que o agente responda pelo seu dolo. Se a 

sua conduta era finalisticamente dirigida a causar a morte da vítima, responderá 

por tentativa de homicídio; se era a de produzir-lhe lesões, será responsabilizado 

por tentativa de lesão corporal. 

 

Este raciocínio é necessário, pois se o simples fato de o agente ter errado a pessoa, 

contra quem sua conduta pretendia causar a morte, vindo, entretanto, a causar uma destruição 

de um patrimônio alheio, sem houver a possibilidade de ser punido pelo dano cuja 

modalidade culposa não foi prevista no Código Penal, acabaria por conduzir uma situação 

de atipicidade do fato por ele levado a efeito, o que é de todo inadmissível. (GRECO, 2017, 

p. 779). 

Pode ser que a conduta do agente acabe por produzir dois resultados: um contra a 

pessoa contra quem o agente pretendia e queria praticar o crime, e o outro, o dano que foi 

produzido culposamente. Neste caso, como não houve dano culposo, não há que falar em 

concurso formal, portanto se aplica apenas a pena correspondente ao crime contra a pessoa. 

(GRECO, 2017, p. 779). 

Assim como o aberratio ictus, a aberratio criminis também se subdivide em resultado 

único ou unidade simples e resultado duplo ou unidade complexa, onde no primeiro o agente 

atinge somente bem jurídico diverso do pretendido, e no segundo a conduta do agente acaba 

por atingir o bem jurídico desejado e também um bem jurídico diverso culposamente. É 

utilizada a regra do concurso formal, aplicando-se a pena do crime mais grave, aumentada 

de 1/6 até a metade, variando o aumento de acordo com o número de crimes produzidos a 

título de culpa. (MASSON, 2019, p. 500). 

 Já a última hipótese dos crimes aberrantes diz respeito à chamada aberratio causae, 

podendo-se concluir, por meio dela, como cita Rogério Greco, (2017, p. 275) que:  

 

O resultado pretendido inicialmente pelo agente pode ter advindo de uma causa 

que por ele não havia sido cogitada, a exemplo daquele que, após efetuar vários 
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disparos contra a vítima, acreditando que esta já havia morrido, joga o seu corpo 

em um rio, oportunidade em que vem, realmente, a morrer por afogamento, e não 

em virtude dos disparos sofridos. A vítima, como se percebe, segundo a concepção 

do agente, devia ter morrido em razão dos ferimentos causados pelos disparos, e 

não por afogamento, sendo este último considerado, pois, como resultado 

aberrante. 

 

O erro sobre o nexo causal, dá-se quando o agente pretende atingir um determinado 

resultado mediante uma relação de causalidade, porém acaba por obter um procedimento 

causal diverso do esperado, porém por ele desencadeado e igualmente eficaz. (ESTEFAM, 

2018, p. 290). 

Pode-se usar como exemplo se uma pessoa joga outra de uma ponte com a intenção 

de matá-la afogada, porém na queda a vítima bate a cabeça em uma pedra no fundo do rio e 

falece em virtude de traumatismo cranioencefálico. O objetivo da pessoa era cometer o 

crime, porém não exatamente da forma que foi causado. (ESTEFAM, 2018, p. 290). 

Portanto, em qualquer caso ocorrido e considerado o aberratio causae, o agente 

responderá pelo seu dolo. Como exemplifica Rogério Greco, caso o agente tenha a intenção 

de matar dispara com uma arma de fogo contra uma pessoa, e com a intenção de ocultar seu 

cadáver a enterre em um terreno, porém, a pessoa não morreu devido aos disparos, mas sim 

devido a asfixia por te sido enterrada ainda com vida. Sendo assim, possuindo a intenção de 

matar com os disparos e acabando por matar por asfixia, o agente continuará a ser 

responsabilizado por um único crime de homicídio doloso consumado, além do delito de 

ocultação de cadáver. (GRECO, 2017, p. 780 – 781). 

Não se pode confundir o dolo geral com o erro sobre o nexo causal, ou com a figura 

da consumação antecipada, como muito bem explica Estefam (2018, p. 291), que “no erro 

sobre o nexo causal realiza-se uma só conduta pretendendo o resultado, o qual é alcançado 

em virtude de um processo causal diverso daquele imaginado. No dolo geral, todavia, o 

sujeito realiza duas condutas.” 

No erro sobre a pessoa o agente confunde a pessoa que queria atingir com uma pessoa 

diversa, havendo somente duas pessoas envolvidas. (MASSON, 2019, p. 497). 

Sobre o tema aberratio ictus, este será abordado no item seguinte, contendo uma 

análise mais profunda do tema. 
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2 O ABERRATIO ICTUS 

 

Aberratio ictus é o desvio no ataque, quanto à “pessoa-objeto” do crime (cf. Paulo 

José Costa Jr., p 26, apud NUCCI, 2014, p. 477). 

O erro na execução é a aberração no ataque. O agente não se engana pela pessoa que 

desejava atacar, mas acaba agindo de modo desastrado errando seu alvo e acertando uma 

pessoa diversa. Queria praticar um crime determinado e o fez, porém errou a pessoa devido 

à aberração no ataque, atingindo um terceiro. (MASSON, 2019, p. 497). 

A aberratio ictus pode acontecer de várias formas, como afirma Damásio de Jesus 

(1992, p. 277):  

 

Por acidente ou erro no uso dos meios de execução, como, por exemplo, erro de 

pontaria, desvio da trajetória do projétil por alguém haver esbarrado no braço do 

agente no instante do disparo, movimento da vítima no momento do tiro, desvio 

de golpe de faca pela vítima, defeito da arma de fogo etc. 

 

Ao invés de atingir a pessoa visada, o agente acerta pessoa diversa, porque a agressão 

esquivou-se do alvo original, no entanto, não é alterada a denominação do crime, pois a 

alteração da vítima não abala a natureza do fato. (NUCCI, 2014, p. 477).  

Este instituto está previsto no artigo 73 do Código Penal, que dispõe: 

 

Art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao 

invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde 

como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo ao disposto no § 3º do 

artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente 

pretendia ofender, aplica-se a regra do art.70 deste Código.  

 

Há alguns detalhes que merecem atenção no estudo do aberratio ictus, sendo eles: se 

o agente quer atingir uma pessoa, e, contudo por acidente ou erro nos meios de execução 

acaba por atingir uma pessoa diversa, este erro é de pessoa para pessoa, ou seja, o agente 

quer atingir uma determinada pessoa e acaba atingindo pessoa diversa. (GRECO, 2014, p. 

622). 

 A lei cita expressamente que o desvio no ataque pode ocorrer acidentalmente ou por 

erro, bastando, para responsabilizar o agente, a existência de nexo causal. Alguns penalistas 

apresentam pensamentos de que não existe a possibilidade de haver uma responsabilidade 

penal sem dolo e sem culpa, de modo que o resultado que não era desejado pelo agente só 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

pode ser debitado a ele, caso tenha agido com culpa, no mínimo. Entretanto não é esta a 

previsão legal e nem a aplicação que se encontra na jurisprudência. (NUCCI, 2009, p. 516). 

 Como cita Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 514): 

 

Vale ressaltar que o art. 73 do Código Penal prevê hipótese de aproveitamento do 

dolo, ou seja, quando alguém tem por objetivo ferir certa pessoa, mas, por erro na 

execução, lesa outro ser humano, o efeito é o mesmo. A lei penal protege qualquer 

indivíduo, não importando quem seja.  
 

Desta forma, quando “A” quer matar “B”, embora termine atingindo “C”, continua 

havendo homicídio, e conforme a lei, o agente responderá como se tivesse praticado o ato 

contra a vítima desejada. (NUCCI, 2009, p. 514). 

Colocando-se contrário à Rogério Greco, Paulo José da Costa Junior, (Apud. 

GRECO, 2014, p. 624), aduz:  

 

Prevalece na Itália a concepção pela qual o agente é responsabilizado pelo segundo 

evento de forma objetiva. No Brasil, a posição não deve ser diversa. De fato, a 

segunda parte do art. 73 não exige qualquer indagação acerca do comportamento 

psicológico do agente, limitando-se a determinar que ‘no caso de ser também 

atingida a pessoa que o agente pretendia oferecer’, ser-lhe-á imposta ‘a mais grave 

das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer 

caso, de um sexto até a metade’. 

  

Conforme Rogério Greco, o agente somente poderá responder pelos resultados que 

vier a produzir a título de dolo ou culpa, afastando a chamada responsabilidade penal 

objetiva, tendo em vista que não se pode tolerar qualquer ofensa ao princípio do nullum 

crimen sine culpa3. (GRECO, 2014, p. 624). 

Como explica Cézar Roberto Bitencourt (2018, p. 1286 – 1287):  

 

Não é o elemento psicológico da ação que é viciado — como ocorre no error in 

persona —, mas é a fase executória que não corresponde exatamente ao 

representado pelo agente, que tem clara percepção da realidade. O erro na aberratio 

surge não no processo de formação da vontade, mas no momento da sua 

exteriorização, da sua execução. 

  

Tendo em vista que a conduta do agente pode produzir um duplo resultado, o 

aberratio ictus pode ser dividido em dois itens: a) Aberratio ictus com unidade simples; b) 

 
3 Não há crime sem culpa.  
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Aberratio ictus com unidade complexa. Na primeira hipótese, o agente, ao invés de atingir 

uma pessoa que pretendia ofender, atinge uma pessoa diversa, produzindo um resultado. Já 

na segunda hipótese, há um resultado duplo, aplicando-se, nesse caso, a regra do concurso 

formal de crimes, prevista no artigo 70 do Código Penal, partindo do pressuposto de que o 

agente estava agindo com o dolo de matar. (GRECO, 2014, p. 622). 

 Ainda, conforme Rogério Greco (2014, p. 623), observa-se que o agente teria sempre 

de responder por dois crimes se não fosse a regra do aberratio ictus, havendo ou não o 

concurso formal. 

 O erro na execução pode ser de duas espécies, a unidade simples ou a complexa. Com 

unidade simples ou com resultado único é a situação descrita pelo artigo 73, 1ª parte, do 

Código Penal na qual o agente atinge unicamente o terceiro que não era visado. A vítima 

que o agente desejava atingir não suporta qualquer tipo de lesão, a lei “faz de conta” que a 

vítima que o agente gostaria de atingir é a vítima atingida. (MASSON, 2019, p. 498). 

 O erro com unidade complexa ou com resultado duplo é a situação descrita pelo 

artigo 73, in fine4, do Código Penal, na qual o sujeito, além de atingir a pessoa inicialmente 

desejada, acaba ofendendo também uma ou mais pessoas diversas. A conduta enseja dois 

resultados: o originalmente pretendido e o involuntário. É admitido apenas quando as demais 

pessoas forem atingidas culposamente. (MASSON, 2019, p. 498). 

 Ainda como cita o autor Cleber Masson, (2019, p. 498), acerca do erro com unidade 

complexa: 

Nessa hipótese, determina o Código Penal a aplicação da regra do concurso formal 

próprio ou perfeito (CP, art. 70, caput, 1.ª parte): o magistrado utiliza a pena do 

crime mais grave, aumentando-a de um 1/6 (um sexto) até a ½ (metade). O 

percentual de aumento varia de acordo com o número de crimes produzidos a título 

de culpa. 

 

 Porém, tendo em vista que as pessoas necessariamente devem ser atingidas 

culposamente para haver a aplicação da regra, ela acaba por ser alterada, tendo em vista as 

condições do erro. Sendo assim, conforme o autor Cleber Masson, (2019, p. 498) que com 

muita propriedade lembra, ao comentar esta situação, que “nesse caso, aplica-se o sistema 

do concurso formal próprio ou perfeito (sistema da exasperação) com a imposição da pena 

de um dos crimes aumentada de 1/6 (um sexto) até ½ (metade).” 

 
4 na parte final de parágrafo, página, verbete, capítulo, livro (us. em especial para localizar mais completamente 

citações bibliográficas, jurídicas etc.). 
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 Se houver dolo eventual no tocante às demais pessoas que foram ofendidas, não há 

falar sobre erro na execução, portanto, incide a regra do concurso formal impróprio ou 

imperfeito (sistema do cumulo material). (MASSON, 2019, p. 499). 

São quatro as hipóteses de aberratio ictus com unidade complexa, sempre partindo 

do pressuposto de que em todos os casos o agente atua com o dolo, a vontade de matar, 

conforme cita Rogério Greco, (2017, p. 776):  

 

1º) o agente atira em A, causando não só a sua morte, como também a de B. 

Responderá pelo crime de homicídio doloso consumado, com a pena aumentada 

de 1/6 até metade; 2º) o agente mata A e fere B. Responderá pelo homicídio 

consumado, aplicando-se também o aumento previsto pelo art. 70; 3º) o agente 

fere A e B. Deverá ser responsabilizado pela tentativa de homicídio, aplicando-se 

o aumento de 1/6 até metade; 4º) o agente fere A, aquele contra o qual havia atuado 

com dolo de matar; contudo, acaba produzindo o resultado morte em B. 

Responderá pelo homicídio doloso consumado, aplicando-se o aumento do 

concurso formal de crimes. (grifo do autor). 

 

 De fato, como é observado, se não houvesse a regra do aberratio ictus, o agente teria 

que responder sempre pois duas infrações penais, havendo ou não o concurso formal.  

 

3 A LEGÍTIMA DEFESA  

 

O instituto da legítima defesa é inerente à condição humana. Acompanha o homem 

desde o nascimento e subsiste durante toda a sua vida, tendo em vista que é natural o 

comportamento de defesa quando se é atacado. (MASSON, 2019, p. 599).  

Bettiol afirmava que “ela na verdade corresponde a uma exigência natural, a um 

instinto que leva o agredido a repelir a agressão a um seu bem tutelado, mediante a lesão de 

um bem do agressor. Como tal, foi sempre reconhecida por todas as legislações, por 

representar a forma primitiva da reação contra o injusto”. (BETTITOL, 1977, p. 417, apud, 

BITENCOURT, 2012, p. 158). 

O Estado, por meio de seus representantes, não pode estar presente em todos os 

momentos, por isso permitiu aos cidadãos a possibilidade de agir em sua própria defesa, em 

determinadas situações. (GRECO, 2017, p. 476). 

O exercício da legítima defesa é um direito do cidadão, é uma causa que é justificável 

contra uma agressão injusta. Quem se defende de uma agressão injusta, sendo atual ou 
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iminente, age conforme ao Direito, portanto, pratica uma ação reconhecida como valiosa. 

(BITENCOURT, 2018, p. 619). 

Como Cleber Masson lembra com muita propriedade sobre o assunto ao afirmar que 

“em regra, a agressão é praticada por meio de uma ação, mas nada impede a sua veiculação 

por omissão, quando esta se apresenta idônea a causar danos e o omitente tinha, no caso 

concreto, o dever jurídico de agir. ” (MASSON, 2019, p. 602). 

A legítima defesa possui um duplo fundamento, onde de um lado há uma necessidade 

de defender bens jurídicos perante uma agressão injusta, e do outro, o dever de defender o 

próprio ordenamento jurídico, que se observa afetado diante de uma agressão ilegítima. 

(BITENCOURT, 2012, p. 158). 

Como cita Bitencourt (2018, p. 618): 

 

As teorias subjetivas, que consideram a legítima defesa causa excludente de 

culpabilidade, procuram fundamentá-la na perturbação de ânimo do agredido ou 

nos motivos determinantes do agente. As teorias objetivas, por sua vez, 

consideram a legítima defesa como excludente de antijuridicidade. 

 

Na definição do Código Penal brasileiro, “entende-se em legítima defesa quem, 

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

direito seu ou de outrem” (art. 25, CP.). 

Trata-se de uma atividade exclusiva do ser humano, não podendo ser efetuada por 

um animal ou por uma coisa, por faltar consciência e voluntariedade ínsitas ao ato de agredir, 

portanto animais que atacam e coisas que oferecem riscos às pessoas podem, sendo 

fundamentadas pelo estado de necessidade e não pela legítima defesa, serem sacrificados ou 

danificados. (MASSON, 2019, p. 601). 

Nos termos em que a legítima defesa é proposta pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

exige a presença simultânea de alguns requisitos, sendo eles: agressão injusta, atual ou 

iminente, direito (bem jurídico) próprio ou alheio, e os meios necessários usados 

moderadamente, sendo estes requisitos todos objetivos, e o elemento subjetivo, o animus 

defendendi. (BITENCOURT, 2012, p.158). 

Em suma, é todo o patrimônio jurídico do indivíduo que se deve ter por inviolável, o 

qual ninguém pode usar meios de força para penetrá-lo sem haver o risco de ser repelido 

com a força necessária. (MASSON, 2019, p. 603 – 604). 
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Segundo Bitercourt (2012, p. 160), o animus defendendi atribui um significado 

objetivo a uma conduta desvaliosa, como cita:  

 

A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa 

pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se. Com efeito, o animus 

defendendi atribui um significado positivo a uma conduta objetivamente 

desvaliosa. Contrapõe-se assim o valor da ação na legítima defesa ao desvalor da 

ação na conduta criminosa. Aliás, o valor ou desvalor de qualquer ação será 

avaliado segundo a orientação de ânimo que comandar a sua execução. 

 

Sobre a agressão leciona Bitencourt (2012, p. 159):  

 
Define-se a agressão como a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem 

ou interesse juridicamente tutelado. Mas a agressão, contudo, não pode confundir-

se com a mera provocação do agente, que é, digamos, uma espécie de estágio 

anterior daquela, devendo-se considerar a sua gravidade/intensidade para valorá-

la adequadamente. 

 

Os bens que podem ser defendidos pela legítima defesa, em tese, são todos exceto 

aqueles considerados comunitários, desde que, para que haja essa defesa, o agente não tenha 

tempo suficiente ou não possa procurar o amparo das autoridades que foram constituídas 

para tal caso. (GRECO, 2017, p. 478). 

Qualquer bem jurídico pode ser protegido pelo instituto da legitima defesa, sendo 

irrelevante a distinção entre bens pessoais e impessoais, disponíveis e indisponíveis. A 

titularidade do bem pode ser classificado em próprio ou de terceiros, ambos autorizando o 

instituto. Todos os bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico são, em tese, 

defensáveis pela legítima defesa, inclusive a honra, própria ou de terceiros (BITENCOURT, 

2018, p.624). 

 

4 LEGÍTIMA DEFESA E O ERRO NA EXECUÇÃO 

 

Conforme Rogério Greco, a hipótese de legítima defesa com erro na execução é 

possível. Segundo esse doutrinador: (GRECO, 2014, p. 358). 

 

Pode ocorrer que determinado agente, almejando repelir agressão injusta, agindo 

com animus defendendi, acabe ferindo outra pessoa que não o seu agressor, ou 

mesmo a ambos (agressor e terceira pessoa). Nesse caso, embora tenha sido ferida 

ou mesmo morta outra pessoa que não o seu agressor, o resultado advindo da 

aberração no ataque (aberratio ictus) estará também amparado pela causa de 

justificação de legítima defesa, não podendo, outrossim, por ele responder 

criminalmente. 
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Portanto, o agente que pratica o ato em legítima defesa e acaba por cometer em 

aberratio ictus, não responderá criminalmente. Para o autor, a responsabilização do agente 

se limitaria à área cível, isto se provada a sua culpa. Conforme preleciona Assis Toledo, 

(apud GRECO, 2014, p. 367), que:  

 

Não se aplica, pois, ao terceiro inocente a norma do art. 65 do Código de Processo 

Penal, já que, quanto a ele, a lesão, apesar da absolvição do agente, não pode ser 

considerada um ilícito civil. Trata-se, portanto, de uma hipótese em que a exclusão 

da responsabilidade penal não impede a afirmação da responsabilidade civil, 

restrita é claro ao terceiro inocente.  

 

Também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em decisão a respeito, 

conforme ementa do acórdão:  

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 495.417 - RS (2014/0071485-0) 

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : 

SUPERMERCADO ECONÔMICO ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS 

PORTO E SILVA - RS022243 AGRAVADO : SUELY BARCELOS SOARES 

ADVOGADO : LUIZ FERNANDO MENEZES SIMÕES - RS066386 INTERES. 

: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR : ROSELAINE 

ROCKENBACH E OUTRO (S) - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÕES. EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA QUE ATINGE TERCEIRO. 

ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS. ABUSO DE DIREITO. ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FATO DO 

SERVIÇO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS. - ABERRATIO ICTUS - (STJ - 

AREsp: 495417 RS 2014/0071485-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Publicação: DJ 02/10/2017) 

 

Cabe salientar que são situações decorrentes de necessidade de prevenção do bem 

jurídico, e, conforme a lei, o agente deveria responder pelo excesso culposo ou doloso, 

porém, conforme a interpretação jurisprudencial, não responderá se houver erro na execução. 

(TJSP - Rec. Rel. Adriano Marrey – RT 393/129. Apud. LEMES, [2018?], p.32): 

 

Se o agente estava procedendo em legítima defesa e houve erro na execução, nem 

por isso deixa a justificativa invocada de ser admissível, se comprovada. Em 

relação ao terceiro atingido terá havido mero acidente ou erronia no uso dos meios 

de execução. E quem diz acidentalmente diz causa independente da vontade do 

agente.  
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Portanto, observa-se que conforme alguns doutrinadores o agente que atingiu um 

terceiro inocente, sua atitude será considerada mero erro ou acidente, sendo uma causa 

independente da vontade do agente.  

Além disso, determina o Código Penal que no erro na execução deve-se atender o 

que está disposto no artigo 20, § 3º: 

 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, 

mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. 

[...] 

§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. 

Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da 

pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 

 

Portanto, observam-se as regas inerentes ao erro sobre a pessoa, desprezando as 

condições pessoais da vítima efetivamente ofendida e levando em consideração a vítima que 

o agente desejava atingir. (MASSON, 2019, p. 497). 

 

 

5 POSSIBILIDADE DE LEGITIMA DEFESA REAL RESULTANTE DE UM 

ABERRATIO ICTUS EM LEGÍTIMA DEFESA  

 

Dificilmente se exaure as dúvidas acerca do tema de que não é possível a reação em 

legítima defesa real contra legítima defesa real, tal se deve ao fato de que na conceituação 

da legítima defesa, obtida através de interpretação feita do artigo 25 do Código Penal 

brasileiro, insere-se a necessidade de que a agressão a ser repelida seja injusta, tendo-se a 

palavra “injusta” empregada como sinônimo de ilicitude. (VALENTE, 2000, p.47) 

A doutrina é unânime em afirmar que esta ilicitude poderá ser colhida no 

ordenamento jurídico como um todo, aceitando, ilicitude extrapenal como apta a caracterizar 

o requisito prévio para a legítima defesa. Desta feita, se considerarmos o aberratio ictus em 

legítima defesa como um ato ilícito civil, este estará apto a preencher o requisito de agressão 

injusta necessário para a configuração da reação em legítima defesa, o que acabaria por 

ensejar uma impropriedade teórica, qual seja: legítima defesa real contra legítima defesa real 

em erro na execução. (BITENCOURT, 1997, apud. VALENTE, 2000, p.47). 

Desenvolvendo o assunto em questão, Carvalho Santos soma a sua opinião à de 

Vicente Azevedo: 
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Não podemos concordar, com GRIOLET, que existam duas legítimas defesas, 

uma penal e outra civil; nem concordar com LACOSTE na existência de graus de 

legítima defesa: não há, qualitativa ou quantitativamente, duas legítimas defesas, 

uma civil e outra penal. A nosso ver, desde que a justiça penal apreciou a hipótese, 

absolveu o acusado pelo reconhecimento da justificativa, esta decisão obriga o juiz 

civil. Como pode haver duas legítimas defesas se as condições são as mesmas tanto 

perante o direito penal, como ante o Direito Civil? Como pode haver graus de 

legítima defesa, quando ela constitui um estado, uma situação especial, na qual o 

indivíduo se encontra ou não? 

 

Aduz Pontes de Miranda, (apud. VALENTE, 2000, p.53), que: 

 

O ato humano é o fato produzido pelo homem; às vezes, não sempre, pela vontade 

do homem. Se o direito entende que é relevante essa relação entre o fato, a vontade 

e o homem, que em verdade é dupla (fato, vontade-homem), o ato humano é o ato 

jurídico, lícito ou ilícito, e não ato-fato, nem fato jurídico stricto sensu. Se, mais 

rente ao determinismo da natureza, o ato é recebido pelo direito como fato do 

homem (relação fato homem), com o que se elide o último termo da primeira 

relação e o primeiro da segunda, pondo-se entre parêntese o quid psíquico, o ato, 

fato (dependente da vontade) do homem, entra no mundo jurídico como ato-fato 

jurídico. 

 

 Disso se extrai que se não for levado em conta a vontade humana para a 

jurisdicização do fato, temos então um ato-fato jurídico. (VALENTE, 2000, p. 53).  

Levando-se em conta uma interpretação sistemático-doutrinária dos artigos 159; 160, 

I e 1540 do Código Civil Brasileiro têm-se que a aberratio ictus em legítima defesa configura 

hipótese de responsabilidade sem culpa, ou responsabilidade objetiva contemplada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, ensejando reparação de dano sem a necessidade de se 

averiguar a ilicitude do ato praticado, mesmo porque tal ato é lícito em toda a esfera do 

direito na medida em que a doutrina deixa a cargo do Direito Penal o estabelecimento dos 

seus limites. (VALENTE, 2000, p. 55). 

Como cita Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 269):  

 

[...] Pode haver legitima defesa real contra legítima defesa putativa (ou contra 

outra excludente putativa), uma vez que a primeira é reação contra agressão 

verdadeiramente injusta e a segunda é uma reação a uma agressão imaginária, 

embora na mente da pessoa que se defende ela exista.  

 

Partindo deste pensamento, observa-se que aplicando tal ideia em um caso de erro na 

execução, ambas as agressões não são intencionais ao que se destinam, haja vista que ao 

repelir uma agressão causada por um agente, a vítima, até o presente momento, tem apenas 
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o intuito de se defender, e sem dolo, acaba acertando um terceiro, e este terceiro irá repelir 

a agressão como instinto, causando assim a legitima defesa real em cima de uma legítima 

defesa que gerou tal agressão ao terceiro que até então não era envolvido.  

Observa-se, então, que, ainda há a possibilidade de existir a absolvição de ambos os 

contendores, caso aleguem ter agido em legitima defesa, por não se apurar, durante a colheita 

de provas, qual dos dois que iniciou a agressão considerada injusta. Absolve-se não pelo 

reconhecimento da legítima defesa recíproca, mas por insuficiência de provas. (NUCCI, 

2009, p. 270). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das análises feitas para a elaboração do presente artigo foi possível observar 

e entender o ato praticado em legítima defesa nos casos em que ocorre erro na execução, e 

se o agente iria ser responsabilizado por um crime ou se configuraria como uma excludente 

de ilicitude.  

Tendo em vista os assuntos analisados em questão, e todas as obras que foram usadas 

para buscar tal conhecimento sobre o assunto, foi compreendido que não passa de um mero 

erro na execução, não sendo considerado um ato ilícito, tendo em vista que o agente não agiu 

com dolo de atingir a pessoa efetivamente atingida, e que a legítima defesa é uma excludente 

de ilicitude.  

Os crimes aberrantes, como foi analisado e compreendido no presente artigo, apenas 

serão respondidos criminalmente a titulo de culpa, porém, com o instituto da legítima defesa 

o assunto muda, pois é obvio e declarado que este é uma excludente de ilicitude, portanto, o 

crime cometido por meio de um erro durante um ato de defesa própria ou de propriedade, 

não deve ser punido criminalmente. 

Observando que o terceiro envolvido seja injustamente agredido, faz-se necessário a 

existência de meios que façam valer a justiça para ele, sendo assim, poderia o agente culpado 

pelo dano causado responder civilmente, para tanto, pagando indenização e custas médicas 

se assim for necessário. Mas criminalmente, não há de se falar em punições.  

O ato de matar ou ferir um terceiro não envolvido em razão de uma legítima defesa 

com erro na execução se enquadra nas excludentes de ilicitude, pois o agente que comete o 

ato não visa acertar um terceiro inocente, não tem dolo na conduta, caracterizando assim 
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uma conduta atípica, lícita e sem culpa, não sendo passível de responder ao “crime” 

cometido. 
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