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Resumo: Thomas Hobbes, com sua teoria do Estado forte, absoluto, o qual dá o nome de 

Leviatã, procura buscar a solução para o seu tempo, em que se vivia entre guerras, 

principalmente no que ele denomina guerra dos homens contras os homens, uma disposição 

que há nos homens de estarem sempre prontos para preservar a sua vida, não sendo 

pontualmente uma guerra armada, mas sim uma desconfiança e um estado de medo que 

predispõe cada um a se defender. Propondo o absolutismo como a forma que traz paz para os 

homens, Hobbes apresenta um manual para a boa formação do Estado Absoluto. 

Palavras-chave: Absolutismo. Monarquia. Estado. Leviatã. Soberania. 

 

Abstract: Hobbes, with his strong and absolute state theory, called Leviathan, sought to 

mitigate the war issues at his time, mainly what he called the “war of all against all”, the 

disposition that makes men ready to preserve their lives, not necessarily an armed war, but 

suspiciousness and a state of fear that predispose everyone to defend themselves. The 

suggestion of the absolutism as a form of government that brings peace to men, Hobbes writes 

a manual to the good formation of the absolute state. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tradição da filosofia política, em sua maioria, faz uma interpretação superficial do 

Filosofia de Thomas Hobbes. Na maioria dos textos, o pensador é apresentado como um 

monarquista absolutista que poderia influenciar diretamente governos despóticos. Porém, ele 
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foi, acima de tudo, um defensor do absolutismo político com independência total da forma de 

governo em que foi incorporada. O importante para Hobbes era que ele concentrava em si 

mesmo todo o poder de que um Estado é capaz de ter: o poder de ditar leis, de aplicá-las, de ir 

para a guerra, para distribuir riqueza etc. 

A afirmação de Hobbes será que todo poder político deve ser necessariamente 

absoluto para cumprir o seu objetivo fundamental: a salus populi. A forma de proceder do 

autor parte de sua Antropologia pessimista e baseia toda a sua força na capacidade das 

monarquias de serem menos afetadas por disputas pelo trono e guerras.  Tal ideia mostra 

claramente que Hobbes não prefere a monarquia por razões emocionais, mas sim em virtude 

de seu pessimismo antropológico, em que o homem se vê em uma situação decadente, a qual 

Hobbes nomeia guerra de todos contra todos. Por meio da análise da principal obra política do 

autor, verificar-se-á que Hobbes é um defensor convicto da necessidade de todo poder 

soberano, alcançado através da monarquia. 

A vida intelectual de Hobbes foi de grande importância para sua análise da realidade e 

posteriormente para seus escritos. Thomas Hobbes teve a oportunidade de encontrar-se com 

pensadores, políticos, entre outros intelectuais, e suas obras. Dentre esses intelectuais, Galileu 

Galilei exerce forte influência mecanicista no pensamento hobbesiano – além do contato com 

as obras de Francis Bacon, que exercem influência sobre o método científico e o caráter 

experimental. O resultado desses encontros foram os escritos sobre a geração de um estado 

mecanicista, em que Hobbes o apresenta como a “solução” para a guerra dos homens contra 

os próprios homens. 

 

 

2 A GERAÇÃO DO ESTADO COMO RESPOSTA AO COTIDIANO DE HOBBES 

 

Thomas Hobbes, natural de Malmesbury, nasceu em 1588, no mesmo ano em que a 

Invencível Armada
2
 estava atracada nos portos espanhóis. A reunião da frota foi um dos 

momentos de tensão da Guerra Anglo-Espanhola, iniciada em 1555. O momento foi marcante 

para o pensamento posterior do filósofo sobre a teoria do Estado, fundamentado em uma 

fisiologia do medo, a qual leva os homens a estabelecerem o contrato social, por causa do 

                                                 
2
  Cento e trinta navios tripulados com oito mil marinheiros e dezoito mil soldados compunham a armada reunida 

pelo rei Felipe II da Espanha com o intuito de invadir a Inglaterra (guerra anglo-espanhola) e neutralizar a 

influência inglesa sobre a política dos Países Baixos. A Invencível Armada foi derrotada pelos ingleses no Canal 

da Mancha, França; estes impediram o embarque de trinta mil infantes, obrigando assim o regresso da armada do 

rei Felipe II (SCHMIDT, 2005. p. 169). 
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“medo instintivo que se ativa mesmo de forma inconsciente perante estímulos exteriores” 

(BLANCO, 2015, p. 70). O temor presenciado nesses primeiros dias de vida de Hobbes será 

usado para discutir as leis civis; tão presente em Hobbes ao ponto de o pensador dizer que sua 

mãe deu à luz os gêmeos: Thomas e o medo (BLANCO, 2015, p. 22).  

Em 1604 foi assinado o Tratado de Londres, pondo fim à Guerra Anglo-Espanhola. 

Thomas Hobbes tornou-se tutor do jovem Willian Cavendish, realizando, assim, várias 

viagens continentais que lhe permitiu entrar em contato com políticos e pensadores de 

destaque de seu tempo. Hobbes teve contato com as obras de Francis Bacon e traduziu-as para 

o latim, o que o deixou entusiasmado pela ciência através das ideias sobre a indução, a 

experimentação e o método científico. Também conheceu pessoalmente Galileu Galilei e 

Descartes.
3
 

A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648)
4
 foi marcada pela oposição dos soberanos 

católicos a luteranos e calvinistas e também por motivos e divisões políticas. O conflito levou 

à morte aproximadamente oito milhões de civis. Envolvido como espectador na Primeira 

Guerra Civil Inglesa (1641-1646) e em seus desdobramentos na Segunda (1647-1648) e na 

Terceira Guerra Civil (1650-1651), Hobbes viu a dissolução das bases políticas e sociais de 

seus pais: um rei é executado, oposições políticas se intensificam, e a maior parte da 

população sucumbia em meio à pobreza. As guerras são marcadas pelos conflitos de tropas, 

mas também há o conflito contra a fome e contra a guerra. As bases da sociedade se tornam 

instáveis, a cobrança de impostos para o financiamento das guerras e o recrutamento de 

jovens civis levam sofrimento à população, e, com a eclosão da guerra, 

 

... a própria existência do Estado é posta em perigo, prenunciando uma 

situação de anarquia longa e feroz, com toda sua hediondez, na metade dos 

pacifistas, dos inimigos de toda turbulência e dos amantes da ordem, como 

Thomas Hobbes (BOBBIO, 1991, p. 72). 
 

A vida de Hobbes, portanto, foi marcada por conflitos armados. É possível notar que 

seu pensamento é voltado para a segurança de seu povo, almejando o fim da guerra de uma 

                                                 
3
 O britânico Richard Tuck, grande estudioso de Hobbes, seu compatriota, que, em seus estudos acerca da teoria 

política e história do pensamento político, apresenta um sólido conhecimento biográfico da vida e do 

pensamento de Thomas Hobbes (TUCK, Richard. Introdução. In: HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, 

forma e poder de uma república eclesiástica e civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza 

da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2008). 
4
 Foi um conflito dentro da chamada Revolução Inglesa, iniciada em 1618, entre os partidários do rei Carlos I e 

do parlamento inglês sobre o poder absolutista. A guerra culminou na execução pública do rei Carlos I e na 

redução dos poderes reais, cabendo a esse a existência e não a governança, essa sendo exercida pelo primeiro 

ministro do parlamento (SCHMIDT, 2005. p. 235- 238). 
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forma racional, ou seja, através de uma paz alcançada pela razão
5
. Nesse período de guerrilha, 

Hobbes começou a publicação de seus livros, o que o levou a exilar-se várias vezes com medo 

da represália política inglesa.  

A obra Elementos do Direito Natural e Político (1640) representa uma defesa do 

poder soberano, o que causou uma grande repercussão, tornando-se o marco inicial do 

pensamento sobre o Estado hobbesiano. Noutras obras, como De Cive (1642), Leviatã (1651), 

De Corpore (1655) e De Homine (1658), está contido todo o pensamento a respeito do Estado 

hobbesiano (BLANCO, 2015, p. 21-48). 

  

  

3 O ESTADO NATURAL  

 

A Teoria do Estado desenvolvida por Hobbes é um processo de abstração em que, em 

um primeiro momento, é marcado por um Não-Estado, um Estado natural
6
 – não constituindo, 

porém, um estágio primitivo que a humanidade teria atravessado –, que é abstraído para a 

justificação da criação do Estado (NOTHLING, 2012, p. 45). Trata-se de uma abstração 

racional com o objetivo de compreender o funcionamento das sociedades antigas – sem, 

contudo, ser considerado um fato histórico irretocável e preciso. A partir desse Estado natural, 

Hobbes desenvolverá toda uma teoria procurando demonstrar as consequências advindas da 

não construção do Estado. A abstração do Estado natural provém do aspecto jusnaturalista, no 

qual o próprio Hobbes define Direito de Natureza como: 

 

... a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder, da 

maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, da 

sua vida; e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio 

julgamento e razão lhe indiquem como meios mais adequados a esse fim 

(HOBBES, 2008, p. 112). 
 

Para Hobbes, o Estado natural é um Estado de guerra, em que o homem vive em 

função de manter sua própria vida, já que não há um poder comum para manter todos os 

homens em temor. Assim, os homens vivem em uma constante guerra, não entendida aqui 

como luta armada, mas sim como permanência da disposição para a luta, pois nesse Estado 

                                                 
5
 Separado por mais de 100 anos de diferença, Nicolau Maquiavel presenciou um contexto de guerras e conflitos 

muito parecido com o de Hobbes. Também foi um autor preocupado com o fortalecimento do Estado. Nicolau 

Maquiavel desenvolveu uma teoria sobre um Estado soberano também em resposta à realidade vivida pelo 

mesmo. A Itália nesse período não era um Estado consolidado, mas dividido em feudos com muitos invasores 

como Carlos VIII da França. Hobbes, assim como Maquiavel, elaborou uma teoria do Estado unificador forte, 

capaz de garantir aos cidadãos paz e felicidade (JUNIOR, Antônio de Freitas. O pensamento político de 

Maquiavel. Revista de informação legislativa, Brasília, v. 44, n. 174, p. 205-211, abr./jun. 2007.). 
6
Utiliza-se com letra minúscula para diferenciar do Estado-nação, já que o conceito é uma abstração.  
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natural não há garantia da paz, o que leva os homens a serem inimigos uns dos outros para a 

preservação de si próprios (NETO, 2006, p. 55).  

A causa principal desse Estado de guerra é a igualdade dos homens por natureza: 

mesmo que um indivíduo seja forte fisicamente, um indivíduo fraco pode derrotá-lo por 

maquinação ou pela contratação de um sicário, pois o medo da opressão predispõe os homens 

a buscar associação, demonstrando não uma igualdade de medidas, mas sim uma igualdade de 

disposições para se manter no mesmo nível. Nessa afirmação, nota-se também que os homens 

possuem mais ou menos as mesmas virtudes e os mesmos desejos por natureza, ou seja, a 

preservação da vida. No entanto, o problema surge quando dois ou mais homens desejam a 

mesma coisa – muitos homens desejam o mesmo. Consequentemente, surge a adversidade 

entre os homens, causada pela concorrência, pela desconfiança e pelo desejo de glória.  

O Estado Natural, ou primitivo, é um pré-Estado em que os homens vivem em função 

do poder. “Assinalo assim, em primeiro lugar, como tendência geral de todos os homens, um 

perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte” 

(HOBBES, 2008, p. 85); o poder consiste nos meios dos quais os homens dispõem para obter 

o que desejam. No Estado natural, não há propriedade privada nem noções como bem e 

justiça, nem há distinção entre o que “é meu” e o que “é seu”, pois não existe uma lei que reja 

tais atos de posse e distinção; por isso, tudo é tomado pelo poder. 

Hobbes define poder como “[...] os meios de que presentemente dispõe para obter 

qualquer manifesto bem futuro” (HOBBES, 2008, p. 75). Esse poder se distingue em dois: 

original e instrumental. Os poderes originais compreendem aqueles mais elevados das 

faculdades do corpo ou do espírito, ou seja, naturais, já existentes no homem, como a força e 

a beleza. Os poderes instrumentais, adquiridos pelos anteriores ou pelo acaso, compreendem 

meios e instrumentos para a obtenção de mais poder. 

Os poderes naturais e instrumentais estão no âmbito do Estado natural, visto que, pela 

definição acima, os homens dispõem desses poderes para se manterem em um estado de 

autopreservação, por que têm direito a tudo. Na obra Leviatã, Hobbes demonstra uma 

“tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, 

que cessa apenas com a morte” (HOBBES, 2008, p. 85), que constitui a guerra entre os 

homens para a obtenção do poder superior: homo homini lúpus est
7
. O professor Vander 

                                                 
7
 O homem é lobo do homem. Essa frase foi postulada pelo poeta romano Ovídio (43 a. C. – 17 d. C.)  como a 

primeira transformação do homem em lobo em uma de suas poesias, mas quando Hobbes a utiliza, é para 

“contrapor duas máximas presentes da Roma Antiga: [...] que o homem é uma espécie de deus para o homem e 

que o homem é um autêntico lobo para o homem. A primeira é verdadeira se compararmos uns cidadãos com os 
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Nothling reflete a questão do poder pela termologia latina de poder, potentia e potestas, em 

que 

 

potestas se refere a um poder legítimo, constituído juridicamente mediante 

um contrato. O conceito de potentia, por sua vez, se refere aos meios de que 

um homem dispõe presentemente para a obtenção de um bem aparente 

futuro (NOTHLING, 2012, p. 38-39). 
 

O poder no Estado natural é o poder empreendido como potentia, visto que na 

“natureza não se encontra nada que, em si mesmo, seja bom ou mal” (NOTHLING, 2012, p. 

39). Assim, o bem é concebido como aparente, e o poder consiste em meios para alcançá-lo, 

visto que “um meio para a obtenção de um bem futuro, mas este, por sua vez, já constitui um 

meio para a satisfação do desejo” (NOTHLING, 2012, p. 39).  

No entanto, esses poderes originais e instrumentais não são empreendidos em uma 

investigação profunda por Hobbes, pois o maior dos poderes humanos se constitui quando a 

maioria dos homens, cada um com seu poder, se une a uma só pessoa, que possui o uso de 

todos os poderes, o contrato, ou pacto social, e o que caracteriza esse poder é sua exaltação 

sobre a maioria dos outros poderes dos homens. Vale lembrar que, no estado de guerra, a 

busca por um poder superior a outros tornam os homens inimigos uns dos outros. Isso é 

diferente do contrato social
8
, cuja caracterização se dá como o maior dos poderes, aquele que 

garante a segurança de todos e que se constitui como Estado (NOTHLING, 2012, p. 40-41). 

Muitos foram os críticos sobre o Estado natural apresentado por Hobbes. Dentre eles, 

Rousseau é o pensador que fez mais críticas a Hobbes acerca do Estado natural (primitivo).  

Ambos os autores são considerados contratualistas
9
. No escrito Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, Rousseau toma como início de seu 

pensamento a concepção de homem em sua origem “embrionária”, ou seja, no que hoje se 

classifica como homens primitivos ‒ o Estado natural é aquele em que o homem obedece 

somente a seus instintos. As paixões são naturais nos homens, afirma Hobbes, mas Rousseau, 

por sua vez, diz que elas não são naturais, pois não nascem com o homem, sendo 

                                                                                                                                                         
outros, e a segunda se compararmos cidades” na dedicatória da obra De Cive. Hobbes se apropria do aforismo do 

dramaturgo romano Plauto (254 a. C. – 184 a. C.) em sua Comédia dos burros, em que “as pessoas 

desconhecidas para nós são mais parecidas com lobos: os desconhecidos podem ser perigosos” (BLANCO, 

2015, p. 76-77). 
8
O contrato social será trabalhado no segundo capítulo sobre a antropologia Hobbesiana como anseio pela paz.  

9
Doutrina que reconhece como origem ou fundamento do Estado (ou, em geral, da comunidade civil) uma 

convenção ou estipulação (contrato) entre seus membros (ABBAGNANO, Nicolau. Contratualismo. In: 

Dicionário de Filosofia.  São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. p. 239-240). 
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deformidades do espírito socialmente adquiridas. Portanto, recusa dizer que o Estado de 

guerra é um Estado natural derivado de paixões naturais (NETO, 2006, p. 85-89). 

Rousseau abstrai seu Estado natural, sendo um Estado em que o homem se encontrava 

no seu melhor momento: liberdade total – os homens, por seus instintos e por suas 

necessidades fisiológicas –, não existindo, assim, propriedade privada nem guerras, a não ser 

a guerra passível pelo alimento, o que garante sua autopreservação. Rousseau apresenta essa 

autopreservação como amor de si. O amor de si, sendo um princípio anterior à razão, tem um 

companheiro: a piedade. A piedade para Rousseau é um mal-estar inato ao deparar-se com o 

sofrimento de seu semelhante. No Estado natural, os inimigos do homem são os animais, 

assim como as enfermidades, a condição da velhice, entre outros. No Estado natural, o que 

diferencia o homem dos animais é a liberdade e o aperfeiçoar-se. A liberdade é a capacidade 

humana de acolha ou rejeição das leis naturais. Já o aperfeiçoar-se, segundo Rousseau, é o 

que afasta o homem do seu Estado de natureza, sempre em busca de superar o seu antigo 

Estado. Com as catástrofes e outros eventos, os homens se unem. Assim surgem as 

propriedades, em que constituem a gênese das desigualdades sociais: a noção de “meu e teu”. 

Os homens começam a estabelecer uma linguagem padrão, surgem os sentimentos de 

competitividade, ciúmes e as paixões, até o ponto de estabelecer-se um pacto social. 

(PEREIRA, 2011, p. 90-95) 
10

.  

A crítica levantada por Rousseau a Hobbes é a de que o Estado natural não é um 

Estado de guerra. O Estado é o que corrompe o homem. Para Hobbes, tal crítica é errônea, 

pois no “Leviatã, por sua vez, contém a preocupação predominante de Hobbes em fornecer 

uma justificação racional para o poder estatal, não a de identificar no tempo e no espaço a 

gênese factual do Estado” (NETO, 2006, p. 90). O Estado natural de guerra, afirmado por 

Hobbes, que constitui o conflito entre os homens no Não-Estado, é consequência das leis da 

mecânica natural, ou seja, por natureza, os homens perseguem o objeto de sua paixão, 

quaisquer que sejam, e na impossibilidade de terem, entram em conflito (NETO, 2006, p. 90-

93). A constante guerra no Estado natural faz com que o homem realize o contrato social para 

alcançar a paz pela geração de um Estado que o proteja, visto que “a vida do homem é 

solitária, miserável, sórdida, brutal e curta” (HOBBES, 2008, p. 109). O contrato social 

consiste em inúmeros contratos individuais, os quais cada pessoa faz ao transferir seus 

direitos e liberdades para o Estado, a fim de se estabelecer um bem comum de levar uma vida 

                                                 
10

Revista digital. PEREIRA, Bruna Andrade. Do Estado natural ao Estado Civeil: reflexões sobre a passagem do 

Estado de Natureza para o Estado civil segundo Hobbes e Rousseau. Filogênese, Marília, v. 4, n. 2, p. 90-103, 

maio 2011. 
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tranquila, desejada pelos homens; esse contrato dá vida ao Estado, o grande Leviatã
11

 

(BLANCO, 2015, p. 93-96).  

 

 

4 A CONCEPÇÃO DE SOBERANO  

 

A concepção de soberano em Hobbes está intrinsicamente ligada à sua participação 

como espectador das Guerras Civis Inglesas e especialmente da condenação à morte do Rei 

Carlos I em 1649. Carlos I, em 1628, aceita a Petição dos Direitos promovida pelo 

Parlamento, a qual limita o poder real, em resposta à cobrança de impostos realizada pelo rei 

sem a aprovação do Parlamento, tendo a assembleia já negado fundos para financiar o conflito 

da Guerra dos Trinta Anos, em que a Inglaterra se envolveu. O monarca, não satisfeito com as 

atitudes do Parlamento, manda fechar o parlamento, permanecendo assim por onze anos. 

Após esse episódio, começam as disputas entre os defensores do poder real e os defensores da 

soberania dos súditos acerca de questões sobre o direito divino dos reis, atribuições do 

parlamento, cobrança de impostos, entre outras. Carlos I se vê obrigado, para conseguir mais 

financiamento para a guerra, a convocar o parlamento, mas este se põe a limitar, cada vez 

mais, o poder real. Isso marcará profundamente o pensamento de Hobbes, como na passagem 

“[...] o rei cujo poder é limitado não é superior àquele ou àqueles que têm o direito de o 

limitar” (HOBBES, 2008, p. 165). Em 1649, o parlamento decide executar, por decapitação, o 

Rei Carlos I em praça pública (BLANCO, 2015, p. 36-48).  

A dissolução do poder soberano faz que com os homens retornem àquele Estado de 

guerra contra todos. A queda do rei Carlos é de suma importância para o pensamento de 

Hobbes, visto que “a queda do rei inglês Carlos I (no contexto da guerra civil inglesa), foi 

interpretada por Hobbes como causada pelo insuficiente poder do rei no que concerne à 

conservação e à manutenção de seu Estado” (LEIVAS, 2011, p. 325); tanto é que Hobbes 

dedica um capítulo da obra Leviatã à questão sobre o que leva à dissolução do Estado 

(HOBBES, 2008, p. 271-282), sendo uma de suas causas a falta de poder absoluto expressa na 

afirmação: “um homem, para obter um reino, contenta-se muitas vezes com menos poder do 

que é necessário para a paz e defesa da república” (HOBBES, 2008, p. 272).  

                                                 
11

Hobbes utiliza, para demonstrar o Estado civil, uma monstruosidade bíblica do Antigo Testamento: o Leviatã. 

O monstro aparece no livro de Jó, em que o protagonista, em discussão com Deus, que quer demonstrar a 

onipotência divina, faz menção a um monstro de poderes enormes, pelo qual, quando se levanta, os valentes 

tremem. Hobbes utiliza o Leviatã para demonstrar “o grande poder do soberano”, e nada pode se comparar a ele 

(BLANCO, 2015, p. 100-101). 
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Toda a concepção de soberano, no entanto, está ligada à geração do Estado, pois “o 

Estado como um artifício político unitário e unificador [...] só pode edificar-se solidamente 

sobre um poder absoluto” (BLANCO, 2015, p. 101). A ideia de soberano ligado ao Estado é a 

forma com que Hobbes demonstra o atributo de exclusividade do soberano, que é a pessoa do 

Estado, o único com autoridade de administrar, legislar e julgar (NETO, 2006, p. 116). O 

soberano em Hobbes pode ser uma pessoa ou um número de pessoas, mas, qualquer que seja 

o tipo de governo, Hobbes  

 

[...] firma não ser contra qualquer forma de governo, desde que a soberania 

seja absoluta e não seja disputada, embora pessoalmente sempre tenha 

preferido a monarquia às outras duas, a democracia e a aristocracia 

(entendida essa última como entre os gregos: o governo dos melhores, e não 

como a classe social da época de Hobbes) (BLANCO, 2015, p. 94).  
 

Um dos atributos da soberania é o atributo da indivisibilidade, tanto para o soberano 

constituído por uma só pessoa quanto por uma assembleia, visando à unidade e à força do 

Estado. O controle do Estado cabe somente ao soberano, que abrange o legislativo, judiciário, 

administrativo, ideológico e penal, centralizando toda a política na pessoa do soberano, pois 

um Estado dividido é um amontoado de facções sempre em desacordo, persistindo, desse 

modo, no Estado de guerra (NETO, 2006, p. 117).  

No soberano se incluem direitos por instituição, do pacto que dá origem ao Estado 

“derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder soberano é 

conferido, mediante o consentimento do povo reunido” (HOBBES, 2008, p. 149). Os súditos 

ficam obrigados a aceitar todas as ações do soberano como sendo suas pela teoria da 

representação/autorização, que constitui a teoria jurídica elaborada no capítulo XVI do 

Leviatã, em que “o governo civil é um ato jurídico celebrado por todos aqueles que desejam 

abandonar aquela miserável condição de guerra” (NOTHLING, 2012, p. 13), em que se dá na 

transferência dos direitos ao soberano, que representa os direitos dos súditos. O Estado, na 

pessoa do soberano, “tem a capacidade de ditar, executar e interpretar as leis, o que 

corresponde aos três poderes do Estado: o legislativo, o executivo e o judiciário” (BLANCO, 

2015, p. 105). 

O Soberano é o juiz para que a paz possa existir em seu Estado, visto que o contrato é 

realizado para a obtenção da paz; assim, todas as ações tomadas pelo soberano para a 

conservação e preservação da paz e da segurança bem como todos os seus atos são 

justificáveis pela finalidade do contrato realizado (NETO, 2006, p. 112). O soberano é o juiz 

que determina sobre a justiça e responsabiliza-se pelo estabelecimento de medidas punitivas e 
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pela declaração de guerra a outras nações, mesmo que sua geração for para a paz; se uma 

nação ameaçar a paz, o soberano deve tomar todas as medidas para a proteção do Estado caso 

elas se caracterizarem como “guerra correspondente ao bem comum” (HOBBES, 2008, p. 

154). Arrecadar fundos para as despesas da guerra são atribuições somente do soberano, mas 

como nas guerras há cargos e postos, as nomeações de cargos militares são também atribuídas 

ao soberano (HOBBES, 2008, p. 154). Outro atributo do poder judicial do soberano reside no 

fato de ele ser o juiz de quais doutrinas correspondam ao bem do Estado, pois ao soberano 

cabe o direito de instruir e educar
12

, de “definir a matéria que deve ser lecionada em escolas e 

universidades com a finalidade de educar no dever de submissão” (BLANCO, 2015, p. 105). 

Aqui se evidencia uma proposta de Hobbes ao controle de ideias, algo muito presente em seu 

contexto. A ideia que esse atributo exprime é o fato de certas doutrinas, se difundidas, 

poderem levar à dissolução da República (HOBBES, 2008, p. 276-277). O pensador levanta 

críticas às obras clássicas e “considera que os autores gregos e romanos são os responsáveis 

pelo derramamento de sangue inglês, pois tinham desencadeado a rebelião ao popularizar 

concepções falsas como o ideal republicano de liberdade” (BLANCO, 2015, p. 105).   

Outro direito atribuído ao soberano é o de nomear cargos, o que constitui no seu 

direito de dirigir a administração do Estado (BLANCO, 2015, p. 106); entre essas nomeações 

está o ministro público, que “é aquele que é encarregado pelo soberano (quer seja um 

monarca ou uma assembleia) de qualquer atividade, com autoridade, no desempenho desse 

cargo, para representar a pessoa da república” (HOBBES, 2008, p. 204). Os ministros 

públicos são todos aqueles que agem sob a autorização do soberano: ministros 

administrativos, administração econômica, professores, juízes, aqueles que executam as 

ordens do soberano, embaixadores e conselheiros. A um conselheiro não está apenas a 

atribuição de opinar, pois um corpo de conselheiros não deixa de ter certa autoridade judicial 

e administrativa (HOBBES, 2008, p. 204-209).  

 Ao falar de direitos dos soberanos, Ignacio Blanco afirma que “o soberano é o juiz 

supremo, legislador onipotente e o governante absoluto.” (BLANCO, 2015, p. 105). Deve-se 

essa afirmação a uma explicação fundamentada na constituição da pessoa do soberano. Após 

o contrato, todas as vontades são depositadas no soberano; assim, a obediência, a reverência e 

o louvor ao Estado e ao soberano são também de todos os súditos. A concepção de soberano é 

                                                 
12

O direito de instrução é afirmado no Leviatã, em que “só o monarca, ou assembleia soberana, possui abaixo de 

Deus autoridade para ensinar e instruir o povo” (HOBBES, 2008, p. 206). 
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pautada na teoria da representação e autorização, tema desenvolvido pelo professor doutor 

Vander Nothling, que diz que  

  

a teoria da representação descortina o grande teatro de relações humanas, 

uma vez que seu aparato conceitual nos permite compreender o 

comportamento dos homens, no espaço inter-relacional, em termo de 

atuações teatrais. Representar, com efeito, significa simultaneamente agir e 

atuar (no sentido teatral) (2012, p. 80). 
 

 Quando Hobbes, no capítulo XVI, fala de sua teoria da representação, é importante 

salientar a distinção entre dois tipos de pessoas. Para tal distinção, parte-se da definição de 

pessoa, apresentada como “aquelas cujas palavras ou ações são consideradas quer como suas 

próprias, quer como representando as palavras ou ações de outro homem, ou de qualquer 

outra coisa a que sejam atribuídas, seja verdade ou ficção” (HOBBES, 2008, p. 138). Hobbes, 

em sua definição, parte de um dado empírico, visível nas palavras emitidas e nas ações 

realizadas. Essa definição acompanha toda uma compreensão de indivíduo e Estado como 

máquinas
13

. 

 A representação, apresentada pelo autor do Leviatã, parte de uma distinção e uma 

análise das palavras ator e autor bem como dos conceitos de pessoa artificial e natural, como 

também são associados ao Estado natural e ao Estado civil
14

. Consideram-se as pessoas 

naturais quando suas palavras pertencem a elas mesmas. Consideram-se as pessoas artificiais, 

por sua vez, quando as pessoas são representadas por alguém. Essas definições partem de um 

dado empírico visível na emissão de sinais, ou seja, palavras emitidas e ações. Essa distinção 

se deve ao componente científico em Hobbes. As definições de pessoa artificial e natural são 

intrinsicamente ligadas aos conceitos ator e autor na obra do filósofo. Ator é aquele que 

representa a si mesmo ou a outra, ou seja, todas as pessoas são atores, mas não autores. 

Quando as ações e palavras de um ator são representadas por outro ator, este é autor.  

                                                 
13

 Toda a obra de Hobbes é marcada por seu componente científico, pois ele “desejava conferir à ciência civil um 

estatuto verdadeiramente científico” (NOTHLING, 2012, p. 18). Para Hobbes, física, psicologia e política 

tinham uma continuidade, por isso ele “foi um dos primeiros pensadores a postular um universo mecanicista ou, 

o que é o mesmo, a considerar toda a realidade como estrutura semelhante à de uma máquina” (BLANCO, 2015, 

p. 49). 
14

 Em geral, a organização jurídica coercitiva de determinada comunidade. O uso da palavra E. se deve a 

Maquiavel (O príncipe, 1513, § 1). Podem ser distinguidas três concepções fundamentais: 1ª: a concepção 

organicista, segundo a qual o Estado é independente dos indivíduos e anterior a eles; 2ª: a concepção atomista 

ou contratualista, segundo a qual o Estado é criação dos indivíduos; 3ª: a concepção formalista, segundo a qual 

o Estado é uma formação jurídica. As duas primeiras concepções se alternaram na história do pensamento 

ocidental; a terceira é moderna e, na sua forma pura, foi formulada só nos últimos tempos (ABBAGNANO, 

Nicolau. Estado. In: Dicionário de Filosofia. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. p. 423-425). 
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“A pessoa natural não só age e fala em seu próprio nome como também atua, 

representando seu próprio papel. A pessoa artificial, por sua vez, além de agir e falar em nome 

de outro indivíduo, representa o papel deste” (NOTHLING, 2012, p. 80). O autor está 

presente tanto no Estado natural quanto no Estado civil. No Estado natural, ele representa seu 

próprio papel, de direito à vida e à sobrevivência, o que resulta na guerra, como foi abordada 

anteriormente. No Estado civil, o ator transfere suas palavras e ações para que outro ator os 

represente; este é autor, por que atua por autoridade, constituindo um ato jurídico. Esse ato 

jurídico consiste na autorização, ou seja, um ator autoriza outro a representá-lo. O que confere 

justificação à representação é o ato de permitir que outro ator o represente. Entretanto, é 

preciso compreender essa permissão não como realizada de forma arbitrária ou coercitiva, 

mas através da razão. O termo autoridade “entende-se sempre o direito de praticar qualquer 

ação, e feito por autoridade significa sempre feito por comissão ou licença daquele a quem 

pertence o direito” (HOBBES, 2008, p. 139). A Autoridade é o ponto de contraste entre o ator 

e o autor, pois um ator simplesmente representa a si mesmo, mas o ator que representa os 

outros tem o direito conferido ao representar o outro, a autoridade. A autoridade aqui implica 

responsabilidade, porquanto o autor é responsável pelas palavras e ações dos atores; assim, 

podemos compreender que se trata de um ato jurídico somente possível no Estado civil, haja 

vista que o Estado natural é considerado tal por não ter um autor unificador de todos. 

No Estado hobbesiano, o soberano é autor, enquanto seus súditos são os atores que 

autorizaram, pelo contrato social, outro autor, um soberano único, constituindo uma 

monarquia; ou autores, no caso de o soberano ser uma assembleia, a representarem suas 

palavras e ações, constituindo um parlamentarismo. Se o autor for um só, não se vê tanta 

dificuldade para falar de sua autoridade, mas quando um autor for composto por muitos, 

Hobbes atenta para algumas questões: quando o soberano for constituído por uma assembleia, 

como a voz de todos, é a voz da maioria por uma questão lógica de que há mais votos de um 

lado para derrotar o outro lado, visto que se “o representante for constituído por muitos 

homens, a voz da maioria deverá ser considerada a voz de todos eles” (HOBBES, 2008, p. 

141). Compreende-se bem essa questão da voz na tomada de decisões, sejam elas 

administrativas ou judiciais. Rousseau contrapõe essa definição de Hobbes ao termo Vontade 

geral, aquela comum a todos; não é a de todos como uma soma de vontades particulares, o 

que seria uma vontade de todos. A vontade geral é que dirige o Estado, pois ela é a essência 

da soberania (para Rousseau, a soberania é a participação de todos os homens); as leis dessa 
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soberania só existem nos homens não pelo temor, mas por ser a vontade geral (PINTO, 

2005)
15

. 

 Outra afirmação, contida no livro XVI da obra Leviatã, é de que o autor é inútil 

quando seu número de constituintes for par. Apesar de Hobbes não elucidar suficientemente 

essa afirmação, os autores deverão representar os atores (súditos), assim a tomada das 

decisões pelo soberano não pode ser motivo de impasse pela igualdade de vozes. Para isso, 

Hobbes exemplifica sua afirmação:  

 

... em alguns casos as vozes contrárias iguais em número podem decidir uma 

questão, tal como na condenação ou absolvição a igualdade de votos, na 

medida em que não condena, efetivamente absolve; mas, pelo contrário, não 

condena na medida em que não absolve [...] não condenar é o mesmo que 

absolver... (HOBBES, 2008, p. 141-142).  
 

 Para resguardar toda a autoridade do soberano, Hobbes quer explicar que essa 

constituição de soberano por muitos em número par é ineficaz no que tange a possíveis 

resultados finais de alguma ação tomada por ele. Sua autoridade não é questionável, visto que 

é autor, atua por autoridade, mas há o impasse da execução dos que fazem parte desse tipo de 

soberano por muitos. Ações administrativas, judiciais, entre outras, estariam em inércia, pois 

as vozes contrárias não podem se sobrepor umas às outras, já que estão em nível de igualdade. 

O soberano constituído por muitos em número ímpar é citado por Hobbes; assim expressa o 

que o filósofo quer: a unidade de pensamento e ações da assembleia, que não deve ser causa 

de divergência. Assim, a assembleia constituída por número ímpar demonstra a unidade da 

assembleia em suas ações, mesmo que vença por um voto de diferença, 

 A força da assembleia é comprovada através de sua unidade e da manifestação de sua 

vontade. Assim, o voto da maioria é considerado a voz de todos, ou seja, a maioria dos votos 

é a vontade da assembleia. Portanto, a assembleia é autor; consequentemente, sua vontade 

representa a vontade de todos aqueles que autorizaram a assembleia a representá-los 

(HOBBES, 2008, p. 141). É importante observar que todos podem contribuir para o debate, 

visto que é o soberano. No entanto, considerando o imperativo da paz e da prevenção de 

conflitos que levariam a divisão do soberano, Hobbes vê a superioridade na maioria dos votos 

como sendo de todos, pois da mesma forma que se origina o Estado – pela pluralidade de 

                                                 
15

 PINTO, Marcio Morena. A noção de vontade geral e seu papel no pensamento político de Jean-Jacques 

Rousseau. Cadernos de Ética e Filosofia Política. São Paulo, v. 2, n. 7, p. 83-97, jul. 2005. 
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votos, entendida como maior número – se dá a realização do pacto social, pondo fim ao 

Estado de guerra (MIRANDA, 2013, p. 137)
16

.  

 A chamada teoria da representação, em que Hobbes fala sobre a autorização quando 

realizado o pacto social, consiste simplesmente na demonstração da unificação de uma 

multidão de homens em uma só pessoa, originando o Estado. Hobbes pretende assim 

demonstrar que os atos do soberano são os atos dos súditos, ou seja, o pensador encontrou a 

“maneira de pensar a unidade na pluralidade, sem desconsiderar a relativa irredutibilidade da 

pluralidade” (NOTHLING, 2012, p. 93).  

 O tema da sucessão do poder soberano demonstra a preocupação de Hobbes com a 

perpetuação da paz, visto que ela somente ocorre com a geração do Estado. Mesmo com sua 

predileção pelo soberano constituído por um indivíduo, o filósofo também apresenta o direito 

de sucessão para o soberano constituído por uma assembleia. Essa perpetuação, no entanto, é 

artificial, já que o Estado foi gerado artificialmente. O direito de sucessão reside no soberano, 

pois “não existe nenhuma forma perfeita de governo em que a decisão de sucessão não se 

encontre nas mãos do soberano vigente” (HOBBES, 2008, p. 166), e, sendo ele ator, todos os 

súditos são autores da sucessão. No que tange ao soberano como assembleia, quando um 

membro falece, por sua autoridade, somente compete à assembleia a eleição para ocupar o 

cargo desfalcado. Se ela delegar outro para eleger o cargo, ela o faz por autoridade.  

O soberano constituído por uma só pessoa deve ter cuidado com o direito de sucessão, 

visto que, se ele falece, o direito de sucessão ficaria a cargo de qualquer um pela igualdade 

que cada um tem de escolher um sucessor com maior capacidade de proteger a todos ou a si 

mesmo, o que causaria o retorno à guerra de todos. Por isso, o direito de sucessão nesse caso 

reside no soberano vigente. Quem o soberano vigente escolheu como sucessor é expresso por 

palavras ou sinais de que, em vida, o soberano vigente escolhe seu herdeiro – aqui entendido 

não como filiação, e sim como aquele que foi escolhido. No entanto, essa sucessão está 

alicerçada na citação: “a vontade do monarca é que o governo continue sendo monárquico, 

dado que aprovou essa forma de governo em si mesmo” (HOBBES, 2008, p. 168).   

A escolha do herdeiro pode ser expressa em um testamento ou oralmente. Na ausência 

de um testamento ou de uma exposição oral, o sucessor deverá ser aquele que o costume 

vigente mostra, como, por exemplo: se o costume for que o parente próximo assuma a 

soberania, este assumirá, pois se fosse o contrário, o soberano vigente o teria dito em vida, 

                                                 
16

 MIRANDA, Marcela. A teoria da soberania de Thomas Hobbes. 7 mares, Niterói, v. 2, n. 3, p. 128-144, out. 

2013.  
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“porque seja qual for o costume que um homem tem a possibilidade de regular através de uma 

palavra, e não o faz, está-se perante um sinal natural de que ele quer que esse costume se 

mantenha” (HOBBES, 2008, p. 168). Mesmo assim, quando a informação oral nem o 

testamento existirem, Hobbes apresenta a sucessão pela presunção de um afeto natural. Essa 

afeição é vista na predileção pelos filhos em vez de outros homens para a sucessão do poder 

soberano. Além do mais, Hobbes apresenta o sexo masculino como aquele que melhor 

desempenhará o poder de soberano. Entretanto, na falta de descendentes, é apresentado o 

irmão, de preferência o mais próximo, pois este é o mais afeiçoado ao soberano vigente e tem 

mais honra devido a essa aproximação. Residindo no soberano o poder de sucessão, este 

poderia escolher qualquer um, mesmo sendo estrangeiro e que não estivesse submetido à sua 

soberania. Por isso, Hobbes declara como legítimo com base na autoridade suprema do 

soberano, mas apresenta também outros argumentos como: se alguém apresentasse a objeção 

de que um estrangeiro governaria através da opressão por não respeitar os costumes, Hobbes 

afirma que isso não se deve ao fato de ser um estrangeiro o soberano, mas sim de não ter 

habilidades e de não seguir regras da política. Outro argumento: se houver um casamento com 

estrangeiro, o direito de sucessão por afeição pode recair sobre ele, logo considerado legítimo 

por todos (HOBBES, 2008, p. 166-169).  

Muitas objeções podem ser levantadas quanto ao direito de sucessão; uma delas é se o 

sucessor possui habilidades para governar. Hobbes não aborda isso diretamente, mas pode-se 

entender que ninguém pode ensinar outro a ser soberano, pois aquele estaria sendo mais 

soberano daquele que seria o aprendiz, visto que o soberano é soberano que possui atributos 

como supremacia, autoridade e poder ilimitado, e quando alguém for aprendiz, estará na 

condição inferior ao seu mestre. Por isso, todo soberano por sucessão é soberano pela 

autoridade que lhe foi atribuída após a morte do soberano anterior.  

A preocupação de Hobbes com a sucessão está na perpetuação da paz, por ele 

entendida como eternidade artificial “[..]sem isso, os homens que são governados por uma 

assembleia voltarão à condição de guerra em cada geração, e com os que são governados por 

um só homem o mesmo acontecerá assim que morrer seu governante” (HOBBES, 2008, p. 

166). Além do mais, quando Hobbes apresenta critérios para a sucessão, ele toma por 

fundamento que “não existe nenhuma forma perfeita de governo em que a decisão da 

sucessão não se encontre nas mãos do soberano vigente” (HOBBES, 2008, p. 166); assim, o 

filósofo quer evitar que os homens retornem ao Estado de guerra. 
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5 LEIS CIVIS E SUA AÇÃO NO ESTADO HOBBESIANO 

 

Percorrida toda a definição do soberano e de suas atribuições, é importante delinear as 

leis civis e sua ação/função no Estado. O Estado natural é marcado pela inexistência de leis 

civis, apesar de Hobbes afirmar a existência de leis naturais que preservam a vida do homem. 

Ambos os tipos de leis se fazem presentes um no outro de alguma forma, como afirma 

Hobbes: “... a lei da natureza faz parte da lei civil, em todas as repúblicas do mundo. E 

também, reciprocamente, a lei civil faz parte dos ditames da natureza” (2008, p. 228). No 

entanto, as chamadas leis de natureza passam a ser lei somente com a instituição do Estado – 

antes, como afirma Hobbes, “qualidades que predispõem os homens para a paz e obediência” 

(2008, p. 227); “a observância das leis de natureza só é razoável quando são removidas as 

causas de desconfiança quanto a sua não observância, ou seja, sob um poder coercitivo capaz 

de punir aqueles que as infringirem” (NOTHLING, 2012, p. 67). A diferença entre ambas as 

leis, natural e civil, está em que a segunda precisa estar redigida, ou seja, escrita; já a primeira 

não é redigida, mas observada pelos homens, o que a torna uma lei de natureza.  

Com a geração do Estado e a promoção do soberano, as leis civis atuam sobre os 

súditos como ordenação e regulações, como preservação da paz, para o agir dos mesmos. O 

soberano precisa garantir que as leis sejam obedecidas, visto que o ato de legislar é único ao 

soberano, e cabe aos juízes, subordinados ao soberano, no ato de legislar, que o faça em 

consideração ao motivo o qual o soberano teve ao fazer determinada lei. A definição de lei 

civil no Leviatã 

 

[...] é para todo súdito constituída por aquelas regras que a república lhe 

impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro sinal suficiente da sua vontade, 

para usar como critério de distinção entre o bem e o mal, isto é, do que é 

contrário à regra (HOBBES, 2008, p. 226). 
 

O soberano não está sujeito a leis, visto que, por autoridade e por atributo de ser 

legislador, não poderia estar sujeito a nenhuma lei, estaria sujeito a si mesmo. Quando o 

contrato é realizado, toda autoridade é transmitida ao soberano, até mesmo a de legislar, e o 

fato de ele ser o único a ser o autor de uma lei está na prerrogativa da paz e pela mesma; seria 

contraditório o promotor da paz estar sujeito a leis que garantem a paz, e o próprio Hobbes, 

quando fala das coisas que enfraquecem o Estado e possivelmente a sua dissolução, considera 

que “o soberano não está sujeito àquelas leis que ele próprio, ou melhor, a república, fez. Pois 

estar sujeito a leis é estar sujeito à República, isto é, ao soberano representante, ou seja, a si 

próprio, o que não é sujeição, mas liberdade em relação às leis” (HOBBES, 2008, p. 275). 
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As leis civis estão no Estado para a preservação da paz, de forma a evitar que os 

homens retornem ao Estado de guerra; assim, pelo contrato estabelecido, os súditos devem 

obedecer a essas leis por pertencerem ao Estado. Porém, há costumes que os homens 

preservam e seguem, mas isso não causa prejuízo à república, desde que o silêncio ou a 

palavra do soberano a torne lei, pois o silêncio é um consentimento, é aquiescência. Esses 

costumes não são leis pela observância dos homens, e sim pelo consentimento do soberano, e 

se ele, por autoridade, tornar o costume ilegítimo, este o será, assim como a revogação de leis 

já feitas pelo soberano podem deixar de existir se assim o soberano decidir.  

A obrigatoriedade das leis, segundo Hobbes, necessita de vários passos, desde o desejo 

do soberano até a interpretação. Quando uma lei é escrita e publicada, deve haver sinais de 

que provém da vontade do soberano, pois alguns homens, para a garantia de injustos 

desígnios, podem vir a publicar leis pensando e julgando ter força para tal ato. Primeiramente, 

deve-se reconhecer o autor, algo não difícil para os súditos, pois, na realização do pacto 

social, autorizam o soberano. A evidência da autoridade se encontra nos atributos do soberano 

de designar e autorizar os conselhos, ministros e selos públicos. A interpretação das leis deve 

ser feita pelo soberano ou por aqueles que foram designados por ele, já que não é na letra (ao 

menos se for entendida no sentido literal, pois aí reside a intenção final do soberano) que 

reside a intenção e o significado em relação à causa final pela qual a lei foi feita, pois aí reside 

a intenção da lei, ligada sempre à preservação da paz, e “... a interpretação da lei não é nem 

uma introspecção psicológica acerca daquilo que pensa o poder político, nem uma prospecção 

histórica, mas uma atividade estritamente jurídica e política” (LOPES, 2008, p. 120); assim, 

mais uma vez quer Hobbes confirmar que a interpretação legítima resulta do soberano. 

Há, no entanto, juristas que escrevem sua interpretação da lei da natureza, aquelas não 

redigidas, e Hobbes se atenta a isso com a afirmação de que “a interpretação das leis de 

natureza não depende dos livros de Filosofia moral. Sem a autoridade da República, a 

autoridade dos escritores não basta para transformar em leis as suas opiniões” (HOBBES, 

2008, p. 235). Hobbes, assim, evita que haja contradições de interpretações nas leis, pois esses 

escritores não foram designados para serem intérpretes da lei. É direito do soberano ser juiz 

das doutrinas e escritos que são contrários à paz, como, por exemplo, interpretações das leis 

por esses juristas que não foram designados para essa tarefa. Há também a preocupação de 

que os escritores induzam indivíduos ao descumprimento da lei, pois  

 

[...] deturpam a lei de natureza, tornando-a incompatível com a lei civil, ou 

então ensinam leis e doutrinas de sua autoria, ou tradições de tempos 
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anteriores, que são incompatíveis com o dever de um súdito (HOBBES, 

2008, p. 251). 
 

A respeito da interpretação das leis, afirma Wladimir Barreto Lisboa que “todo 

cidadão pode interpretar a lei civil. Apenas a cidade pode interpretá-la definitivamente” 

(LISBOA, 2008, p. 119). Sendo a cidade uma pessoa artificial, cabe ao soberano a 

interpretação. Lisboa ainda adverte o soberano a não contradizer sua autoridade: 

 

[...] um soberano que não busca em um litígio, por exemplo, tratar 

igualmente as partes, enfraquece sua potência, pois, ao cometer um ato hostil 

contra um ou alguns cidadãos, contraria a própria finalidade pública de sua 

instituição. A continuidade do poder político depende, pois, do respeito às 

leis de natureza, inscritas na cidade pela lei civil, e da efetivação do princípio 

mesmo da soberania, a salus populi. Da lei civil depende, portanto, a paz 

(LISBOA, 2008, p. 119).  
 

O soberano, sendo legislador, pode designar autoridade a juízes para que legislem, 

mas eles devem legislar segundo as intenções do soberano, este não visto como pessoa 

individual, mas como pessoa que representa todos; a intenção do soberano é intenção pública. 

Porém, este deve ter alguns atributos para ser um bom juiz, ou seja, um intérprete da lei, que 

são: 

 

[...] uma correta compreensão daquela lei principal de natureza a que se 

chama equidade, a qual não depende da leitura da sobras de outros homens, 

mas apenas da sanidade da própria razão e meditação natural de cada um, e 

portanto deve-se presumir existir em maior grau nos que têm maior 

oportunidade e maior inclinação para sobre ela meditarem. Em segundo 

lugar, o desprezo pelas riquezas desnecessárias e pelas preferências. Em 

terceiro, ser capaz, no julgamento, de se despir de todo o medo, raiva, ódio, 

amor e compaixão. Em quarto e último lugar, paciência para ouvir, atenção 

diligente ao ouvir e memória para reter, digerir e aplicar o que se ouviu 

(HOBBES, 2008, p. 240).  
 

 O soberano que é legislador e aqueles assim designados juízes julgam de acordo com a 

intenção do soberano, pois Hobbes condena o juiz que julga em causa própria
17

. O teórico 

apresenta que o julgar deve ser com equidade
18

, visto que essa é uma lei de natureza, sendo 

“lei que ordena distribuir equitativamente a cada homem o que segundo a razão lhe pertence 

chama-se Equidade ou (conforme já disse) justiça distributiva” (HOBBES, 2008, p. 133). 

                                                 
17

 ... ninguém pode ser árbitro adequado em causa própria; e, com a equidade atribui a cada parte um benefício 

igual ... (HOBBES, 2008, p. 134). 
18

 Equidade; disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um (SANTOS, Washington. Aequitas. In: 

Dicionário Jurídico Brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 259). A equidade trata da adaptação da lei ao 

caso concreto pelos critérios da justiça, mas não deve ser aplicada ao bel prazer, e sim deve estar nos parâmetros 

legais do direito.  
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Com isso, Hobbes pretende evitar conflitos entre ambas as partes usando a mesma lei para 

ambos.  

As leis civis, na teoria do Estado hobbesiano, são divididas em distributivas e penais; 

geralmente, ambas correspondem uma a outra como julgamentos do legislador. As leis 

distributivas consistem naquelas que estão no âmbito dos súditos, aquelas que garantem leis 

de proteção, propriedade, bens, entre outras. As leis penais, por sua vez, consistem naquelas 

que regem qual a sentença penal de quem infringiu alguma lei do Estado e devem ser 

executadas por ministros públicos. 

Outra divisão apresentada é de leis fundamentais e não fundamentais, sendo as 

primeiras as quais os súditos são obrigados a cumprir, pois são as leis que consolidam o 

Estado, e o seu descumprimento levaria à dissolução do Estado. Já as leis não fundamentais 

são aquelas cujo descumprimento não dissolve o Estado, mas está sujeito a punições. Com a 

criação do Estado, a essas duas divisões de leis sujeitam-se todos os súditos. Desse modo, vê-

se a preocupação de Hobbes quanto àqueles indivíduos que podem atentar contra a paz 

cometendo crimes, que na definição no Leviatã “é um pecado que consiste em cometer (por 

atos ou palavras) algo que a lei proíbe, ou em omitir-se de algo que ela ordena” (HOBBES, 

2008, p. 247).  

Os crimes cometidos somente existem em relação à existência do Estado, uma vez que 

“na ausência de qualquer lei que não seja a lei de natureza deixa de haver lugar para a 

acusação, sendo cada homem seu próprio juiz, acusado apenas pela sua própria consciência e 

desculpado pela retidão das suas próprias intenções” (HOBBES, 2008, p. 248), o que 

caracteriza o Estado natural, o qual passa a ser Estado civil com “a instituição de um poder 

comum capaz de tornar obrigatória a observância das leis de natureza” (NOTHLING, 2012, p. 

67), delineando que, com o contrato, as leis passem a existir, e sua observância se dê com um 

poder coercitivo do soberano, o promotor da paz no Estado, e a penalidade de infração parta 

da autoridade do soberano ao designar ministros públicos para a execução da pena. 

A preocupação de Hobbes com que haja paz é grande, e, na sua elaboração sobre os 

crimes, afirma haver mestres que deturpam a lei. O teórico atenta para a preocupação e para 

os riscos de interpretações da lei, que poderiam levar os homens ao Estado de natureza, pois 

cada um justificaria seus atos pela própria interpretação da lei, visto que a mesma corresponde 

somente ao soberano ‒ ainda que os súditos possam fazer tal interpretação; contudo, a 

definitiva é a do Estado (LISBOA, 2008, p. 119). Além do mais, é presente no Leviatã a 

preocupação com a arbitrariedade dos juízes e a história pela qual tentam aplicar sua 
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interpretação: “uma coisa é certa: a atividade do juiz não é oracular – isto é, ela não consiste 

em propor uma interpretação arbitrária da lei. Ademais, se a ancestralidade constituísse a 

autoridade, poderíamos, segundo Hobbes, produzir mil autoridades que se contradiriam umas 

às outras. A história, a razão privada e mesmo a arte do juiz são impotentes para estabelecer o 

sentido da lei. “Para Hobbes, a história nada pode ensinar acerca dos fundamentos do direito, 

da justiça e da soberania” (LISBOA, 2008, p. 121). 

A preocupação de Hobbes com a aplicabilidade do direito provém da conservação da 

paz no Estado; além do mais, a obrigatoriedade da lei preserva a hierarquia produzida pela 

geração do Estado (LISBOA, 2008, p. 127), evitando que o descumprimento das leis faça os 

homens voltarem para o Estado de guerra. A obrigatoriedade da lei está fundamentada “na 

consciência crítica do proveito que da sua instituição resulta para todos, em comparação com 

os malefícios que seriam a consequência obrigatória de sua falta” (NETO, 2006, p. 141), e 

não somente no temor ao Estado.   

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O absolutismo presente em Hobbes oferece aos leitores uma base teórica para a 

compreensão do assunto, mesmo sendo um tópico muitas vezes deturpado e desconsiderado, 

mas sua concepção absolutista prevalece na história, e permanece como o filósofo mais 

conhecido do absolutismo. Toda sua teoria tem em vista somente o bem e a paz. “Além disso, 

se nos atrevemos aqui a nomeá-lo como príncipe da paz não é pela sua coragem, mas 

exatamente pelo contrário” (BLANCO, 2015, p. 10). 

 Hobbes, com seu absolutismo, contribui para toda a posterioridade moderna a 

fundamentação para um absolutismo monárquico, pois suas teorias sobre o Estado forte 

concentrado na mão de um soberano trariam paz para todos os súditos. Hobbes tem sido 

muito depreciado por seu absolutismo ser visto como um totalitarismo, mas o teórico prevê 

em seus escritos uma boa convivência entre os homens, que antes, regidos pela guerra de 

todos contra todos, vivem em um Estado forte, em que não há mais as antigas disputas entre 

os homens. Quando compreendido, Hobbes é visto como um modelo ímpar de 

contratualismo, em que os homens realizam um contrato desejando por fim ao Homo Homini 

Lupus est, usando de sua total liberdade, para que alcancem um Estado soberano forte, capaz 

de preservar a paz entre os súditos. 
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