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“Sempre se hão de encontrar alguns indivíduos capazes 
de pensamento próprio, até entre os tutores estabelecidos 

da grande massa, que, após terem sacudido de si 
mesmos o jugo da menoridade, espalharão à sua volta o 
espírito de uma avaliação racional do próprio valor e da 
vocação de cada homem em pensar por conta própria.” 

(Immanuel Kant) 



 
 

 
RESUMO 

 

 

 

Há atualidade do pensamento de Thomas Hobbes. Ainda que de forma obscura e pouco 

buscada, é necessário que se compreenda irrefutável a assertiva acima, não apenas como 

marco histórico, mas como filosofia imiscuída na realidade jurídica e prática 

contemporânea. 

O presente projeto visa, ainda que de forma breve, a apontar alguns aspectos 

indicadores da presença do espírito hobbesiano no modelo de Estado atual, envolvendo 

também uma análise à luz da Constituição e do Direito Penal vigentes. 

 

Palavras-chave: Teoria do Estado. Thomas Hobbes. Estado Brasileiro. Constituição. 

Direito Penal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ABSTRACT 
 

 

 

There is topicality in Thomas Hobbes’ ideas. Even in an obscure and less investigated 

way, it is necessary to understand as irrefutable the statement above, not only as a 

historical mark, but also as a philosophy that makes itself present in the legal and 

practical contemporary reality. 

This project aims, albeit briefly, to point out some aspects that indicate the presence of 

the hobbesian spirit in the current idea of State, also involving an analysis of the 

Constitution and the Criminal Law in force. 

 

Key words:  States Theory. Thomas Hobbes. Brazilian State. Constitution. Criminal 

Law. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A análise de um ordenamento jurídico e suas diversas nuances exige, muitas 

vezes, uma remissão a antecedentes que a senso comum, em análise superficial, 

eventualmente rejeita. Contudo, preconceitos a parte, há teorias que, a despeito de serem 

analisadas tão somente dentro dos contextos em que surgiram e serem tidas por 

relevantes apenas em seu aspecto histórico, se estudadas mais profundamente podem ser 

trazidas à atualidade de modo frutífero e construtivo, a originarem as mais variadas 

discussões. 

No meio jurídico não é diferente. Há questões atualíssimas que, seja em seus 

contornos teóricos, seja em seus contornos práticos, apenas são realmente atendidas se 

suas raízes são efetivamente buscadas e compreendidas. 

O presente trabalho pretende esmiuçar e analisar uma doutrina política que por 

diversas vezes é tida por ultrapassada e, quiçá, fomentadora de tiranias e congêneres. O 

objeto do estudo que se inicia nas páginas seguintes é a Teoria do Estado de Thomas 

Hobbes, notável e principalmente elaborada em sua principal obra, a saber, o “Leviatã 

ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil”. 

Tal doutrina será o ponto de partida para um estudo do que podem ser raízes 

importantes do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente em sua faceta 

sancionadora e punitiva. 

Em um primeiro capítulo, a ideia será expor as concepções básicas de Hobbes, 

destrinchando seus principais pontos e questões. Em seguida, se buscará expor em 

breves linhas as bases fundamentais do Estado Brasileiro, notadamente os aspectos 

principais da atual Constituição, apontando pontos de contato com o filósofo abordado, 

quando se demonstrará que há, sim, vértices de convergências entre um Estado 

contemporâneo e a doutrina que para muitos é apenas um fundamento de Estados 

absolutistas e arbitrários, errônea e simploriamente. 

Finalmente, em um terceiro capítulo, o foco será o Direito Penal, na medida em 

que inegavelmente é este o ramo jurídico em que o Estado atua mais incisivamente na 

vida dos indivíduos sob sua batuta, sendo seara em que muito pode-se comparar com a 

filosofia política hobbesiana, de modo a compreender certos aspectos que por vezes 

passam ao largo de uma percepção mais calma e minuciosa. 
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Ainda, à luz de Hobbes se elaborará uma breve crítica ao sistema penal 

brasileiro e a suposta fundamentação atual do exercício do jus puniendi estatal. 

Demonstrar-se-á que, na realidade, muitas vezes a prática não corresponde à teoria 

alegada, estando mais atrelada a outras, que, por preconceito ou sabedoria, são 

rechaçadas como fundamentos da legitimação de certas ações. 

Ao fim de todo o esforço ora empreendido, espera-se alcançar uma visão 

crítica o suficiente para despertar no leitor a busca por conhecimentos mais profundos e, 

talvez, obscuros, que sustentam alguns pilares do modo em que opera o Direito e o 

sistema jurídico brasileiro atual. 

Objetiva-se também o despertar de senso investigativo em quem se der à leitura 

de tal monografia. Finalmente, inegável que se busca-se certa quebra de paradigmas em 

relação ao filósofo que por vezes é reduzido como mero teórico do absolutismo. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

A FUNDAMENTAÇÃO HOBBESIANA DO ESTADO 
 

 

1.1. Introdução 

 

 

Em um primeiro momento, para uma correta compreensão de qualquer autor, 

de grande relevo é a percepção da realidade que o cercava quando da elaboração de sua 

obra, notando bem suas influências e fazendo a correta contextualização histórica. Por 

razões óbvias, a relevância disto se potencializa enormemente em termos de estudos 

sobre Política (tomando-se tal palavra em sua acepção mais técnica e menos coloquial) 

e Teoria do Estado. 

Sob esta perspectiva, para que se possa perfeitamente entender a obra de 

Thomas Hobbes, de suma importância que se saiba ao menos que viveu em um contexto 

de guerras religiosas, em que preponderava, por óbvio, um estado de insegurança e 

perigo. A partir disto, entende-se porque a principal obra do filósofo volta-se ao ideal de 

acabar com a guerra e impossibilitá-la, com a instauração de um Estado que pudesse 

garantir, seja como fosse, a paz. 

Cumpre também, nesta primeira análise da filosofia política hobbesiana, 

lembrar-se da evidente influência da Filosofia Analítica no pensamento do filósofo 

inglês. Relevantíssimo que isto fique claro, na medida em que Hobbes muito valorizava 

o método lógico-geométrico de pensamento, notabilizado na obra de Descartes e, 

posteriormente, Espinosa. Método este que primava pelo rigor na construção de um 

raciocínio lógico-argumentativo que fosse claro e bem articulado, algo de fácil 

percepção no Leviatã. 

Hobbes busca uma verdade única, racionalmente demonstrada, visando ao fim 

das divergências no campo da política e da ética. Para tal, apela à observação e 

deduções lógicas, em detrimento de doutrinar valores transcendentais e supremos. Isto 

porque, em sua compreensão, reside justamente nas incompatibilidades entre “opiniões” 

acerca de tais valores a geratriz de grandes divergências e, pois, conflitos, produzindo o 
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enfraquecimento do Estado. 

Não se pode esquecer, ainda, da influência de Maquiavel na obra hobbesiana, 

com a ruptura perpetrada entre política e ética, passando-se, grosso modo, a considerar-

se a política como a arte de manter sob controle os instrumentos do poder político de 

uma cidade, não mais instrumento em prol do alcance de um valor supremo e 

transcendentalmente colocado como bom.  

Clara está, portanto, a mudança de paradigma em relação à teoria política 

clássica de Aristóteles, notadamente metafísica e teleológica – embora não se possa 

olvidar de certo finalismo em Hobbes uma vez que, para ele, o Estado é artificialmente 

instituído em busca da paz. De toda forma, note-se bem que, por outro lado, a filosofia 

política ora em apreço nega a tal ente aspecto natural e moral, colocado pelo filósofo 

grego. 

Outra ruptura importante operada por Hobbes se deu em relação à tradição 

escolástica, pela qual o Clero participava ativamente do poder político, em uma certa 

divisão com a nobreza. A divisão do poder é extremamente temerosa e nociva ao 

Estado, segundo o filósofo ora em estudo, que afirma ser a unidade do poder soberano 

fundamental, como a frente será explanado. 

 

 

1.2. Um novo método de ciência política 

 

 

O racionalismo, evidente no pensamento político de Hobbes, liga-se ao 

nominalismo. Em sua obra, não se dá a buscar valores supremos, negando a importância 

disto para que o bem comum seja instaurado. O único bem a que visa o modelo de 

Estado hobbesiano é a paz. Nesta medida, como salientado, nega essências ou valores 

em si mesmos fundamentais. Para ele, as essências e conceitos morais não indicam nada 

além de algo convencionado pelos homens. Aliás, em suas palavras, é tal busca um fator 

relevante para a instabilidade e insegurança de seu tempo, no que figurava como 

geratriz de divergências e, portanto, conflitos. 

Para o autor, as palavras não carregam consigo essências; não alcançam jamais 

uma dimensão metafísica, mas criam hábitos que geram apenas aparente conhecimento, 

sendo esta a morada da moral e de seu problema, no que cria falsos realismos. O que 
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pode ser para uns justiça, para outros pode não ser, e assim por diante.  

A ética, seara filosófica dada ao estudo sobre a moral e as condutas a serem 

regidas pela mesma, é relegada ao campo das meras opiniões. Com isto, rompe com 

toda uma tradição até então vigente fundada nos gregos antigos e suas concepções 

metafísicas. As questões morais, como a discussão acerca do bem e do mal, dão lugar, 

em Hobbes, à dicotomia guerra-paz. 

Reinhart Koselleck, em análise da teoria política hobbesiana, afirma com 

precisão: 

 
 
O estado de guerra pertence à natureza humana; a paz só existe enquanto 
esperança e desejo. Embora se deseje a paz como bem supremo, tal desejo 
não basta para assegurar uma paz duradoura. Nisto reside, para Hobbes, o 
verdadeiro problema da filosofia moral. (KOSELLECK, 1999, p. 27) 

 

 

Na mesma obra, Koselleck continua: 

 
 
O mandamento de estabelecer a paz, contido na lei natural, precisa ser 
transformado em lei cuja execução concreta possa ser cumprida. A verdadeira 
tarefa da filosofia moral é elaborar tal legalidade, e o tema apropriado à 
matéria em questão é a política. (Ibidem., 1999, p.31) 

 
 

Notadamente, Hobbes (1983, p.10) se propõe, como o diz ele mesmo, a “ler, 

em si mesmo, não este ou aquele indivíduo em particular, mas o gênero humano”, se 

aproximando da filosofia cartesiana e criticando o método medieval de leitura apenas de 

textos autorizados, o que só fazia perpetuarem-se os erros ali presentes. E é assim que o 

pensamento hobbesiano alcança sua originalidade, sem estar alicerçado necessariamente 

em filósofos ou ideias precedentes; não à toa considerado um marco histórico bastante 

relevante na Filosofia Política. 

De qualquer forma, o que se deve ressaltar em seus estudos é, como já 

superficialmente pincelado acima, a proximidade do método geométrico de filosofia. 

Note-se que sua afinidade com Descartes, de quem foi contemporâneo, não vai muito 

além disto, tendo Hobbes direcionado algumas críticas à filosofia cartesiana. 
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1.3. O egoísmo como ponto central na política hobbesiana: a guerra de todos 

contra todos e uma nova ética baseada na autopreservação 

 

 

No início da elaboração de seu pensamento político, Hobbes fala no estado de 

natureza, um estágio inicial de organização (ou desorganização) humana, como 

justificativa primordial à necessidade da instauração artificial de um ente que a todos 

controle, o estado civil. 

O Estado, para Hobbes, como já brevemente esboçado acima, não é um ente 

natural que visa ao aperfeiçoamento humano, mas artificial, que visa à manutenção da 

vida, inviolável. Nota-se o estado de natureza como o estado pré-civil, pré-político, de 

onde surge o pacto que gera o Estado Civil. 

Em tal estado de natureza, todos são iguais. Por isso todos competem 

continuamente, guiados por tal igualdade e pela liberdade, então plena. Em estado de 

igualdade e competindo continuamente, os homens constituem ameaças constantes uns 

aos outros. Neste contexto, o homem é o lobo do homem. Não há ilícito no estado de 

natureza e, assim, a convivência de uns com os outros não é aprazível, na medida em 

que cada um pretende, a todo momento, satisfazer suas próprias paixões, ainda que tal 

signifique a violação da integridade alheia. Na sua obra mais célebre, Hobbes afirma, 

neste sentido: 

 
 
(...) durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz 
de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que 
se chama de guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os 
homens. (HOBBES, 1983, p. 75) 
 

 

Importa mencionar que o que Hobbes esboça como um estado de guerra 

perpétua de todos contra todos não necessariamente existiu. O que ele quer não é 

apontar como eram de fato as circunstâncias anteriores à instauração de um poder 

soberano, mas, acima disto, apontar como seriam, para daí extrair a legitimação de tal 

poder. 

Nota-se, assim, o egoísmo como ponto de partida de uma teoria que vai 

culminar com a afirmação de que a paz somente é possível se os indivíduos abdicarem 

por completo de suas próprias vontades. 
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Em um estado natural, os homens vivem em guerra civil, inevitável e sempre, 

ao menos, iminente. A segurança, portanto, é inviável. Justamente tal insegurança 

aparentemente perpétua que gera nos homens o desejo pela paz, a vontade de sair de tal 

estado, para que sua vida e sua segurança sejam garantidas. 

Há em Hobbes, assim, como bem percebe Bobbio em seu livro1 dedicado ao 

filósofo inglês, expressão inicial de um modelo jusnaturalista de Estado, muito embora 

pareça contraditória tal afirmação com base no que até aqui foi afirmado. Mas é 

evidente que, se, por um lado, o Estado Civil é afirmado artificial pelo próprio filósofo, 

por outro se deve notar que tal artificialidade é indispensável justamente para proteger 

valores tidos por ele como de relevância suprema, notadamente a vida, somente 

garantida com a instauração da paz. 

O Direito, artificialmente elaborado pelo Leviatã (o soberano na obra de 

Hobbes), ainda que não tenha de ter vínculo com valores morais, podendo (e devendo) 

valer-se de premissas que, de uma forma ou de outra, garantam a paz, só é estabelecido 

em prol da garantia da segurança de todos os súditos: a autopreservação. 

O homem é naturalmente dirigido à autopreservação. Sempre visa à própria 

vida, ao bem-estar. A razão não é capaz de dominar as paixões que visam à 

sobrevivência. A vida é tida como valor acima de todos, em uma já afirmada 

demonstração de presença de certa abstrativização de valores em sua filosofia. 

Na busca de felicidade, de saciar seus desejos continuamente progredindo, o 

homem luta por honras, riquezas. Assim, tal desejo alia-se à liberdade. Porém, o medo 

do próximo, guiado por desejos próprios, opõe-se a esse anseio de liberdade (na medida 

em que plena liberdade individual é vista também nos outros). O conhecimento, o saber, 

propõe a lei, que cerceia a liberdade plena em prol da segurança. A razão leva o homem, 

naturalmente, a abdicar de seu estado natural e antissocial. Note aqui a valorização da 

razão como aspecto natural humano, o que aponta à já mencionada proximidade com a 

filosofia de René Descartes. 

Assim os homens abdicam da plena liberdade gozada no estado de natureza em 

prol da segurança, da paz. Abdicam de liberdades em prol do Estado Civil, da reunião 

de todos os poderes em um só indivíduo, o soberano, o monarca, o Leviatã.  

Hobbes desenha então um homem avesso à sociedade, mas que a ela recorre 

                                                 
1 BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991 
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justamente por seu individualismo, e naturalmente. A associação não se dá por 

tendência natural humana, mas por desejo e, preponderantemente, pelo medo. A 

multidão torna-se um povo, associado e organizado. O contrato se origina do medo 

associado à esperança da paz através de um pacto de todos com todos, guiados pela 

racionalidade. 

Por tudo isso, conclui-se que Hobbes confia na razão, no conhecimento, na 

medida em que é ela que tira os homens do estado de liberdade total para o de liberdade 

limitada pela lei. 

 

 

1.4. O Estado Civil 

 

 

Por tudo o que até então foi descrito, há na doutrina hobbesiana uma negação à 

sociabilidade humana. Nega-se que haja qualquer essência social no homem, que não 

tende a viver em sociedade. A coexistência é um acidente, é circunstancial. A essência é 

a vontade de sobreviver, pois que o natural é a guerra de todos contra todos, à qual 

denomina, não por acaso, de estado de natureza. 

Daí extrai-se que o Estado é um ente artificial, criado pelo homem. A 

sociedade não é essencial ou natural, mas artificial, em prol da sobrevivência, da paz e 

da coexistência pacífica. O instinto de sobrevivência é aspecto fundamental humano. 

Além disso, afirma que ninguém cura o homem de sua natureza, ou seja, de suas 

paixões, pelo que o melhor a se fazer é superá-las de alguma forma. 

A reta razão, capacidade humana de guiar-se e raciocinar pelos fins, gera a 

busca de meios de conservar e garantir sua segurança e a vida. Hobbes vai um pouco 

além, inclusive: 

 
 
As paixões que fazem os homens tenderem para a paz são o medo da morte, o 
desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e a 
esperança de consegui-las através do trabalho. E a razão sugere adequadas 
normas de paz, em torno das quais os homens podem chegar a acordo 
(Ibidem, 1983, p. 77). (...) O fim último, causa final e desígnio dos homens 
(que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros), ao 
introduzir aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vimos viver nos 
Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais 
satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra é 
consequência necessária das paixões naturais dos homens, quando não há um 
poder visível capaz de os manter em respeito. (Ibidem, 1983, p.96) 
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Para tal, necessário que todos os homens observem certas regras, sob pena de 

não se alcançar o fim pretendido. Necessário, pois, o consenso acerca destas regras. A 

transição ao Estado Civil deve dar-se, segundo Hobbes, mediante um pacto de todos 

com todos. Um contrato. 

Para que o pacto de renúncia à liberdade tenha eficácia, é necessário que todos 

o celebrem, sem exceção. Todos devem concordar entre si em eleger um terceiro que 

proverá a segurança necessária ao cumprimento do pacto por parte de todos. Assim, o 

soberano não celebra o pacto conjuntamente, mas só os indivíduos entre eles. Nessa 

medida, a simples vontade dos indivíduos não pode extinguir o pacto. Este só se acaba 

no caso de o soberano não mais poder promover a segurança e a paz. 

Mas quem é suficientemente tolo para respeitar um pacto se não estiver seguro 

de que também o outro contratante o respeitará? Para além do consenso no ato de 

pactuar, necessário se faz um poder que imponha a todos tal respeito às regras: o 

Estado. Por isto, é necessário, além de um pacto, que haja uma união de todos sob um 

único poder. Por isto, necessário o ingresso na sociedade civil. 

Os pactos, sem a força, não passam de palavras. Nessa medida, a eficácia do 

contrato e o nascimento do Estado Civil de fato se dão se (e somente se) houver um 

poder soberano por trás. A multidão se concentra, pois, em uma única pessoa. O Estado 

é, assim, a constituição dessa unidade múltipla, que designa um soberano com poder 

total sobre os indivíduos, agora súditos. 

Deve ser um acordo entre muitos e permanente. Não é mera associação, 

precária e instável. É necessária a solidez. Assim, o único meio que Hobbes vislumbra 

para tal transição a um estado de coisas que assegure a paz é que todos os contratantes 

renunciem a seus poderes e liberdades, conferindo-os a uma pessoa única (ou uma 

assembleia), que impediria o rompimento do pactuado. O autor chega a apontar a 

fórmula do pacto: 

 
 
Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem (ou 
esta assembleia) com a seguinte condição: que tu também lhe concedas teu 
direito e autorizes todas as suas ações do mesmo modo. (Ibidem, 1983, 
p.105) 

 

 

Note-se que o soberano não pode ser parte contratante. Se fosse, bastaria que a 

maioria concordasse para que fosse rompido o pacto. Mas é de suma importância a 
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irrevogabilidade do contrato social, em prol da estabilidade. 

Ademais, o poder soberano deve ser absoluto, ilimitado. Portanto, não se 

submete à lei, que ele mesmo cria. Também não pode ser dividido. O Leviatã deve 

concentrar o poder e o medo de todos, monopolizando-os. O medo não pode se 

disseminar, mas deve ser fomentado apenas pelo soberano, com seu poder 

amedrontador. A paz só pode ser garantida pelo poder soberano a partir do momento 

que este tem domínio absoluto sobre os seus súditos. 

 
 

Visto que o fim dessa instituição é a paz e a defesa de todos, e visto que 
quem tem direito a um fim tem direito aos meios, constitui direito de 
qualquer homem ou assembleia que detenha a soberania o de ser juiz tanto 
dos meios para a paz e a defesa quanto de tudo o que possa perturbar ou 
dificultar estas últimas. E o de fazer tudo o que considere necessário ser feito, 
tanto antecipadamente, para a preservação da paz e da segurança, mediante a 
prevenção da discórdia no interior e da hostilidade vinda do exterior, quanto 
também, depois de perdidas a paz e a segurança, para a recuperação de 
ambas. (Ibidem., 1983, p. 109) 

 
 

Na sequência de sua argumentação acerca da necessidade da instituição 

voluntária de um poder soberano, Hobbes dá-se a tarefa de enumerar os direitos e 

atributos de tal poder. 

Inicialmente, afirma não poder ser deposto tal soberano, descabendo pacto 

posterior em prol de outro monarca. Tal é dedutível do fato de que, uma vez instituído, 

ele passa a deter todos os atos dos súditos, representando-os. Por isto mesmo, não é 

possível que se fale em injúrias do soberano ao súdito, vez que, em última análise, os 

atos do soberano são atos dos próprios súditos. 

Cada indivíduo é autor de tudo quanto o soberano fizer. Disto, não há que se 

falar em injustiça nos atos do soberano. É o soberano o juiz de todos os atos dos súditos, 

e é dele que derivam as regras que submetem os mesmos. 

A partir de tudo o que foi exposto, é dedutível que não há possibilidades de 

abuso de poder por parte do soberano, pois a ele são conferidos poderes plenos. 

Qualquer coisa que ele faça é justa e é legítima. Não há, portanto, formas corrompidas 

de governo. Novamente, portanto, Hobbes ataca frontalmente a filosofia de Aristóteles, 

quem, em seu principal escrito sobre política2, aponta formas de governo possíveis e as 

formas corrompidas das mesmas. 

                                                 
2 ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Lafonte, 2013  
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1.5. Justiça 

 

 

A questão do fundamento da lei dá lugar, na filosofia hobbesiana, à que 

envolve o poder que a instaura, pois este não carece de justificação. Daí a se pensar que 

a justiça não é fundamento da lei, mas produto dela. O justo é o que a lei determina. O 

conceito transcendental de justiça dá lugar ao pragmático, que coloca a lei soberana, ou 

melhor, suprema sobre as valorações políticas possíveis. É a lei que faz de um ato justo 

ou não. Retoma-se aqui a ideia de supremacia da política sobre a moral (da forma como 

esta é tradicionalmente concebida). 

As convicções privadas não têm aplicação às leis. O interesse público não entra 

em discussão, não está mais no plano das opiniões. É o monarca que decide o que é 

justo e o que é injusto. A visão hobbesiana do Estado como surgido da abdicação de 

cada homem ao seu direito natural a todas as coisas e a todas as ações, deixa clara a 

ideia de poder total ao governante, sem que os súditos pudessem questionar. Afinal, o 

Leviatã faz o que quer e como quer acima do bem do mal, do justo e do injusto, uma 

vez que seu poder não é calcado na verdade, mas na própria autoridade e soberania que 

lhe foram conferidas.  

 
 

Na medida em que uma ordem estatal é assegurada de cima pra baixo, sua 
estabilidade só se torna possível quando a pluralidade de partidos e 
indivíduos se reconhece em uma moral que aceita a soberania política 
absoluta do príncipe como uma necessidade moral. (Ibidem, 1999, p. 31) 

 
 

Moral e política coincidem quando a razão está diante da alternativa entre 

guerra e paz. A moral, então, impõe a submissão ao monarca. A razão leva ao fim da 

guerra, à submissão ao príncipe e, pois, às leis que dele emanam, simplesmente por 

emanarem dele. A partir de tal argumentação, nota-se que, acima de se imaginar uma 

supremacia da política sobre a moral, poder-se-ia falar na coincidência de ambas. Não 

há imoralidade no pensamento hobbesiano, tampouco amoralidade: o que é moral é a 

política, seja a forma que esta adote em meio a um Estado Civil instituído 

voluntariamente. 

Por isto mesmo que, ao se abstrair o sistema político hobbesiano do contexto 

de guerras, contradições surgem. Em tempos de paz, o fundamento moral fulcrado tão 
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somente na proteção e na segurança perde o valor, o Estado Absoluto perdendo seu 

caráter evidente que estava ligado ao contexto histórico. Tal é fruto de um pensamento 

que se recusa a buscar valores éticos e morais absolutos, admitindo o absolutismo tão 

somente no contexto prático, na pragmática da busca pela segurança. 

Quem faz a lei é o soberano, este feito assim por um pacto, um consenso 

que o confere plenos poderes, conforme acima visto. Assim, aí se fundamenta, em 

última instância, a lei: no soberano. Por isso é que a discussão sobre a legitimidade das 

leis passa antes pela discussão acerca do fundamento do poder do soberano e de sua 

capacidade de legislar. 

A saber, é pela nomeação de um soberano que a guerra civil de todos contra 

todos finda, e é iniciado um Estado Civil, no qual todos obedecem aos mandos de um 

soberano, que garante a segurança e a paz do que, agora, se constitui em um povo. 

Notadamente, portanto, Hobbes tem uma visão legalista da justiça. A justiça 

é medida pela lei, e não o contrário. A justiça não fundamenta a lei. A lei não busca a 

justiça, pois que é anterior a ela. O que a lei determina não pode ser injusto, assim como 

não há ato injusto do Leviatã. A justiça é convencionada pela lei. Deste modo, Hobbes 

mostra-se um defensor do que hoje se denomina de positivismo jurídico, em detrimento 

do jusnaturalismo. 

Uma vez que foi celebrado o pacto social, o soberano é munido do poder 

coercitivo que garante a lei, que transforma a lei natural em lei civil. 

  

 

1.6. Lei e Direito 

 

 

Hobbes diferencia claramente lei de direito. No estado de natureza não há leis, 

apenas direitos. Todos têm direito a tudo, a lutar por tudo o que convier. Nesse caso, o 

exercício dos direitos, no estado de natureza, constitui uma ameaça aos outros. Por isso, 

para evitar tal ameaça constante, os homens escolhem a paz, uma escolha pragmática e 

racional. 

A lei natural é ditada pela razão como meio de se obter a paz. A primeira lei 

natural nos diz que devemos buscar a paz sempre que tivermos a esperança de alcançá-

la. E ela impõe limites ao direito natural, ao estado de natureza: todos devem se 
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submeter a ela para que a mesma possa ter alguma eficácia. 

Quanto à função precípua das leis, se não bastasse tudo que até então foi 

explanado, Hobbes afirma, com clareza: 

 
 

A lei não foi trazida ao mundo para nada mais senão para limitar a liberdade 
natural dos indivíduos, de maneira tal que eles sejam impedidos de causar 
dano uns aos outros, e em vez disso se ajudem e unam contra o inimigo 
comum. (Ibidem, 1983, p.151) 

 
 

O soberano, contudo, não se submete às leis civis dele emanadas: 

 
 
O soberano de um Estado, quer seja uma assembleia ou um homem, não se 
encontra sujeito às leis civis. Dado que tem o poder de fazer e revogar as leis, 
pode quando lhe aprouver libertar-se dessa sujeição, revogando as leis que o 
estorvam e fazendo outras novas; por consequência já antes era livre. Porque 
é livre quem pode ser livre quando quiser. E a ninguém é possível estar 
obrigado perante si mesmo, pois quem pode obrigar pode libertar, portanto 
quem está obrigado apenas perante si mesmo não está obrigado. (Ibidem., 
1983, p.151) 

 
 

De se notar um jusnaturalismo em Hobbes, a despeito de ser notadamente 

positivista. Há jusnaturalismo ao afirmar a vida como fundamental. Contudo, em sua 

obra, muito mais claramente exposto está seu caráter positivista. É defensor eloquente 

do cumprimento das obrigações e determinações do soberano, que monopoliza o 

Direito. Bobbio (1991) afirma, com lucidez, que “a investigação hobbesiana parte da lei 

natural (motivo pelo qual os jusnaturalistas, com razão, consideram-no um dos seus) e 

chega à construção de uma sólida concepção positiva do Estado”. 

Há, acima disto, um jusnaturalismo formal: Hobbes afirma ser um fato natural 

o homem guiar-se pela razão em busca da paz. Assim, se não defende valores e bens 

supremos (à exceção da vida), afirma a naturalidade da racionalidade humana, 

formalizada no pacto. O contrato, portanto, é fulcrado formalmente na lei natural 

segundo a qual o homem segue sua razão na busca da satisfação de seus anseios. 

Em suma, jusnaturalismo de Hobbes não tem caráter material, mas formal. Se 

tradicionalmente os defensores de tal doutrina buscam pela razão os valores e princípios 

naturalmente válidos a serem seguidos (em contraposição à lei formal, artificial e 

oriunda da vontade dos indivíduos), Hobbes admite o jusnaturalismo como método: é 

pela razão que o homem guia-se em prol de certo fim, qual seja, a sobrevivência. 

A reta razão deve guiar o homem não em busca do “justo”, do “bom”, do 
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“belo”, enfim, mas leva-lo ao útil e eficaz em prol de certo objetivo. Com a paz 

estabelecida, alcançado o Estado Civil, pouco importa o conteúdo das emanações do 

soberano, devendo ser cumpridas de qualquer modo, pois tal cumprimento é a base 

mantenedora do sistema em que a paz foi alcançada. 

A lei natural da busca pela sobrevivência (procurar a paz e segui-la), bem como 

sua consectária lógica (por todos os meios que pudermos, defendermo-nos a nós 

mesmos), servem apenas para dar fundamentação absoluta à necessidade de obediência 

à lei positivada, isto é, ao soberano. A lei natural afirma que, para alcançar o fim 

prescrito pela própria lei natural, o homem deve se deixar governar pelas leis positivas. 

 

 

1.7. Liberdade 

 

 

Sob a perspectiva de obediência irrestrita ao Leviatã, poder-se-ia questionar se 

há espaço para a liberdade dos súditos no pensamento hobbesiano. A resposta é 

positiva. 

De fato, o soberano deve ser obedecido em tudo, incondicionalmente. Mas há 

uma (única) possibilidade de enfrentá-lo se dá no caso de ele expor a vida individual a 

riscos. Por exemplo, um condenado a morte tem todo o direito de fugir. A vida é 

inviolável, nem mesmo pelo soberano, na medida em que, em última instancia, foi a sua 

preservação que motivou (e motiva) a vigência do contrato. 

O súdito, portanto, deve obedecer a todo e qualquer comando, salvo se for 

atentatório contra sua vida, pois este é valor primário do homem e razão pela qual o 

Estado Civil é instituído. Atentar contra a vida do súdito é atentar contra o próprio 

contrato, o que gera instabilidade ao pacto, algo rechaçado por Hobbes. 

 Hobbes é explícito em conceder ao soberano um poder ilimitado. Todavia 

reconhece ao súdito um direito irrestrito aos meios de autopreservação. No direito de 

resistência, direito irrestrito à preservação da vida, surge uma brecha para identificar a 

fragilidade do soberano e a individualidade do súdito. O soberano é incapaz de conter a 

rebeldia que se apoia no direito de defesa do indivíduo. É, pois, nesta brecha que se 

situa a liberdade. 
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 O individualismo hobbesiano exige que o poder provenha da vontade de cada 

súdito, e que este somente o obedeça quando e enquanto for racionalmente necessário 

para a conservação e manutenção de sua vida no estado político. A obrigação dura 

apenas se o soberano protege a vida; e cessa não somente se ele a ameaça, mas também 

quando ele deixa de garanti-la. Por isso, ainda que Hobbes condene quem conspira 

contra o rei, admite a resistência à condenação contrária à vida. 

Ninguém pode estar obrigado a um pacto de não resistir à prisão ou à morte. 

Ademais, de se admitir que réus de crimes passíveis de morte possam lutar contra o 

soberano, sem que com isso haja qualquer gravame às penas, porque somente se pode 

estar obrigado a obedecer a um soberano quando e enquanto este puder exercer algum 

poder sobre os demais. Assim, há certa legalidade na resistência aqui abordada. 

Ora, tal ainda se explica pelo fato de, muito embora o Leviatã não se submeta 

às leis civis que ele mesmo edita, se subordina, sim, às leis da natureza, entre elas a que 

determina a vida como algo a ser sempre buscado pelos sujeitos. 

 

 

1.8. Do jus puniendi estatal 

 

 

Naturalmente, o direito de punir é, em Hobbes, monopólio estatal, em nome da 

própria ordem pública buscada com o contrato social. Ora, ao pactuarem os súditos pela 

instituição de um Estado Civil, como exaustivamente afirmado, renunciam a faculdades 

próprias, dentre as quais a possibilidade de subjugar o próximo, tanto em busca de 

interesses pessoais como em nome de eventual retaliação a injúria anterior. Desta forma, 

natural que entre os poderes que os súditos deixam de ter seja o de punir o semelhante, 

passando a ser o mesmo do Leviatã. O súdito então permite que o Estado o puna tendo 

em vista o benefício de todos, da ordem, do sistema. 

A punição consiste na aplicação de penas, referindo-se estas à violação da lei 

civil imposta pelo monarca. E a função precípua das penas, para o filósofo, é aterrorizar, 

impor o respeito pelo medo. Neste sentido, Hobbes (1983) caminha por uma 

fundamentação da repressão não pela mera repressão, isto é, não puramente pelo 

castigo, encontrando nelas caráter preventivo, muito embora não haja qualquer 

finalidade educativa, como ele mesmo afirma – “uma pena é um dano infligido pela 
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autoridade pública, a quem fez ou omitiu o que pela mesma autoridade é considerado 

transgressão da lei, a fim de que assim a vontade dos homens fique mais disposta à 

obediência.(...) a finalidade das penas não é a vingança, mas o terror”. A função da pena 

é gerar o medo, fazendo com que os súditos evitem os delitos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

CONSTITUIÇÃO, ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A 

ATUALIDADE DAS IDEIAS POLÍTICAS HOBBESIANAS 

 

 

2.1. Conceituação inicial 

 

 

Tamanha a importância de se compreender o Estado Brasileiro como um 

Estado Democrático de Direito, que o constituinte originário, na edição da Constituição 

ora vigente, já no bojo do preâmbulo da dita Carta Maior, define: “nós, representantes 

do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático (...)”. 

Não obstante tal determinação, reitera a importância da mesma ao trazer, no 

caput de seu artigo 1º, a seguinte dicção: “a República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito (...)”. 

Resta, a partir de tais afirmações constitucionais, compreender o que 

efetivamente significa, para um Estado, ser pretensamente “democrático de direito”. 

Ab initio, deve-se perceber que um Estado se forma a partir da complexificação 

das relações entre os homens, se associando sob a tutela de um Poder Soberano, e 

estabelecendo-se em um dado território. Na tradicional obra de Jellinek3, são três os 

elementos fundamentais de um Estado, a saber, o poder soberano, uma população e seu 

território. 

Para além do das causas originárias dos Estados, boa discussão trava-se 

também no âmbito da justificação dos mesmos. Nesta seara, tratou-se de modo 

                                                 
3 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Tradução de Fernando de los Ríos. México: Fundo de 
Cultura Económica, 2000. 
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especificado, no capítulo anterior, de uma das teorias existentes, qual seja, o 

contratualismo de Thomas Hobbes. 

De toda forma, no contexto da formação dos Estados, encontra-se a 

necessidade de se estabelecer uma ordem jurídica fundamental que, ao menos, defina a 

organização que adotará tal ente artificialmente instituído. 

Ainda que a ideia de Constituição tenha evoluído com o tempo, por vezes 

tomando contornos mais liberais, sendo outras mais sociais, notável é que a unidade de 

um Estado depende da unificação de certas normas e diretrizes, mesmo que não sejam 

formalmente estipuladas ou escritas. 

Partindo de tal premissa como paradigma axiológico, poder-se-ia afirmar, 

grosso modo, que sem Constituição não há Estado. E isto se dá ainda que se tome por 

base as ideias hobbesianas, bastante desvinculadas de qualquer aspecto ou distinção 

moral a ser ou não adotada. Aliás, se dá principalmente se adota-se um conceito mais 

formalista de Constituição, isto é, apartado da ideia de uma Carta que traz valorações 

morais fundamentais para uma dada sociedade, como documento que tem por escopo 

principal formalizar, estruturar e organizar um Estado. 

Contudo, não se pode olvidar das concepções tradicionais segundo as quais a 

Constituição tem sim, como premissa, a definição de bens jurídicos supremos. O 

movimento histórico do constitucionalismo4 vem arraigado na necessidade de 

humanização e racionalização do Estado, buscando definir valores de fato fundamentais, 

declarando direitos e garantias essenciais ao homem, ao cidadão. 

Justamente neste ponto é que se pode falar no conceito de Estado de Direito, 

isto é, um Estado que busca garantir os direitos de seus cidadãos, um Estado em que os 

direitos é que são soberanos, onde o que predomina é a força da lei, do Direito, 

inclusive sobre o próprio exercente do poder soberano, o governante. E nisto há um 

afastamento óbvio da doutrina de Hobbes, muito embora também se possa afirmar uma 

certa aproximação, vez que também segundo o filósofo, o Leviatã é “mero” exercente 

do poder que todos os súditos a ele delegaram ao renunciarem aos próprios direitos e 

liberdades. 

 
 

A necessidade de racionalização e humanização faz com que os textos 
escritos exijam que todo o âmbito estatal esteja presidido por normas 
jurídicas, que o poder estatal e a atividade por ele desenvolvida se ajustem ao 

                                                 
4 Sobre o tema: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, São Paulo: Saraiva, 2012, p.56. 
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que é determinado pelas previsões legais, ou seja, a submissão de todos aos 
Estados de Direito. (MORAES, 2010, p. 3) 

 

 

Um Estado de Direito apresenta como característica fundamental, portanto, a 

primazia da lei, mesmo sobre a Administração Pública. Não por outro motivo, no direito 

inglês se fala em The Rule of Law e no francês État Legal. 

Indo um pouco além, após o entendimento de que o constitucionalismo trouxe 

intrinsecamente a ideia de um Estado Legal, um Estado de Direito, notável é também 

que trouxe uma hierarquização de normas jurídicas, pelo que, tradicionalmente, a 

importância de uma Constituição adquire contornos materiais e morais, ao impor 

submissão a todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. A Constituição, neste 

contexto, deve ser entendida como a lei fundamental e suprema, com normas 

estruturantes e fundadoras do Estado, dispondo também sobre a organização do mesmo 

e definindo direitos e garantias fundamentais invioláveis. 

Note-se, contudo, que tal não elimina a relevância caráter formalista unificador 

das Constituições, ainda que para que seja percebido seja necessária uma reflexão 

abstrativa. 

Por fim, cumpre buscar o significado de um Estado que se diz democrático. 

Neste caso, uma pesquisa etimológica é de grande valia. Demos é palavra grega que 

significa povo. Kratos, por sua vez, diz respeito a um poder adquirido (distinto do poder 

próprio do sujeito, referente à palavra grega arkhé – daí a distinção entre democracia e 

monarquia). 

De toda forma, o que de maior pertinência há aqui é o fato de que um Estado 

democrático é aquele cujo poder é do povo, e por ele exercido, ainda que mediante 

representação. Neste caminho, afirma a vigente Constituição da República que todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição (CRFB, art. 1º, parágrafo único). 

Conclui-se, assim, que a concepção constitucional atual de Estado, 

principalmente nos moldes adquiridos tradicionalmente pela influência do movimento 

do constitucionalismo, acoplada à de um Estado Legal e, principalmente, democrático, é 

clara afirmação de entraves e barreiras ao exercício do poder soberano. E tais entraves 

podem (e devem) ser vistos nas leis, eis que o modelo analisado é de um Estado de 

Direito.  
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2.2. A segurança das relações jurídicas como ponto central 

 

 

Como visto, nos moldes atuais do Estado Constitucional brasileiro, o legalismo 

tem relevância grande. Um Estado de Direito traz em seu bojo a idéia de positivismo 

jurídico e, além de garantir ao indivíduo a observância de um rol mínimo e fundamental 

de direitos, visa, no caminho da limitação do poder soberano, à segurança das relações 

jurídicas. 

Insta ressaltar, neste momento, que a segurança das relações jurídicas é 

princípio basilar na ordem jurídica brasileira. Na verdade, para que se admita sem 

hesitação sua relevância em nosso ordenamento, basta que se lembre, novamente, de 

tudo o que já foi afirmado sobre o modelo de Estado adotado pela Constituição da 

República de 1988. 

Não obstante o até então descrito e explanado, tampouco os dispositivos 

transcritos da Carta Maior ao presente trabalho, de se notar que reza a mesma, no inciso 

XXXVI de seu artigo 5º, precisamente neste sentido, ao vedar que qualquer lei seja 

elaborada no sentido de prejudicar a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico 

perfeito. A ideia fundamental abarcada por tal princípio é a “não-surpresa”, é dizer, a de 

evitar qualquer alteração brusca no que se pode esperar do sistema jurídico vigente. 

Ora, nada mais relevante tal ideia que um sistema baseado na supremacia da 

lei, da ordem legal, limitando qualquer tipo de arbitrariedade contrária a tal ordem. É 

evidente que tal supremacia tem relevância enorme para a estabilidade e confiança de 

qualquer cidadão no que tange as relações jurídicas de que participa, bem como no que 

concerne às expectativas que pode ter acerca das leis, atos e decisões às quais 

eventualmente tenha que se submeter. Disto, a segurança jurídica e a não-surpresa se 

desdobram em estabilidade e previsibilidade, notadamente vinculadas à concepção de 

um Estado de Direito. 

Em termos criminais, pode-se citar, como exemplo da relevância dada a tal 

princípio, a limitação da retroatividade da lei penal mais severa, também trazida pelo 

artigo 5º da Constituição, em seu inciso XL. Tal irretroatividade é consequência lógica 

do princípio da legalidade, notadamente extraído de um sistema, como já afirmado, 

baseado na supremacia da lei, segundo o qual, superficialmente, nullum crimen, nulla 

poena sine lege. Sendo mais claro, cita-se o artigo 5º da Constituição, precisamente seu 
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inciso XXXIX: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal”. 

Ademais, de se ressaltar que em âmbito penal a legalidade adquire contornos 

mais rigorosos, vez que a proteção ao réu deve ser rigorosa, pois que em tal contexto os 

bens jurídicos envolvidos são, normalmente, os mais relevantes aos indivíduos. Não á 

toa, do Princípio da Legalidade na esfera criminal se extraem, no mínimo, outros 

subprincípios igualmente relevantes, tais como o da Taxatividade, o da Vedação de 

Analogia In Malam Partem e a imposição da necessidade de lei escrita (nullum crimen, 

nulla poena, sine lege scripta), ditos princípios limitadores do direito penal. 

De todo modo, o que deve ficar guardado, ab initio, é a importância que a 

segurança jurídica adquire em um ordenamento próprio de um Estado de Direito. Além 

dos acima mencionados, outros exemplos disto podem ser levantados, como a 

necessidade de um período de vacância para que a lei dê-se a conhecer a todos (e, assim, 

estes possam adaptar-se a elas), a necessidade de regras de transição entre determinadas 

leis e suas subsequentes (o que ocorre em certos ramos do Direito), entre outros. 

 

 

2.3. Hobbes, constituição e a segurança nas relações jurídicas 

  

 

Em princípio, note-se que, muito embora estivesse direcionada à legitimação 

de Estados absolutistas, a teoria política hobbesiana de alguma forma se encaixa em 

qualquer Estado pretensamente organizado sob a égide da lei. A estipulação de um 

Estado Legal é, aparentemente, ponto de partida de Thomas Hobbes. Contudo, distinção 

bastante relevante se dá no que concerne à submissão do soberano ao ordenamento 

jurídico instituído. 

Para além da discussão acerca da origem dos Estados contemporâneos, insta 

salientar que o objetivo óbvio das leis e da instituição e um sistema de governo é, 

basicamente, a manutenção da paz social, da ordem e do convívio pacífico entre os 

concidadãos. Quanto a tal percepção, inegáveis suas raízes hobbesianas. 

Ainda, como dito, embora atualmente as Constituições tenham adotado 

contornos morais fundamentais, muitas vezes adquirindo um caráter mais simbólico do 

que efetivo (como documento supremo onde se trate dos valores que, a rigor, nunca 
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podem ser perdidos de vista por completo no interior do Estado), é importante que, 

neste momento, se desvincule de tal ideia, para compreender a importância estruturante 

de tal carta jurídico-política. É ela que, em última análise, garante a unidade política 

estatal.  

Disto, embora possa contrariar os movimentos filosóficos que culminaram na 

elaboração de inúmeras constituições (notadamente voltadas à limitação do exercício do 

poder soberano em face de um rol de direitos fundamentais), é bastante frutífera a 

afirmação de que não há Estado sem uma Constituição em sua apreensão formalista, 

embora haja Estado sem Constituição material, ou moral. 

É dizer, a instituição de um Estado, a princípio e abstratamente analisando, não 

depende da definição de direitos e garantias fundamentais e supremas, mas, 

indiscutivelmente, depende da definição de sua unidade, o que ocorre a partir da 

submissão de todos às mesmas leis, ainda que não sejam escritas (Hobbes, note-se, dava 

extremo valor às normas escritas, pelo que se deve afirmar seu caráter positivista e 

legalista). 

Obviamente que tal análise está apartada da concepção clássica de soberania 

popular, vinculada à noção de um Estado de Direito que submete o poder soberano, 

impensada na doutrina hobbesiana. Aliás, para Hobbes tal seria altamente criticável, à 

luz da instabilidade que, em seu pensamento, geraria. Hoje, alcançada uma situação 

limite que traga à tona a necessidade de outra Carta Fundamental, com a qual o povo se 

identifique, nada impede o exercício inaugural do Poder Constituinte Originário. 

A soberania popular, atualmente, impõe os governantes como meros exercentes 

do poder soberano, de forma indireta, sendo a titularidade efetiva do mesmo do povo, de 

cada cidadão e de todos ao mesmo tempo. Está aí um ponto em que Hobbes não se 

aprofunda em explicações, mas onde se pode concluir que, em sua filosofia, os súditos, 

para ele, delegam, deferem ao soberano seus poderes individuais, mas não se mantêm 

titulares dos mesmos. Só assim o Leviatã alcança a estabilidade necessária para 

governar e manter a paz. Por óbvio, não nos aprofundaremos nestas ideias, eis que o que 

se busca por ora é o apontamento de certos resquícios de Thomas Hobbes na atualidade. 

Outro aspecto bastante atual da teoria política hobbesiana é a importância que 

ela dá à estabilidade. Por óbvio, uma doutrina que visava, acima de tudo, a garantir a 

paz social e indicar os caminhos pelos quais esta seria alcançada, não poderia se furtar a 

estabelecer as formas pelas quais a estabilidade e a solidez do Estado Civil se 
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enraizariam. 

Hobbes traça um caminho pelo qual tal estabilidade se funda no absolutismo do 

poder soberano. Em última análise, no absolutismo das leis. O modelo de Estado atual, 

note, não se distancia muito disto. Hoje, é de suma relevância à paz social a segurança 

das relações jurídicas, como acima foi exposto. E isto é buscado, basicamente, com a 

força que se dá as leis em um Estado de Direito. Novamente, o ponto de encontro entre 

Hobbes e a atualidade parece ser a forma legalista de Estado, guardadas as devidas 

diferenças entre um modelo em que o titular do poder é um monarca autoritário e outro, 

em que o titular da soberania é a coletividade. 

Neste último caso, a estabilidade faz-se menor, é notável, contudo tal é 

indispensável aos anseios de uma população que busca o respeito a valores e direitos 

fundamentais, o que em Hobbes é irrelevante. 
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CAPÍTULO III 

 
 
 

ATUAÇÃO PUNITIVA DO ESTADO BRASILEIRO NO CAMPO PENA L E 

SUA CONEXÃO COM A TEORIA DE THOMAS HOBBES 

 

 

3.1. Introdução 

 

 

Direcionando o estudo ora engendrado, de uma vez por todas, ao Direito Penal, 

cumpre fazer algumas explanações preliminares acerca de tal ramo jurídico. 

Em primeiro lugar, relevantíssima a compreensão de que o Direito Penal não 

regula relações privadas, eminentemente patrimoniais. Em última análise, tal ramo 

jurídico se ocupa de regular a atuação estatal sobre autores de delitos, sejam crimes, 

sejam contravenções penais. Nota-se, portanto, que a relação jurídica penal se 

estabelece entre o autor de um ilícito penal e o Estado, e não com sua vítima, embora 

em relação a esta outras relações jurídicas também surjam. Pune-se o infrator em nome 

do Estado, é dizer, em nome da sociedade como um todo, em vistas de mantê-la 

ordenada e segura. 

Não se tutela o interesse da vítima, do ofendido. Para isto há o Direito Civil. O 

Direito Penal visa à manutenção da ordem pública, da integridade do Estado, e para tal 

elege alguns bens jurídicos como fundamentais, cuja violação, para além de causar dano 

à vítima, gera ofensa à própria noção de Estado, merecendo uma punição, justificando a 

atuação do Estado como ofendido e como agente punitivo. 

Releva notar que o Direito Penal é o ramo do Direito que cuida dos bens 

jurídicos tidos como os mais importantes pelo o Estado. Não à toa, as sanções impostas, 

penas, são as mais gravosas intervenções estatais na esfera privada do infrator previstas 

pelo ordenamento jurídico como um todo. Por isto, merece tal ramo uma previsão mais 

específica e precisa, de modo que a importância da segurança jurídica, aqui, é 

potencializada. 
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3.2. Direito Penal e sociedade 

 

 

Ab initio, reafirma-se a premissa básica, da qual inclusive pode-se afirmar na 

teoria hobbesiana: a vida em sociedade exige normas jurídicas. Ao contrário do que 

defendem alguns, no entanto, deve-se compreender o Direito não como algo a ser 

descoberto pelo homem, ou a ser a ele revelado através de um esforço racional. Não há 

um direito abstrata e naturalmente existente, a ser alcançado pelas vias racionais, o que 

é demonstrado pelo próprio Hobbes em sua obra. 

Acima de qualquer concepção abstrativa do Direito, este deve ser concebido 

como produto de um grupamento humano, de acordo com as condições pelas quais tal 

grupamento se estrutura e se mantém. Não há que se falar em uma lei suprema, 

preexistente inclusive à própria humanidade. Com tais palavras, Tobias Barreto 5nega a 

concepção materialmente jusnaturalista a qualquer ordenamento jurídico que exista. 

O Direito vem ao mundo em busca da ordem, da extinção da desordem. Vem 

ao mundo para cumprir funções dentro de uma comunidade que se organiza de certa 

forma. O Direito Penal enfatiza esta percepção. Daí a necessidade de se estudar o que 

hoje se entende por sociologia do direito. 

Embora bastante relevante a afirmação atual de uma faceta determinista à 

ciência jurídica, no sentido de que é elaborada em prol de certa e determinada 

comunidade que se pretende organizar (e não o contrário), impende salientar que, para 

além desta função mais ampla (organização social), tem o Direito também funções mais 

específicas. Tais funções, no que concerne ao Direito Penal, serão abaixo abordadas, 

como funções da pena, ou finalidades da pena. 

Contudo, mais do que buscar as finalidades da sanção prevista pelo 

ordenamento penal, releva a busca pela finalidade do Direito Penal em si, para que 

então as limitações (exercidas pelos princípios e institutos já descritos) à atuação do 

Estado neste ramo jurídico sejam mais bem compreendidas. 

É partindo da premissa de que tal busca é de fato relevante que se entende que 

por trás disto há uma concepção teleológica, o que nos remete novamente à ideia de que 

o direito penal existe para cumprir finalidades, isto é, para que algo efetivamente se 

realize, e não para mera celebração de paradigmas e valores, descobertos ou escolhidos. 

                                                 
5 BARRETO, Tobias. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Laemmert, 1992. p. 36 
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(...) o direito penal é disposto pelo Estado para a concreta realização de fins; 
toca-lhe, portanto, uma missão política, que os autores costumam identificar 
de modo amplo na garantia das ‘condições de vida da sociedade’, como 
Mastieri, ou na ‘finalidade de combater o crime’, como Damásio, ou na 
‘preservação dos interesses do indivíduo ou do corpo social’, como Fragoso. 
(BATISTA, 2007, p. 21) 
 

 
Desta forma, deve-se conceber o Direito para além de algo condicionado pelas 

circunstâncias sociais dentro das quais surge (porque surge, não preexistindo, como já 

mencionado), também sendo entendido como fator condicionante da vida em sociedade, 

de modo que garanta a mesma e a estabilidade do corpo social. Neste último sentido, 

notável a relevância do Direito Penal. 

Neste mesmo caminho, de se entender sempre uma natureza pública do Direito, 

eis que sempre, em qualquer ramo, visa ao coletivo, só existindo em prol do público, da 

ordem pública. A despeito disto, pacífica a distinção atual entre o Direito Público e o 

Direito Privado, o primeiro, grosso modo, visando à ordem, no que define as atuações 

do Estado, e o segundo voltando-se a direitos ditos disponíveis, eminentemente 

patrimoniais. Note-se aqui que tal apontamento é bastante reducionista, tendo em vista a 

complexidade de inúmeros campos jurídicos atualmente existentes. 

De todo modo, ainda que genérica, tal redução remete a um ponto relevante do 

Direito Penal, a saber, sua natureza inegavelmente pública. Ainda que se trate de casos 

de aparente disponibilidade, como ocorre com os crimes de Ação Penal Privada ou 

Pública Condicionada, em que a atuação estatal na persecução penal apenas se torna 

possível se há prévia manifestação do ofendido, da vítima do delito. E isto se dá pelo 

simples fato de que, em última instância, o que está em jogo na seara penal é o exercício 

do direito penal subjetivo de punir, este sendo monopolizado pelo Estado. É o Estado 

que detém, que monopoliza o magistério punitivo – o que, diga-se, também se vê 

claramente na política hobbesiana –, mesmo quando a acusação é depende de promoção 

pelo ofendido. 

Desta forma, se há um ramo do Direito que na atualidade se aproxima mais do 

que defendia Hobbes, este é o Direito Penal, onde se evidencia mais claramente a 

atuação incisiva e coercitiva do Estado em prol do da paz e segurança sociais. 
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3.3. Fins do Direito Penal 

 

 

Conforme já assinalado, há atualmente muita confusão entre o que sejam os 

fins da pena e os fins do Direito Penal. Tal deve ser elucidado. 

Quando se fala nos fins do Direito Penal, pensa-se principalmente na interface 

pena/sociedade e subsidiariamente num criminoso antes do crime; quando se fala nos 

fins da pena, pensa-se na relação criminoso/pena/sociedade, isto é, no momento após o 

crime, na aplicação da pena e seus efeitos. 

Notadamente, portanto, falar em fins da pena referindo-se às teorias relativas, 

absolutas e mistas (tratadas em tópico específico a frente) é manter-se num campo 

meramente idealista e abstrato, quando tal seara deveria ser apreciada em estudo dos 

fins do Direito Penal. Perdem-se de vista, assim, as funções que concretamente uma 

pena exerce dentro de uma sociedade, para a qual, diga-se, tais penas foram criadas e 

sobre a qual se impõem. 

A abstração em termos de uma teoria da pena paga altíssimo preço. Fugindo a 

esta perigosa confusão, fala-se hoje em funções ocultas 6 da pena. Separam-se, aqui, três 

níveis reconhecidos pelos doutrinadores: o psicossocial, o econômico-social e o 

político. 

A afecção da pena ao nível psicossocial refere-se à produção da sensação de 

segurança na sociedade. Ao nível econômico-social, a pena interfere na reprodução da 

criminalidade, certo controle no mercado de trabalho e reforço à propriedade privada. 

Por último, o nível político da pena envolve a mantença do status quo, perpetuação da 

classe dominante no poder. 

 

 

3.4. Princípios limitadores da atuação punitiva do Estado na seara criminal 

 

 

Obviamente, pelo que até então foi estudado, o Direito Penal deve respeito à 

Constituição (até por ser ela rígida e não poder jamais ser revogada tacitamente por 

norma infraconstitucional), não sendo outro o motivo pelo qual esta, além de trazer 
                                                 
6 Sobre o tema: HUERTAS, Emiro. Las Funciones no Declaradas de la Privación de la Libertad, in 
Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle. Cali, 1981, p. 41. 
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direitos fundamentais invioláveis, traz também em seu corpo um rol de princípios que 

limitam a atuação estatal sobre os indivíduos de forma punitiva. A Constituição traz 

princípios limitadores à atuação penal do Estado. 

Antes de enumerar os mais relevantes princípios, de se fazer ainda duas 

observações: i) como a relação jurídica que surge com a violação de um bem jurídico 

penalmente tutelado é entre Estado (punidor) e indivíduo (delinquente punido), importa 

salientar que a violação ao bem que enseja a atuação estatal deve ser relevante de modo 

a justificar a movimentação da máquina pública no sentido de punir o infrator; ii) a 

dignidade da pessoa humana, tão relevante em âmbito constitucional, imiscui-se na 

seara penal – como em muitas outras – de modo a limitar a atuação punitiva estatal. 

Tais últimas observações, associadas aos princípios constitucionais que abaixo 

são descritos, geram a concepção garantista atual de que o Direito Penal é ultima ratio, 

isto é, o último recurso do Estado na tentativa de manter a ordem pública. Se possível, 

deve o mesmo preferir meios menos gravosos aos cidadãos. 

Neste sentido seguiu o Sistema Penal brasileiro, ou ao menos assim se 

pretende, como expõe o legislador no item 26 da Exposição de Motivos da Nova Parte 

Geral do Código Penal (Lei 7.209/1984): 

 
 

Uma política criminal orientada no sentido de proteger a sociedade terá de 
restringir a pena privativa da liberdade aos casos de reconhecida necessidade, 
como meio eficaz de impedir a ação criminógena cada vez maior do cárcere. 
Esta filosofia importa obviamente na busca de sanções outras para 
delinquentes sem periculosidade ou crimes menos graves. Não se trata de 
combater ou condenar a pena privativa da liberdade como resposta penal 
básica ao delito. Tal como no Brasil, a pena de prisão se encontra no âmago 
dos sistemas penais de todo o mundo. O que por ora se discute é a sua 
limitação aos casos de reconhecida necessidade. 
 

 

O estudo dos princípios que limitam a atuação penal-punitiva do Estado deixa 

as ideias mais claras a respeito do que acima foi explicitado. São eles: 

 

A) Princípio da Ultima Ratio ou Intervenção Mínima 

Como supramencionado, pelo caráter gravoso do Direito Penal, ele acaba 

dotado de um caráter extremo. Não é qualquer bem jurídico que merece a proteção 

extrema do Direito Penal, ensejando a privação da liberdade do ofensor. Mais do que 
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isto, mesmo em face de bens jurídicos essenciais e fundamentais, não é qualquer 

violação a estes que ensejará a atuação do Direito Penal. 

É necessário que o ato do agente seja grave o suficiente para justificar a 

atuação do Estado; mais do que isto, é necessário que haja gravidade no caso que 

justifique a aplicação de uma sanção penal, tão gravosa ao agente (via de regra, a 

privação de liberdade). 

Com isto, se chega ao conceito de ultima ratio: o Direito Penal é o último 

recurso a ser usado na proteção de bens jurídicos fundamentais. Deve ser acionado nos 

casos extremos, sob o critério da imprescindibilidade. Uma conduta não deve ser 

tipificada se outro ramo do Direito a regula suficientemente bem. O Estado não deve se 

intrometer em casos passíveis de solução em outra esfera, mesmo que o bem jurídico 

seja penalmente tutelado. De se notar que tal princípio gera a maior parte dos que abaixa 

são relacionados. 

 

A.1) Princípio da Subsidiariedade 

O Direito penal só atuará na proteção de certos bens jurídicos se tais não forem 

suficientemente protegidos por outro ramo do direito. Só haverá acionamento do Direito 

penal se outros ramos do Direito não derem conta da situação gerada. Não à toa, o 

adultério foi descriminalizado, eis que o Direito Civil o controla satisfatoriamente. 

 

A.2) Princípio da Fragmentaridade 

O estado, ao formular regras de conduta, elege bens jurídicos principais a 

serem preservados. Dentre todos os bens jurídicos tutelados pelo Estado, dentro de todo 

o ordenamento jurídico, o Direito Penal se ocupa dos mais importantes. Assim, apenas 

um fragmento de todos os bens jurídicos eleitos pelo estado é que são objetos da tutela 

penal. 

 

B) Princípio da Legalidade ou da Reserva Legal 

Para haver crime, deve haver lei que o preveja. Para ser aplicada pena, esta 

deve estar cominada na lei. (CRFB, artigo 5º, XXXIX - não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal). 

Note-se que o Princípio da Legalidade é melhor compreendido, em maiores 

detalhes, se destrinchado em outros, como se faz doutrinariamente: 
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B.1) Princípio da Anterioridade 

A lei penal, em regra, só abarcará os fatos ocorridos após sua vigência, pelo 

que deve ser anterior aos fatos, para que possa a eles ser aplicada. Via de regra, pois, a 

lei penal tem efeitos ex nunc. 

 

B.2) Retroatividade da Lei Penal Mais Benéfica 

Embora a regra seja a irretroatividade, quando se trata de lei mais benéfica aos 

réus, esta irá, sim, retroagir. Em benefício dos réus acometidos por leis anteriores, a 

posterior mais benéfica tem efeitos ex tunc. 

Em termos de Constituição, ambos os princípios estão abarcados pelo artigo 5º, 

XL: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 
 

 

B.3) Princípio da Reserva Legal Absoluta 

Segundo tal princípio, não basta ser lei em sentido material para dispor sobre 

normas penais. Qualquer norma penal deve ser lei em sentido estrito. Daí a se poder 

pensar na inconstitucionalidade de Medidas Provisórias ou atos normativos de caráter 

penal. 

 

B.4) Princípio da Taxatividade (vedação de interpretação analógica) 

Em sede de Direito Penal é vedada a interpretação analógica in malam partem. 

A utilização de termos casuísticos e genéricos em normas incriminadoras é 

inconstitucional pela violação à Legalidade. Não se pode incriminar ninguém pela 

operação de interpretação extensiva de termo pouco explanado na própria lei. 

 

B.5) Princípio da Vedação de Analogia In Malam Partem 

As normas incriminadoras devem se direcionar estritamente a uma conduta, 

não podendo a incriminação ser calcada em analogia. Não se pode utilizar norma 

incriminadora de uma conduta para incriminar sujeito que pratica outra, semelhante e 

não regulada. O que não é estritamente vedado, é lícito. 

 

B.6) Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Lege Scripta 

Para haver crime, a norma incriminadora deve ser escrita. É vedada 

incriminação e condenação com base nos costumes, por exemplo. 
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C) Princípio da Lesividade 

Segundo tal princípio, o Direito Penal só agirá se em face de lesão a direito 

fundamental ou, no mínimo, ameaça concreta de tal lesão. 

 

D) Princípio da Alteridade 

Não basta que haja dano ou risco concreto de dano a bem jurídico tutelado 

penalmente. É necessário que tal bem seja de terceiro. Não se pune a autolesão. Não se 

pune ninguém que não tenha extrapolado seu âmbito pessoal. A autolesão é um 

indiferente penal (a não ser que da autolesão advenha dano a outrem – ex.; fraude contra 

as seguradoras). 

 

E) Princípio da Bagatela ou Insignificância 

Mesmo que bem jurídico tutelado penalmente seja violado, se tal violação não 

é muito grave, não enseja a atuação do Direito Penal. Tal princípio é diretamente 

vinculado à ao da Ultima Ratio, como se percebe de cara: não basta que haja violação, 

devendo esta ser gravosa o suficiente de modo a justificar a atuação do Estado no 

exercício do jus persiquendi, bem como a privação de liberdade do agente. 

 

F) Princípio da Proporcionalidade 

As penas devem ser proporcionais aos resultados obtidos pela conduta 

criminosa. A individualização das penas, princípio da Execução Penal, é diretamente 

influenciada pela proporcionalidade. O fato de a aplicação das penas passar por um 

sistema trifásico também. Para além disto, o princípio da proporcionalidade tem o 

condão de fazer inconstitucional alguns crimes, quando, em comparação com outros, 

tenham penas muito gravosas. 

Uma análise mais profunda do princípio da proporcionalidade o relaciona ao 

substantive due process, ou devido processo legal substantivo. O princípio do devido 

processo legal tem duas facetas: uma formalmente visualizada (devido processo legal 

formal), correspondente à conformidade do processo com as normas processuais; outra 

de percepção material, substantiva (substantive due process), pela qual o processo, para 

além de ser formalmente conforme à lei, deve ter uma solução adequada ao contexto a 

ele apresentado. 
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Neste sentido, a pena não deve meramente estar dentre as penas possíveis 

segundo a lei; acima disto, deve a pena ser adequada ao caso concreto, ao resultado 

obtido pela conduta criminosa, etc. Neste sentido, maior ainda se nota a importância do 

Sistema Trifásico e de sua correta aplicação, segundo o princípio acima esmiuçado. 

 

G) Princípio da Culpabilidade 

Em sede de Direito Penal, a culpabilidade é sempre analisada em termos 

subjetivos. É a culpa subjetiva que importa, isto é, para haver crime, deve ser 

comprovado dolo ou culpa. Insta lembrar que esta concepção sofre mitigação em certos 

casos, raros, admitidos pelo atual sistema penal. 

 

 

3.5. Breve abordagem sobre a finalidade das penas segundo o legislador 

brasileiro 

 

 

Tentando explicar a finalidade das penas, duas principais correntes se 

formaram ao longo do tempo. Pelas Teorias Absolutas ou Retributivas, a pena tem 

caráter repressivo, sendo um fim em si mesma, enquanto castigo. Defendem a repressão 

pela repressão, como mera resposta do Estado ao indivíduo que violou mandamento 

legal de cunho penal. 

Enfim, a pena retributiva esgota o seu sentido no mal que se faz sofrer ao 

delinquente como compensação ou expiação do mal do crime; nesta medida, é uma 

doutrina puramente social-negativa que acaba por se revelar estranha e inimiga de 

qualquer tentativa de ressocialização do delinquente e de restauração da paz jurídica da 

comunidade afetada pelo crime. Em suma, inimiga de qualquer atuação preventiva e, 

assim, da pretensão de controle e domínio do fenômeno da criminalidade.  

Já segundo as Teorias Relativas ou Preventivas, a pena tem um caráter 

preventivo, no sentido de evitar futuras infrações. Como defensor da pena com um fim 

outro que não ela mesma, Cesare Beccaria afirma: 

 
 

É melhor prevenir os crimes do que ter de puní-los; e todo legislador sábio 
deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação 
não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem estar possível e 
preservá-los de todos os sofrimentos que se lhes possam causar, segundo o 
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cálculo dos bens e dos males da vida. (BECCARIA 1996, p. 52) 
 

 

Tal caráter preventivo pode ser visto sob o enfoque geral, voltado à sociedade, 

ou especial, voltado ao indivíduo apenado. 

A Teoria Preventiva Geral está direcionada à generalidade dos cidadãos, 

esperando que a ameaça de uma pena, e sua imposição e execução, por um lado, sirva 

para intimidar aos delinquentes potenciais (concepção estrita o negativa da prevenção 

geral), e, por outro lado, sirva para robustecer a consciência jurídica dos cidadãos e sua 

confiança e fé no Direito (concepção ampla ou positiva da prevenção geral). 

A pena, neste sentido, é forma de que o Estado se serve para manter e reforçar 

a confiança da comunidade na validade e na força de vigência das suas normas de tutela 

de bens jurídicos e, assim, no ordenamento jurídico-penal. 

A Teoria Preventiva Especial está direcionada ao delinquente individualizado 

castigado com uma pena. Tem por denominador comum a idéia de que a pena é um 

instrumento de atuação preventiva sobre a pessoa do delinquente, com o fim de evitar 

que, no futuro ele cometa novos crimes. Deste modo, deve-se falar de uma finalidade de 

prevenção da reincidência.  

A prevenção positiva persegue a ressocialização do delinquente, através da sua 

correção. Ela advoga por uma pena dirigida ao tratamento do próprio delinquente, com 

o propósito de incidir em sua personalidade, com efeito de evitar sua reincidência. A 

finalidade da pena, aqui, é a ressocialização. 

Por outro lado, a prevenção negativa, busca tanto a intimidação ou inocuização 

através da intimidação – do que ainda é intimidável -, como a inocuização mediante a 

privação da liberdade – dos que não são corrigíveis nem intimidáveis. Ou seja, a 

prevenção especial negativa tem como fim neutralizar a possível nova ação delitiva, 

daquele que delinquiu em momento anterior, através de sua intimidação. 

A tabela abaixo faz boa síntese do acima afirmado: 

 

Teorias Relativistas 
da Pena 

Aspecto Positivo Aspecto Negativo 

Prevenção Geral 
Aprendizado social; exemplo à 

sociedade, para que ninguém mais 
cometa delitos. 

Intimidação social 

Prevenção Especial Ressocialização do apenado. 
Isolamento, encarceramento 

do condenado 
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Para além de estas duas correntes principais, de se ressaltar a existência de uma 

terceira, que nega o caráter monista com o qual as acima expostas encaram a pena e 

suas finalidades. As Teorias Mistas ou Unificadoras tentam agrupar em um conceito 

único os fins da pena. Essa corrente tenta recolher os aspectos mais destacados das 

teorias absolutas e relativas. 

No Brasil, adota-se uma Teoria Mista, pela qual tanto se tem a pena enquanto 

castigo e repressão, como enquanto meio de reinserção social do apenado e 

aprendizado. Esta opção fica explícita no item 50 da Exposição de Motivos da Nova 

Parte Geral do Código Penal (Lei 7.209/1984): 

 
 
A finalidade da individualização está esclarecida na parte final do preceito: 
importa em optar, dentre as penas cominadas, pela que for aplicável, com a 
respectiva quantidade, à vista de sua necessidade e eficácia para “reprovação 
e prevenção do crime”(...) 

 
 

3.6. A prescrição penal como relevante limite ao exercício do jus puniendi e do 

jus executionis estatais 

 

 

O Estado, desde a abolição da vingança privada e da autotutela, passou a 

monopolizar jus puniendi, o poder de punir os indivíduos transgressores da Lei Penal. 

Deve-se observar, no entanto, que tal poder não se caracteriza apenas como 

uma faculdade do Estado, mas como um dever, uma obrigação inerente à sua natureza, 

inclusive pelo fato de seu exercício ser imposto pela lei, à qual, em um Estado 

Democrático de Direito o governante se submete, em qualquer posição que assuma 

(juiz, legislador ou administrador). Trata-se, portanto, de poder-dever estatal, exercido 

em diversos modelos e de diversas formas. 

Este referido poder-dever estatal tem como primeira prerrogativa exigir, 

abstratamente, que o Direito Penal não seja transgredido, sob ameaça de ser aplicada 

uma sanção ao violador da norma, traduzindo-se no jus puniendi em sua faceta concreta, 

concretizada, prevista pela legislação pena (o que se extrai do Princípio da Legalidade). 

Em outros termos, o jus puniendi concreto é o poder-dever do Estado em 

aplicar, no mundo dos fatos, a sanção imposta pelo legislador no preceito secundário da 

lei penal ao autor da infração, fixando os limites da pena a ser imposta, dosando-a e 

garantindo seu cumprimento. 



44 
 

Conectado ao conceito de jus puniendi in concreto está o de punibilidade, que é 

a possibilidade jurídica de se impor ao autor do ilícito penal a sanção cominada in 

abstracto na norma incriminadora, sanção esta que se extingue, via de regra, com o 

cumprimento integral da sanção. Desse modo, fixa-se como regra geral que a 

punibilidade nasce com a prática do crime, e extingue-se com o cumprimento da pena. 

Todavia, casos há em que o direito de punir pertencente ao Estado extingue-se 

antes de seu efetivo exercício como ocorre, por exemplo, quando decorrido o lapso 

temporal estabelecido pelo legislador, sem a intervenção estatal sobre determinado 

ilícito. Justamente nisto é que consiste a prescrição, isto é, em termos gerais, a perda por 

parte do Estado de seu poder-dever de punir. 

Frise-se que a prescrição penal recai sobre o direito de punir em concreto, 

podendo, a depender da fase em que incidir, ser denominada de prescrição da pretensão 

punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou da 

pretensão executória, que se dá depois do trânsito em julgado da sentença, quando ainda 

não foi cumprida a pena imposta. 

 

 

3.6.1. Aspectos gerais da prescrição em âmbito penal 

 

 

Coloquialmente, ou melhor, em sentido comum, prescrever significa 

determinar, ordenar, receitar, estabelecer ou indicar. O verbo tem origem no termo 

praescribo, oriundo do latim, que significa algo como “escrever antes” ou “mencionar 

previamente”. Juridicamente, contudo, “prescrição” envolve a perda de direito, ou 

melhor, a perda de uma pretensão juridicamente respaldada, pelo seu não uso, ou não 

exercício dentro de certo lapso temporal legalmente estabelecido. 

Por razões óbvias, instituto da prescrição está intimamente conectado à 

relevância dada pelo ordenamento jurídico brasileiro à segurança das relações jurídicas. 

Em termos gerais, deve-se salientar que a prescrição, entre outras coisas, tem por escopo 

básico evitar que situações jurídicas pendentes se mantenham, isto é, evitar que relações 

jurídicas não consolidadas assim permaneçam, instáveis, ad aeternum. Em outras 

palavras, a prescrição visa à consolidação de situações jurídicas instáveis que se 
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perpetuaram por certo lapso temporal legal, conferindo a elas a estabilidade necessária a 

um sistema jurídico que vela pela não-surpresa. 

Com a consumação da prescrição, o titular do direito deixa de poder exercê-lo, 

por não tê-lo feito em tempo adequado. Há, portanto, o fim de uma situação pendente, 

de modo que se evita que uma pretensão possa ser exercida sem qualquer limitação 

temporal. 

Especificamente na esfera criminal, com a prescrição o Estado, titular do jus 

puniendi (poder-dever de aplicar a pena), perde a possibilidade de exercê-lo, por ter se 

quedado inerte por tempo demasiado. Ou, em outra modalidade de prescrição admitida 

pelo ordenamento penal brasileiro (a saber, a prescrição da pretensão executória), perde 

o Estado a possibilidade de exercer o jus executionis (direito de executar a punição 

aplicada). 

Nas palavras de Damásio de Jesus, a prescrição faz desaparecer o direito de o 

Estado exercer o jus punitionis (JUSUS, 2009, p. 717). De fato, a prescrição penal é 

eminentemente extintiva, não consistindo senão na perda da pretensão punitiva ou 

executória do Estado. 

 

 

3.6.2. Imprescritibilidade 

 

 

A despeito do que acima foi explicitado, estabelecendo a segurança das 

relações jurídicas como um dos pilares de sustentação do ordenamento jurídico 

brasileiro, deve-se destacar casos excepcionais que não comportam prescrição. 

A saber, são casos em que, de tão graves os crimes (como são considerados 

pelo Estado), não há óbice temporal para a aplicação da pena, tampouco para a 

execução da mesma. Ainda que inerte o Estado, permanece a possibilidade de punição 

do indivíduo que cometer os crimes abarcados pela imprescritibilidade. 

São duas as hipóteses: o crime de racismo (CRFB, artigo 5º, inciso XLII, 

regulamentado pela Lei 7.716/1989, cuja última alteração adveio com a Lei 

12.288/2010) e o de atuação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático (CRFB, artigo 5º, inciso XLIV, regulamentado 

pela Lei 7.170/1983). Respectivamente: 
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CRFB, artigo 5º, XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 
 
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático. 
 

 

Há aqui, portanto, clara e robusta mitigação da segurança jurídica nas relações 

jurídico-penais. Há, assim, maior afirmação do Estado como punidor e de certos bens 

jurídicos como invioláveis e fundamentalíssimos à ordem pública e unidade estatal. 

De toda forma, à luz da segurança jurídica e dos fundamentos do instituto da 

prescrição, a frente explanados, a imprescritibilidade apresenta-se como aberração no 

ordenamento jurídico brasileiro. Quanto a isto, Zaffaroni vai além: 

 
 
Não existe na listagem penal crime que, por mais hediondo que se apresente 
ao sentimento jurídico e ao consenso da comunidade, possa merecer a 
imprescritibilidade, máxime se atentarmos que as expectativas comunitárias 
de reafirmação da validade da ordem jurídica não perduram indefinidamente. 
(FRAGOSO, 2007, p. 645) 

 

 

3.6.3. Natureza jurídica da prescrição penal 

 

 

A partir do acima exposto, nota-se com clareza que penalmente a prescrição 

tem natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. Não bastasse o próprio Código 

Penal trazer tal definição expressamente, de se ressaltar que a prescrição não afeta a 

nenhum dos elementos constitutivos do conceito de crime, isto é, não faz do fato 

atípico, não exclui a ilicitude, nem tampouco a culpabilidade do agente. É dizer, o fato 

não deixa de ser criminoso, mas a punição já não mais pode ser exercida. 

Em suma, a reprovabilidade permanece. O ato mantém-se como repulsivo em 

face dos ditames legais. O que ocorre é a extinção de deste crime derivar a aplicação ou 

a execução de uma pena. O que é extinto, efetivamente, é a prerrogativa punitiva estatal. 

O cidadão já não é mais punível. O Estado não pode sancioná-lo. No Código Penal, tal 

vem de forma sucinta no artigo 107 do Código Penal, em seu inciso IV. 
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3.6.4. Fundamentos da prescrição penal 

 

 

Para além da já exaltada segurança das relações jurídicas, há fundamentos mais 

específicos que vêm a respaldar a prescrição na esfera penal. 

Em primeiro lugar, pode-se entender a prescrição como certa “punição” ao 

Estado, por sua inércia improdutiva e ineficiente, não cumprindo o que o ordenamento 

jurídico espera e determina a ele (tal afirmação só faz sentido no contexto de um Estado 

de Direito, em que o próprio soberano é submetido às leis). 

Outro ponto que encorpa a prescrição é a perda das provas, que vão se 

dissipando e sendo esquecidas com o tempo, de modo a dificultar por demais a própria 

persecução penal, tornando-se esta mais susceptível a equívocos (Teoria da Dispersão 

das Provas). 

Ainda, a partir das teorias acerca da finalidade das penas, emergem outros dois 

fundamentos justificantes da extinção da punibilidade pela prescrição: em primeiro 

lugar, entende-se que se um criminoso pratica um delito sem ser punido pelo Estado, 

não voltando ele a delinquir, o mesmo já restaria ressocializado, não havendo mais tal 

fundamento para a punição. Tal diz respeito à dita Teoria da Emenda. 

Além disto, com o decurso do tempo, a tendência é a sociedade esquecer dos 

fatos, como dos crimes cometidos eventualmente. Neste sentido, não há tampouco 

respaldo no aspecto positivo da supracitada prevenção geral. Não à toa, a teoria que 

defende tal fundamentação chama-se Teoria do Esquecimento. 

Mantendo-se no âmbito concernente à fundamentação do instituto em apreço, 

algumas outras teorias merecem ser citadas: 

A Teoria da Expiação Moral do Criminoso ou do Remorso baseia-se no fato de 

que o criminoso sofre de forma suficiente no curso demorado do processo, 

compensando, então, o castigo, pelo sofrimento moral. 

Por sua vez, a Teoria da Perda do Interesse Estatal na Repressão preleciona 

que o Estado, diante de seu desinteresse pela persecução criminal, já não mais dá 

importância a repressão do transgressor. 

Por fim, a Teoria Psicológica afirma que o decurso do tempo faz com que o 

delinquente modifique seu modo de agir, eliminando o nexo psicológico entre o fato e o 

agente. Sustenta-se na ideia de alteração da constituição psíquica do culpado em razão 

do decurso do tempo. 
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3.6.5. A prescrição à luz do poder de punir do leviatã 

 

 

Em primeiro lugar, aparenta ser incompatível com o sistema traçado por 

Hobbes em sua obra uma limitação temporal ao poder punitivo do soberano. Como 

visto, a única limitação vislumbrável ao exercício de tal poder é de cunho material, a 

saber, a inviolabilidade do direito à vida, eis que este é o único bem pelo qual, 

invariavelmente, o contrato social que institui o poder do Leviatã. 

Em termos de prescrição, também releva indicar que a fundamentação do 

instituto tampouco teria cabimento na filosofia hobbesiana. Talvez porque o filósofo 

não tenha se voltado ao assunto, talvez por qualquer outro motivo, fato é que as Teorias 

acima expostas como bases teóricas para a prescrição da pretensão punitiva estatal são 

de difícil aplicação limitadora ao monarca. 

Contudo, se parte-se da premissa trazida pelo autor em estudo, segundo a qual 

a função precípua e única da pena é causar terror e medo nos súditos, não seria um 

exagero entender que, a partir do momento que tal terror não mais se vislumbra 

possível, tampouco a pena poderia ser aplicada, uma vez que não haveria qualquer 

finalidade nisto. 

Desta forma, possível que se contraponha a Hobbes não todas, mas uma 

específica teoria que visa a fundamentar a prescrição e, assim, limita o exercício do jus 

puniendi do Estado. A saber, a Teoria do Esquecimento. 

O problema pode ser encarado, ainda, a partir de outro prisma, qual seja, o da 

imprescritibilidade. O ordenamento jurídico atual elege certos bens jurídicos 

penalmente tutelados como os mais relevantes. Há, até mesmo a partir da ideia de 

proporcionalidade, uma escala gradativa dos crimes, dos mais leves aos mais graves. E 

um critério para se aferir a gravidade de um crime face ao ordenamento penal vigente é 

justamente o prazo prescricional de cada pena, eis que, quanto mais grave o crime maior 

é a pena, e quanto maior a pena maior o prazo prescricional, isto é, mais tempo tem o 

Estado para aplica-la e executá-la. Seguindo com a dedução lógica, quanto mais grave o 

crime, maior o prazo prescricional, o que culmina nos crimes cuja pena seja 

imprescritível. 

Ora, sob este ponto de vista, os crimes imprescritíveis são os mais graves, 

muito embora tal possa ser discutido se o parâmetro de gravidade do delito for medido 
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não pela prescrição, mas pelo bem jurídico efetivamente tutelado, vez que o homicídio 

não é imprescritível, mas o racismo sim. 

De todo modo, partindo-se da ideia de imprescritibilidade, e levando tal ao 

sistema jurídico concebido por Thomas Hobbes, poder-se-ia imaginar que o que se 

busca tutelar efetivamente, sempre, é a integralidade do Estado e a paz social, não 

importando o crime cometido e o bem jurídico que imediatamente ele afeta. Segundo tal 

raciocínio, se poderia salvar o jus puniendi do Leviatã, de modo que ele não perecesse 

com o decorrer do tempo, uma vez que o bem jurídico mais fundamental a ser 

protegido, dentro de um Estado Civil, é a paz geral, de modo a se poder, eventualmente, 

supor que todos os atentados contra a ordem, em Hobbes, são vislumbráveis como 

imprescritíveis. 

Não é demais supor que Hobbes simplesmente não pretendeu abordar mais 

profundamente o tema, até porque o que dedica de seu trabalho para abordar a 

finalidade das penas são poucas linhas. Contudo, tampouco é demais pretender que, 

nesta sua falta de profundidade pode-se ver uma lacuna, uma brecha em sua doutrina, 

para além da supremacia do direito à vida. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A partir do estudo ora engendrado, nota-se que, muito embora a doutrina de 

Hobbes seja muitas vezes tratada na atualidade como fundamentadora e legitimadora de 

arbitrariedades por parte dos soberanos em face de seus “súditos”, tal compreensão não 

deriva senão de uma análise parca e superficial. 

Para além da fundamentação do absolutismo e da moral como política, 

impende salientar pontos desta relevante teoria política que ainda se vê na atualidade. 

Como abordado, já em sede originária, vê-se que não foi abandonada a idéia de 

Estado como pacificador social. Ainda atualmente há, mesmo que bastante 

profundamente e de difícil visão, uma idéia de que o homem é antissocial. Ainda que se 

discorde desta assertiva um tanto pesada, inegável que os Estados atuais guardam ao 

menos uma conexão mínima com a mesma. 

Outro ponto bastante relevante em comum é a idéia de um Estado Legal, a 

idéia de que a ordem se faz com a imposição de mandamentos legais restritivos. 

Contudo, como também foi abordado nesta obra, as limitações ao exercício do poder de 

intervir nas esferas pessoais passam a ser muitas em um Estado que se pretende 

democrático e constitucional, principalmente nos moldes propostos pelo 

constitucionalismo tradicional. 

De toda forma, é interessante que se perceba que, a partir do momento em que 

se estabelecem bens jurídicos fundamentais em uma ordem jurídica que se enraíza e 

funda a sociedade, a discussão moral acerca destes bens é relegada a segundo plano, a 

princípio irrelevante juridicamente. Ora, aí está uma clara proximidade à doutrina 

hobbesiana, em que o que importa e é justo é o que a Lei (ou o soberano) afirma como 

tal. 

De acordo com o que até no primeiro capítulo desta obra foi estudado, Hobbes 

não vê qualquer limitação ao direito que tem Leviatã de intervir da forma como quisesse 

na vida de seus súditos. 

Foi também abordado que tal regra geral, embora se coloque em prol da 

própria estabilidade do sistema político idealizado pelo filósofo, precisa comportar uma 

exceção, a saber, o respeito à vida. 
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Ora, talvez para que a completude e integralidade do sistema hobbesiano 

estivesse completa, poder-se-ia pensar que a pena de morte deveria ser vedada no 

Estado Absoluto então proposto. Contudo, tal consistiria em uma limitação a priori ao 

Leviatã, o que pode soar incompatível com toda a doutrina em que se esmiúçam as 

formalidades e características do poder de tal ente soberano. 

Assim, a saída mais plausível poderia ser o deferimento tanto da possibilidade 

de o soberano executar um súdito em prol da paz social e da vida dos demais, como de 

tal súdito, vendo sua vida ameaçada, resistir e fugir, quiçá atentando também contra a 

vida do soberano. Há, portanto, aparente incongruência na doutrina hobbesiana. 

De toda forma, ainda à luz do conceito de Estado de Direito, note-se que neste, 

em princípio, a lei é absolutamente inesquivável. Se em face do Leviatã seria possível 

que o indivíduo fugisse para garantir sua vida, no ordenamento penal brasileiro tal não é 

possível. Muito embora a vida não seja objeto de afetação pelas penas (via de regra), 

não há, aqui, como se falar em bens e valores supralegais. 

A partir de tal raciocínio, importa lembrar que em um Estado de Direito 

Constitucional os valores morais são abarcados internamente e, por isso, não fogem ao 

próprio Direito, o que faz com que não se possa evocar uma esfera supraconstitucional 

em defesa de valores supremos e, quem sabe, metajurídicos, o que aparentemente é 

possível nos termos desenhados por Hobbes. 

Ainda em termos penais, a afirmação do jus puniendi como um poder-dever 

estatal é também originada da concepção hobbesiana de Estado Civil. Isto porque, além 

de configurar um poder estatal, é a sua atuação punitiva um dever, em prol da 

segurança. Não à toa, o próprio Hobbes admite o rompimento do pacto em face do 

déficit do Leviatã em regular e garantir a ordem e a segurança sociais. 

Impende lembrar, ademais, que Hobbes é claro ao afirmar o caráter finalístico 

da pena, notadamente preventivo. A pena, para ele, é terror, é causadora de medo e, 

assim, impõe aos súditos que evitem a prática de delitos. Hoje, como foi exaustivamente 

exposto no terceiro capítulo, para além desta função, a pena adquire outras. Uma delas, 

a reinserção social. 

Cumpre aqui uma tecer breve crítica, à luz da dignidade da pessoa humana, 

acerca da falta de meios de reinserção social do apenado na prática. A pena não leva a 

uma reeducação do apenado, eis que o sistema não trabalha neste sentido. Do modo em 

que tudo ocorre, após ser libertado, as chances de voltar a delinquir do apenado são 
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muitas. Embora o estudo elaborado neste presente trabalho não tenha se direcionado à 

realidade da execução das penas no Brasil, é de conhecimento geral que o sistema 

penitenciário brasileiro é degradante. 

A prática, neste aspecto, contraria bruscamente o discurso, e aí está ponto 

crucial em que, a despeito de se admitir certos dados e afirmações em teoria, o contexto 

real aproxima-se de filósofos e cientistas políticos recusados abstrata e 

aprioristicamente. Hoje, inegável que a função da pena, além de reprimir, ou melhor, de 

castigar, é impor medo na população. Não há a menor dúvida de que, em tal aspecto, 

Hobbes é ampla e totalmente aplicável. Na prática, a pena visa ao terror, seja aos 

apenados, seja a quem não cometeu delitos. Note-se aqui também a ideia de manutenção 

do status quo, isto é, a relevância do sistema penal brasileiro nos precários moldes 

atuais, para a manutenção da classes socialmente dominantes onde estão. 

Nota-se, assim, que, ainda que sempre relacionado à fundamentação dos 

Estados Modernos Absolutistas, Thomas Hobbes guarda algumas conexões com o 

cotidiano jurídico contemporâneo que merecem uma melhor análise, em prol de uma 

crítica mais profunda do sistema que se construiu sobre bases filosóficas que, na prática, 

se desfiguram. 
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