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1 Principais obras de Thomas Hobbes: 
 
Elementos da lei natural e política (1640), Sobre o cidadão – De cive (1642), Leviatã ou 
matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil (1651). 
 
2 Leviatã: breve análise.1 
 
2.1 Objeto da obra: Discurso sobre o Estado, em abstrato – “[...] não é dos homens no poder 
que falo, e sim (em abstrato) da sede do poder [...]”. 
 
2.2 Razões que levam ao surgimento do Estado 
 
2.2.1 A natureza humana 
 

[...] os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros (e sim, pelo contrário, um 
enorme desprazer), quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito. [...] 

De modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia. Primeiro, a 
competição; segundo, a desconfiança; e terceiro, a glória. 

A primeira leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro; a segunda, a segurança; e a 
terceira, a reputação. [...] 

Com isto se torna manifesto que, 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 guerra; e uma 
guerra que é de todos os homens contra todos os homens. (Cap. XIII, p. 108 e 109) 

 
Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é conseqüência: que nada 

pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder 
comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. [...] Outra conseqüência da mesma condição é que não 
há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu; só pertence a cada homem aquilo que ele é 
capaz de conseguir, e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. É pois esta a miserável condição em que o 
homem realmente se encontra, por obra da simples natureza. Embora com uma possibilidade de escapar a ela, 
que em parte reside nas paixões, e em parte em sua razão. (p. 110) 
 
2.2.2 Necessidade de existência do Estado: proteção e defesa do indivíduo (salus populi) 
 
Obs.: Proteção contra ameaças externas: 
 
 A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros 
e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio 
labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a 
um só homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas, por pluralidade de votos, a 
uma só vontade. (Cap. XVII, p. 143 e 144). 
 

                                                 
1 Na realização deste trabalho foi utilizada a seguinte edição: HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e 
poder de um Estado eclesiástico e civil. In: Os pensadores: Hobbes. São Paulo: Abril Cultural, 1999. p. 23-
492. 



[...] Estados estrangeiros [...], para o bem de seus próprios súditos, não perderão uma ocasião de enfraquecer 
o domínio dos seus vizinhos. (Cap. XXIX, p. 244) 
 
[…] cada Estado (não cada indivíduo) tem absoluta liberdade de fazer tudo o que considerar (isto é, aquilo 
que o homem ou assembléia que os representa considerar) mais favorável a seus interesses. Além disso, 
vivem numa condição de guerra perpétua, e sempre na iminência da batalha, com as fronteiras em armas e 
canhões apontados contra seus vizinhos a toda a volta. (Cap. XXI, p. 174). 
 
2.3 Definição de Estado: 
 
Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída 

por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que 

considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. 
 Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. 
Todos os restantes são súditos. (Cap. XVII, p. 144) 
 
Obs.: Formas de aquisição do poder soberano: a) Força natural (Estado por aquisição); b) 
Ato de vontade dos indivíduos (pacto/contrato – Estado por instituição). 
 
2.4 Espécies de Governo (Cap. XIX): monarquia, aristocracia e democracia. 
 
Obs.: Argumentos a favor da monarquia:  
 

[...] quanto mais intimamente unidos estiverem o interesse público e o interesse pessoal, mais se 
beneficiará o interesse público. Ora, na monarquia o interesse pessoal é o mesmo que o interesse público. 

[...] um monarca recebe conselho de quem lhe apraz, e quando e onde lhe apraz. Em conseqüência, 
tem a possibilidade de ouvir as pessoas versadas na matéria sobre a qual está deliberando, seja qual for a 
categoria ou a qualidade dessas pessoas, e com a antecedência que quiser em relação ao momento da ação, 
assim como com o segredo que quiser. [...] 

[...] as resoluções de um monarca estão sujeitas a uma única inconstância, que é a da natureza 
humana, ao passo que nas assembléias, além da da natureza, verifica-se a inconstância do número. [...] 

[...] é impossível um monarca discordar de si mesmo, seja por inveja ou por interesse; mas numa 
assembléia isso é possível, e em grau tal que pode chegar a provocar uma guerra civil. [...] 

[...] se surgir qualquer disputa que venha perturbar a tranqüilidade pública, ela não deve ser atribuída 
à forma da monarquia, mas à ambição dos súditos, e à ignorância de seu dever. Por outro lado, não há grande 
Estado cuja soberania resida numa grande assembléia que não se encontre, quanto às consultas da paz e da 
guerra e quanto à feitura das leis, na mesma situação de um governo pertencente a uma criança. Porque do 
mesmo modo que à criança falta julgamento para discordar dos conselhos que lhe dão, precisando portanto de 
pedir a opinião daquele ou daqueles a quem foi confiada, assim também a uma assembléia falta liberdade para 
discordar do conselho da maioria, seja ele bom ou mau. (p. 154-156) 
 
2.5 Direitos do poder soberano (cap. XVIII): poder de mando (uno, indivisível, 
imprescritível, incontrastável); censura (“compete à soberania ser juiz de quais as opiniões 
e doutrinas que são contrárias a paz, e quais as que lhe são propícias” – p. 148); definição e 
delimitação do direito de propriedade; autoridade judicial; fazer a guerra e a paz; 
nomeação de ministros, funcionários e magistrados; atribuir recompensas e impor 
sanções. 
 
2.6 Da liberdade dos súditos (cap. XXI) 
 
2.7. Das leis 
 
2.7.1 Das leis da natureza (cap. XIV e XV) – princípios gerais 



 
 Uma lei de natureza (lex naturalis) é um preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o 
qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para 
preservá-la, ou omitir aquilo que pense poder contribuir melhor para preservá-la. Porque embora os que têm 
tratado deste assunto costumem confundir jus e lex, o direito e a lei, é necessário distingui-los um do outro. 
Pois o direito consiste na liberdade de fazer ou de omitir, ao passo que a lei determina ou obriga a uma dessas 
duas coisas. 
 
1.ª Lei da natureza: todos os homens devem buscar a paz; 
2.ª Lei da natureza: Que um homem concorde, quando outros também o façam, e na medida 
em que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a 

seu direito a todas as coisas, contentando-se, em relação aos outros homens, com a mesma 

liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo – CONTRATO; 
3.ª Lei da natureza: Que os homens cumpram os pactos que celebrarem (cap. XV, p. 123); 
4.ª Lei da natureza: Que quem recebeu benefício de outro homem, por simples graça, se 
esforce para que o doador não venha a ter motivo razoável para arrepender-se de sua boa 

vontade; 
5.ª Lei da natureza: complacência – Que cada um se esforce para acomodar com os outros; 
6.ª Lei da natureza: perdão – Que como garantia do tempo futuro se perdoem as ofensas 
passadas, àqueles que se arrependam e o desejem; 
7.ª Lei da natureza: Que na vingança (isto é, a retribuição do mal com o mal) os homens 
não olhem à importância do mal no passado, mas só à importância do bem futuro; 
8.ª Lei da natureza: Que ninguém por atos, palavras, atitude ou gesto declare ódio ou 
desprezo pelo outro; 
9.ª Lei da natureza: Que cada homem reconheça os outros como seus iguais por natureza; 
10.ª Lei da natureza: Que ao iniciarem-se as condições de paz ninguém pretenda reservar 
para si qualquer direito que não aceite seja também reservado para qualquer dos outros; 
11.ª Lei da natureza: Se a alguém for confiado servir de juiz entre dois homens, é um 
preceito da lei de natureza que trata a ambos eqüitativamente; 
12.ª Lei da natureza: Que as coisas que não possam ser divididas sejam gozadas em 
comum, se assim puder ser; e, se a quantidade da coisa o permitir, sem limite; caso 

contrário, proporcionalmente ao número daqueles que a ela têm direito; 
13.ª Lei da natureza: Que a todos aqueles que servem de mediadores para a paz seja 
concedido salvo-conduto; 
14.ª Lei da natureza: Que aqueles entre os quais há controvérsia submetam seu direito ao 
julgamento de um árbitro. 
 
2.7.2 Das leis civis (cap. XXVI) 
 
2.7.2.1 Definição de lei civil 
 
A lei civil é, para todo súdito, constituída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente ou por 

escrito, ou por outro sinal suficiente de sua vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o 

mal; isto é, do que é contrário ou não é contrário à regra (p. 207). 
 
2.7.2.2 Leis positivas: a) humanas (distributivas e penais); b) divinas. 
 
2.7.2.3 Leis fundamentais (direito público) e não fundamentais (direito privado). 


