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RESUMO: O presente estudo tem por escopo demons
trar algumas refexões feitas por Tomas Hobbes, em seus livros" 
O Leviatã" e "Do Cidadão", que permeiam as ciências penais 
contemporaneamente. 
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ABSTRACT: The present work is directed at presenting 
some reflections by Tomas Hobbes, on the books "Leviathan" 
and "Citizenship", which runs through contemporary Criminal 
Sciences. 
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255MARCELO LESSA BASTOS 

1. Introdução 

o estudo do "Leviatã" relevou algumas das contribuições 
de Hobbes para o Direito Penal que, malgrado mostrarem-se 
bem atuais, não têm tido o devido reconhecimento. Tomas 
Hobbes, ícone do pensamento político inglês, dedicou dois 
capítulos do "Leviatã" a reflexões que, até hoje, permeiam as 
Ciências Penais, sem que os penalistas modernos dêem, 
rotineiramente, o crédito que Hobbes merece por tais reflexões. 
São os capítulos XXVII ("Dos crimes, Desculpas e Atenuantes") 
e XXVIII ("Das Punições e Recompensas"). 

Hobbes já havia se dedicado a reflexões inerentes ao 
Direito Penal em sua obra "Do Cidadão", publicada antes do 
"Leviatã". Nesta primeira obra, na Parte 11 ("Domínio"), o item 
"16" do capítulo VI ("Do Direito de Quem Detém o Poder 
Supremo na Cidade, seja um Conselho, seja um único Homem") 
é dedicado a reflexões sobre o princípio da legalidade, voltando 
Hobbes a se dedicar ao Direito Penal no capítulo XIV, entitulado 
"Das Leis e dos Crimes". 

Ainda que aquelas idéias hoje recebam uma outra roupagem, 
fruto do amadurecimento das relações sociais desde a Inglaterra do 
século XVII até os dias atuais, certo é que muito do que se ensina 
hoje em Direito Penal já havia sido refletido por Hobbes. 

O objetivo deste trabalho é, pois, demonstrar algumas 
dessas reflexões, com vistas a dar ao autor inglês o crédito que 
ele merece. 

2. As Idéias sobre as Leis, as Penas e o Inimigo 

Hobbes acreditava que o homem, em estado de natureza, 
vivia em situação de beligerância constante, num estado de guerra 
de todos contra todos. Daí, precisava se agregar em Repúblicas, 
para garantir a própria sobrevivência do grupo, através do 
estabelecimento de regras de convivência, que eram as leis civis, 
criadas pelo homem, já que as leis da natureza não seriam 
suficientes para garantir a preservação do grupo. 
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256 HOBBES E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DIREITO PENAL 

Para ele, as leis eram classificadas primeiramente em 
divinas e humanas, conforme proviessem de Deus ou dos homens. 

As leis divinas, por sua vez, eram divididas em naturais
"aquela que Deus declarou a todos os homens através de sua 
palavra eterna, com eles nascida"l - ou positivas - aquelas 
reveladas aos homens através das profecias. As leis naturais, 
por seu turno, eram dividas por Hobbes em leis dos homens, que 
ele chamava de leis da natureza, e leis das cidades, que 
denominada "direito das gentes", embora tal distinção fosse 
meramente formal, na medida em que Hobbes acreditava que 
as cidades assumiam a condição de pessoas humanas e, portanto, 
as leis dos homens (ou da natureza), aplicadas às cidades 
enquanto cidades, assumiam a denominação de direito das gentes. 

Já as leis humanas, chamadas de leis civis, eram, para 
Hobbes, classificadas em leis sagradas e seculares. As leis 
sagradas eram as leis humanas sobre coisas da religião, tais como 
cultos, cerimônias, regras eclesiásticas, só sendo possível ao 
homem dispor sobre isto naquilo que as leis divinas positivas 
silenciassem. As leis seculares eram as leis civis propriamente 
ditas - as leis dos homens sobre as coisas dos homens. 

Estas, as leis civis, por sua vez, embora unas, 
apresentavam-se sob dois aspectos: distributivo e punitivo. Era 
na parte distributiva que o legislador - e Hobbes afirmava que 
"no governo civil o único legislador é a cidade, isto é, aquele 
homem ou conselho a quem o poder supremo da cidade estava 
cometido"2 - estabelecia os direitos e deveres que cada homem 
tinham e deveriam respeitar, definindo, em síntese, o que cada 
um podia legalmente fazer ou se omitir. E na parte punitiva o 
legislador definia o castigo a ser infligido àqueles que violavam a 
parte distributiva da lei civiL 

Hobbes acreditava que toda a lei tjnha que impor uma 
sanção: "é inútil impor qualquer proibição aos homens, se ao 

HOBBES, TROMAS. Do Cidadão. Tradução de Renato Janine Ribeiro. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 218/219. 

, ROBBES, Thomas. Op cito p. 219/220. 
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MARCELO LESSA BASTOS 257 

mesmo tempo não se induz neles um medo ao castigo"3. Daí, 
concluía ser inútil uma lei civil que não tivesse essas duas partes: 

Uma proibindo que se cometam injúrias, e 
outra castigando quem as praticar. A 
primeira delas chama-se distributiva, é 
proibitória, e fala a todos; a segunda, que 
tem por nome punitiva ou penal, é 
mandatória, e dirige-se apenas aos 
magistrados públicos4 

Hobbes chega, assim, talvez despretenciosamente, à 
estrutura da lei penal, onde, no que chama de parte distributiva, 
poder-se-ia encontrar o preceito primário, ou seja, a definição 
do comando proibitivo, na fórmula como hoje se conhece dos 
tipos penais, e no que chama de parte punitiva, o preceito 
secundário, ou seja, a cominação da sanção penal diante da 
violação do preceito primário. 

De se observar que Hobbes percebe a punição como mero 
castigo à inobservância das proibições contidas na parte 
distributiva da lei civil: 

hll 

Uma punição é um dano infligido pela 
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 obediência5 

o que depois seria chamado de teoria absoluta ou 
retributiva da pena. 

3 HüBBES, Thomas. Op cito p. 22l. 
4 Loc cito 
, HüBBES. Thomas. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz 

Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 2621263. 
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258 HOBBES E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DIREITO PENAL 

Sobre esta teoria, explica, nos dias de hoje, Cezar Roberto 
Bitencourt: 

o Estado, tendo como objetivo político a 
teoria do contrato social, reduz sua 
atividade e matéria jurídico-penal à 
obrigação de evitar a luta entre os 
indivíduos agrupados pela idéia de 
consenso social. O indivíduo que 
contrariava esse contrato social era 
qualificado como traidor, uma vez que com 
sua atitude não cumpria o compromisso 
de conservar a organização social, 
produto da liberdade natural e originária. 
Passava a não ser considerado mais como 
parte desse conglomerado social e sim 
como um rebelde cuja culpa podia ser 
retribuída com uma pena. Segundo este 
esquema retribucionista, é atribuída à 
pena, exclusivamente, a difícil 
incumbência de realizar a Justiça. A pena 
tem como fim fazer justiça, nada mais. A 
culpa do autor deve ser compensada com 
a imposição de um mal, que é a pena.6 

E conclui sua exposição atribuindo a teoria a Kant e Hegel: 

Destacam-se tradicionalmente Kant e 
Hegel como os principais representantes 
das teorias absolutas da pena. No entanto, 
é notória uma particular diferença entre 
uma e outra formulação: enquanto em 
Kant a fundamentação é de ordem ética, 
em Hegel é de ordem jurídica. De acordo 
com as reflexões kantianas, quem não 

6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 

2003, v. I, p. 68. 
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MARCELO LESSA BASTOS 259 

cumpre as disposições legais não é digno 
do direito de cidadania. Nesses termos, é 
obrigação do soberano castigar 
"impiedosamente" aquele que transgrediu 
a lei. (...) A tese de Hegel resume-se em 
sua conhecida frase: "a pena é a negação 
da negação ao Direito". A fundamentação 
hegeliana da pena é - ao contrário da 
kantiana - mais jurídica, na medida em que 
para Hegel a pena encontra sua justificação 
na necessidade de restabelecer a vigência 
da "vontade geral", simbolizada na ordem 
jurídica e que foi negada pela vontade do 
delinqüente. A pena vem, assim, retribuir 
ao delinqüente pelo fato praticado, e de 
acordo com o quantum ou intensidade da 
negação do direito será também o quantum 
ou intensidade da nova negação que é a 
pena.? 

Ora, Kant e Hegel escreveram depois de Hobbes. Daí, 
por mais que tivessem aperfeiçoado suas idéias, deveriam ter
lhe dado o devido crédito. Até hoje parece passar despercebida 
a contribuição de Hobbes no que tange a este aspecto. Prova 
disto é que, prosseguindo na exposição da teoria, Cezar Roberto 
Bitencourt, após citar Kant e Hegel como "os mais expressivos" 
defensores desta teoria, passa a enumerar outras teses 
retribucionistas dapena, citando Carrara, Binding, Mezger, Welzel 
e Jescheck. Nenhuma palavra é dita sobre Hobbes8

• 

Ainda que incidentalmente, os adeptos da teoria retributiva 
da pena viam no criminoso um inimigo, um "traidor". Daí 
merecer a punição pelo ato praticado. 

Hobbes, em "Do Cidadão", classificava como traidor 
aquele súdito que se voltava contra o seu soberano ou contra a 
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7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 69172. 

, BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cito p. 74175. 
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260 HOBBES E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DIREITO PENAL 

sua cidade, declarando não mais obedecê-lo total ou parcialmente 
(renegando, por exemplo, seu direito de declarar guerra, impor 
tributos, legislar, nomear funcionários públicos e magistrados, etc). 
Apenas isto já era considerado traição. Considerava, também, 
traidor o que pegasse em armas contra a cidade, o que 
debandasse para o lado inimigo durante a guerra, ou o que 
cometesse algum ato de violência contra o soberano ou alguém 
sob suas ordens. Sustentava que a traição era uma violação 
não das leis civis, mas das leis naturais (aquelas que nasceram 
com os homens, declarada por Deus em sua palavra eterna, como 
exposto acima). Por conta disto, concluía Hobbes que os traidores 
deveriam ser punidos não pelo direito civil, dos homens, mas 
pelo direito natural, ou seja, pelo direito de guerra, por que eram 
inimigos das cidades. 

Veja-se por suas próprias palavras: 

Os rebeldes, traidores e todas as outras 
pessoas condenadas por traição não são 
punidos pelo direito civil, mas pelo natural: 
isto é, não como súditos civis, porém como 
inimigos ao governo - não pelo direito de 
soberania e domínio, mas pelo de guerra.9 

Séculos depois, percebe-se que o discurso de Hobbes, 
reforçado pelo dos adeptos do teoria retribucionista da pena, é 
recuperado por Jakobs, em seu direito penal do inimigo. 

Luís Greco, de forma didática, assim sintetiza a teoria de 
Jakobs, em dois momentos distintos: 

Em 1985 tentou Jakobs fixar limites 
materiais a "criminalizações no estágio 
prévio à lesão a bem jurídico" por meio do 
par conceitual direito penal do cidadão e 

'J HüBBES, THüMAS. Do cidadão. Tradução de Renato Janine Ribeiro. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 233. 
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'I"li:lilpossível caracterizar o direito penal 
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parte. O direito penal pode ver no autor "1. 
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Iium cidadão, isto é, alguém que dispõe de 
uma esfera privada livre do direito penal, 
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jl.II.!.,'na qual o direito só está autorizado a l 
'1Iil

intervir quando o comportamento do autor 
representar uma perturbação exterior; ou 
pode o direito penal enxergar no autor um 
inimigo, isto é, uma fonte de perigo para 
os bens a serem protegidos, alguém que 
não dispõe de qualquer esfera privada, 
mas que pode ser responsabilizado até 
mesmo por seus mais íntimos 
pensamentos. "O direito penal do inimigo 
optimiza proteção de bens jurídicos, o 
direito penal do cidadão optimiza esferas 
de liberdade". (...) O artigo de 1985 cunha, 
portanto, o conceito de direito penal do 
inimigo com propósitos primariamente 
críticos (... ). O direito penal do inimigo 
"só se mostra legitimável com um direito 
penal de emergência, vigendo em caráter 
excepcional, e deve ser também 
visivelmente segregado do direito penal 
do cidadão, para reduzir o perigo de 
contaminação. 
Não foram, porém, estas manifestações 
que acenderam a atual polêmica, e sim os 
estudos mais recentes, que parecem 
relativizar em muito o tom crítico e, 
segundo a interpretação que se lhes 
costuma dar, buscam mesmo uma extensa 
legitimação do direito penal do inimigo. 
Jakobs repete a antiga exigência de que o 
direito penal do cidadão e do inimigo sejam 
visivelmente separados, pois só assim se 
pode evitar que o direito penal do inimigo 
penetre no direito penal do cidadão. Mas 
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agora Jakobs sublinha que a distinção 
serve apenas a fins descritivos, e não 
críticos. Em seu estudo mais extenso, 
realiza Jakobs uma incursão à história da 
filosofia política iluminista, de Hobbes até 
Kant, apresenta diversas fundamentações 
para um tratamento diferenciado para 
cidadãos e inimigos, e em seguida formula 
a sua própria explicação. Aseu ver, normas 
são, em primeira linha, parâmetros de 
interpretação, que fazem do mundo da 
natureza um mundo de sentido ou de 
comunicação. É a norma que faz da 
causação de uma morte um homicídio, é 
ela que fundamenta a expectativa e a 
confiança em que tais fatos não serão 
cometidos pelos outros, possibilitando, 
assim, a orientação num mundo complexo, 
e é ela que faz de um sistema psico-físico 
uma pessoa, que pode ser autor ou vítima 
de um delito. Tais atribuições não ocorrem 
no plano da natureza, e sim no da 
comunicação, não sendo, portanto, 
falsificáveis em razão de contingências 
relativas aos dados naturais ou fáticos 
elas vigoram, portanto, também contra a 
natureza, contra os fatos: 
contrafaticamente. Mas apesar desta 
estrita separação entre natureza e sentido, 
o plano do sentido não é tão independente 
do plano da natureza quanto se poderia à 
primeira vista imaginar. Por ex., se 
homicídios fossem cometidos 
repetidamente, em algum momento estaria 
afetada a conftança na vigência da 
proibição do homicídio. E o mesmo vale 
para a personalidade do autor. Pessoa, 
em Jakobs, é um termo técnico, que 
designa o portador de um papel, isto é, 
aquele em cujo comportamento conforme 
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a noona se confia e se pode confiar. "Um 
indivíduo que não se deixa coagir a viver 
num estado de civilidade, não pode 
receber as bênçãos do conceito de 
pessoa". Inimigos são "a rigor não
pessoas", lidar com eles não passa de 
"neutralizar uma fonte de perigo, como um 
animal selvagem". Características do 
direito penal do inimigo são uma extensa 
antecipação das proibições penais, sem a 
respectiva redução da pena cominada, e a 
restrição das garantias processuais do 
estado de direito, tal qual é o caso 
principalmente nos âmbitos da 
delinqüência sexual e econômica, do 
terrorismo e da chamada legislação de 
combate àcriminalidade. (...) "Quem não 
garante de modo suficientemente seguro 
que se comportará como pessoa, não só 
não pode esperar ser tratado como 
pessoa, tampouco tendo o estado o direito 
de trata-lo como pessoa, pois doutro 
modo estaria violando o direito à 
segurança das outras pessoas". 10 

o traidor de Hobbes, é, sem dúvida alguma, o inimigo de 
Jakobs. Aliás, o inimigo de Jakobs é até mais do que o traidor de 
Hobbes. Este, pelo menos, fecha mais o conceito de traidor
aquele que se volta contra o soberano (por palavras, como 
renegando sua autoridade total ou parcialmente, ou por ações, 
como praticando alguma violência contra ele ou quem executa 
suas ordens) ou a cidade (pegando em armas ou se debandando 
para o lado do inimigo em caso de guerra). Já Jakobs deixa o 

lO GRECO, Luís. Sobre o Chamado Direito Penal do Inimi[?o. Artigo publicado 
na Revista Brasileira de Ciências Criminais, n° 56. São Paulo: editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 81/87. 
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264 HOBBES E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DIREITO PENAL 

conceito de inimigo aberto a interpretação de quem seriam as 
"não-pessoas", ou seja, aquelas incapazes de inspirarem 
confiança acerca de se deixarem "coagir a viver num estado de 
civilidade", aquelas "fontes de perigo" que precisam ser 
"neutralizadas". Hobbes definia o traidor a partir do crime 
("pecado") que cometia; Jak:obs define o inimigo a partir de si 
mesmo, num conceito jurídico indeterminado e sujeito, portanto, 
a variáveis interpretativas, como as próprias expressões 
"criminalidade organizada" e "terrorismo", comumente usadas 
para apontar quem são estes inimigos, sugerem. O grau de 
indeterminação de Jak:obs não se limita apenas à configuração 
de quem seja o inimigo, no que, por si só, já supera o traidor de 
Hobbes; mas prossegue nas conseqüências a que estão sujeitas 
essas "não-pessoas", que podem ir desde as restrições a garantias 
processuais, até a legitimação das prisões de Guantánamo ll 

. 

Ao negar ao inimigo as "bênçãos" de cidadão, Jak:obs o 
subtrai da proteção e das garantias do estado de direito, tal como 
faz Hobbes ao negar ao traidor a punição segundo as leis civis 
(das cidades) e lhe impor a punição segundo o direito natural (de 
guerra). 

Este parece ser o discurso da atualidade, compatível com 
um novo modelo de Estado que tem se desenhado a partir do 
Estado Social, que é o Estado de Segurança. Esta nova proposta 
de Estado tem ganhado força ultimamente, principalmente a partir 
do crescimento da denominada criminalidade organizada, do 
tráfico de entorpecentes e do terrorismo. Não é difícil de 
enxergar a influência e a estreita ligação que há entre Direito 
Penal e os novos desafios do Estado contemporâneo, a partir da 
mudança de perfil do Estado, cuja tônica deixou de ser a 
promoção de novos direitos, para novos grupos sociais, e passou, 
paradoxalmente, a ser a restrição de direitos individuais: 

11 Como observa Luís Greco no artigo citado. 
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Un tercer elemento deI Estado de ~ 
seguridad consiste en que se construye ~~ en tensión con los derechos y libertades 
de los individuos. Las manifestaciones 
más evidentes de los objetivos de la li j; "li'I 

~ seguridad se han mostrado en la I
l 

~ 
elaboración de un legislación restrictiva 
de derechos. Si bien el Estado protector 

~ 

I ~· ~ 

hasta la fecha se ha construido a partir de 
la lucha y conquista de nuevos derechos 
para nuevos sectores sociales, se ha 

'K1i, ·,1 

logrado a partir de la extensión y ri 

profundización en el reconocimiento 
universal de los derechos, en la nueva 
realidad de Estado de seguridad se invierte 
esta trayectoria para justificar una politica 
restrictiva de los derechos y libertades de 
los individuos. l.Quiénes ven restringido 
es estatuto universal de derechos? Los 
extranjeros, los inmigrantes, los 
"peligrosos" cualquiera que sea su 
nacionalidad. El peligro puede venir de 
cualquier lado. Las nuevas politicas de 
seguridad se dirigen "peligrosamente" 
hacia el supuesto enemigo interior. Lo 
relevante de todo ello es que la tensión 
seguridad-libertad parece oscilar el primer 
polo y que, con ello, se justifica la 
restricción de derechos de los sujeitos en 
detrimento de la historia institucional y 
cultural de las sociedades occidentales. 12 

12 PISÓN, José Martínez de. Las Transformaciones dei Estado: dei Estado 
Protector ai Estado de Seguridad. Artigo publicado no livro La Tensión Entre 
Libertad y Seguridad. Una aproximación socio-jurídica. coordenado por 
BENEITEZ, Maria José Bemuz, e CEPEDA, Ana Isabel Pérez. Cu/ección Jurídica, 

n° 22, da Universidade de La Rioja. 2006. 
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3. Os Princípios da Legalidade e da Anterioridade 

Em "Do Cidadão", Hobbes parece apresentar um ensaio 
do que seria o princípio da legalidade, ao afirmar: 

o roubo, o assassínio e todas as injúrias 
são proibidos pela lei de natureza; mas o 
que há de se chamar roubo, o que é 
assassínio, adultério ou injúria a um 
cidadão não se detenninará pela lei natural, 
porém pela civil. Pois roubar não é tirar de 
outra pessoa qualquer coisa que ela 
possui, mas apenas o tirar-lhe os bens; 
ora, o que é nosso e o que é dele compete 
à lei civil dizer. Da mesma forma, o 
assassinato não é qualquer homicídio, mas 
apenas aquele que a lei civil proíbe; nem 
toda união carnal com uma mulher constitui 
adultério, apenas a que está proibida na 
lei civil. 13 

No "Leviatã", Hobbes retoma o assunto. Ao diferenciar 
crime de pecado, Hobbes afirma que "um crime é um pecado 
que consiste em cometer (por atos ou palavras) algo que a lei 
proíbe, ou em omitir-se de algo que ela ordena". E prossegue 
afirmando que "onde acaba a lei civil acaba também o crime, 
pois na ausência de qualquer lei que não seja a lei de natureza 
deixa de haver lugar para a acusação"14. 

Também no "Leviatã", Hobbes avança, rumo ao princípio 
da anterioridade da lei penal, a afirmar que: 

Nenhuma lei feita depois de praticado um 
ato pode transformar. este num crime, pois 

13 HüBBES, Thomas. Op. cit, p. 112.
 
14 HüBBES. Thomas. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz
 

Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 2471248.
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se o ato for contrário à lei de natureza a lei 
existe antes do ato, e uma lei positiva não 
pode ser conhecída antes de ser feita, 
portanto não pode ser obrigatória. Mas, 
quando a lei que proíbe o ato é feita antes de 
este ser praticado, quem praticou o ato está 
sujeito à pena estabelecida posterionnente, 
caso já não seja conhecída uma pena menor, 
por escrito ou pelo exemplo, pela razão 
imediatamente antes apresentada. '5 

Se não com tanta clareza no tocante à anterioridade da 
pena, ao menos no tocante à anterioridade do crime a lição de 
Hobbes é clara. 

Os princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal 
são, hoje, dogmas do Direito Penal, constando, no caso do Brasil, 
de cláusula pétrea, insculpida no art. 5°, XXXIX, da Constituição 
Federal vigente - "não há crime sem lei anterior que o defina, 
nem pena sem prévia cominação legal". 

Sobre os princípios, assim se pronuncia Francisco de Assis 
Toledo, dando os créditos somente a Feuerbach pelo 
aprimoramento das idéias de Hobbes: 

o princípio da legalidade, segundo o qual 
nenhum fato pode ser considerado crime 
e nenhuma pena criminal pode ser 
aplicada, sem que antes desse mesmo fato 
tenham sido instituídos por lei o tipo 
delitivo e a pena respectiva, constitui uma 
real limitação ao poder estatal de interferir 
na esfera das liberdades individuais. Daí 
sua inclusão na Constituição C..). O 
princípio da legalidade costuma ser 
enuncíado por meio da expressão latina 
nullum crimen, nulla poena sine lege, esta 

" HüBBES, Thomas. op. cil. p. 250. 
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última construída por Feuerbach, no 
começo do século XIX. 16 

Não se pode afmnar ter sido Hobbes o criador do princípio, 
em sua dimensão inicial (relativamente ao crime). Aliás, 
Magalhães Noronha aponta sua origem na Magna Carta, imposta 
pela nobreza ao Rei João Sem Terra: 

Aponta-se como sua origem a Magna 
Carta do Rei João, em 1215. Asúa, porém, 
reivindica para o direito ibérico a 
prioridade, dizendo que já em 1188, nas 
cortes de Leão, pela voz de Afonso IX, se 
concedida ao súdito o direito de não ser 
perturbado em sua pessoa ou bens, "antes 
de llamado por cartas a roi curia para estar 
a derecho, según lo que ordenare roi cúria 
(... )". Não se pode negar, todavia, a 
influência de haver também sido 
proclamada, na Inglaterra, naquela Carta, 
a regra de ninguém seria julgado a não ser 
"por seus pares e pela lei da terra". '7 

Todavia, não se justifica o silêncio, por parte da doutrina 
penal, do acolhimento de tal princípio por Hobbes em sua obra, 
ao menos no tocante à primeira de sua angulação, qual seja, o 
crime. Sim porque, tocante à pena, Hobbes admitia punição ao 
talante do Soberano, a não ser que a Lei contivesse previsão 
específica acerca dela ou ela fosse comumente aplicada a casos 
semelhantes18. 

16 TOLEDO, Francisco de Assis. Principios Básicos de Direito Penal. São Paulo:
 
Saraiva, 1987, p. 21.
 

17 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1999, v. I, p.
 
69. 
18 "A ignorância da pena, quando a lei é declarada, não é desculpa para ninguém. 
Pois quem infringir uma lei, a quem sem o medo de uma pena disso resuliante não 
seria uma lei, mas palavras vãs, estará submetido à pena, mesmo que não saiba 
qual é, porque quem pratica voluntariamente uma ação aceita todas as 
conseqüências conhecidas dessa ação. Ora, em qualquer república, a punição é 
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Crimes Comissivos e Omissivos 

Na sua definição de crime e pecado, Hobbes apresenta 
um extraordinário esboço do que, mais tarde, seria conhecido 
como iter criminis. Sabe-se que todo o crime tem um itinerário, 
um caminho a ser percorrido. A fixação desse caminho ou, 
melhor dizendo, dos momentos temporais do crime, desde sua 
cogitação até sua consumação, serve para estabelecer o marco 
através do qual instalar-se-á a perspectiva da punição penal. 

Assim, num primeiro momento nasce na mente do indivíduo 
a idéia sobre a prática da infração penal, que se denomina cogitação 
ou, em latim, cogitatio. A partir daí cerca-se ele dos meios materiais 
de que necessita para pôr em prática suas idéias, passando para 
os atos preparatórios ou conatus remotus. Segue-se a etapa em 
que o indivíduo exterioriza no mundo dos fenômenos tais idéias, 
colocando-as efetivamente em prática e adotando a ação ou 
omissão aptas a produzir o resultado pretendido, assumido ou não 
evitado, denominada execução ou conatus proximus. Por 
derradeiro, na hipótese de não sobrevir circunstância alheia à 
vontade do agente que a impeça, segue-se a produção do resultado, 
denominada consumação ou meta optata. 

Ao Direito Penal são estranhas a cogitação e os atos 
preparatórios, só passando a infração penal a ser passível de 
punição a partir do momento em que inicia-se a execução19

• 

uma conseqüência conhecida da violação das leis, e se essa punição já estiver 
determinada pela lei é a ela que se está submetido, caso contrário se está sujeito 
a uma punição arbitrária. Pois manda a razão que quem pratica dano, sem outra 
limitação a não ser a da sua própria vontade, sofra punição sem outra limitação 
a não ser a vontade daquele cuja lei foi violada. Mas quando a pena está associada 
ao crime na própria lei, ou quando ela costuma ser aplicada em casos semelhantes, 
o delinqüente fica desculpado de uma pena maior." (HOBBES, Thomas. Op. cit, 
p. 249). 

19 Ao contrário do que alguns professores de Direito Penal ensinam (o próprio 
Magalhães Noronha: vide, na obra citada anteriormente, p. 125: "há casos em 
que se observa já constituir delito o desígnio ou propósito de vir a cometê-lo, 
como sucede com '" o bando ou quadrilha ... e ainda outros, em que há o propósito 
delituoso, ou a intenção revelada de vir a praticá-lo. A impaciência do legislador, 
então, antecipa-se e não espera que ele se verifique, punindo, em última análise, 
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Hobbes afirma isto, com singeleza, a partir das reflexões 
abaixo transcritas: 

Um pecado não é apenas uma 
transgressão da lei, é também qualquer 
manifestação de desprezo pelo legislador. 
Porque um tal desprezo é uma violação de 
todas as leis ao mesmo tempo. Pode 
portanto consistir, além da perpetração de 
um ato, ou do pronunciar de palavras 
proibidas pela lei, ou da omissão do que a 
lei ordena, também na intenção ou 
propósito de transgredir. (...) Um crime é 
um pecado que consiste em cometer (por 
atos ou palavras) algo que a lei proíbe, ou 
em omitir-se de algo que ela ordena. Assim, 
todo crime é um pecado, mas nem todo 
pecado é crime. A intenção de roubar ou 
matar é um pecado, mesmo que nunca se 
manifeste em palavras ou atos, porque 
Deus, que vê os pensamentos dos 
homens, pode culpá-los por eles. Mas 
antes de aparecer por meio de alguma 
coisa feita ou dita, em que umjuiz humano 
possa descobrir a intenção, não se pode 
falarem crime (...). Ora, não há lugar para 
acusação humana de intenções que nunca 
se tomam visíveis em ações exteriores. 

a intenção, o projeto delituoso"), nem mesmo no crime de quadrilha ou bando há 
punição nos atos preparatórios. Este equívoco parte da não percepção de que o 
crime de quadrilha ou bando também tem o seu iter criniinis, correndo paralelamente 
ao iter criminis das infrações penais para cuja prática o bando se reúne, sendo que 
o iter da quadrilha ou bando atinge o seu momento consumativo, por coincidência, 
por ocasião dos atos preparatórios - do planejamento - de tais outras infrações 
penais. O equívoco não se justifica, porquanto é lição preliminar de Direito 
Penal que cada crime tem o seu iter criminis e o crime de quadrilha ou bando é 
absolutamente autônomo e independente em relação aos crimes pretendidos pela 
associação. 
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", 
I 

A singeleza de Hobbes está em sua justificativa para a 
,~ . 
:1'" 

não punição do pecado, quer dizer, das intenções que não se ,I 

exteriorizam. Isto não seria possível, segundo ele, pelo fato de ~:II 

'I','; ao juiz humano simplesmente não ser dado conhecer o I i 
li,pensamento. Daí é que o pensamento precisaria se exteriorizar, :1 

a fim de que o crime - todo crime era um pecado, segundo ele l'li 'il 
pudesse ser conhecido do juiz humano e, daí, pudesse ser punido. li' 

,11: 

O que ficasse apenas no terreno dos pensamentos não seria 
I'

crime, mas somente pecado, porque conhecido somente pelo 
pecador e por Deus. Hobbes parece propor uma separação 
entre o Direito e a Moral. 

Por evidente, o fundamento atual da não punição dos atos 
preparatórios e da cogitação de um crime é outro, e repousa no 
risco efetivo a que o bem jurídico fora ou não submetido em 
virtude da ação do agente. Enquanto não iniciada a execução 
do delito a que se propõe o agente, entende-se não haver risco 
suficiente ao bem jurídico tutelado que justifique a intervenção 
penal. Assim explícita Luigi Ferrajoli: 

o segundo requisito substancial, não 
menos importante do que a lesividade, 
exigido pelo nosso sistema SG de 
justificação do "quando" e do "que" 
proibir, encontra sua expressão no 
princípio da materialidade, enunciado no 
axioma A5, nulla iniuria sine actione, bem 
como nas teses de que dele derivam: nulla 
poena. nullum crimen, nulla [ex poenalis, 
nulla necessitas sine actione. De acordo 
com este princípio, nenhum dano, por 
mais grave que seja, pode-se estimar 
penalmente relevante, senão como efeito 
de uma ação. Em conseqüência, os delitos, 
como pressupostos da pena, não podem 
consistir em atitudes ou estados de ânimo 
interiores, nem sequer, genericamente, em I 

'i;fatos, senão que devem se concretizar em 
ações humanas - materiais, físicas ou 111·'1 
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externas, quer dizer, emplncamente 
observáveis - passivas de serem 
descritas, enquanto tais, pela lei penal. (...) 
Somente a ação externa está em condições 
de produzir uma modificação do mundo 
exterior qualificável de lesão."20 

A grande dificuldade se mostra, exatamente, em identificar 
a conduta do agente e classificá-la nos atos preparatórios ou no 
início da execução do delito. A barreira entre os atos 
preparatórios e executórios é uma das linhas mais tênues do 
Direito Penal, sendo a doutrina rica de discussões e teorias. A 
questão crucial, para se avaliar o risco efetivo corrido pelo bem 
jurídico protegido e legitimar a punição penal, consiste em 
determinar se os atos extemados pelo agente foram dotados de 
idoneidade para a produção do resultado e permitem aferir a 
inequivocidade de sua intenção em com eles alcançá-lo. 
Sintetizando as discussões, assim se expressa Júlio Fabbrini 
Mirabete: 

A distinção entre atos preparatórios 
usualmente impunes - e atos de tentativa 
- observam Zaffaroni e Pierangelli - é um 
dos problemas mais árduos da dogmática 
e, seguramente, o mais difícil da tentativa. 
Vários critérios são propostos para a 
diferenciação, considerando-se como atos 
preparatórios os distantes da 
consumação e atos de execução como os 
próximos desta; os primeiros não seriam 
perigosos em si, enquanto os atos 
executórios colocam em risco o bem 
jurídico; os atos preparatórios seriam 
equívocos e os de execução inequívocos 

20 FERRAJüLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. Tradução de 
Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São 
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 384. 
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etc. Nenhum desses critérios, contudo, é II11 

definitivo, podendo apenas auxiliar a I 
distinção em casos concretos. Os critérios 

I1I
mais aceitos são os do ataque ao bem 
jurídico, critério material, quando se 
verifica se houve perigo ao bem jurídico, 
e do início da realização do tipo, critério . II 
formal, em que se dá pelo reconhecimento 
da execução quando se inicia a realização 
da conduta núcleo do tipo: matar, ofender, 
subtrair etc. 21 

I 

~'I!
]; I 

Superada a dificuldade de diagnóstico da cronologia da 
conduta e verificada a não produção do resultado por 
circunstâncias alheias à vontade do agente, ter-se-á a tentativa 
do delito, a desafiar a punição do autor. Sobre a tentativa, ensina 
Johannes Wessels: 

Por tentativa designa-se a manifestação 
da resolução para o cometimento de um 
fato punível através de ações que se põem 
em relação direta para com a realização do 
tipo legal, mas que não tenham conduzido I 1I 

à sua consumação. Característico na 
tentativa é um defeito no tipo de injusto 
objetivo, com total preenchimento dos 
pressupostos do tipo subjetivo. Três 
elementos essenciais devem, pois, se .,
apresentar: uma determinada resolução 
para o fato, um postar-se em atividade 
direta para a realização do tipo e a ausência 
de consumação do fato. 22 

21 MlRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2000, 
v. 1, p. 157.
 
U WESSELS. Johannes. Direito Penal. Parte Geral. Tradução de Juarez Tavares.
 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1976. p. 133.
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E tal punição deve observar a devida proporção entre o 
par conceitual desvalor da ação e desvalor do resultado. Um 
Direito Penal que concentrasse seu juízo de reprovação 
exclusivamente no desvalor da ação, não distinguiria, em termos 
de punição, entre o crime consumado e sua tentativa. E um 
Direito Penal que concentrasse seu juízo de reprovação 
exclusivamente no desvalor do resultado, não distinguiria, para 
fins de punição, os crimes dolosos dos culposos, por não levar 
em conta a intenção do agente enquanto realizadora do tipo 
subjetivo. Vale menção a lição de Paulo José da Costa Júnior: 

Num sistema penal subjetivo, nega-se 
qualquer diferença entre o crime tentado 
e o consumado. Em face da ênfase que se 
dá ao elemento intencional, pouco importa 
que o evento não se tenha verificado. A 
punição será a mesma ( ... ). É o 
posicionamento adotado pelos 
positivistas, que partem de um direito penal 
da periculosidade, bem como dos 
seguidores do Willensstrafrecht (direito 
penal da vontade), principalmente na 
Alemanha nazista. (...) Ao revés, num 
sistema penal objetivo, alicerçado na lesão 
efetiva do bem tutelado pela norma, a 
tentativa poderá até mesmo ficar isenta de 
pena (Erfolgsstrafrecht). Sistemas penais 
mistos, como o nosso, adotam para o 
conatus uma solução intermediária: pune
se a tentativa, de forma abrandada.. ." 

A punição da tentativa com a redução de um terço a dois 
terços da pena do crime consumado, na proporção inversa do 
iter criminis percorrid024, foi a forma encontrada para 

2, COSTA JÚNIOR. Paulo José da. Comentários ao Código Penal. São Paulo:
 
Saraiva, 1987, v. 1, p. 1491150.
 

24 Segundo orientação pacífica na doutrina e jurisprudência pátrias.
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compatibilizar os desvalores da ação e do resultado, os sistemas 
penais subjetivo e objetivo, observando uma proporcionalidade 
entre o binômio ação-resultado e a respectiva punição. 

Em tempos de sociedades de risco, é crescente a 
preocupação quanto ao rompimento do até então dogma da não 

i'l!punição usual dos atos preparatórios e da cogitação, e da punição I 
abrandada da tentativa em relação ao crime consumado, mercê I

I,' 

do chamado direito penal do inimigo, objeto de estudo no item I li 
'i 

deste trabalho. Relembrando, agora nas palavras de Jesús-María 
I 

iit 
Silva Sánchez: 

As características do Direito Penal de 
inimigos seriam, então, sempre segundo li 

Jakobs, a ampla antecipação da proteção 
penal, isto é, a mudança de perspectiva 
do fato passado a um porvir; a ausência 
de uma redução da pena 
correspondente a tal antecipação; a 
transposição da legislaçãojurídico-penal 
àlegislação de combate; e o solapamento 
das garantias processuais.25 

Vê-se, portanto, uma tendência de retomo ao direito penal 
do autor, com a punição inflexível de seus mais íntimos pensamentos, 
fulcrada no desvalor da ação, na periculosidade do deli nqüente e na 

lil.I' 
1necessidade de garantir a segurança dos demais cidadãos, numa 

espécie de retomo ao estado de natureza de Hobbes. 
E, voltando a falar em Hobbes, ao definir o crime como .,sendo "um pecado que consiste em cometer (... ) algo que a lei 

proíbe, ou em omitir-se de algo que ela ordena"26, estava ele 
enxergando os crimes comissivos e omissivos, cuja denominação 
é auto-explicativa, na própria lição hobbesiana. 

25 SILVA SÁNCHEZ. JesÚs-María. A Expansão do Direito Penal. Aspectos da 
Política Criminal nas Sociedades P6s-Industriais. Tradução de Luiz Otávio de 
Oliveira Rocha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. p. 149. 
2ó HOBBES. Thomas. Op. cit., p. 247. 
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5. As "Desculpas" e "Atenuantes" de Hobbes 

Embora sem a devida clareza conceitual, o que só se iria 
alcançar mais tarde, as reflexões de Hobbes, no "Leviatã", acerca as 

das "desculpas" e "atenuantes", lançam sementes férteis para o fó 

desenvolvimento de uma teoria do erro, coação irresistível, tipos se 

simples, qualificados e privilegiados, circunstâncias atenuantes ril 
e agravantes, e até legítima defesa e estado de necessidade. ql 

at 
5.1 A Teoria do Erro p< 

p, 
Não se pode dizer exatamente que Hobbes tenha 2 

construído uma teoria do erro. No entanto, algumas de suas c< 
reflexões levam a identificar uma pequena semente lançada a n' 
este respeito no "Leviatã". Hobbes afirma que: eJ 

fi 
A ignorância da lei de natureza não pode 
ser desculpa para ninguém, pois deve 
supor-se que todo o homem capaz de usar 
a razão sabe que não deve fazer aos outros 
o que jamais faria a si mesmo. (...) Mas a 
ignorância da lei civil serve de desculpa a 
quem se encontrar num país estranho, até 
que ela lhe seja declarada, pois até esse 
momento nenhuma lei civil é obrigatória. 
(...) A falta de meios para conhecer a lei 
desculpa totalmente, porque a lei da qual 
não há meios para adquirir informação não 
é obrigatória. Mas a falta de diligência 
para se informar não pode ser considerada 
como falta de meios, e ninguém que 
pretenda possuir razão suficiente para 
dirigir os seus próprios assuntos pode ser 
considerado como carente de meios para 
conhecer as leis da natureza, pois estas 
são conhecidas através da razão que ele 
pretende possuir. Só as crianças e os 
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loucos estão desculpados de qualquer 
ofensa à lei natural. 27 

Ao não permitir qualquer justificativa ("desculpa") para 
as violações da lei da natureza, Hobbes parece antever as 
fórmulas "o desconhecimento da lei é inescusável"28 e "ninguém 
se escusa de cumprir a lei, alegando que a não a conhece"29. O 
rigor de Hobbes em relação àquele que viola as leis da natureza, 
que hoje seria destinatário das fórmulas acima explicitadas, é 
abrandado em relação àquele que viola as leis civis, quando não 
possuía meios de alcançar o seu conteúdo. Neste ponto, Hobbes 
parece antever a figura do erro de proibição, disciplinada no art. 
21 do vigente Código Penal, a partir da idéia da potencial 
consciência da ilicitude30, presente na denominada "teoria 
normativa pura da culpabilidade", também chamada de "teoria 
extrema" ou "teoria estrita da culpabilidade", relacionada à teoria 
finalista da ação. 

Sobre tais teorias, expõe Damásio de Jesus: 

Retira o dolo da culpabilidade e o coloca 
no tipo penal. Exclui do dolo a consciência 
da ilicitude e a coloca na culpabilidade. (...) 
Então, resta à culpabilidade o juízo de 
valoração (elemento nonnativo). Assim, a 
culpabilidade é umjuízo de valorque incide 
sobre um tipo psicológico que existe ou falta. 
No tipo doloso, a ação é censurável pela 
vontade de cometer o fato; no culposo, a 
conduta é reprovável porque o sujeito não 
evitou o fato pormeio de umcomportamento 

27 HOBBES, Thomas. op. cit., p. 2481249 e 255. 
28 BRASIL, Código Penal, art. 21, primeira parte. 
29 BRASIL, Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n° 4.657/42), art. 3°. 
30 BRASIL, Código Penal, art. 21: "O desconhecimento da lei é inescusável. O 
erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá 
diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único - Considera-se evitável o 
erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando 
lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência." 

'4] 
0;:, 
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regido de maneira finalista. (...) No juízo de 
culpabilidade a valoração é feita da seguinte 
forma: o sujeito devia agir de acordo com a 
norma porque podia atuar de acordo com 
ela Nojuízode ilicitude, a situação valorativa 
é a seguinte: o sujeito agiu em desacordo 
com a norma, deixando aberta a questão: 
podia ter agido de forma diferente? Como a 
vontade da conduta é um fator puramente 
psicológico, e como essa vontade, de acordo 
com o finalismo, corresponde ao dolo, trata
se de um dolo natural, despido de valor 
normativo, isto é, despido da consciência 
da antijuridicidade. Tendo em vista que a 
consciência da antijuridicidade é excluída do 
dolo, integrando a culpabilidade, e como esta 
constitui puro juízo de valor, segue-se que o 
conhecimento do injusto deve ter a mesma 
natureza daquela. Cuida-se de potencial 
consciência da ilicitude, não real e atual. É 
suficiente que o sujeito tenha a possibilidade 
de conhecer a ilicitude da conduta, não se 
exigindo que possua real conhecimento 
profano do injustO.31 

Desde modo, não socorrerá ao delinqüente a alegação de 
que não conhecia a lei, tal como não socorreria àquele violador 
das leis da natureza no pensamento de Hobbes, aplicando-se o 
dogma ignorantia legis neminem excusat. Todavia, se escusável 
(inevitável), o erro quanto à ilicitude do fato praticado isentará o 
delinqüente de pena, se a ele não foram dadas condições de atingir, 
potencialmente, a consciência de tal ilicitude, ou seja, ante a 
impossibilidade do sujeito conhecer a reg~a de proibição. 

" JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1999, v. 1, 

p. 460/461. 
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5.2 Coação Irresistível 

Hobbes afIrmava que: 

Quando um homem se encontra em 
cativeiro, ou empoderdo inimigo (e encontra
se em poder do inimigo quando a sua pessoa 
ou os seus meios de vidaassim seencontram), 
se não for por sua própria culpa, cessa a 
obrigação da lei. Porque é preciso que 
obedeça ao inimigo para não morrer. e em 
conseqüência disso tal obediência não é 
CÓffie; porque ninguém é obrigado (quando 
falta aproteção da lei) a deixar de se proteger, 

da maneira que puder. 12 

Aindaque de fonnanão muitoclarae em aparente confusão com 
o estado de necessidade, adiante delineado, Hobbes parece teresboçado 
a idéia de coação irresistível, hoje prevista no art. 22 do Código PenaP3. 

5.3 Legítima Defesa 

Ao falar do medo corno a paixão que menos leva o homem 
a cometer crime, mas, ao revés, o dissuade de tal idéia (referindo
se ao medo do castigo), Hobbes ensaia reflexões sobre a legítima 
defesa. O medo do sofrimento corporal, a que Hobbes denomina 
"medo físico", justifica as ações que produz. Ao exemplificar 
este medo de que está falando, Hobbes formula urna hipótese 
inteiramente pertinente à figura da legítima defesa, prevista no 
art. 25 do vigente Código PenaP4: 

12 HOBBES, Thomas. Dp. cit., p. 255. 
1] BRASIL, Código Penal, art. 22: "se o fato é cometido sob coação irresistível ou 
em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, 
só é punível o autor da coação ou da ordem". 
\4 BRASIL, Código Penal, art. 25: "entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, 
a direito seu ou de outrem". 
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Um homem é atacado, teme uma morte 
imediata, e não vê maneira de escapar 
senão ferindo quem o ataca; logo, se o 
ferir de morte não há crime. Porque não se 
supõe que ninguém, ao criar uma 
república, haja renunciado à defesa da sua 
vida e dos seus membros, quando não há 
tempo para a lei vir em seu auxílio"35 

E, em seguida, formula outra hipótese, fora dos parâmetros 
legais mencionados, afirmando, já àquela época, que o crime 
estaria presente, não ficando excluído: 

Mas, matar um homem porque, por seus 
atos ou ameaças, posso concluir que ele 
me matará quando puder, é um crime 
Cconsiderando... que disponho de tempo 
e de meios para pedir proteção ao poder 
soberano... )36. 

Percebe claramente Hobbes que falta, nesta última 
hipótese, o requisito, hoje explicitado na norma legal permissiva, 
da atualidade ou da iminência para justificar a ação do 
delinqüente. E não é só. Prosseguindo, Hobbes formula outra 
hipótese em que nega a legítima defesa a partir da ausência do 
requisito da proporcionalidade entre o bem jurídico atingido e a 
ofensa irrogada, afirmando subsistir o crime: 

Além disso, se alguém sofre palavras 
desagradáveis, ou algumas pequenas 
injúrias C... ) e tem medo, caso não se 
vingue, de se tôrnar objeto de desprezo, 
C...) protegendo-se a sim mesmo para o 

" HOBBES. Thomas. op. cito p. 253. 
36 HOBBES. Thomas. Loc. cito 
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futuro pelo terror de sua vingança privada, 
neste caso trata-se de crime. Porque o 
prejuízo não é corpóreo, e sim imaginário, 
e (. ..) tão insignificante que um homem 
corajoso, e seguro da sua própria 
coragem, não pode levá-lo a sério37 • 

Enxerga Hobbes, neste último caso, a ausência dos 
requisitos da moderação e do uso dos meios necessários à repulsa 
da agressão, recomendando o que hoje a doutrina chama de 
commodus discessusJ8 

• 

5.4 Estado de Necessidade 

Do mesmo modo, Hobbes ensaiou uma reflexão sobre o 
estado de necessidade, ao ensinar que: 

Se alguém for obrigado, pelo terror de uma 
morte iminente, a praticar um ato contrário à 
lei, fica inteiramente desculpado, porque 
nenhuma lei pode obrigar um homem a 
renunciar à sua própria preservação. (...) 
Quando alguém se encontra privado do 
alimento e de outras coisas necessárias à 
sua vida, e só é capaz de se preservar por 
meio de um ato contrário à lei, como obter 
pela força ou pelo roubo, durante umagrande 
fome, o alimento que não consegue com 
dinheiro ou caridade, ouem defesada própria 
vida arrancar a espada das mãos de outrem, 

37 HOBBES. Thomas. Loc. cit.
 
J8 "Diante da agressão injusta, não se exige a fuga. No sentido do texto (...). Confonne
 
as circunstâncias, entretanto, é conveniente o commodus discessus, que constitui, no
 
tema da legítima defesa, o cômodo e prudente afastamento do local, distinguindo-se da
 
fuga.. ." (JESUS, Damásio Evangelista de. Código PenLll Anotado. São Paulo: Saraiva,
 
1997, p. 90/91.)
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nesses casos o crime é totalmente 
desculpado, pela razão acima apresentada.39 

Suas idéias preenchem a definição legal da excludente de 
antijuridicidade, prevista no art. 24 do Código Pena1.40 

: a situação 
de perigo atual é representada pelo "terror da morte iminente" e 
pelo estado de "grande fome"; a não causação deste perigo e a 
impossibilidade de evitá-lo por outro modo são representadas 
pela incapacidade de se preservar senão "por meio de um ato 
contrário à lei, como obter pela força ou pelo roubo"; e a não 
razoabilidade de exigir-se, pelas circunstâncias, o sacrifício do 
direito é representada pela afirmação de que "nenhuma lei pode 
obrigar um homem a renunciar à sua própria preservação". 

5.5 Tipos Simples, Qualificados e Privilegiados. 
Atenuantes e Agravantes 

Hobbes enxergava diversas modalidades de cometimento 
de um delito, a merecer tratamento diferenciado, ora mais severo, 
ora mais brando. Naturalmente que sem o rigor técnico de 
determinar quando essas diferenças deveriam ditar a formulação 
de tipos simples, formas privilegiadas e qualificadas do tipo, ou 
meras circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, o que, 
aliás, nem se pode afirmar já se ter alcançado tamanho rigor 
técnico nos dias atuais, certo é que já havia em Hobbes a noção 
de que a reprovabilidade do crime poderia variar conforme sua 
motivação ou circunstâncias de sua execução. 

Hobbes partia da origem do crime, para determinar o grau 
de sua reprovabilidade. Afirmava ele, em premissa: 

39 HüBBES, Thomas. Op. cit., p. 2551256.
 
40 BRASIL, Código Penal, art. 24: "Considera-se em estado de necessidade
 
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por
 
sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio,
 
cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se."
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A fonte de todo crime é algum defeito do 
entendimento, ou algum erro de raciocínio, 
ou alguma brusca força das paixões. O 
defeito de entendimento é ignorância, e o 
de raciocínio é opinião errônea. Além 
disso, a ignorância pode ser de três 
espécies: da lei, do soberano e da pena.41 

Dizia ele que alguns crimes eram motivados pela crença, 
por parte dos ricos, de poderem escapar de seu castigo, "mediante 
a corrupção da justiça pública ou a obtenção do perdão em troca 
de dinheiro ou outras recompensas"42. E também pelo tráfico de 
influência: 

Os que têm multidões de parentes 
poderosos, assim como os homens 
populares, que adquiriram boa reputação 
junto à multidão, adquirem coragem para 
violar as leis devido à esperança de 
dominar o poder ao qual compete mandá
las executar43 

• 

Nada mais atual! E pela vontade deliberada de enganar 
os menos inteligentes, por parte daqueles que superestimavam 
sua própria sabedoria, "imaginando que os seus desígnios são 
demasiado sutis para serem percebidos"44. Noutro enfoque, 
Hobbes via na causa do crime paixões como a ira, o ódio, a 
concupiscência, a ambição e a cobiça: 

É tão óbvio quais são os crimes capazes 
de produzir, para a experiência e o 

41 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 248. 
42 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 251. 
43 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 252. 
44 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
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entendimento de qualquer um, que nada é 
preciso dizer sobre eles, a não ser que são 
doenças tão inerentes à natureza, tanto 
do homem como de todas as outras 
criaturas vivas, que os seus efeitos só 
podem ser evitados por um extraordinário 
uso da razão ou por uma constante 
severidade no seu castig045 

Partindo desta premissa, Hobbes constatava que: 

Nem todos os crimes são da mesma 
linhagem, ao contrário do que pretendiam 
os antigos estóicos. Não apenas há lugar 
para as desculpas, mediante as quais se 
prova não ser crime aquilo que parecia sê
lo, mas também para as atenuantes, mediante 
as quais um crime que parecia grande se 
toma menor. Pois, embora todos os crimes 
mereçam igualmente o nome de injustiça, tal 
como todo o desvio de wna linha reta implica 
igual sinuosidade, conforme acertadamente 
observaram os estóicos, não se segue daí 
que todos os crimes sejam igualmente 
injustos, tal como nem todas as linhas tortas 
são igualmente tortas. Por deixarem de 
observar isto, os estóicos consideravam 
crimes igualmente graves matarwnagalinha, 
contra a lei, e matar o próprio pai.46 

As "desculpas" mencionadas por Hobbes eram o que hoje 
conhecemos com causas que excluem o crime ou isentam o réu 

de pena (excludentes da antijuridicidade ou da culpabilidade). Como 
demonstrado acima, Hobbes tocou claramente, nas reflexões que 

fez, em institutos como a legítima defesa, estado de necessidade, 

45 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
46 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 254/255. 
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coação irresistível e obediência hierárquica. As "atenuantes" que 
menciona, sem rigor técnico se compararmos com o conceito que 
atualmente se tem de circunstância atenuante, queriam designar 
as diversas expressões dos tipos penais como hoje se mostram, 
em suas formas simples, qualificadas e privilegiadas, ou mesmo I);, 

as circunstâncias atenuantes genéricas hoje arroladas na legislação !l 
ipenal47 

• Isto nada mais é do que um rascunho do princípio da 
Iproporcionalidade, aplicado ao direito penal na formulação da 
Idescrição típica dos crimes e conseqüente distribuição de suas 

penas, o que talvez seja o maior desafio do penalista moderno: 
encontrar harmonia no sistema de crimes e penas, distribuindo as 
respectivas sanções penais de forma proporcional às ofensas aos 
bens jurídicos tutelados, o que é uma utopia, posto que, mesmo 
que se consiga, num determinado momento, chegar-se a tal requinte 

I 

I 

11 

de perfeição da lei penal, pouco tempo neste estágio duraria, já 
que a lei penal é sempre uma obra inacabada, novos tipos penais 
surgirJo, com novas penas, necessitando o sistema, para se manter 
proporcional, de uma reformulação completa de todo ele48

. Tal 
preocupação, em Hobbes, se mostra evidente, quando cita os 
estóicos e faz lembrar uma passagem de Drácon49 

• 

Dizia Hobbes: 

Os graus do crime distribuem-se em várias 
escalas, e são medidos, em primeiro lugar, 

47 Vide arts. 65 e 66 do Código Penal.
 
48 Com o perdão do pleonasmo. usado propositadamente para enfatizar
 
o problema! 
49 Legislador grego (Atenas, século VII a.c.) que promulgou certo código 
em que estatuiu pena de morte para todos os crimes. Indagada a razão 
pela qual sempre previa a pena de morte, de um pequeno funo ao mais 
terrível dos homicídios, respondeu: "creio que um furto mereça a morte 
e não encontrei nada mais grave do que a pena de morte para o 
homicídio. Assim. estou satisfeito que se aplique apenas a pena de 
morte para os homicidas!" Drácon passou para a História e seu nome, 
até hoje, é sinônimo de rigor inflexível. 
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pela malignidade da fonte ou causa; em 
segundo lugar, pelo contágio do exemplo; 
em terceiro lugar, pelo prejuízo do erário; e 
em quarto lugar pela concorrência de tem
pos, lugares e pessoas. 50 

Deste modo, advogava que eram mais graves os crimes 
oriundos da crença da impunidade, seja pela "presunção de força, 
riqueza e amigos capazes de resistir aos que devem executar a 
lei"51, eram também mais graves os crimes premeditados (ao 
contrário daqueles impelidos por súbita paixão)52, bem como 

aqueles em que era plena a consciência da ilicitude ("um crime 
que sabemos sê-lo é maior do que o mesmo crime baseado numa 
falsa persuasão de que o ato é lícito"53). Quanto a este último 
enfoque, até hoje é reduzida a pena de quem incorre em erro de 
proibição evitáveP4. 

De outra banda, Hobbes afirmava que mereciam punição 
mais severa os crimes que eram constantemente punidos, ao passo 

em que aqueles que não o eram, não mereciam punição severa: 

o mesmo ato, se tiver sido 
constantemente punido em outros casos, é 
um crime maior do que se houver muitos 
exemplos precedentes de impunidade. 
Porque esses exemplos são outras tantas 
esperanças de impunidade, dadas pelo 
próprio soberano. E quem dá a um homem 
tal esperança e presunção de perdão, 
animando-o a cometer a ofensa, tem a sua 
parte nesta última, portanto não é razoável 
que atribua a culpa inteira ao ofensor55. 

50 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 257.
 
51 HOBBES, Thomas. Loc. cito
 
52 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 258.
 
53 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 257.
 
54 Vide o já mencionado art. 21 do Código Penal.
 
55 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 258.
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Era o "contágio do exemplo", que professava: 

Os exemplos dos póncipes são e sempre 
foram, para quem os vê, mais fortes como 
motivos da ação do que as próprias leis. E, 
embora o nosso dever seja fazer, não o que 
eles fazem, mas oque dizem, este é um dever 
que só será seguido quando aprouver a 
Deus dar aos homens uma graça 
extraordinária e sobrenatural, para obedecer 
a este preceito56 

• 

Hobbes parecia sustentar a existência de uma espécie de 
co-culpabilidade, não no sentido que se tem defendido hoje - co
culpabilidade como atenuante na reprovação das infrações penais 
em virtude das condições de exclusão ou desigualdade social do 
delinqüente, co-responsabilizando o Estado pela prática da infração 
penal e, como medida compensatória, punindo menos severamente 
o agente57 

- e, sim, no sentido de responsabilizar o soberano pelo 
fato de não punir adequadamente crimes precedentes da mesma 
natureza, o que geraria no delinqüente o estímulo à sua prática, 

56 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 259. 
57 Neste sentido, a lição de Adriano Gouveia Lima, citando Zaffaroni: 
"Considera-se co-culpabilidade ou culpabilidade delinqüencial 
atenuada o fato de, o delinqüente, analisado em seu contexto social de 
maneira conglobante, não ser o único responsável pela prática delituosa, 
imputando-se ao Estado, indiretamente, como provedor da formação 
social geral, uma parcela de responsabilidade sobre a conduta praticada 
pelo infrator (ZAFFARONI). Desta forma, estatui o Código Penal que 
'a pena poderá ser atenuada em razão de circunstâncias relevante, 
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei' (art. 66)." 
(LIMA, Adriano Gouveia. A co-culpabilidade ou culpabilidade 
delinqüencial atenuada? Conceitos e características. Artigo 
publicado no site do IBBCrim - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
- disponível em www.ibccrim.org.br. acessado em 28/07/06). 
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justificando uma punição menos severa, igualmente como medida 
de compensação: 

E não digo isto por desejar a liberação das 
vinganças privadas, nem nenhuma outra 
espécie de desobediência, e sim por desejar 
que os governantes tenham o cuidado de 
não sancionar obliquamente o que 
diretamente proíbem58 

• 

Noutro enfoque, Hobbes comparava o crime segundo o 
resultado ocasionado, para concluir que aquele que gerasse 
prejuízo para muitos era mais grave do que o que gerasse prejuízo 
para poucos. Tal prejuízo mais amplo poderia advir tanto pelo 
crime em si (objetivamente), como tendo em conta a pessoa que 
o cometeu (subjetivamente). Nesta linha, sustentava que eram 
mais graves os crimes cometidos por "um professor de direito"59 
ou por um homem de grande reputação, do que por uma pessoa 
qualquer, "porque tais homens não se limitam a cometer crimes, 
mas ensinam-nos como leis a todos os outros homens"60. Eram 
mais graves, também, os crimes que provocassem escândalo, os 
atos de hostilidade àrepública e de atentado a pessoa do soberano 
ou assembléia (ou crimes de "lesa-majestade", "porque o prejuízo 
se estende a todos"61), o suborno e o falso testemunho ("crimes 
que invalidam os julgamentos são mais graves do que os danos 
causados a uma ou mais pessoas ... Pois não apenas se comete 
injustiça a quem sucumbe por causa desse julgamento, mas além 
disso todos os julgamentos se tornam inúteis, dando-se 
oportunidade ao uso da força e da vingança pessoal"62), os crimes 
que causassem prejuízo ao erário ("porque roubar o público é 

58 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
59 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 260. 
60 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
61 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
62 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
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roubar muitos ao mesmo tempo"63), e os que importassem em 
se passar por agentes públicos, falsificar selos públicos ou a 
moeda nacional ("porque a primeira fraude vai prejudicar a 
muitos"64). Dos crimes cometidos contra particulares, Hobbes 
dizia que "o maior crime é o que provoca maior dano, segundo a 
opinião comum entre os homens"65. Daí, dizia que o maior deles 
era o homicídio; se fosse com tortura era ainda mais grave; a 
lesão corporal era mais grave do que os crimes contra o 
patrimônio; dentre estes, as subtrações violentas eram mais graves 
do que as clandestinas; estas, as subtrações clandestinas, eram mais 
graves do que as fraudulentas; a violência sexual forçada era mais 
grave do que a sedução; mais ainda se a mulher fosse casada66

• 

Num último enfoque, Hobbes percebia, nos crimes 
cometidos contra particulares, uma diferença de gravidade em 
virtude do parentesco com a vítima ("matar os próprios pais é 
um crime maior do que matar qualquer outro, dado que o pai 
deve ter a honra de um soberano '" pois a tinha originalmente 
por natureza"67), das condições econômicas da vítima ("roubar 
um pobre é um crime maior do que roubar um rico, pois para o 
pobre o prejuízo é mais importante"68); e das próprias 
circunstâncias de tempo e lugar em que fora cometido ("um 
crime cometido num momento e num lugar reservados à devoção 
é maior do que se cometido noutro momento e noutro lugar, pois 
revela maior desprezo pela lei"69). 

6. As Penas ("Punições") 

Já foi dito que Hobbes concebia a punição como um 
mero castigo ao delinqüente, podendo ser facilmente classificado 
dentre os adeptos da denominada teoria retributiva da pena, que 
costuma ser atribuída a Kant e Hegel, como visto acima. 

66 HüBBES, Thomas. Loc. cito 
67 HüBBES, Thomas. Op. cit., p. 262. 
68 HüBBES, Thomas. Loc. cito 
69 HüBBES, Thomas. Loc. cito 
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Dizia Hobbes: 

Uma punição é um dano infligido pela 
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.70 

Está claro, no conceito de Hobbes, que a pena tinha por 
finalidade dissuadir o indivíduo da transgressão à lei, o que hoje 
se aponta como sendo sua função de prevenção geral. 

Na visão de Hobbes, o Estado surgia a partir do momento 
em que os homens resolviam deixar o denominado estado de 
natureza - situação em que viviam antes, num estado de guerra 
de todos contra todos, onde cada um podia fazer o que bem 
entendesse, sem qualquer limite - e, para se protegerem deles 
próprios, criavam a República, depositando nas mãos do 
soberano, que era um homem como eles, a missão de criar e 
executar as leis civis, instrumentos pactuados em prol da garantia 
da sobrevivência da própria república e da proteção de seus 
cidadãos. Deste modo, através do pacto, os homens renunciavam 
ao estado de natureza e, por conseguinte, renunciavam ao direito 
de punir, deixando que só o soberano exercitasse o seu direito, 
"da maneira que achar melhor, para a preservação de todos 
eles"71. Aí está, na doutrina hobbesiana, a origem do poder de 
punir do soberano. 

Hobbes tinha convicção de que a punição era 
simplesmente um mal. Tanto é assim que não via como punição 
o fato de alguém ser "esquecido ou desfavorecido pelo favor 
público", porque assim "não se faz mal a ninguém, apenas se o 
deixa na situação em que estava antes"72. 

70 HOBBES, Thomas. Op. cit.,p. 262/263. 
71 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
72 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 264. 
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A punição tinha, para ele, que ser decorrente de 
"condenação pública anterior", eis que só se deveria aplicar em 
alguém uma pena se, antes, seu ato fosse 'julgado pela autoridade 
pública como transgressão da lei"73. 

Tudo isto nada mais é do que a consagrada fórmula do 
nulla poena sine judicium, brocardo já incorporado ao 
vocabulário dos penalistas. 

Alertava Hobbes que a punição tinha, necessariamente, 
que causar no apenado um dano maior do que o proveito auferido 
com a prática da infração penal, sob pena de não conseguir realizar 
sua função preventiva e dissuasiva, acabando por estimular a 
prática do delito: 

Se o dano infligido for menor do que o 
benefício ou satisfação naturalmente 
resultante do crime cometido, tal dano não 
é abrangido pela definição, e é mais preço 
ou resgate do que punição aplicada por 
um crime. Porque é da natureza da punição 
ter por fim predispor os homens a 
obedecer às leis, fim esse que não será 
atingido se forem menores do que o 
benefício da transgressão, redundando a 
punição no efeito contrário.74 

Essa reflexão hobbesiana ganha contornos de extrema 
atualidade, considerando o fracasso da proposta dos Juizados 
Especiais Criminais, devido a banalização do instituto da 
transação penal, em grande parte deles. 

As punições, segundo Hobbes, eram classificadas em 
divinas e humanas. Estas últimas, que interessam ao presente 
escrito, eram classificadas em corporais, pecuniárias, a ignomínia, 
a prisão e o exílio. 

73 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
74 HOBBES, Thomas. Loc. cito 
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As punições corporais, na literatura hobbesiana, variavam 
desde as penas capitais - a morte, que podia ser simples ou com 
tortura - até castigos físicos menores, como o flagelo, ferimentos 
ou a simples privação dos "prazeres do COrpO"75. 

As penas pecuniárias implicavam em confisco de terras, 
cordinheiro ou qualquer outro bem "que geralmente são comprados 
traIou vendidos por dinheiro"76. 

A ignomínia consistia numa desonra imposta ao condenado 
tenou numa supressão de honrarias outrora a ele concedidas. 
serExemplificava Hobbes com a supressão de insígnias, títulos e 
dmcargos, ou mesmo declaração de indignidade deles para o 
corfuturo77, no que muito se aproxima das idéias de penas de perda 
cordo cargo, inelegibilidade, suspensão de direitos políticos etc, 
emsanções que fazem parte da literatura jurídica atual, não só penal, 
peIcomo também extrapenal, haja vista a vigente Lei de Improbidade 
repAdministrativa. 
repTocante à prisão, Hobbes já enxergava, ainda que de forma 

catecúmena, uma espécie de prisão como pena (punição) e outra 
COIespécie de prisão destinada a garantir a "segura detenção do 
cmacusado", deixando entrever os contornos de uma autêntica 

prisão cautelar, nos moldes hoje concebidos. Eis suas palavras, 
bem auto-explicativas: 

A prisão ocorre quando alguém é privado 
da liberdade pela autoridade púbica, e pode 
ser imposta tendo em vista dois fins 
diferentes, sendo eles a segura detenção 
do acusado e o outro infligir um mal ao 
condenado. No primeiro caso não se trata 
de uma punição, pois não é possível punir 
alguém antes de serjudicialmente ouvido e M. 
declarado culpado. (...) Mas no outro caso re,
trata-se de uma punição, porque é um dano 

7M }
75 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 266. 

79}
76 HOBBES, Thomas. Loc. cito 

80 }
77 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 267. 

ReRevista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, NQ 9 - Dezembro de 2006 



293 MARCELO LESSA BASTOS 

infligido pela autoridade pública, em virtude 
de algo que foi pela mesma autoridade 
considerado transgressão da lei.78 

Considerava ele como prisão qualquer espécie de 
confinamento, fosse em uma casa, ilha ou lugar destinado a 
trabalhos forçados. 

O exI1io era o banimento dos limites territoriais da república, 
temporária ou permanentemente. Hobbes sustentava que não 
seria uma pena, quando aplicada isoladamente, sem o confisco 
dos bens e rendimentos do banido. E mesmo quando havia tal 
confisco, a pena seria somente este confisco, classificando-se 
como uma punição pecuniária. Sustentava ele que o banimento 
em si era uma fuga autorizada para evitar a aplicação de uma 
pena, advertindo que "muitas vezes constitui um prejuízo para a 
república. Porque um homem banido é um inimigo legítimo da 
república que o baniu, não sendo mais um de seus membros79

". 

Encerrando suas contribuições para o direito penal, Hobbes 
condenava as punições aplicadas a súditos inocentes, que 
considerava contrárias à lei da natureza, já que: 

As punições só podem ser aplicadas por 
transgressão da lei, não podendo assim 
os inocentes sofrer punições. (... ) A 
punição de um inocente equivale a pagar 
um bem com um mal80

• 

7. Conclusão 

O estudo dos clássicos pensadores - Hobbes, Locke, 
Machiavelli, Montesquieu, Rousseau, Benjamin Constant etc 
revela que muito do que hoje se doutrina, em diversos campos 

78 HüBBES, Thomas. Loc. cito 
79 HüBBES, Thomas. Op. cit., p. 268. 
80 HüBBES, Thomas. Loc. cito 
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redo direito e de outras ciências afins, tem suas raízes na ebulição 
pcdo pensamento iluminista. 
arChega a impressionar como eles foram capazes, séculos 

atrás, de ter a clarividência de refletir sobre situações que, 
Hpassado tanto tempo, conseguem, algumas delas, se manter bem 
atatuais. 
inO estudo de Hobbes, por suas obras "Leviatã" e "Do 
plCidadão", revelou isto, como espera-se ter demonstrado 
b:conclusivamente no corpo deste escrito. 
nlNo campo do direito penal, inúmeras foram as 

contribuições de Hobbes e muitas tantas ilações se podem fazer 
Clentre as idéias hobbesianas e clássicas e modernas doutrinas 
ql

penais. A exemplo, cita-se o direito penal do inimigo de Jakobs, 
apoiado na figura do traidor de Hobbes, como ele próprio, Jakobs, 
cita em seu estudo mais aprofundado, consoante informação de 
Luis Greco. Nem sempre a Hobbes foram e são dados os devidos 

Ecréditos pelas idéias, senão pioneiras, ao menos inspiradoras: a 
Stal respeito, cita-se a teoria retributiva da pena, comumente 

atribuída a Kant e Hegel, sendo inexplicável o silêncio que se 
(

mantém, quando do exame desta teoria, a respeito de suas raízes 
1hobbesianas. 

Das reflexões de Hobbes, emergem autênticos esboços 
Ide institutos como o estado de necessidade, a legítima defesa, o 
1erro sobre a ilicitude do fato, coação irresistível, etc. 
JImpressiona, também, a idéia do princípio da 

proporcionalidade no que tange à distribuição das penas dos 
crimes, em virtude do bem jurídico ofendido, e a idéia da não 
punição dos atos preparatórios, a partir da não lesividade da 
conduta nesta fase do iter criminis, idéias estas incorporadas 
ao Garantismo de Ferrajoli. 

Sobre o itercriminis, aliás, Hobbes o desenha com singeleza 
ímpar, ficando raízes que frutificaram através dos tempos. 

Dignas de nota, também, são suas reflexões acerca das 
punições, vistas tão-somente como um mal, um castigo, 
necessário, todavia, à manutenção dos objetivos da república, 
que era a preservação de seus cidadãos, razão pela qual 
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resolveram se reunir e, através do pacto, entregar ao soberano o 
poder de elaborar e executar as leis necessárias a tal desiderato, 
aplicando as respectivas penas a quem as transgredissem. 

E, por derradeiro, impende salientar a preocupação de 
Hobbes com a anterioridade da lei, o princípio da legalidade e a 
atribuição exclusiva do soberano para aplicar as punições aos 
infratores. Formulam-se, aí, as idéias do nullum crimen, nulla 
poena sine lege e do nulla poena sine judicium, princípios 
básicos do direito penal e que, hoje, estão erigidos à categoria de 
normas constitucionais. 

Tudo isto é o que se espera ter demonstrado neste trabalho, 
cujo desiderato foi dar a Hobbes os créditos e as honras penais 
que lhes são devidas. 
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