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meira, a que cada um deve a seus concidadãos; segunda , 
a que eles devem a seu príncipe. Por isso os súditos, em 
qualquer número que sejam, não têm direito algum a des
pojar de sua autoridade o governante supremo, sem o seu 
consentimento. 
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CAPÍTULO VII 

Dos Três Tipos de Governo: 
Democracia, Aristocracia e Monarquia 

1. Há três formas de governo apenas: democracia, 
aristocracia e monarquia 

Já falamos de uma cidade por instituição enquanto gê
nero; agora diremos algo sobre as espécies em que ela se 
divide. E as cidades se diferenciam segundo a diferença das 
pessoas a quem é confiado o poder supremo. Esse poder é 
cometido quer a um homem, quer a um conselho ou a 
alguma corte composta de muitos homens. Além disso, este 
conselho formado de muitos homens pode consistir ou em 
todos os cidadãos (na medida em que cada um destes te
nha direito a votar, e possua um interesse na ordenação dos 
negócios públicos, se assim o desejar)' ou em apenas uma 
parte destes. 

Daqui surgem três espécies de governo: um, quando o 
poder reside num conselho, no qual todo cidadão tem di
reito a votar, é chamado democracia. Outro, quando o po
der cabe a um conselho, no qual não todos, mas apenas uma 
parte, tem direito ao sufrágio, chamamos de aristocracia. O 
terceiro é quando a autoridade suprema repousa num só; e 
tem o nome de monarquia. No primeiro, quem governa é 
chamado demos, o povo; no segundo, os nobres; no tercei
ro, o rnonarca. 
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2. A oligarquia não é uma forma de governo distinta 
da aristocracia, e a anarquia não é forma 

alguma de governo 

Embora alguns teóricos antigos ela política tenham in
troduzido três outros tipos ele governo em oposição a estes 
-opondo, assim, a anarquia ou a confusão à democracia; a 
oligarquia, ou seja, o governo ele uns poucos, à aristocracia; 
e a tirania à monarquia - , não se trata porém ele três formas 
distintas ele governo, mas ele três nomes dados a este por 
aqueles que estão descontentes com a forma atual ele go
verno, ou com quem exerce o poder. Isso porque os ho
mens, ao atribuírem nomes, usualmente não significam 
apenas as coisas em si mesmas, mas também suas próprias 
afeições, tal como o amor, o ódio, a ira e ainda outras mais. 
Disso decorre que aquilo que um chama democracia, outro 
diz ser anarquia; o que um considera como aristocracia, 
outro avalia ser oligarquia; e aquele a quem um chama de 
rei, outro nomeia como tirano. 

De modo que, como vemos, esses nomes não assina
lam distintas espécies de governo, mas sim as distintas opi
niões elos súditos em relação àquele que tem o poder su
premo. Pois, primeiro, quem não vê que a anarquia se opõe 
igualmente a todas as formas acima nomeadas? Pois tal 
palavra significa que não há governo algum, isto é, nem se
quer há Estado. E como pode ser que o "não-governo" es
teja entre as espécies ele governo? Além disso, que diferen
ça há entre uma oligarquia, que significa o governo ele uns 
poucos ou ele uns grandes, e uma aristocracia, que é o 
governo elos principais ou elos primeiros, a não ser o fato 
de que os homens se diferenciam tanto entre si que a mes
ma coisa não parece boa a todos eles? E disso decorre que 
aquelas pessoas que por alguns são vistas como sendo as 
melhores, por outros são avaliadas como sendo as piores 
elo gênero humano. 
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3. A tirania não é uma forma de governo que se 
distinga da monarquia 

Mas, devido a suas paixões, será dificílimo persuadir os 
homens de que um reino e uma tirania não são distintas es
pécies de governo; até quem prefere ter a cidade sujeita a 
um só homem do que a muitos não acreditará que ela seja 
bem governada se não for pelo seu critério . 

Contudo, é pela razão, e não pela paixão, que eleve
mos descobrir que diferença há entre um rei e um tirano. 
Primeiro, a diferença entre eles não está em que um tirano 
tenha poder superior, porque não pode haver poder supe
rior ao elo supremo governante; nem no fato ele que um 
tenha o poder limitado, e o outro ilimitado : pois quem tem 
seu poder limitado não é rei, mas súdito daquele cujo po
der limita o seu. Finalmente, seus poderes tampouco dife
rem na maneira de aquisição; pois, se num governo demo
crático ou aristocrático algum cidadão adquirir pela força o 
poder supremo, ele se tornará um monarca legítimo caso 
venha a ganhar o consentimento de todos os cidadãos-, ca
so contrário, será um inimigo, e não um tirano. 

A única diferença entre eles reside, portanto, no exer
cício de seu poder (command), dizendo-se que é rei aque
le que governa bem, e tirano, aquele que não o faz . Assim 
chegamos ao resultado de que , num governo legitimamen
te constituído, se parecer aos súditos que o príncipe gover
na bem e de modo a agradá-los, eles lhe clarão o nome ele 
rei; e, se assim não lhes parecer, chamá-lo-ão ele tirano. 
Vemos assim que reino e tirania não são formas distintas 
ele governo, mas que ao mesmo monarca é conferido o 
nome ele rei em sinal ele honra e reverência, e o de tirano 
para fazer-lhe contumélia e censura. Além disso, o que 
com tanta freqüência se encontra nos livros escritos contra 
os tiranos teve origem nos autores gregos e romanos, cujo 
governo era em parte democrático e em parte aristocrático, 
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. de modo que eles não odiavam apenas aos tiranos, mas 
também aos reis. 

4. Não pode haver uma forma mista de governo 
('a mixed state"), composta dessas várias espécies 

Há aqueles que, embora concordem que a cidade ne
cessita de um poder supremo, receiam, caso ele esteja con
centrado numa única pessoa - pouco importando que se 
trate ele um homem só ou ele um conselho -, que como 
conseqüência todos os cidadãos se tornem escravos (assim 
dizem eles). Para evitarem essa condição, imaginam então 
que possa haver uma certa forma de governo composta 
daquelas três espécies ele que antes falamos, mas diferente 
de cada uma delas em particular: forma esta a que chamam 
de monarquia mista, ou aristocracia mista, ou ainda demo
cracia mista, conforme qual destas três for mais eminente 
do que as outras. Por exemplo , se a nomeação dos magis
trados e a decisão ela guerra e ela paz pertencerem ao rei, a 
judicatura aos nobres e a decretação ele impostos ao povo, 
e o poder ele fazer leis for conjunto a todos eles, esse tipo 
de Estado eles chamariam certamente de monarquia mista2 

Mas, ainda que fosse possível haver um tal tipo de Estado, 
ele não traria vantagem alguma à liberdade do súdito. Com 
efeito, enquanto o rei, os nobres e o povo concordarem3, a 
sujeição de cada cidadão individualmente considerado é a 
maior que possa haver; ao passo que, se eles discordarem, 
o Estado retoma à guerra civil e ao direito do gládio priva
do, o que seguramente é muito pio r do que qualquer tipo 
de sujeição. Mas já foi suficientemente demonstrado no 
capítulo anterior, parágrafos 6 a 12, que não pode haver 
uma tal espécie de governo4

• 
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5. A democracia se dissolve, se não forem previamente 
fixados locais e datas para reunir-se a assembléia 

Vejamos agora um pouco, na constituição de cada for
ma de governo, como procedem os constituintes. Aqueles 
que se reuniram com a intenção de fundar uma cidade for
mavam, quase no próprio ato de se reunirem, uma demo
cracia: pois, no fato de se reunirem voluntariamente, su
põe-se que se obrigassem a observar aquilo que fosse de
terminado pela sua maior parte - o que, enquanto durar 
sua assembléia, ou sempre que esta suspender sua reunião 
marcando data e local para dar-lhe continuidade, claramen
te constitui uma democracia. Isso porque tal assembléia, 
cuja vontade e a vontade ele todos os cidadãos, possui a au
toridade suprema; e, como nessa assembléia supõe-se que 
cada um tenha direito a votar, segue-se que ela é uma de
mocracia, ele acordo com a definição que demos no primei
ro parágrafo deste capítulo. 

Contudo, se eles se separarem, e puserem fim à assem
bléia, e não indicarem lugar ou data onde e quando ve
nham novamente a se reunir, a coisa pública retoma à anar
quia e à mesma condição em que se encontrava antes de 
sua reunião, isto é, ao estado em que todos guerreavam 
contra todos. O povo, portanto, só conserva o poder supre
mo enquanto houver um dia e lugar certos, publicamente 
decididos e conhecidos, ao q ual a vontade de qualquer um 
possa recorrer. Pois, se tal não for sabido e determinado, 
ou bem eles se reunirão em distintos lugares e datas, isto é, 
dividindo-se em facções, ou bem não se reunirão ele forma 
alguma; e então não há mais demos, o povo, mas uma mul
tidão confusa, a quem não podemos atribuir nenhuma ação 
ou direito. Duas coisas portanto constituem uma democra
cia, das quais uma - que é a convocação perpétua de as
sembléias - forma o demos ou povo, enquanto a outra -
que é rnaioria5 ele votos - forma tõ krátos, ou o poder. 
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6 Na democracia os intervalos entre as datas de reunião 
devem ser curtos, ou então se deve confiar a alguém a 

administração do governo6 durante tais recessos 

Além disso, para que o povo mantenha sua suprema
cia, não bastará ter conhecidos alguns locais e datas de reu
nião: a menos que o intervalo separando duas sessões seja 
tão curto que entre elas nada possa acontecer, pela falta do 
poder, que ponha a cidade em perigo - ou, pelo menos, 
que o exercício da autoridade suprema seja confiado, nesse 
recesso, a um homem ou conselho . Pois, se não se tomar 
uma dessas providências, não haverá aquela prudente aten
ção e cautela que são necessárias para a defesa e a paz dos 
indivíduos, e portanto não será merecido o nome de cida
de, porque, por lhe faltar segurança, cada indivíduo recu
perará seu direito ele defender-se a seu bel-prazer. 

7. Na democracia, indivíduos contratam com indivíduos 
que todos obedeçam ao povo; e o povo não tem 

obrigação para com ninguém 

A democracia não é constituída pelo contrato ele pes
soas privadas com o povo, mas por pactos recíprocos de 
indivíduos entre si. Ora, disso decorre, em primeiro lugar, 
que as pessoas que contratam precisam existir já antes que 
firmem o contrato. Antes ele se constituir o governo, o povo 
não existia enquanto pessoa, havendo apenas uma multi
dão ele pessoas individuais; de modo que naquele tempo 
nenhum contrato se podia firmar entre o povo e o súdito . 
Por outro lado, depois de constituído tal governo, será inú
til o súdito firmar qualquer contrato com o povo: porque 
este último já contém, em sua vontade, a vontade daquele 
súdito, ante o qual , nesse caso, ele se estaria obrigando; e 
portanto o povo pode a seu próprio critério se desobrigar, 
e se pode fazê-lo já está, no momento presente , livre. 
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Em segundo lugar, quanto ao fato ele que os indiví
duos contratam entre si, podemos deduzi-lo do segu inte: 
teria sido inútil constituir a cidade, se os cidadãos não se 
obrigassem a fazer ou a omitir aquilo que a cidade lhes 
mandasse fazer o u omitir. E, dado que pactos dessa espé
cie elevem ser considerados necessários para a constitui
ção de uma cidade, mas não podem (como já mostramos) 
ser firmados entre o súdito e o povo, segue-se que eles 
têm ele ser feitos entre cidadãos individuais, para que cada 
qual contrate submeter sua vontad e à vontade da maioria, 
sob a condição de que os outros ajam também da mesma 
maneira. Como se cada um assim dissesse: Desisto de meu 
direito, em favor do povo?, p ara o vosso bem, sob a condi
ção de que também renuncieis a vosso direito, para meu 
bent. 

8. Através de que atos se constitui a aristocracia 

A aristocracia, ou seja, o governo em que a autoridade 
suprema está conferida aos nobres, nasce de uma democra
cia que renuncie a seu direito em favor deles. Devemos en
tender que nesse regime alguns homens, que se distinguem 
dos outros pela eminência de título, do sangue ou por qual
quer 01.1tra característica, são propostos ao povo, e este os 
elege por maioria ele votos e , uma vez eleitos, todo o direi
to elo povo ou da cidade lhes é transferido . Assim, tudo o 
que o povo anteriormente podia fazer, o mesmo esse con
selho de nobres eleitos agora tem direito a praticar. Isto 
con~umado, é claro que o povo, considerado enquanto 
uma pessoa, não mais existe, porque já transferiu sua auto
ridade suprema. 
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9. Na aristocracia os nobres não firmam pacto algum, 
nem se obrigam para com nenhum cidadão nem para 

com o povo inteiro 

Tal como o povo na democracia, o conselho de nobres 
na aristocracia também está livre de todo tipo de obrigação; 
pois, considerando que os súditos não contrataram com o 
povo, mas se obrigaram, por pactos recíprocos entre si, a 
seguir tudo o que o povo fizesse, assim também se obriga
ram a aceitar aquele ato do povo pelo qual este renunciou 
a seu direito de governo em favor dos nobres. E esse sena
do, embora eleito pelo povo, não pode estar obrigado a 
coisa alguma. Pois o povo se dissolve tão logo o elege, con
forme mostramos acima, e a autoridade que ele detinha en
quanto pessoa se desfaz por completo. Por conseguinte, a 
obrigação que se devia à pessoa do povo também se dis
solve e perece. 

1 O. É preciso que os nobres tenham fixado previamente 
as datas e locais de suas reuniões 

Valem para a aristocracia as seguintes observações, que 
se aplicavam já à democracia. Primeiro, que se não forem 
previamente determinados os lugares e datas para a reu
nião do senado de nobres, este deixa de constituir uma as
sembléia, ou pessoa, para nada mais ser que uma multidão 
informe, sem poder supremo. Segundo, que, sem prejuízo 
ao poder supremo, não pode haver intervalos longos entre 
as datas de suas reuniões, a não ser que a administração 
seja confiada a algum homem. As razões para estas consi
derações são as mesmas que enunciamos acima, no pará
grafo 5. 
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11. Através de que atos se constitui a monarquia 

Tal como a aristocracia, também a monarquia se deriva 
do poder do povo, que transfere o seu direito- isto é, sua 
autoridade- a um homem. Aqui também devemos enten
der que se propõe elevar acima de todos os demais um 
homem, pelo nome ou por qualquer outro sinal que o tor
ne notável, e que por maioria (plurality) de votos todo o 
direito que o povo possuía lhe é transferido, de modo que 
toda e qualquer coisa que o povo pudesse praticar antes de 
elegê-lo agora, uma vez eleito, ele pode fazer. Isso consu
mado, o povo deixa de constituir uma pessoa, tornando-se 
uma rude multidão, que antes só era pessoa em virtude do 
poder supremo, o qual ele transferiu para aquele indivíduo. 

12. Nenhum pacto obriga a monarquia em relação a 
ninguém pela autoridade que ela recebeu 

E portanto o monarca tampouco se obriga para com 
ninguém em virtude do poder que recebe, pois o recebe do 
povo; e, como mostramos anteriormente, o povo, assim 
que lhe confere o poder, deixa de constituir uma pessoa -
e, dissolvendo-se a pessoa, dissolve-se também toda obri
gação que havia para com ela. Portanto, para obrigar os sú
ditos a obedecer ao monarca, bastam aqueles pactos pelos 
quais eles se obrigaram reciprocamente a observar tudo o 
que o povo lhes ordenasse, o que inclui obedecer ao mo
narca, se o poder deste for constituído pelo povo. 

13.' A monarquia é sempre o governo mais prontamente 
capacitado a exercer todos aqueles atos que são 

requisito para o bom governo9 

Mas onde a monarquia mais se distingue da aristocra
cia e da democracia é no fato de que nestas duas últimas 
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têm de estar marcados lugares e datas para a deliberação e 
consulta elos negócios, isto é, para assegurar seu exercício 
efetivo em todos os lugares e datas. Pois tanto o povo quan
to os nobres, não constituindo pessoas naturais, necessaria
mente precisam reunir-se. O monarca, que por natureza é 
uno, sempre está atualmente capacitado a executar sua au
toridade. 

14. Que gênero de pecado se comete, e quem é culpado 
por ele, quando a cidade não cumpre seu ofício10 ante os 

cidadãos, ou os cidadãos ante a cidade 

Já mostramos acima (nos parágrafos 7, 9 e 12) que ne
nhum pacto obriga quem recebeu o poder supremo em 
relação a ninguém. Disso se segue, necessariamente, que 
ele não pode fazer injúria nenhuma a seus súditos. Pois a 
injúria, tal como foi definida no capítulo III, parágrafo 3, 
nada mais é do que uma quebra de contrato; portanto, 
onde não há contrato não pode haver injúria. É verdade 
que o povo, os nobres e o monarca podem transgredir as 
outras leis de natureza ele diversas maneiras, por cruelda
de, iniqüidade, contumélia e outros vícios análogos, que 
não caem sob essa definição precisa e estrita de "injúria". 
Mas se o súdito não prestar obediência ao soberano então 
cometerá, propriamente dizendo, injúria- em primeiro lu
gar contra seus concidadãos, porque cada um deles con
tratou com cada um dos outros para que todos obedeces
sem, e em segundo lugar contra o governante supremo, de 
quem ele retira sem o seu consentimento o d ireito que lhe 
havia transferido. E numa democracia ou aristocracia , se 
algo for decretado infringindo alguma le i de natureza, o 
pecado não é culpa da cidade em si mesma (isto é, da pes
soa civil), mas apenas daqueles súditos graças a cujos 
votos a medida foi aprovada: pois o pecado resulta da von
tade natural e expressa, não da vontade política, qtie é arti-
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ficial; e, se não fosse assim, acabariam sendo culpados pelo 
decreto a té aqueles que o detestaram. Já numa monarquia, 
se o príncipe baixar algum decreto contra as leis de natu
reza, pe ará ele mesmo, porque nele a vontade civil e a 
natural são uma só. 

15. Um monarca escolhido sem limitação de tempo tem 
o poder de escolher seu sucessor 

O povo que agora vai votar a instauração da monar
quia pode conferir ao príncipe simplesmente a supremacia, 
sem limitação de tempo, ou então por um prazo e tempo 
determinados. 

Se a conceder da primeira forma, devemos entender 
que quem a recebe detém o mesmo poder que aqueles que 
o conferiram. Por conseguinte, pelas mesmas razões por 
que o povo teve o direito ele fazê-lo rei, ele também pode 
fazer rei a outro. Isso porque o príncipe, a quem assim se 
confere o poder dessa maneira simples, recebe um direito 
não apenas ele posse, mas igualmente ele sucessão, ele mo
do que ele pode nomear como seu sucessor a quem ele 
quiser11

• 

16 Sobre os monarcas limitados 

Contudo, se o poder for concedido por um prazo limi
tado, deveremos examinar algo mais que a mera conces
são. Primeiro, se o povo, ao transferir sua autoridade, re
servou-se ou não o direito de se reunir em determinados 
lugares e datas. Depois, no caso de ter conservado esse di
reito, se o fez ele modo a poder re unir-se antes de expirar 
o mandato que conferiu a seu rei. Terceiro, se se satisfaz 
em reunir-se apenas quando o quiser aquele seu re i tempo
rário, e em nenhuma outra ocasião. 
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Suponhamos agora que o povo tenha concedido seu 
poder a alguém apenas pelo prazo de sua vida; e, efetuada 
a concessão, suponhamos agora que cada qual deixou o 
local da assembléia sem nada se determinar quanto ao lu
gar onde (após a morte do príncipe) todos eles voltarão a 
se reunir para proceder a uma nova eleição. Nesse caso, é 
manifesto, pelo parágrafo 5 deste capítulo, que naquela 
ocasião o povo deixará de ser uma pessoa, e se tornará 
uma multidão informe, cada um de cujos membros tem um 
igual direito, de natureza, a se reunir com quem quiser 
naquela data e local que a cada qual convenha e agrade; 
mais até, tem direito, se disso for capaz, de tomar o poder 
supremo em suas mãos, e de pô-lo sobre sua testa. Assim, 
qualquer monarca que receber o poder em tais condições 
estará obrigado pela lei de natureza (estabelecida no pará
grafo 8 do capítulo III, que manda não retribuir o bem pelo 
mal) a providenciar com toda a prudência para que à sua 
morte a cidade não se dissolva, o que fará quer marcando 
dia e local em que os súditos que o queiram possam reu
nir-se, quer diretamente nomeando um sucessor; e entre 
estas duas opções ele escolherá a que lhe parecer melhor 
conduzir a seu benefício comum. Portanto, aquele que des
sa maneira recebeu um poder apenas vitalício tem na ver
dade um poder absoluto, e pode a seu arbítrio decidir quan
to à sua sucessão. 

Contudo, se o povo não tiver deixado o local onde ele
geu seu rei temporário sem decretar em que data e lugar 
tornará a reunir-se após a sua morte, então, falecendo o 
príncipe, a autoridade confirma-se no povo, não por quais
quer novos atos que sejam praticados pelos súditos, mas 
em virtude já do direito anterior. Pois todo o mando supre
mo (ou domínio) residia no povo, e no monarca temporá
rio estava apenas o seu uso e exercício, como se ele tives
se o benefício 12

, mas não o direito. 
E ainda, se, depois de eleger seu rei temporário, o po

vo não deixar o local antes de fixar alguns dias e lugares 
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em que se reunirá, já no curso do mandato que lhe conce
deu (como sucedia quando o povo de Roma nomeava um 
ditador), este não deve ser considerado como monarca, 
mas como o primeiro magistrado (prime officer) do povo. E 
o povo, se isso lhe convier, poderá privá-lo de seu cargo 
antes mesmo de terminar o mandato, como fez o povo ro
mano quando conferiu a Minúcio, mestre da cavalaria, um 
poder igual ao que antes havia outorgado, como ditador, a 
Quinto Fábio Máximo. A razão disso é que é inconcebível 
que a pessoa - indivíduo ou assembléia - a quem se deu o 
poder de agir imediata e prontamente tenha esse poder 
sem ter a capacidade legal para executá-lo de fato: pois o 
poder nada mais é que o direito, de mandar, sempre que a 
natureza o permitir. 

Finalmente, se depois de designar um monarca tempo
rário o povo deixar o local da eleição em termos tais que 
não lhe seja lícito reunir-se sem a ordem do monarca, deve
mos entender que o povo imediatamente se dissolveu, e 
que a autoridade que confiou ao rei é absoluta: porque não 
está no poder do conjunto de todos os súditos dar uma 
nova constituição (trame anew) à cidade, a menos que nis
so consinta aquele que agora tem, sozinho, toda a autorida
de. E não importa que ele tenha eventualmente prometido 
reunir seus súditos em algumas ocasiões: porque a pessoa 
a quem ele fez essa promessa não tem mais existência, de
pendendo agora plenamente dele. 

O que dissemos desses quatro casos em que um povo 
elege seu monarca temporário melhor se explicará compa
rando-os com um monarca absoluto, que não tenha herdei
ro manifesto 13• Pois o povo é de tal modo senhor dos súdi
tos que só pode ser herdeiro aquele que ele mesmo desig
nar. Além disso, os espaços que separam as datas ele reu
nião dos súditos podem ser adequadamente comparados 
àquele tempo em que o monarca dorme: pois em ambos os 
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casos cessam os atos de mando, mas o poder permanece. 
Ademais, dissolver a assembléia, de modo que ela não pos
sa voltar a reunir-se, acarreta a morte do povo; assim como 
a morte de um homem consiste em ele dormir, sem nunca 
mais poder acordar. Por conseguinte, assim como um rei, 
que não tenha herdeiro, indo para o repouso de que nunca 
há de retornar (morrendo, portanto), se confiar o exercício 
de sua autoridade régia a alguém até ele próprio despertar, 
na verdade lhe está legando sua sucessão - da mesma 
forma o povo, ao eleger um monarca temporário, se não 
conservar o poder de se reunir, confia-lhe o domínio inte
gral sobre o país. 

Além disso, assim como um rei que vá dormir por al
gum tempo confia a administração de seu reino a alguém, 
e despertando a retoma - também o povo, que elegeu um 
príncipe temporário, se tiver conservado o direito de se 
reunir numa certa data e local, naquele dia recupera sua 
supremacia. E assim como um rei que tenha confiado a 
execução de sua autoridade a outrem, se acordar antes 
do que previa, pode retirar a concessão do poder quan
do bem o quiser- da mesma forma o povo, que no curso 
do mandato confiado ao monarca temporário tenha o 
direito de reunir-se, pode também, se assim o quiser, pri
var esse príncipe da autoridade que lhe foi passada. Fi
nalmente, o rei que confia sua autoridade a outro en
quanto dorme, se não puder despertar sem o consenti
mento daquele, perde a um só tempo o poder e a vida; 
da mesma forma, o povo que tenha conferido o poder su
premo a um monarca temporário, mas em tais condições 
que não possa se reunir sem a ordem deste último, vê-se 
completamente dissolvido, e o poder fica com aquele que 
por ele foi eleito. 
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17. É inconcebível que um monarca, sem renunciar a 
seu direito ao governo, possa jazer a promessa de 

abandonar o seu direito aos meios necessários para 
o exercício de sua autoridade 

Se o monarca prometer qualquer coisa a um súdito, ou 
a muitos deles reunidos, que acarrete prejuízo ao exercício 
de seu poder, essa promessa ou pacto é nulo, e não faz a 
menor diferença que tenha sido feita mediante juramento. 
Pois todo pacto é uma transferência de direito que, pelo 
que dissemos no parágrafo 4 do capítulo II; requer sinais 
adequados e apropriados da vontade naquele que efetua a 
transferência. Por isso, quem significa de maneira suficien
te ter a vontade de conservar o fim também declara, de mo
do suficiente, que não abandona seu direito aos meios 
necessários para tal fim. Ora, aquele que prometeu renun
ciar a algo que é necessário ao poder supremo, e no entan
to conserva esse próprio poder, dá sinais suficientes de que 
só fez aquela promessa na medida em que seu poder pu
desse ser conservado sem aquilo que foi prometido. Por
tanto, a qualquer momento que se constate que a promes
sa não pode ser cumprida sem causar prejuízo ao poder, 
deverá ela ser considerada como não tendo sido feita -
como sendo, pois, de nenhum efeito. 

18. Como um cidadão é libertado de sua sujeição 

Vimos como os súditos, pelo ditado da natureza, obri
garam-se através de pactos recíprocos a obedecer ao poder 
supremo. Veremos agora por que meios sucede de serem 
eles liberados de tais elos de obediência. E, primeiro de 
tudo, isso acontece pelo abandono, isto é, se um homem 
abandonar ou desistir de seu direito de mando, mas sem 
com isso transferi-lo a outrem. Pois o que assim foi rejeita
do está abertamente exposto a todos, de igual maneira, 
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para que o agarre quem o conseguir; por isso, nesse caso, 
pelo direito de natureza cada súdito pode cuidar da conser
vação de si próprio em conformidade com seu próprio jul
gamento. 

Em segundo lugar, se o reino cair em poder do inimi
go, de modo que não seja mais possível fazer oposição a 
este, devemos entender que aquele, que antes possuía a 
autoridade suprema, agora a perdeu: pois, quando os súdi
tos tiverem envidado todos os seus esforços para que não 
caiam em mãos inimigas, terão cumprido todos aqueles 
contratos de obediência que firmaram entre si, e o que de
pois disso prometerem para evitar a morte terão o dever de 
executar, com o mesmo vigor (endeavour) de antes. 

Terceiro, numa monarquia (pois uma democracia e 
uma aristocracia não podem falhar), se não houver suces
sor, todos os súditos são descarregados de suas obrigações: 
porque ninguém pode se considerar obrigado se não sou
ber a quem, pois nesse caso lhe é impossível cumprir o que 
quer que seja. 

E dessas três maneiras todos os súditos ao mesmo tem
po são libertados da sujeição civil em que viviam, voltando 
àquela liberdade14 que todos têm perante todas as coisas, a 
saber, uma liberdade natural e selvagem15 (pois o estado 
natural está para o civil na mesma proporção que a liberda
de para a sujeição, que a paixão para a razão, que o animal 
para o homem). 

' Mas também há casos em que um súdito pode legal
mente ser libertado de sua sujeição pela vontade daquele 
que possui o poder supremo. Por exemplo, se ele mudar 
de chão: o que pode fazer de duas maneiras, quer por per
missão, se ele obtém a licença de ir residir em outro país, 
quer por ordem, se for banido. Em ambos os casos ele se 
liberta das leis de seu país anterior, porque está obrigado a 
obedecer às do outro. 
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CAPÍTULO VIII 

Dos Direitos dos Senhores 
Sobre Seus Servos1 

I. O que significam senhor e servo 

Nos dois capítulos precedentes, tratamos de um gover
no instituído ou políticoZ, isto é, daquele que deve sua ori
gem ao consentimento de muitos, que, por contrato e fé 
recíprocos, se obrigaram a todos. Segue agora o que pode 
dizer-se a respeito de um governo natural - que também 
pode ser denominado "adquirido", porque é aquele que se 
obtém por poder e força natural. 

Para tanto devemos saber, em primeiro lugar, por que 
meios se pode alcançar direito de domínio sobre as pessoas 
dos homens. Onde um tal direito se obtém, existe uma es
pécie de pequeno reino; pois ser rei nada mais é do que _t~r 
domínio sobre muitas pessoas; e assim uma grande famll1a 
é um reino, e um pequeno reino é uma família. Retornemos 
agora ao estado de natureza, e consideremos os homens 
como se nesse instante acabassem de brotar da terra, e re
pentinamente (como cogumelos) alcançassem plena matu
ridade, sem qualquer espécie de compromisso entre si. Há 
ap~nas três vias, pelas quais alguém possa ter domínio so
bre a pessoa de outro; das quais a primeira é quando , por 
contrato mútuo feito entre si (com vistas à paz e à defesa), 
eles se entregaram voluntariamente ao poder e à autorida
de de algum homem, ou conselho de homens; e desta já fa
lamos. 
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