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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma releitura da obra clássica do Direito chamada O Caso dos 
Exploradores de Cavernas sob a ótica libertária. A partir dessa abordagem, busca-se trazer 
uma perspectiva baseada nos fundamentos jusracionalistas libertários a fim de solucionar o 
caso e identificar quem realmente cometeu ou não um ato ilícito. 

Palavras-chave: Libertário. Estoppel. Jusracionalismo. Direito de Propriedade.

ABSTRACT 
This work presents a reinterpretation of the classic called The Case of the Speluncean 
Explorers from a libertarian perspective. Based on this approach, we seek to bring a 
perspective based on libertarian jusrationalist foundations in order to solve the case and 
identify who actually committed or not an illegal act. 

Keywords: Libertarian. Estoppel. Jusrationalism. Property Rights. 

1 INTRODUÇÃO

O Caso dos Exploradores de Cavernas é um clássico do Direito e dificilmente não é 

abordado no início das faculdades de Direito como forma de fomentar o debate e juris 

simulados para reviver as discussões entre jusnaturalismo e juspositivismo. 

O livro conta a história de um grupo de espeleólogos que ficaram presos em uma 

caverna, no ano de 4299. Depois de vários contratempos, a situação caminha para a falha no 
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resgate e a morte de todos os exploradores. Todavia, o grupo encontra uma saída: alguém 

deve ser morto e servir de alimento para os demais, pois somente assim aguentariam mais 

alguns dias até o resgate. Quem tem essa ideia primeiro é Roger Whetmore. 

Definitivamente alguém morre e é nada mais nada menos que Roger Whetmore. Sua 

carne serve de alimento aos demais exploradores, que sobrevivem e conseguem atingir a 

superfície. A história começa com os sobreviventes sendo condenados à morte e recorrendo 

dessa sentença. 

Parece um caso simples de ser resolvido, mas ele é permeado de anedotas e outros 

problemas práticos na hora de aplicação do Direito. Portanto, este artigo buscará trazer 

respostas ao caso baseando-se no método do raciocínio dedutivo usando de premissas 

apriorísticas a fim de atingir entregar uma resposta palpável e racional com alicerces no 

Direito Libertário. 

2 CONTEXTO: ESTADO DE NECESSIDADE

Antes de falar do contrato, importante ressaltar o contexto da situação (FULLER, 1976

p. 6-7): eles não poderiam mais ser salvos, porque havia muita rocha. Essa impossibilidade foi 

reforçada pela morte de 10 (dez) trabalhadores, além do esgotamento dos recursos da 

companhia responsável (Sociedade Espeleológica) pelo resgate. 

Dito isso, um dos exploradores tinha um radio transistorizado, o que permitiu que 

pudessem entrar em contato com as pessoas na superfície. Nessa conversa, o engenheiro 

Os moribundos, então, solicitaram ajuda a algum médico, que apareceu para esclarecer 

as dúvidas. O especialista disse que o contexto não era favorável e que com os alimentos eram 

insuficientes para mantê-los vivos até o salvamento. O rádio ficou em silêncio por 8 (oito)

horas. 

Depois desse tempo, Roger Whetmore volta a conversar com o médico e pergunta se o 

canibalismo pode salvá-los. O médico, com repulsa, responde positivamente. Roger pergunta 

se decidir isso na sorte seria recomendável, mas nem o médico e nem ninguém mais prefere se 

posicionar, nem mesmo autoridades judiciais. O rádio ficou em silêncio novamente. 

Perceba que foi desenhado todo um cenário para sustentar a tese de estado de 

necessidade, que é uma excludente de ilicitude, juntamente com legítima defesa, em muitos 
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ordenamentos jurídicos. No Brasil, ela está prevista no art. 23, inc. I, do Código Penal e no 

art. 156, do Código Civil (quando envolver bens disponíveis ou patrimoniais). 

De fato, essa tese é usada para que os sobreviventes sejam absolvidos do crime de 

homicídio, já que eles mataram Whetmore. Segundo o autor, essa tese compõe uma defesa 

jusnaturalista. Contudo, será que é justificável? A resposta estará mais adiante. 

3 CONTEXTO: O CONTRATO

Segundo os acusados, a ideia do canibalismo foi do próprio Whetmore e que isso 

deveria necessariamente implicar na morte de um deles. Além disso, o próprio Whetmore 

propôs que a decisão fosse tirada na sorte i.e arremesso de um par de dados, que trazia 

consigo (FULLER, 1976, p. 7). 

Não é dito como são as regras da rolagem que definem o perdedor. O que é informado 

é que, antes do processo decisório ser iniciado, Whetmore desiste da ideia e prefere esperar 

mais uma semana. 

Assim, os demais o acusaram de quebra contratual, pegaram os dados e iniciaram o 

processo de decisão. Um dos acusados atirou o dado no lugar de Whetmore, deixando aberta a 

possibilidade deste fiscalizar e questionar o lançamento com alguma objeção. Whetmore 

declarou não ter objeções. Com o resultado, ele foi o perdedor e acabou sendo executado (não 

é explicado como foi). 

Essa é outra tese construída para ser usada em favor dos acusados, pois tudo é 

Acontece que o autor conduz de uma forma como se não fosse mais possível desistir do 

contrato sem acarretar na quebra contratual. 

Isso posto, ele oferece mais uma tese em favor do jusnaturalismo (segundo sua 

definição), podendo servir tanto para absolver os réus quanto para condená-los, a depender da 

prova se houve quebra contratual ou não. Será que houve violação do contrato? Isso será 

respondido adiante.

4 CONTEXTO: A LEI N.C.S.A (n.s) §12-A E O INDULTO  

No Estado distópico de Commonwealth, a lei aplicada para o caso é a famigerada 

N.C.S.A (n.s) §12-A, que prescreve o seguinte (FULLER, 1976, p. 8): 
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 Observe que o dispositivo 

foi elaborado para realmente causar uma confusão perante o caso. 

Dessa forma, independente se houve contrato ou não, estado de necessidade ou não, o 

que a variável da N.C.S.A quer dizer é: dura lex sed lex i.e a lei deve ser cumprida, por mais 

rigorosa que seja. Evidente, pois, que tal tese serve aos que forem defender o juspositivismo. 

Ademais, também há possibilidade do Poder Executivo de Commonwealth perdoar os 

acusados, por mais que eles realmente tenham cometido um crime (FULLER, 1976, p. 8). 

Para esse fundamento legal não importa se houve legítima defesa, haja vista que a 

punição ocorrerá da mesma forma. Quanto 

cargo da hermenêutica e da jurisprudência decifrar, muito embora ninguém tenha exatamente 

feito isso no livro em tempos passados. 

A N.C.S.A (n.s) §12-A será analisada no decorrer deste artigo para compor o voto do 

presente autor ao caso concreto. Será que ele é mesmo juspositivista? Será que ele deve ser 

levado ao pé da letra? Será que está correto? Todos os questionamentos feitos nos três tópicos 

deste trabalho serão respondidos exatamente a seguir. 

5 O VEREDITO

Conforme os fundamentos do tópico anterior, todas as teses serão devidamente 

impugnadas com aplicação direta do Direito Libertário. A ordem das respostas seguirá: 5.1) 

Das Preliminares; 5.2) Do Estado de Necessidade; 5.3) Do Contrato; 5.4) Da Lei de

Commonwealth. 

5.1 Das Preliminares

O principal problema do caso é a falta de provas sobre o que exatamente ocorreu 

dentro da caverna. Tudo que ocorreu lá é sustentado basicamente em depoimentos pessoais e 

testemunhais, que são declarações anedóticas. Assim, não há provas se Roger Whetmore foi 

assassinado, morto, se praticou suicídio ou se morreu por causas naturais ou acidentais. 

A narrativa é sustentada pelas alegações dos sobreviventes. Pode ser tanto mentira 

quanto verdade, mas o fato é que tudo o que eles disseram foi construído no sentido de ganhar 

absolvição i.e o direito de não ser punido porque é inocente. 
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Se a versão deles é verdade ou mentira, não tem como se provar, mas pode-se dizer 

duas coisas: a) para punir, deve-se justificar a punição e b) a narrativa dos acusados é, 

também, conveniente com o contexto que estavam inseridos e suas alegações de defesa 

sustentam que eles têm o direito de não serem punidos. 

Porém, se não tem como saber o que houve na caverna, todos devem ser absolvidos? 

Não é bem assim. Conforme o livro, o caso foi de extrema repercussão até a nível 

 (FULLER, 1976, p. 22). Isso 

significa que os acontecimentos fora da caverna e que tiveram relação com o caso não 

precisam de provas específicas, pois são fatos de manifesta notoriedade. 

Portanto, as conversas de um dos exploradores com os engenheiros e com o médico, 

realmente carregam grandes chances de terem acontecido. No entanto, não é possível provar 

que quem falou pelo rádio foi o próprio Roger Whetmore. 

As constatações feitas neste tópico servem para demonstrar que: 

a) Alguma coisa aconteceu com Roger Whetmore, tanto que foi confirmado pelos 

acusados que sua carne serviu de alimento para salvá-los da morte, após atestado do médico 

de que eles não sobreviveriam até o resgate se não comessem algo; 

b) A conversa sobre a ideia do canibalismo com o médico realmente aconteceu, o que 

foi confirmado pelos acusados. 

Existem indícios fortes, pois, de que pode ter ocorrido um crime. Pode-se dizer que 

menos durante as comunicações com o mundo exterior não é mencionado que os 

sobreviventes estavam debilitados, doentes ou machucados. Eles estavam bem e tinham, 

inclusive, um pouco de provisões. 

Não tem problema em comer carne humana, desde que seja dada voluntariamente ou 

que seja de um cadáver. Acontece que, no caso específico, pode-se levantar questionamentos 

sobre: 

a) Como sobreviveram, se a chance de sair com vida era escassa? 

b) Se sobreviveram, porque um dos indivíduos da sua equipe está desaparecido? 

Diante dos fatos notórios expostos e dos próprios depoimentos dos acusados, eles 

responderam que comeram a carne do desaparecido, o que implica dizer que ele sumiu porque 

está morto. E se ele está morto, é porque algum fato ocorreu para ensejar isso. 

E o fato ocorrido é: houve indagação ao médico se a decisão de quem seria o banquete 

após a morte poderia ser feita por rolagem de dados. Não só o médico foi perguntado sobre se 
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isso seria recomendável, como também todos os envolvidos da missão de resgate (FULLER, 

1976, p. 7). 

Apesar de ninguém responder essa indagação, é um motivo que leva a crer que o fato 

que causou o desaparecimento de Whetmore foi justamente porque decidiram no dado quem 

seria o jantar. Então, a próxima pergunta é: foi lícito ou ilícito? Foi operado por vínculo 

hegemônico ou contratual? 

Esses fatos justificam o pedido aos acusados para esclarecerem o caso a fim de 

justificar suas condutas, afinal, alguém morreu e serviu de comida aos demais. Por que pessoa 

diversa não foi morta? Enfim, é um indício de que pode ter ocorrido um crime. 

Ex positis, os acusados, no enredo, tentaram justificar suas condutas. Agora cabe a 

este artigo avaliar se foi justificado. Se foi, absolvição. Se não foi, então é caminho aberto 

para justificar a punição.

5.2 Do Estado de Necessidade

O estado de necessidade comunica que é justificável cometer ato ilícito se a prática de 

tal ato é condição necessária para o agente permanecer vivo. E não só isso: o contexto que 

gera tal condição necessária é um fato de extremo perigo e de extrema necessidade que coloca 

em risco a vida do agente, de forma que seria razoável alegar que ninguém agiria de modo 

diferente. 

No caso, o ato ilícito que o agente deveria praticar para permanecer vivo é: matar 

outrem para comer sua carne, pois só assim sairia vivo daquele local. Em outras palavras, o 

estado de necessidade basicamente se propõe a atribuir a alguém o direito de cometer um

crime, ou, ainda, o direito de praticar um ato ilícito contra outrem. No caso, seria o direito dos 

acusadores de matar Roger Whetmore, porque senão eles morreriam dado o caso fortuito e de 

força maior. 

Essa tese efetivamente não pode prevalecer como defesa, pois ela nada tem a ver com 

uma defesa jusnaturalista. Curiosamente, ela tem relação promíscua com o juspositivismo, 

tanto é que já foi mencionado no começo deste artigo os fundamentos legais do ordenamento 

jurídico brasileiro sobre essa excludente de ilicitude. 

Essa tese não pode servir ao jusnaturalismo e nem mesmo ao juspositivismo, por dois 

motivos: 
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Alegar o estado de necessidade como defesa fará com que os acusados 

fiquem estopped; 

A alegação dessa defesa levará à derradeira contradição performática.

O que é o estoppel? Conforme Kinsella (201-, online), é um princípio que impede que, 

no caso, o acusado faça uma alegação, numa disputa judicial, que seja inconsistente com sua 

conduta prévia. O estoppel nega a determinada parte a faculdade de reclamar um fato ou 

direito que de outro modo ela poderia. 

Ou seja, ninguém tem a permissão de ignorar ou negar seus próprios atos, ou as 

consequências destes, e reclamar um direito em oposição a tais atos ou consequências. 

Reclamar tal permissão tornará o reclamante impossibilitado de contestar consistentemente 

sua punição, se deu início ao uso da força. 

De acordo com o tópico anterior deste artigo, os acusados realmente sustentam a ideia 

de que mataram Roger Whetmore, no entanto não é dito se sustentam de fato a tese do estado 

de necessidade. Quem na verdade traz à tona essa tese é um dos juízes do caso. 

Ou seja, há defesa de que eles têm o direito de serem absolvidos i.e de não serem 

punidos, porque tinham o direito de matar Roger Whetmore, dado que se não fizessem

estariam mortos. 

Tal argumento defensivo nada mais é que uma proposição normativa e, caso ela 

pretenda evitar ou resolver conflitos, ela precisa ser justificável. A Lei não pode ser 

contraditória, caso ela se proponha a evitar conflitos (e resolvê-los, em última instância), que 

só ocorrem entre pelo menos dois indivíduos. 

Contudo, como surgem os conflitos? A origem está exatamente na escassez de 

recursos, que é quando ao menos dois indivíduos alocam simultaneamente o mesmo bem 

escasso para fins excludentes. Resta saber, então, qual a Lei correta para lidar com os 

conflitos. 

A argumentação, que envolve ao menos dois indivíduos, é exatamente o meio usado 

para justificar normas, dado que estas sempre são voltadas para relações intersubjetivas, o que 

implica dizer que conflitos (sobre recursos escassos) são necessariamente intersubjetivos 

(HOPPE, 2013p. 130 e 131). 

Habermas (1989, p. 87 88) fala que não se pode superar monologicamente os 

problemas que devem ser resolvidos em argumentações morais [se é certo ou errado matar 

alguém v.g], pois exigem um esforço de cooperação. Essa cooperação só pode ser feita em 
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uma argumentação, que é necessariamente intersubjetiva, uma vez que normativos são 

voltados sempre a uma comunidade comunicativa. 

Não cabe aqui derivar por menores o Direito de Propriedade, pois sobre isso o leitor 

pode encontrar em Teoria do socialismo e capitalismo de Hans-Hermann Hoppe (2013). No 

entanto, pode-se dizer que a única lei que é possível de ser justificada é a Lei de Propriedade. 

Discutir sobre normas sempre é dentro de uma argumentação e esta atividade 

pressupõe que os indivíduos respeitem mutuamente a autonomia em proferir alegações, 

podendo os interlocutores serem convencidos só pela força da argumentação (HOPPE, 2013, 

p. 128). 

O princípio da universalização por si só não é suficiente para justificar qualquer 

aparato normativo. É preciso verificar que existem outros princípios implícitos na 

argumentação (HOPPE, 2013, p. 128 e 129). 

Portanto, o princípio que está contido no a priori da argumentação é exatamente a Lei 

de Propriedade (Direito Libertário) i.e que todos têm o direito de controle exclusivo sobre o 

próprio corpo e sobre os recursos escassos apropriados, não podendo estes serem violados ou 

agredidos. Sem o reconhecimento desse direito é impossível que haja argumentação, seja 

porque alguém está iniciando violência injustificável, seja porque realmente ninguém quer se 

comunicar. 

A conclusão desse argumento é que é impossível propor outra norma em uma 

argumentação que não seja a libertária, pois o ato de fazer isso já pressupõe esta como correta, 

levando o interlocutor à derradeira contradição performática. 

Tal contradição ocorre quando o conteúdo do discurso de alguém nega o pressuposto 

necessário para que se possa proferir o conteúdo daquele discurso. E se for proposta norma 

diversa da Lei de Propriedade fora da argumentação? Bem, ela não é justificável, pois não 

passaria no teste de justificação, esta só podendo ocorrer na argumentação. 

No processo do Caso dos Exploradores de Cavernas, o estado de necessidade pode até 

passar por si só no teste de universalização, pois em tese todos poderiam passar por uma 

-224). 

O problema é: as condições que permitem a aplicação dessa tese defensiva não 

justificam de modo algum que outro deve ser morto, ainda que para sobreviver deva-se matar 

outrem. Se quem ficou nessa condição foi por causa de uma conduta humana, então a tese do 

estado de necessidade integraria a legítima defesa, o que justificaria a morte do causador 

(apenas dele). 
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No entanto, o contexto dos exploradores foi outro: eles ficaram presos por um fato 

independente de conduta humana. O que significa dizer, pelo estado de necessidade, que um 

fato ensejou no direito de matar outrem, se matar for a condição para permanecer vivo. 

Um fato foi capaz de permitir que um indivíduo pudesse prescrever fins excludentes 

sobre o corpo do outro, de maneira simultânea. Assim, os acusadores iniciaram a violência 

contra Whetmore. Sob este argumento, se Roger reagir, ele não poderia alegar legítima 

defesa, pois o estado de necessidade configura um direito dos acusadores agredirem. 

É, pois, um non sequitur, que representa clássico exemplo de aplicação da Guilhotina 

de Hume. Existe um salto entre o fato e a norma, de modo que não há justificação para o 

direito de assassinar outrem. 

Na mesma linha de raciocínio, Roger poderia invocar o estado de necessidade e alegar 

que tem o direito de matar os acusadores, pois seria o único jeito de ficar vivo. Isso é 

contraditório, uma vez que todos teriam o direito de matar uns aos outros para viver, só que 

alguém deveria ser privado desse direito i.e morrer. A justificativa do estado de necessidade é, 

portanto, circular e falaciosa, não passando no teste de universalização (KINSELLA, [2014?], 

p. 14 e 15). 

A solução para a tese do estado de necessidade é, ironicamente, exatamente ninguém 

se matar, uma vez que é defendido em seu cerne um suposto direito de ficar vivo. Somente 

assim i.e não agredindo o próximo, é que ambos podem ficar vivos. 

Além disso, o simples fato de propor essa norma (estado de necessidade) já é 

suficiente para ser injustificável e ficar estopped, isso porque ela nega o Direito Libertário, o 

que evidentemente não passaria pelo crivo da argumentação, acarretando na contradição 

performativa. 

5.3 Do Contrato

De acordo com o enredo, os acusados usaram como tese de defesa a existência de um 

contrato com Roger Whetmore, este, por sua vez, quem idealizou, colocou em prática e, por 

fim, descumpriu, o que justificaria a morte dele (FULLER, 1976, p. 7). 

Será demonstrado a seguir que nunca houve um contrato com Roger Whetmore, 

tampouco houve quebra contratual. Na verdade, o que aconteceu foi um latrocínio, pois 

roubaram os dados de Roger e ainda o executaram após rolagem. Isso é um vínculo 

hegemônico. 
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Apesar da ideia do canibalismo e da rolagem de dados ter sido de Whetmore, ele não 

iniciou em momento algum o processo de execução do contrato. Mesmo quando todos 

discutiram sobre o critério que iria reger a decisão pelos dados. 

A execução desse contrato é marcada por duas etapas: a) arremessar os dados, 

momento que o resultado será definido; b) após o resultado, detectar quem foi o escolhido e 

proceder com a morte. 

Com a extinção do contrato, que se dará pela morte do escolhido, a matéria (cadáver) 

se torna um bem na condição in natura, sujeita, portanto, à apropriação originária. No caso, o 

corpo se torna propriedade dos sobreviventes. 

Entrar nesse tipo de contrato é internalizar o risco de que pode ser escolhido e de que 

seu corpo pode ser propriedade dos demais, após sua morte. Apesar disso, aposta-se no 

sucesso em ser proprietário sobre a carne de outro participante do contrato. 

Portanto, a parte aceita previamente as consequências do risco, ao passo que aceita 

previamente as consequências do sucesso, pois é natureza desse tipo de contrato aceitar pelo 

menos as consequências do risco. 

Foi exatamente o que não aconteceu com Whetmore. A sua desistência foi de proceder 

com a execução do contrato. Não houve rescisão, porque nenhum contrato foi executado; as 

discussões eram apenas e meramente preliminares. O que significa dizer que sequer houve 

violação do contrato. 

Imagine que Whetmore não desistisse e fizesse parte da execução do contrato. Se os 

dados fossem arremessados, mas o perdedor fosse outrem, não haveria problema em 

Whetmore pedir para sair desse negócio jurídico, pois neste caso ele estaria apenas 

renunciando à sua quota parte da propriedade do corpo do perdedor. 

No entanto, se Whetmore não desistisse, fizesse parte da execução do contrato, fosse 

escolhido para morrer, mas quisesse desistir dele, não poderia. Ele ficaria estopped. Não faria 

sentido que assim o fosse, senão esse contrato sequer poderia existir por falta de poder de 

cumprimento. 

A sua negativa comportaria fraude, que é uma violação de propriedade. A situação 

aqui exposta justificaria que Roger Whetmore fosse morto para forçar a execução do contrato. 

O mesmo ocorre em contratos de arbitragem: as partes que elegem a arbitragem para 

julgar conflitos quando estes ocorrerem não podem pedir rescisão do contrato ou desistência 

da arbitragem quando o conflito surgir. Só poderia pedir: a) antes de ocorrer o conflito; b) se 

depois do conflito, apenas quando todos os envolvidos concordarem com a saída. 
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Um contrato de casamento, por outro lado, opera de forma distinta. É a natureza desse 

contrato que haja voluntariedade das partes em permanecerem nele, porque é a união de duas 

pessoas para um propósito: constituir família, que pode ser encarada como uma espécie de 

empresa incondicional e baseada puramente no afeto e no amor, sem fins lucrativos. Não há 

sentido em forçar alguém a permanecer casado, pois o objeto desse tipo de relacionamento é 

justamente a sinceridade e transparência. 

O mesmo se aplica para contratos sociais de empresas. Os sócios funcionam como se 

estivessem casados, mas eles operam no sentido de fomentar o lucro no fornecimento de 

produtos e/ou serviços que podem versar sobre qualquer coisa. O propósito é outro, mas não 

há sentido em obrigar alguém a manter-se sócio, se esta pessoa quer sair dessa condição. 

Enfim, Whetmore não esteve nunca em um contrato. Apesar disso, tomaram-lhe seus 

dados e iniciaram a execução. Os acusados, inclusive, lançaram os dados no lugar de Roger e 

ainda permitiram que ele pudesse acompanhar a rolagem, bem como permitiram que ele 

objetasse se algo ocorreu errado. Whetmore não teve objeções. 

E se tivesse, adiantaria? O seu silêncio não implica em aceitação do contrato, dado que 

Whetmore foi integrado à força ao contrato dos demais, tornando-se um objeto: a) O 

acusaram de violação contratual, sem ter violado; b) Tomaram seus dados sob o fundamento 

de que houve violação contratual, mas na verdade foi um roubo; c) Decidiram no lugar de 

Whetmore; d) Objetar ou não a execução do contrato, não implica em concordância com o 

contrato e é irrelevante perante os acusados, haja vista que estes já impuseram o vínculo 

hegemônico sob o monopólio da violência. 

Havia um contrato entre os acusados, mas não havia entre Whetmore e eles. Com isso, 

resta fadada ao fracasso a tese contratual, isso porque os réus confirmaram que havia um 

contrato, confirmaram que Whetmore desistiu antes dos atos executórios e confirmaram que o 

agrediram com bases nesses fundamentos já demonstrados como errados. Em outras palavras, 

o que fizeram com Roger foi injustificado. 

O contrato é baseado na Lei de Propriedade, dado que se trata de uma relação 

intersubjetiva em que se precisa respeitar o Direito Natural Libertário. É necessário respeitar a 

autonomia da vontade das partes e o direito de propriedade delas, conforme este artigo explica 

muito bem. 

Isso posto, os acusados ficam estopped em sustentar que aquilo era um contrato, 

porque não era. Era um vínculo hegemônico que culminou no assassinato de Whetmore. Em 
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outras palavras, eles não têm o direito de fazer isso e qualquer defesa nesse sentido acarreta 

em contradição performática. 

5.4 Da Lei de Commonwealth

Por fim, tem-se a tese positivista da Lei de N.C.S.A e o indulto que os acusados 

podem receber. Primeiro será estudado a lei e os seus problemas (FULLER, 1976, p. 

8): 

Problemas: a) o dispositivo legal não permite exceção. Não há legítima defesa como 

excludente de ilicitude e isso é ressaltado várias vezes no livro; b) a redação é obscura, pois é 

inserido um elemento que, em primeiro momento, pode ser visto como um elemento subjetivo 

do tipo penal: o animus malus ou intenção dolosa ou, ainda, intenção de matar. Por ser 

subjetivo, requer uma análise dos fatos para extrair uma conclusão. Acontece que essa 

conclusão não pode se basear totalmente nos juízos internos do acusado, dado que eles são 

carga pragmática e esse é um grande problema. 

uma legislação pervertida, pois a norma, como já dito, precisa evitar ou resolver conflitos caso 

a sua proposta seja ser uma ética. Uma ética que não se preocupa em evitar ou resolver 

conflitos está em contradição. 

Matar pode ser tanto um assassinato quanto um homicídio em legítima defesa. Esse é 

outro ponto: nega-se a legítima defesa. Do jeito que está, mesmo se Whetmore se defendesse, 

ele seria punido com a morte. 

Todavia, entra-

que é intencionalmente? A maioria pode defender a tese de que seria aquele que mata com 

dolo, isto é, com intenção de matar (no sentido interno). Bom, quem age em legítima defesa e 

acaba por matar, também age com dolo i.e intenção. 

Percebe que se está assumindo a intenção do agente como sendo dolosa, mesmo sendo 

impossível provar isso, dado que o acesso aos juízos internos é impossível de ser feito. É o 

suficiente para notar o quão problemático é invocar o texto legal para punir alguém. 

verificado na ação humana, que é comportamento propositado (MISES, 2010, p. 35). A ética 
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não se interessa por intenções e vontades pessoais, uma vez que ela lida com ações, estas, sim, 

capazes de violar um normativo. 

Logo, essa legislação N.C.S.A (n.s) §12-A não pode continuar existindo e nem pode 

ser aplicada ao caso, pois toda ação é intencional, mesmo quando ocorrida sob vínculo 

hegemônico v.g: Loki obriga Hoder a matar Balder, sob pena de morte. 

Claro, apesar de toda ação ser propositada, no exemplo acima, é possível que Hoder 

possa se livrar da punição caso ele venha a matar Balder. O livramento será operado dentro 

do estoppel no sentido de transferir a punição ao Loki. 

Só que a legislação §12-A ignora isso. Sua base juspositivista é um problema grande 

que acaba por perpetuar conflitos. O estoppel e a justificativa ora exposta do Direito de 

Propriedade são jusnaturalistas, mais especificamente, jusracionalistas. Tal direito evita ou 

resolve conflitos comprovadamente a priori. 

Quanto ao indulto, pode até ser concedido, mas o perdão nos casos de assassinato só 

vale por indivíduos. O perdão de uma pessoa não implica que as outras pessoas também 

perdoaram, então isso é um grande problema para um assassino. Basicamente qualquer um 

que quiser punir terá permissão, desde que justifique, claro. 

6 CONCLUSÃO

Ex positis, foi demonstrado que os acusados realmente assassinaram Roger Whetmore, 

o que significa dizer que qualquer punição contra eles é justificável, sendo a pena de morte a 

máxima possível. No enredo eles são condenados à morte, apesar dos fundamentos serem 

errados. De todo modo, tal pena pode ser justificada pelo estoppel. 

Contestar a punição implica alegar a tese de que eles têm o direito de não serem 

punidos, ou seja, que o punidor não tem o direito de usar a força contra os sobreviventes. 

Infelizmente, como já demonstrado, os réus iniciaram o uso de força, de modo que não podem 

negar a aplicação dela contra eles. 

A punição é justificada pelo estoppel, pois ela integra a Ética Libertária. Assim, 

defender o direito de não ser punido é o mesmo que sustentar a alegação de que os réus 

tiveram o direito de assassinar outrem e isso acarreta em verdadeira contradição performativa. 

7 REFERÊNCIAS



33

BRASIL. Decreto-lei n. 2848 de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro, 7 de 
dezembro de 1940. 

BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, 10 de janeiro de 
2002

FULLER, Lon L. O caso dos exploradores de cavernas. Tradução: Plauto Faraco de 
Azevedo. Porto Alegre, Fabris, 1976. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4017858/mod_resource/content/1/Lon%20Fuller.pd
f> Acesso em 10 out. 2020. 

HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1989. 

HOPPE, Hans-Hermann. Teoria do socialismo e capitalismo. Tradução: Bruno Garschagen. 
São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013. Disponível em: 
<http://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/arquivos/teoria.pdf> Acesso em 10 out. 2020.

KINSELLA, Stephan. Pena e proporcionalidade: uma nova abordagem do estoppel.
[2014?]. Disponível em: <http://www.stephankinsella.com/wp-
content/uploads/publications/trans/Pena%20e%20proporcionalidade%20A%20Abordagem%2
0do%20Estoppel.pdf> Acesso em 10 out. 2020.

MISES, Ludwig von. Ação humana: um tratado de economia. 3.1. ed. São Paulo: Instituto 
Ludwig von Mises Brasil, 2010 Disponível em: <http://rothbardbrasil.com/wp-
content/uploads/arquivos/acao-humana.pdf> Acesso em 10 out. 2020. 

ROTHBARD, Murray. A ética da liberdade. 2. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises 
Brasil, 2010. Disponível em: <http://rothbardbrasil.com/wp-
content/uploads/arquivos/A%20etica%20da%20liberdade%20-
%20miolo%20capa%20brochura_2013.pdf> Acesso em 10 out. 2020.

*Submetido em 16 out. 2020. Aceito em 28 out. 2020.


