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RESUMO

Para Giorgio Agamben e Carl Schmitt, todos os Estados contemporâneos agem em estado de exceção, até mesmo os que se autointitulam 
democráticos como o Brasil, possuem prerrogativas jurídicas excepcionais, como o Estado de Defesa, de Sítio, ou Intervenção Federal. Assim, 
defendem estes autores que o Estado de Direito das sociedades modernas ocidentais movimenta-se em torno da incongruência entre reconhecer 
a existência da exceção ou assumir o risco de conferir legalidade e prerrogativas de poder soberano aos Estados que se autoproclamam 
“democráticos", oque torna necessário analisar a teoria clássica do Poder Constituinte, consubstanciada no pensamento do Abade Sieyés, na 
medida em que o instrumento capaz de legitimar um Estado excepcional é a Constituição, objeto último desta força propulsora, do qual o titular é 
a nação.  Dessa forma, a presente pesquisa tem como finalidade realizar um diálogo entre as teorias do Estado de exceção de Giorgio Agamben e 
Carl Schmitt, com a Teoria do Poder Constituinte de Abade Sieyés, a fim de explicar a legitimação de regimes de exceção em uma Constituição 
democrática. Encontra-se, pois, a justificativa da pesquisa nas contribuições advindas de seus resultados para a compreensão do papel da nação 
em um momento de exceção no Estado democrático. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é bibliográfica; quanto à sua natureza, é uma 
pesquisa qualitativa, quanto à utilização dos resultados, é uma pesquisa aplicada; quanto aos fins, a pesquisa é explicativa; a pesquisa valeu-se 
ainda de análise legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Observou-se queos conceitos apresentados pelo jurista alemão e pelo filósofo italiano 
possuem convergências argumentativas e analíticas, salvaguardadas as diferenças teóricas, conceituais e de posicionamento político, para a ideia 
de que soberano é aquele que decide no estado de exceção. Nesse sentido, diverge do pensamento do abade francês porque em sua teoria, a 
nação sempre terá a titularidade do poder, tendo delegado seu exercício aos seus representantes, que só podem governar nos limites de seus 
mandatos. Ainda nesta direção, Schmitt e Agamben nos permitem reconhecer no Ocidente que a exceção é uma prática normal de governo, que 
se assenta na indistinção entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, de modo que a harmonia e independência dos poderes são abolidas em 
franco dano à sociedade e ao Estado Democrático de Direito. Nesse ponto, mesmo que se torne uma prática comum, Sieyés entende que se trata 
de um governo ilegítimo, e, portanto, a nação tem direito de insurgir-se para retirar o poder de seu governante visando a delegá-lo a outro que a 
represente. O estado de exceção revela a violência no fundamento da ordem jurídica e, consequentemente da norma, que dentro de um Estado, 
possui como instrumento normativo máximo a Constituição, da qual o povo é o titular. Logo, entende-se que as normas têm função reconhecida 
de legitimar o poder e de gerar a autoridade, imputando uma posição valorativa à ação do Estado, que não existe caso vá de encontro aos 
interesses da nação. Todavia, Schmitt confere um conceito à soberania e ao estado de exceção oposto ao tratamento dado pelas ordens jurídicas 
democráticas, que calcam a ideia da soberania na legitimidade popular ou no conceito de nação, como diria Sieyés. Conclui-se que, à luz do 
pensamento de Agamben e Schmitt, o soberano é aquele que decide a partir do estado de exceção, de modo que as forças políticas são 
fortalecidas como meio de efetivação da vontade do soberano e se nega um conteúdo imanente ao sistema jurídico, aniquilando-o por completo. 
Justifica-se, portanto, que a doutrina política e jurídica de Carl Schmitt tenha servido como base ideológica para o Nacional Socialismo (nazismo) 
alemão na década de 30 do século XX.
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