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Essa é para os críticos, de pensamentos paralíticos 
Que pensam que política é só para políticos 

Será que não é nítido 
Que o ato ilícito é um fato intrínseco 
Vivemos um problema cíclico, hídrico 

E você aí a espera do fim bíblico, apocalíptico 
Não seja cínico, quantos que vivem do mínimo? 

Quantos que o dízimo já dizimou? 
Quem que é o sindico e quem que o indicou? 

É hora de lutar pelo que você reivindicou! 
Porque a luta é mútua tem que ter uma conduta 

De quem não fica usando o sistema como desculpa 
Pois isso dificulta a ter a mente culta 

E se a vida vai ruim de quem é a culpa? 
A culpa é do governo que conta lorota 
Ou a culpa é nossa que toda vez vota? 

A culpa é da mídia que mostra a indecência 
Ou a culpa é nossa que dá audiência? 

Falta consciência não tomaram providência 
Me surpreende se isso mudar 

Exibem a saliência, mas tenha ciência 
Que isso não vende se tu não comprar. 

 
Fabio Brazza) 
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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa pretende analisar as categorias centrais de alguns dos 
argumentos críticos de Carl Schmitt contra a democracia na República de Weimar, 
com o fito de apresentar suas consequências no Estado Democrático de Direito. 
Para referenciar essa investigação, analisaram-se alguns dos principais textos de 
Carl Schmitt e, partindo de um método hermenêutico, a proposta desse trabalho é a 
de uma leitura históricas das concepções schmittianas, de trazer à tona a construção 
de um pensamento antidemocrático à democracia que, através de argumentos 
sedutores, foi capaz de comprometer a liberdade de todo um povo, no caso em 
específico, do povo alemão. Verificar-se-á a defesa de Schmitt ao modelo cultural do 
findado império, em que mobilizando argumentos sócio-políticos, apresentou uma 
suposta resposta a crise experimentada pela República weimariana, por meio de 
suas principais apostas ideológicas, quais sejam: o decisionismo, a soberania e o 
Estado de exceção. É esperado chamar a atenção não só dos juristas, mas de todos 
aqueles que prezam pela manutenção da liberdade dos sujeitos e, para tanto, 
pretende-se expor para onde nos encaminha a produção intelectual de Schmitt, qual 
o sentido de suas apostas ideológicas e sua colaboração para a corrosão das 
instituições de Weimar, via crítica do liberalismo e da democracia. 

 

Palavras-chave: Carl Schmitt. Decisionismo. Democracia. Weimar. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to analyze the main categories of some of the critical arguments 

of Carl Schmitt against democracy in the Weimar Republic, with the aim of presenting 

its consequences on the democratic rule of law. To reference this research, we 

analyzed some of the main texts of Carl Schmitt and, from a hermeneutical method, 

the purpose of this work is that of a historical reading of schmittianas conceptions, to 

bring up the construction of an anti-democratic thinking to democracy through 

seductive arguments, he was able to compromise the freedom of an entire people, in 

the case in particular, the German people. It will verify the defense Schmitt cultural 

model findado empire, where mobilizing socio-political arguments, presented a 

supposed response to the crisis experienced by the Republic weimariana through its 

main ideological bets, namely: the decisionism, the sovereignty and the state of 

exception. It is expected to draw attention not only of lawyers but of all those who 

care for the maintenance of freedom of subjects and, therefore, we intend to expose 

where forwards in intellectual production Schmitt, what the meaning of their 

ideological bets and your collaboration to corrosion of Weimar institutions through 

critique of liberalism and democracy. 

 

Keywords: Carl Schmitt. Decisionism. Democracy. Weimar. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Inicialmente, talvez caiba a pergunta: Por que falar a respeito de Weimar? De 

pronto, deve-se considerar que a análise do período entre as duas grandes guerras 

mundiais (1919-1939) se mostra de suma importância não apenas para a Alemanha, 

mas, também, para todos aqueles que, de certa forma, identificam-se com as 

questões acerca do Estado, da Política e do Direito. Ademais, a análise da  

República de Weimar é essencial para o estudo do desenvolvimento do pensamento 

do jusfilófoso Carl Schmitt – considerado um dos principais juristas da Alemanha do 

século XX –, visto que ele constrói seu pensamento no cenário caótico a qual estava 

inserido. 

A República de Weimar destaca-se muito pela forma como se desenvolveram 

as relações políticas, bem como pela maneira como se deu sua queda e, além disso, 

pelo período sombrio que a sucedeu, a saber: o nacional-socialismo. Desta forma, 

torna-se inimaginável dimensionar a quantidade de temas e problemas possíveis de 

serem investigados dentro dessa quadra da história alemã, pois, conforme bem 

acentua Mary Fulbrook (2012, p. 171) “a história do desenvolvimento e colapso da 

democracia Weimar é bastante complexa, com uma multiplicidade de fatores 

interagindo sob circunstâncias históricas bem específicas para produzir um resultado 

final”, por isso, o presente trabalho tem como tarefa, não a reconstrução 

pormenorizada do espaço temporal democrático weimariano, mas, sim, apontar 

algumas questões circunstanciais que irão se ligar com Carl Schmitt, um de seus 

mais mordazes detratores, pois, a partir dessa análise, torna-se possível a 

compreensão de para onde nos encaminham suas produções intelectuais e quais 

foram suas apostas para colaboração com a queda da República. 

Enfatiza Ellen Kennedy (2012) que, a república de Weimar, ao tentar propagar 

um modelo liberal político – que será apresentado no decorrer deste trabalho –, 

chamou a atenção tanto da América do Norte quanto da Europa Ocidental, haja vista 

que estava propondo um novo modelo de governo e apresentando à Alemanha pós- 

guerra, uma constituição composta de poderes emergenciais, de atuação de 

Tribunais Constitucionais em defesa do ordenamento jurídico e colocando a prova 

uma forma de política não presente na cultura social alemã. 
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Deste modo, em um primeiro momento, este estudo irá analisar o nascimento 

da constituição de Weimar, quais os desafios propostos por esta. Após, pretende-se 

verificar o pensamento que se constrói contra a recém-formada República, isto é, a 

crise e agonia da tessitura social alemã que, frente à nova ordem de representação, 

clama por Estado que se identifique aos costumes e tradições do povo alemão. 

Pretende-se, ainda, analisar a geração de Carl Schmitt – intransigente adversário ao 

liberalismo proposto pela constituição de Weimar e autor de foco principal no 

presente trabalho –, a fim de entender o ambiente histórico a qual está inserido. 

Ademais, no segundo movimento do presente trabalho, pretende-se 

demonstrar, utilizando a pesquisa bibliográfica como fonte de observação teórica, as 

teorias que Schmitt mobiliza para referenciar suas apostas ideológicas. Objetiva-se 

apresentar os argumentos que Schmitt utiliza para a instauração de um modelo 

político represente a cultura germânica e, para tanto, a partir de uma análise mais 

precisa de sua Teologia Política (1996a), apresenta-se os conceitos centrais 

schmittianos, a saber: a decisão, o Estado de Exceção e a soberania. 

Ao final, almeja-se apontar alguns aspectos de produção intelectual em Carl 

Schmitt que se coloca de maneira crítica ao liberalismo e a democracia liberal, 

objetivando-se demonstrar quão crível foi à ideologia por ele abraçada e a 

colaboração desta para a corrosão das instituições parlamentares, democráticas e 

liberais e o fortalecimento dos primeiros passos rumo ao autoritarismo. 
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CAPÍTULO 1 – OS PRIMEIROS ANOS DE WEIMAR 
 
 
1.1 Transição do Império para República: Aspectos Gerais Acerca do Contexto 

Político-Institucional de Weimar 
 
 

Findada a primeira guerra planetária, que exigiu o máximo das forças do povo 

alemão1 e o começo decididamente do cansaço dos países beligerantes (ALMEIDA, 

1982), em 9 de novembro de 1918, houve a queda do governo imperial e, na cidade 

de Weimar, frente a constantes tumultos revolucionários e radicais, foi proclamada 

na Alemanha uma República Parlamentar, com o aparecimento de um documento 

constitucional que leva o nome da cidade da proclamação e ficam conhecidos como 

República e Constituição de Weimar (FULBROOK, 2012). 

De acordo com Franz Neumann (2005, p. 19): 
 

 
Durante meio século ou mais, a história da Alemanha moderna girou 
ao redor de um problema central: a expansão imperialista por meio  
da guerra. Com a aparição do socialismo como movimento industrial 
e político que ameaçava a posição daqueles que detinham a riqueza 
industrial, financeira e agrícola, a política interna do império se viu 
dominada pelo medo de um ataque ao imperialismo2. 

 
 

O fim do conflito se deu, principalmente, por intermédio da Revolução Alemã, 

em que houve a união de forças dos líderes do Exército e da Marinha, bem como de 

trabalhadores e líderes sindicais, a fim de conquistarem uma nova forma de vida 

(FULBROOK, 2012). Ângela Mendes de Almeida (1982, p. 29) enfatiza que: 

 
 
 
 
 

1 É curioso notar que para alguns a impressão inicial da guerra é de um grande entusiasmo, conforme 
se vê no relato de Ernst Jünger, no inicio de seu livro In Stahlgenwittern, em que relata “Havíamos 
deixado salas de aula, bancos de escola e mesas de trabalho e, em curtas semanas de treinamento, 
estávamos fundidos em um grande e entusiasmado corpo. Criados em uma época de segurança, 
todos sentíamos a nostalgia do incomum, do grande perigo. [...] A guerra, por certo, nos 
proporcionaria o imenso, o forte, o solene. Ela nos parecia uma ação máscula, uma divertida peleja  
de atiradores em prados floridos e orvalhos de sangue” (JÜNGER, 2013, p. 7). Jünger será um 
pensador nacionalista de projeção no período weimariano e presente nas reflexões de Carl Schmitt. 
2 As traduções são feitas de maneira livre pelo autor, salvo indicação em contrário. 
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Às vésperas do Natal de 1918 as guarnições de marinheiros 
estacionados em Berlim se rebelaram. O exército as atacou, mas 
elas receberam apoio não só dos operários como dos próprios 
soldados que, recusando-se a tomar parte no assalto, desertaram. O 
governo cedeu; mas enquanto cedia, alimentava a mão da extrema 
direita; Ebert permitiu que duas divisões de “corpos francos” 
entrassem em Berlim com o propósito de intimidação. 

 
 

Frente ao processo político escasso que se experimentava, a revolução 

parecia uma alternativa real, e com a nova ordem republicana, pós-1918, observava- 

se a efervescência intelectual e cultural em todos os campos da atividade humana 

que, naquele momento na Europa, apenas a Alemanha era capaz de oferecer. 

 
 

Em todas as cidades (...) os dias de novembro de 1918 se 
assemelham aos da capital. Greves, manifestações, assembleias 
gerais, discursos, votações de resoluções, ocupações de prédios 
públicos, cortejos fúnebres se repetem sensivelmente da mesma 
maneira, em datas por vezes diferentes, nos centros urbanos de 
todos os Estados federados que formavam o Império, do Hesse ao 
Wurtemberg, de Bremen e Lubeck à Saxônia e à Renânia.  (…) 
Todas essas manifestações não reuniram apenas a população 
operária, mas atraíram também a participação de funcionários, de 
membros de profissões liberais e intelectuais. (RICHARD, 1988 apud 
ARAÚJO, 2009, p. 56). 

 
 

Nesta perspectiva, a República de Weimar – de verniz parlamentar – e seu 

documento constitucional, buscavam a possibilidade de diferentes projetos de vida e 

visões políticas, um espaço cultural plural e o estabelecimento de compromissos de 

colaboração entre todos os grupos sociais e políticos, novos institutos jurídicos no 

bojo constitucional como forma de resposta à condição de um povo e um país 

destroçados na Primeira Guerra Mundial. Não bastante, pretendia-se oportunizar o 

surgimento de uma teoria social pluralista contrária à soberania existente no findado 

império, isto é, tomar o lugar da luta de classes resolvendo os conflitos por meio do 

procedimento democrático-parlamentar, que é, no fundo, exigido pela democracia. 

Assim, para co-habitação dessas diferentes concepções, fez-se mister a existência 

de um pacto fundamental, um documento que contemplasse e representasse as 

forças sociais e políticas antagônicas, presente na Alemanha de então. (NEUMANN, 

2005). 

A  República  de Weimar  eclode  em  meio  a  incessantes  conflitos rejeições 

sociais e políticas, além de ser impactada pela crise econômica experimentada  pela 
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Alemanha no pós primeira guerra, mas, ainda que cercada de ataques fervorosos, 

oportunizou a tessitura alemã uma nova forma de vida, com consideráveis avanços, 

inovando e resguardando direitos que, até então, sequer eram conhecidos.  No 

fundo, outorgando uma nova chance àquela Alemanha destroçada pela guerra. 

Deste modo, com a missão de construir um pluralismo democrático na 

perspectiva de garantir a existência da democracia no período weimariano, o pacto 

supra referido demonstrava os importantes projetos da organização político- 

institucional do estado e, também, decisões que impactavam sobre a vida política 

alemã (NEUMANN, 2005). 

Todavia, por consagrar um sistema parlamentar, havia um enfrentamento do 

derrotado império alemão interiorizado como quase guerra civil, com avanços e 

retrocessos; o povo e as autoridades políticas colidiam com o início do regime 

republicano num constante cenário de milícias, greves, revoltas e revoluções, em 

especial, devido à ruptura da aliança de forças que articulava a situação político- 

institucional e social arquitetada pelo “chanceler de ferro” Otto Von Bismarck 

(GONZÁLEZ, 1992, p. 318). 

Segundo Mary Fulbrook (2012, p. 173): 
 

 
o que se desenvolveu na Alemanha de 1918 a 1919 foi uma 
sequência de camuflagens e compromissos, não satisfazendo nem a 
esquerda nem a direita, e incorporando um conjunto de legados que 
prejudicariam a primeira tentativa do país alcançar a democracia. 
Esses compromissos já estavam simbolizados em acordos feitos nos 
primeiros dias após 9 de novembro. Enquanto pareciam ser 
estabilizadores a curto prazo, eles ocultavam, em vez de resolverem, 
as tensões que irromperam ainda mais fortes a longo prazo. 

 
 

Como forma de demonstração dessa insatisfação social frente aos 

compromissos firmados pela recém-formada República, cabe, substancialmente, 

apresentar, um problemático acordo de paz que, entre outros motivos que rodeavam 

o novo regime de governo, foi considerado por alguns, determinante para o fracasso 

de Weimar, qual seja: o Tratado de Versalhes. 

Assinado em 28 de junho de 1919 para por fim a Primeira Guerra Mundial, o 

Tratado de Versalhes estabeleceu as condições que exigiam da Alemanha uma 

humilhante declaração reconhecendo sua responsabilidade como causadora do 

conflito  (considerada uma  declaração de  paz “desonrosa”),  impondo  sanções   de 
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reparação a inúmeros Estados e, ainda, impondo à Alemanha a perda de uma parte 

de seu território para certo número de nações fronteiriças, de todas as colônias  

sobre os oceanos e sobre o continente africano, além da limitação de seu exército e 

a altíssima reparação econômica arbitrada posteriormente que, diante da 

impossibilidade da Alemanha efetivar o pagamento, teve como consequência à 

invasão por parte da França e da Bélgica, agravando ainda mais a inflação 

econômica que, no decorrer do presente capítulo, será apresentada. (FULBROOK, 

2012). Assim, os grupos contrários ao governo utilizavam-se, além dos fragmentos 

internos – disputas entre grupos políticos –, do Tratado de Versalhes para de 

evidenciar a fraqueza do regime republicano. 

Nessa perspectiva, não havia concordância nem da esquerda nem da direita, 

todos os compromissos firmados pela recém-criada República não sufocaram a 

insatisfação da estrutura política, institucional e socioeconômica da tessitura social 

alemã. Nas palavras de Fulbrook (2012, p. 173): 

 
 

A chamada revolução de 1918 não foi mais do que uma revolução 
política e constitucional, do Império à República, mas – de modo 
crítico – não conseguiu realizar mudanças radicais nas estruturas 
socioeconômicas da Alemanha, nem reformou as elites principais. As 
instituições do Exército, da burocracia, do judiciário, bem como as 
educacionais e religiosas, mantiveram suas posições de poder e 
influência – e as usaram para falar e agir principalmente contra a 
nova República. 

 
 

Ainda que a constituição de Weimar fosse aparentemente – adiante 

justificaremos o porquê – bastante progressista, a percepção quanto à ideia de 

democracia era inexistente, eis que a cultura imperial do governo (período 

guilhermino) estava desassossegada pelos efeitos morais, sociais e econômicos em 

decorrência dessa tradição e, por assim ser, “os edificadores da república de 

Weimar, de frente a tarefa de construir depois da revolução de 1918 um novo estado 

e uma nova sociedade, trataram de expressar uma nova filosofia de vida e um novo 

sistema, omnicompreensivo e universalmente aceito, de valores” (NEUMANN, 2005, 

p. 25). 

A expectativa pós-guerra era de superação pelos políticos parlamentaristas e, 

apesar de ser uma revolução capitaneada pelos socialistas, não fora uma revolução 

socialista,  o  que  havia  era  um  embate  progressista  entre  a    social-democracia 
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nascente e o estado liberal enfraquecido, embasado numa ideia que não 

representava a história e a cultura do povo alemão, notoriamente, o aparato 

burocrático continuou o mesmo. De acordo com Francisco Colom González (1992,  

p. 321): 

 
 

O teor dos acontecimentos, da denominada “revolução de novembro” 
consistiu mais em um colapso da monarquia e do poder ditatorial de 
seu último defensor, o general Ludendorff. Longe de culminar um 
processo revolucionário ao estilo bolchevique, o nascimento da 
república de Weimar foi fruto de um acordo entre as principais forças 
sociais e políticas que reconfigurou o equilíbrio do poder imperante 
na velha Alemanha guilhermina. 

 

 
As problemáticas políticas internas continuavam a florescer, em especial, pelo 

fato de que a grande quantidade de alemães – principalmente daqueles atrelados ao 

regime imperalista – não aceitavam a forma de governo democrática, e, por assim 

ser, condicionaria a toda uma sociedade a reconstrução de um ponto de vista capaz 

de entender a nova forma de representação governamental. As respostas não eram 

claras. Os problemas continuavam a surgir e comprometia, cada vez mais, o futuro 

da República de Weimar. 

Apesar de herdeira das tradições liberais, havia uma incoerência dentro do 

próprio pacto constitucional, haja vista a existência de um presidente com fortes 

poderes para suspender os direitos individuais e dissolver o parlamento 

(FULBROOK, 2012), mas, ao mesmo tempo, previa, em sua segunda parte, de  

modo extremamente iniciador, direitos fundamentais de segunda geração3. Destarte, 

as intenções do regime de Weimar se chocavam com os eventos que arrasavam a 

Europa e, frente ao fracasso dessas intenções, as atenções dos grupos políticos 

voltaram-se ao novo regime. 

Para Francisco Colom González (1992, p. 323): 
 

 
A nova Constituição se estruturava em duas partes principais: uma 
primeira, referia-se a organização do Reich, e uma segunda que 
recolhia os direitos individuais e coletivos dos cidadãos com respeito 
ao Estado. Teóricos constitucionais de orientações tão distintas como 

 

3 De acordo com a definição do constitucionalista brasileiro Paulo Bonavides (2000, p. 518) “os 
direitos de segunda geração são os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos 
coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado  
social; nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar”. 



17  

Hermann Heller e Carl Schmitt chegaram posteriormente a coincidir 
na observação de que as partes do texto constitucional sobrepunham 
uma série de princípios contraditórios de caráter liberal e socialista, 
respectivamente. 

 

 
Ainda que o nascer do viés socialista estivesse expressivamente forte dentro 

da Alemanha, os movimentos políticos que lideraram a revolução de 1918 viviam em 

uma disputa irreconciliável, e a esquerda alemã começou um verdadeiro gládio 

ideológico, com inúmeras rupturas do partido social-democrata (SPD) – maior  

partido social da época – e aparecimento de novas agremiações partidárias como, 

por exemplo, o Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido 

Social-Democrata Independente da Alemanha – USPD), composto por uma minoria 

de esquerdistas que se voltavam contra a política adotada pelo SPD, e, ainda, o 

Kommunistische Partei Deutschlands (Partido Comunista da Alemanha – KPD), esse 

último conhecido por um grupo “espartaquista” cujas lideranças eram Rosa 

Luxemburgo4 e Karl Liebknecht assassinados em Berlim em 1919 por atividades do 

exército e dos Freikorps5, todos num firme propósito de transformarem os rumos da 

Alemanha em desencontro ao que pretendia o regime parlamentar. Nas palavras de 

Mary Fulbrook (2012, p. 175) “a divisão entre socialistas moderados e radicais 

sobreviveria até o colapso da democracia Weimar, quando os comunistas veriam os 

social-democratas como um mal maior até do que os nazistas”. 

O ambiente conturbado do núcleo político da república favoreceu, então, o 

fortalecimento da direita germânica, sob o argumento de que os apregoados na 

constituição weimariana afrontavam o povo e as tradições de toda uma nação, 

todavia, os problemas eram para além do conflito entre a esquerda, uma vez que, de 

acordo com Franz Neumann, o ponto fundamental para as agressões da democracia 

é o fracasso do partido-social democrata. Diz Neumann (2005, p. 31) que: 

 
 

Em que pese todas as explicações oficiais, o fato fundamental é o 
fracasso do partido social-democrata. Esse fracasso se deveu ao que 

 

4 Rosa Luxemburgo fora revolucionária e fundadora do Movimento Espartaquista. Era líder do SPD, 
mas ficou descontente com o que a liderança estava fazendo com o partido e iniciou fortes críticas a 
este. Ao alcançar a liderança de um movimento tão significante, destacou-se, pois, para as mulheres 
da época, a posição alcançada era totalmente incomum. Luxemburgo cumpriu um papel importante  
na luta pela emancipação da classe trabalhadora. Karl Liebknecht, além de líder do partido, era 
também amigo próximo de Rosa (FULBROOK, 2012). 
5 Os “Corpos Livres”, grupos para-militares voluntários financiados pela indústria e treinados pelas 
forças armadas para suprimir os levantes político-revolucionários (FULBROOK, 2012, p. 175). 
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o partido não se deu conta de que o problema central era o 
imperialismo do capital monopolista alemão, problema que cada vez 
se fazia mais urgente com o desenvolvimento contínuo do processo 
de monopolização. Quanto mais crescia o monopólio, mais 
incompatível resultava com a democracia política. 

 

 
Ademais, não bastando os conflitos incessantes dos partidos políticos de 

esquerda, bem como a consolidação dos extremistas de direita que, conforme 

veremos adiante, fomentou a decadência da constituição de Weimar invocando 

justificativas em suas próprias “falhas”, as revelações da situação financeira da 

Alemanha pós-guerra começaram a florescer. No decorrer dos anos, em especial, de 

1919 a 1923, a economia vivia um momento desordenado; a renda, as empresas, o 

governo, viviam corroídos pelo registro de uma inflação incontrolável, que acarretava 

a falta de emprego, de produção, oriundos, também, do débito exorbitante  devido 

aos custos da guerra. Nos dizeres de Fulbrook (2012, p. 180): 

 
 

As agravantes dificuldades políticas e econômicas ligadas à questão 
das reparações complicaram ainda mais a política nacional. A 
revelação sobre a amplitude das reparações causou uma 
consternação sobre como uma economia alemã já fraca  poderia 
arcar com os pagamentos. Os problemas econômicos da Alemanha 
tinham em parte origem nos métodos de financiamentos da guerra – 
por meio de empréstimos e apólices em vez do aumento de tributos – 
, a inflação já estava presente antes mesmo da questão das 
indenizações exacerbarem a situação. Contudo, a inflação foi 
extremamente fomentada pela chamada “política de cumprimento”, 
empreendida pelo governo de Wirth de 1921 a 1922 uma política 
atacada como uma capitulação às demandas das potências 
vitoriosas, mas designada de fato a mostrar que a Alemanha não 
tinha condições de cumprir com os pagamentos das reparações. 
Segundo um comentarista, as dificuldades econômicas da Alemanha 
foram apresentadas como dificuldades de pagamento de 
indenizações. 

 

 
Como resultado, uma Alemanha completamente difundida pela desconfiança, 

e sua recém-democracia, acabara por sofrer tentativas de duros golpes de estado 

pelos dois lados do arco ideológico – extrema esquerda e extrema direita6 –, além de 

temer pela invasão de território, em especial de sua zona industrial por franceses   e 

6 Importante enfatizar que, muito embora os objetivos fossem distintos – conforme supra exposto, a 
direita acabaria por se firmar no discurso do nacional-socialismo, enquanto a esquerda dividia-se para 
apoiar que constituiriam a intelligentsia dos mais furiosos e violentos dentre os seus detratores –, 
ambos os arcos convergiam em um ponto central, qual seja: rejeitar as propostas republicanas 
contempladas na Constituição de Weimar (BUENO, 2011, p. 304). 
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belgas, até suceder o período de dissoluções do parlamento e a derrubada 

legalizada dos princípios da república. Em vista disso, é bastante comum  uma 

divisão do período weimariano em três fases, quais sejam: a) a primeira de crise, 

com a derrota na Primeira Grande Guerra Mundial seguida pela imposição do 

Tratado de Versalhes, em que buscava-se alcançar uma ordem política (1919-1923); 

b) um segundo momento de aparente estabilidade social, econômica e  política 

alemã (1924-1928) e, de 1929-1933; c) o reaparecimento de um período de crise, 

devido, principalmente, ao processo de depressão econômica o então sistema 

político foi incapaz de superar e acarretou na queda da república (HERF, 1990, p. 

52-54 apud BUENO, 2011). 

Nessa linha, verifica-se que a aposta do novo regime em um pluralismo 

democrático era veemente contrário aos interesses do capital monopolista alemão 

que, por deter posições de poder, influenciavam uma leva de instituições a se 

rebelarem contra a nova República. Valendo-se, então, de suas influências, houve a 

propagação de uma ideologia de agressão ao regime democrático e à constituição 

de Weimar, de forma a expressar – através de um discurso unilateral – uma 

realidade política e social interna da Alemanha sugerindo quão desonroso eram os 

eventos de instabilidades políticas, institucionais e socioeconômicas do novo regime. 

Ocorre que, diante dessa propagação, encetou-se a efervescência cultural  

dos teóricos direitistas do período acarretando o fortalecimento de um pensamento e 

um discurso anti-governista que custaria, brevemente, as liberdades e democracia  

do povo alemão, eis que, multiplicando um discurso cuja pretensão era de 

“representar os interesses” sociais, transformaria a Alemanha em um estado com 

feições conservadoras e autoritárias. 

Ademais, não bastando os fatores expostos supra, com a grande depressão,  

o quadro da recém-formada República agravou-se ainda mais, uma vez que a crise 

de 1929 reproduziu na Alemanha, que a solução seria possível somente com por 

meios antidemocráticos, isto gerou, logo, o entendimento de que a  democracia 

alemã findou-se junto com a depressão dos anos trinta (ESPINOSA, 1998). 

Diante do que restou dito até aqui, cabe agora buscar as linhas de força de  

um dos autores mais críticos da democracia parlamentar de Weimar, a saber: Carl 

Schmitt. Desse modo, as pretensões que se seguem têm por objetivo inventariar a 
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geração de Carl Schmitt e, apontando suas bases teóricas, demonstrar o 

pensamento que se constrói contra a república de Weimar. 

 
 
 

1.2.      Weimar e a Geração de Carl Schmitt 
 
 
 

A partir desse momento a investigação irá se concentrar nas reflexões de Carl 

Schmitt no contexto weimariano, fundamentalmente na análise de alguns aspectos 

de produção intelectual que se coloca de maneira crítica a constituição de Weimar, 

autor que, nos ensinamentos de Roberto Bueno (2015, p. 104) “não manteve em 

qualquer momento simpatia pela democracia parlamentar e pelas suas instituições 

filosófico-políticas liberais”, o que evidencia impactos para sua análise da nova 

República Parlamentar e lançam as bases para formação de sua teoria do Estado, 

não se admitindo como tarefa da presente investigação a exposição pormenorizada 

de tal perspectiva. 

Filho de família católica, Carl Schmitt fora um jurista alemão, nascido em 

Plettenberg, na região de Vestfália, cidade de maioria protestante, em 1888. Estudou 

direito e ciência política nas suas passagens por Berlim, Munique e Estrasburgo, 

concluindo os seus estudos acadêmicos em 1910, quando tornou-se doutor em 

direito. Tendo como especialidade teoria do direito, Schmitt, após assumir a 

docência, lecionou em várias universidades, das quais se destacam a Universidade 

de Berlim e de Munique (FLICKINGER, 1992). 

Participou ativamente das transformações da Alemanha na primeira metade 

do século XX e, por sua proximidade com poetas expressionistas e com intelectuais 

católicos – como Konrad Weiss e Hugo Ball – “Schmitt não se contentou em  

trabalhar exclusivamente temas jurídicos mas, ultrapassando os limites de sua 

formação universitária, publicou textos filosóficos, sociológicos e teológicos” 

(FLICKINGER, 1992, p. 10) denunciando, desde logo, sua crítica ao sistema liberal- 

burguês de governo que claramente consistiria em sua insatisfação com a nova era 

alemã, uma vez que o conservadorismo acabara por se transformar em um völkisch 

(PUHLE,  1978,  p.  709   apud  BUENO,  2011,  p.  307)  influenciado  por       raízes 

românticas (MOSSE, 1998, p. 13 apud BUENO, 2011, p. 307). 
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Esteve filiado ao Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães 

(NSDAP)7, entre 1933 a 1936 e, conforme se transformavam as conjunturas 

históricas nos quadros políticos entre os séculos XIX e XX, suas ideias eram 

expostas de forma a apontar a neutralidade e a fragilidade frente ao excepcional na 

forma de organização da democracia liberal, que estava fadada a desaparecer, 

fundamentando um novo modelo de Estado, o Estado total (FLICKINGER, 1992). 

Conforme sugerido nas linhas iniciais do presente capítulo, a guerra era 

compreendida como um fator que proporcionava a toda uma nação o sentido de sua 

própria existência, ou seja, pensada como algo positivo. Partindo desse ponto e 

lembrando as considerações de Jünger, pode-se reconhecer que a geração8 da qual 

faz parte Schmitt objetiva colaborar – através de suas apostas ideológicas e seus 

conceitos teóricos –, com a corrosão da república de Weimar, com a formulação de 

uma proposta aproximada de uma teoria política do conservadorismo de cunho 

restaurador (BUENO, 2011). 

Importante salientar, a princípio, que o presente trabalho objetiva aproximar  

os argumentos schmittianos e demonstrar como o autor desenvolve suas teorias 

constitucionais e políticas, evitando adentrar-se a rotulação de ser um pensador 

nazista, por mais que não possamos efetuar uma separação do jurista Schmitt (e 

filósofo político) do homem em que as escolhas político-partidárias autorizariam tal 

rotulação (BUENO, 2014). 

Analisar Carl Schmitt enquanto teórico de seu próprio tempo, revela-se 

essencial para o entendimento de suas críticas ao sistema representativo do 

parlamentarismo, haja vista que, nas palavras de Hans Flickinger (1992, p. 11): 

 
 

Como jurista, Carl Schmitt contribuiu, antes de tudo, ao 
desenvolvimento da doutrina da constituição moderna, cuja base 
encontra-se na atenta releitura da tradição européia: Mac-chiavelli, 
Hugo Grotius, Jean Bodin e os revolucionários conservadores  
Bonald, de Maistre, Donoso Cortês fundamentaram seu pensamento, 
destacando-se,  porém,  Thomas  Hobbes  como  autor  preferido, no 

 
7 Partido formado pela direita alemã, composto por nacionalistas, incluindo oficiais do Exército, com a 
finalidade de “retomar” o orgulho do povo alemão através da eliminação do pluralismo. Liderado por 
Adolf Hitler, o NSDAP tinha sempre a frente objetivos antiparlamentares e, propagando uma ideologia 
identitária, estabeleceu rapidamente um novo regime de governo, o regime totalitário. (FULBROOK, 
2012). 
8 Assevera-se que sempre que referimo-nos à geração, estamos tratando da observância da geração 
cultural (e não biológica) de Carl Schmitt, uma vez que a análise da mesma objetiva-se em 
demonstrar a força da tradição alemã na qual o jurista-político estava inserido. 
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qual Carl Schmitt enraizou sua crítica ao sistema político de Weimar. 
Com esta orientação opôs-se ele aos outros  teóricos 
contemporâneos do Estado, como por exemplo, Otto Kirchheimer, 
Hermann Heller ou Hans Kelsen e Gerhard Anschutz. 

 
 

Schmitt pertenceu a uma geração de intelectuais alemães que cresceram  

num ambiente de prosperidade que carregavam em suas raízes as verdadeiras 

cicatrizes da cultura alemã, pois nos anos antecedentes a Primeira Guerra Mundial,  

o clima era de uma forjada paz e segurança. Segundo Ellen Kennedy (2012, p. 79): 

 
 

De uma geração que nos anos que seguiram a guerra se rebelou, 
não só contra a nova República, senão também contra os 
pressupostos culturais e metafísicos que a sustentavam e que 
formavam o legado recebido do século dezenove: a crença no 
progresso e na tecnologia e na racionalidade instrumental. 

 

 

Nesse sentido, o pluralismo partidário do novo regime parlamentar, para 

Schmitt e seus contemporâneos, não era concretamente o espírito cultural do povo 

alemão, considerando um sistema fraco, corrupto e sem um sentido de coletividade, 

o que leva a compreensão de que o contexto weimariano tem fundamentos políticos 

em falsos postulados, frágeis instituições e relações políticas superficiais 

(KENNEDY, 2012), e por assim ser, Schmitt tornou-se um dos críticos mais severos 

da ideologia política liberal. 

O jusfilósofo desenvolve sua teoria de forma a dialogar com a organização do 

Estado burguês e com a constituição weimariana, a fim de procurar respostas aos 

problemas sociopolíticos e econômicos que estavam por acabar com as instituições 

alemãs (BUENO, 2014) eis que, conforme enfatiza Ellen Kennedy (2012, p. 80): 

 
 

A derrota e o Tratado de Versalhes lançaram em debate público um 
conjunto complexo de problemas nacionais e internacionais que 
contaminaram a nova República e que terminaram convertendo-se 
em mecha de bomba para dinamitar sua nova Constituição. 

 
 

Não obstante a geração de Schmitt ter sido provocada pelas problemáticas 

crescentes na Alemanha de então – que foram explanadas em linhas anteriores –, 

houve, também, a influência por um movimento filosófico, político e artístico surgido 

na Europa durante os séculos XVIII e XIX, intitulado movimento romancista. 
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Embora não tenha sido propriamente vivido pelo autor, o movimento 

romancista designava uma visão de mundo centrada no indivíduo que chamou a 

atenção e estimulou claramente o pensamento de alguns teóricos que divergiam do 

que este defendia, eis que caracterizava a subjetividade romântica de uma nação 

que não excluía nada, nem o estado, nem a sociedade. Nos ensinamentos de Ellen 

Kennedy (2012, p. 94): 

 
 

Para eles, a nação é uma entidade cultural que participa de ideias e 
de valores universais; daí o seu cosmopolitismo. Que não levam à 
articulação de interesses alemães privados, mas uma visão de 
mundo sem interesses ou conflitos. Neste mundo, o indivíduo é 
perfeitamente livre para realizar-se. 

 

 

Neste viés, Carl Schmitt edita, em 1919, o seu Politische Romantik9, 

denunciando que para o romântico a vida é ocasional, isto é, frente a contradições, 

as respostas somente podem ser literárias e imaginárias, ou seja, impossíveis de 

serem de fato encontradas. Inicia-se, então, a construção de uma crítica ao estado 

liberal-burguês, na afirmativa de que, para Schmitt, o liberalismo é romântico, pois o 

liberal evita a decisão (KENNEDY, 2012). 

A partir dessa compreensão, Schmitt associa a atitude espiritual do sistema 

burguês como à do sujeito romântico: ambos, mantendo um vínculo individualista 

com o mundo, transformam-o em mero objeto ocasional. Essa relação romancista 

acarreta, de forma agravante, um processo de despolitização do Estado, ou seja, 

quando sobrevirem conflitos de fato, tais como no campo da religião, da moral, da 

ciência e, principalmente, da política, estes serão transportados para o campo da 

arte, da imaginação, sem uma efetiva resolução prática para o problema. 

Aproximar o Estado liberal-burguês ao movimento romancista, não fora um 

mero desagrado do autor, eis que, a partir dessa relação entre ambos, é que Schmitt 

projeta sua “preocupação” com a indecisão do novo regime e conforme destaca 

Roberto Bueno (2011, p. 315) “a crítica schmittiana ao homem romântico é um dos 

aspectos que o conecta de forma importante a toda uma pesada tradição 

conservadora revolucionária”. 

 

9 Romantismo político. “É neste trabalho que Schmitt se ocupa da crítica do romantismo de Adam 
Müller, de todo uma incapacidade de tomar decisões e, enfim, caracteriza ao romantismo político 
como ontologicamente perpassado por tais caracteres negativos” (BUENO, 2011, p. 302). Frisa-se,  
no entanto, que a presente investigação não basear-se-á na análise da aludida obra. 
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A construção desta perspectiva aproxima-nos, assim, das posições mais 

refratárias de Carl Schmitt à democracia, em que, diante da realidade política 

experimentada, apontar uma crítica ao sistema liberal através da junção de juízos 

acerca do econômico, do social e, principalmente, da entidade estatal, seria 

irreversível. Logo, frente às estruturas desta frágil república weimariana, tornou-se 

convincente o posicionamento de Schmitt ao Estado total, entendido este em um 

sentido qualitativo, ou seja, capaz de atender a todo e qualquer tipo de conflito existe 

que seria resolvido pela unidade política – o Estado (SÁ, 2007, p. 247 apud BUENO, 

2011). 

Portanto, o critério de apuração pelo Estado total, nas palavras de Schmitt 

(1919 apud Kennedy, 2012, p. 99): 

 
 

É se a capacidade de decidir entre o correto e o incorreto está 
presente. Esta habilidade é o princípio de toda a energia política: 
tanto da revolucionária, que apela aos direitos naturais ou aos 
direitos humanos, como da conservadora, que apela aos direitos 
históricos. 

 
 

Com efeito, Schmitt conota que as estratégias do liberalismo estavam prestes 

a arruinar o que restava daquela Alemanha já farta, pois, volta-se a dissolver o 

Estado em um eterno campo de discussão. Então, incrédulo com a estratégia 

neutralizadora e despolitizadora, não mediu esforços para opor-se ao sistema. 

Sobretudo, era preciso o empenho do autor contra a teoria liberal pelo fato de que, 

somente assim, seria possível defender a oposição que o novo regime constituía a 

sua teoria, a fim de que não houvesse a propagação de que suas ideias eram 

radicais demais. No fundo, Schmitt levava-nos a entender – quando não observados 

as entrelinhas de suas apostas – que a conjuntura político-institucional precisava 

aplicar suas teorias para pacificar o povo e o Estado alemão (BUENO, 2011). 

Desta forma, surgem posicionamentos de Carl Schmitt em importantes obras, 

dentre as quais algumas se destacam: Die Diktatur: Von den Anfängen des 

modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, obra que 

inicia o pensamento ditatorial na Constituição e como deve ser a representação da 

vontade popular de forma mais efetiva; Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre 

von  der  Souveränität,  obra  que  descreve  a  soberania  e  o  Estado  de  Exceção 
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schmittiano; e, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen  Parlamentarismus10, 

cuja obra aborda uma preocupação acerca da condição de possibilidade de uma 

relação entre liberalismo e sistema parlamentar como fundamentos da democracia, e 

quando publicada esta última, segundo Alexandre Franco de Sá (2014, p. 45): 

 
 

Schmitt traça um retrato completamente desencantado da 
impossibilidade de encontrar no sistema parlamentar mais do que 
uma plataforma para que os partidos conquistem o poder e 
transformem o Estado, e a sua constituição, de acordo com as suas 
perspectivas e visões de mundo. 

 
 

A aposta de Schmitt é, portanto, atacar as estratégias do Estado liberal e, por 

meio desses enfrentamentos, conforme enfatiza Ferreira (2010, p. 77 apud BUENO, 

2011, p. 717) “a banir do horizonte da vida coletiva a perspectiva da inimizade 

política, recusando a radicalidade dos conflitos políticos em nome de uma 

convivência que seria capaz de se manter dentro dos limites do razoável”. 

Nessa perspectiva, os anseios políticos do povo não seriam passíveis de 

representação pelo parlamentarismo liberal, uma vez que esta se apresenta de 

maneira indireta e superficial, pois se liga com as liberdades individuais dos sujeitos, 

o que limitaria a atuação do político na vida privada e não seria admitido para a 

geração de Carl Schmitt. As implicações de suas elaborações teóricas esbarraram, 

então, em uma “tradição autoritária, posição fartamente documentada por 

comentaristas que explicam a posição de rechaço de Schmitt à democracia e 

colaboração com políticas autoritárias e, logo, o regime fascista” (BUENO, 2014, p. 

164), além disso, a gama de intelectuais e de políticos que compartilhavam desta 

posição antiliberal, fortalecia ainda mais tamanho desapreço pela constituição e 

república de Weimar e, irmanado destes homens, Schmitt não hesitou em 

fundamentar suas críticas à nova instituição, essencialmente caracterizada pelo 

vínculo autoritarista (BUENO, 2014). 

 
 

 

10 Respectivamente traduzidas como: A Ditadura: Desde o início de soberania moderna pensado para 
luta de classe proletária, 1922; Teologia Política: quatro capítulos para a doutrina da soberania, 
primeira edição em 1922 e segunda edição em 1996; e, Situação espiritual do sistema parlamentar, 
1923. Importante salientar que a indicação das mencionadas obras de Carl Schmitt  objetiva-se 
apenas a indicar ao leitor alguns dos textos destaques do jusfilósofo, esclarecendo que os utilizados 
como sustentação deste trabalho foram Teologia política e Situação espiritual do sistema  
parlamentar, os quais serão analisados no decorrer dos próximos capítulos. 
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Diante do que foi apresentado, a localização das bases teóricas de Carl 

Schmitt no que se chamou de primeiros anos de Weimar, teve por objetivo a breve 

especificação de alguns desafios bastante complexos que se vinculam as demandas 

feitas ao pensamento jurídico-político do período pós-guerra. Em suma, ao expor 

suas linhas de força, Schmitt apresenta um modelo político que aniquila os direitos 

contemplados pelo novo regime, bem como a alternância das forças políticas e da 

livre formação do pluralismo ideológico e social, além de, conforme veremos adiante, 

formular uma ideia antidemocrática a democracia, construindo uma proposta 

fortalecendo a figura do político e desvinculando-o das amarras do liberalismo 

presente da constituição de Weimar (KENNEDY, 2012). O presente trabalho  

constitui uma pesquisa base, um alicerce para possibilitar-nos compreender o 

discurso que compromete diretamente as liberdades e a democracia do povo 

alemão. Doravante, pretende-se a aproximação de importantes argumentos de Carl 

Schmitt para, posteriormente, compreendermo-nos sua crítica à democracia de 

Weimar, a saber: o problema da decisão soberana. 
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CAPÍTULO 2 – NOTAS SOBRE SOBERANIA E DECISIONISMO EM 
SCHMITT 
 
 

 
A partir das considerações que encaminhávamos, no capítulo anterior, 

propusemo-nos analisar o momento histórico na qual o jurista de Pletemberg estava 

inserido, para que, após, tornasse possível compreendermos o caminho de suas 

apostas ideológicas e o direcionamento destas à instabilização das instituições 

político-sociais, capaz de relativizar os conceitos de democracia, liberalismo e 

parlamentarismo na cultura weimariana. Em especial, analisou-se a oposição entre 

os valores republicanos e o movimento conservador a qual pertencia Carl Schmitt, 

que se baseou na fundamentação da cultura alemã para posicionar-se contra a 

República de Weimar. Pretende-se, neste momento, apresentar os conceitos 

centrais que envolvem as teorias schmittianas a fim de que se possa compreender 

as relações e intenções do autor com o Estado e com o Direito. 

A vigorosa carga psicológica decorrente da crise do final da primeira guerra 

planetária deve ser considerada ao pensarmos as obras políticas schmittianas que, a 

todo o momento, fez-se presente nas contingências da quadra histórica que lhe 

tocou viver. Sob estas circunstâncias, então, é que o autor manifestou seus 

pensamentos através do conceito de soberano, o qual escreve entre 1921 e 1923 

(BUENO, 2011). 

Sem embargo, Schmitt ocupou-se de uma posição contrária as pretensões do 

sistema liberal-burguês que, conforme já visto, não aproximava-se em nada a dos 

representantes da democracia, favorecendo roteiros totalitários gestados por sua 

profunda oposição à cultura político-jurídico weimariana, capaz de estabelecer 

estratégias para, segundo Roberto Bueno (2011, p. 1033), “o avanço nacional- 

socialista rumo ao poder, ao desconstituir parte das resistências teórico-políticas 

weimarianas, as quais havia de enfrentar-se, também com a resistência 

antidemocrática proveniente de vários setores.” 

Verifica-se, logo, o percurso construído por Carl Schmitt, apostando em uma 

nova conceituação de “democracia” com a finalidade de destruir o perfil traçado pela 
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República de Weimar, apresentando, de pronto, uma aposta político-jurídica de 

centralização do poder. Nessa base, Roberto Bueno (2011, p. 1034) enfatiza: 

 
 

A ideia de um poder que se sobrepusesse aos demais nas situações 
de emergência começava a ser desenhado por Schmitt em perfeita 
congruência com os seus escritos da década de 20, sob o pano de 
fundo das crises experimentadas pela República de Weimar. 

 

 
Seguindo essa acepção, Schmitt inova com a possibilidade de que a escolha do 

Presidente do Reich (Reichspräsident) lhe atribuiria, por força de um processo 

democrático – a democracia estaria baseada na ideia da necessária homogeneidade 

do povo, isto é, em uma unidade política homogênea capaz de excluir àquele que 

excedesse os limites do Estado e fosse considerado uma ameaça a ordem e a 

normalidade, eis que compete a essa unidade essencialmente política, o Estado, a 

“real possibilidade de determinar o inimigo no caso dado por força de decisão própria 

e de combatê-lo”11  (SCHMITT, 2008, p. 48) –, o poder de antepor-se a pluralidade  

do Estado liberal que, em seu entendimento, apenas fragilizava a estrutura  do 

Estado e da função do político (BUENO, 2011). 

Melhor dizendo, a partir deste enfrentamento é que avançavam-se às 

possibilidades de intervenção concreta nas instituições parlamentares e, por meio 

deste movimento, é que o Presidente do Reich (Reichspräsident) desempenhava  

sua função de consolidar o poder na figura do Executivo, em seguimento, então, às 

raízes apregoadas pelo partido nacional-socialista12 (BUENO, 2011). 

 

 

11A abordagem do que vem a ser uma unidade política homogênea passa, indispensavelmente, pela 
análise da essência do político, na qual Schmitt instituiu ser a dualidade amigo e inimigo – critério 
elementar para a definição do conceito do político. Em linhas gerais, Schmitt desenvolve uma divisão 
entre grupos de pessoas e considera a existência do “outro” e do “desconhecido”, em que o conflito 
se torna uma possibilidade em ato, como inimigos públicos (hostis), isto é, não se tratam de simples 
adversários do Estado, mas, sim, da obtenção “dentro do Estado e de seu território uma pacificação 
completa, produzindo ‘tranquilidade, segurança e ordem’ e criando, assim, a situação normal” 
(SCHMITT, 2008, p. 49). Deste modo, segundo Roberto Bueno (2010, p. 66) a democracia, para 
Schmitt, “requer a aplicação do conceito de homogeneidade a ponto de, no limite, ser necessário 
“eliminar ou aniquilar o heterogêneo” [...]. São inúmeros os pontos que devem ser abordados dentro 
dessa quadra teórica de Carl Schmitt para possibilitar a compreensão do que de fato o autor utilizou 
para elaborar os critérios que definem o político, todavia, a exposição supra teve como pretensão 
apenas identificar o leitor, de forma breve, do que pode ser reconhecido como uma unidade política 
homogênea (identitária), não tendo como tarefa na presente investigação o aclaramento detalhado 
desse conceito. 
12 Segundo Roberto Bueno (2011, p. 1036), o direcionamento do pensamento de Carl Schmitt estar 
em convergência com o do partido nacional-socialista não é uma interpretação vencida, haja vista 
que,  para  alguns  intérpretes,  o  jurista  estaria  opondo-se  ao  cenário  político  do  partido    supra. 
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Neste sentido, a decadência do sistema parlamentar elevaria o fortalecimento da 

figura do Führer13 que sobreposicionaria-se a dimensão jurídica para garantir a força 

do político e, por meio de uma ratio política, exerceria o poder de validar a dimensão 

jurídica e pública de determinada posição (BUENO, 2011). 

Deparamo-nos, então, com um movimento que irá definir o pensamento do 

filósofo-político Carl Schmitt, por esta razão, a partir deste momento, o presente 

capítulo analisará o elemento fundamental do jurídico, a decisão, para que seja 

possível a realização de uma análise/diagnóstico da teoria da soberania e da 

exceção. A presente pesquisa não pretende esgotar os entendimentos dos conceitos 

supra, mas, apenas desvelar, diagnosticar a essência das teorias  schmittianas, 

trazer à luz seus aspectos mais gritantes, exibir os reflexos de suas pesquisas nas 

relações que envolvem o liberalismo e a democracia. 

 
 
 

2.1. O elemento fundamental do jurídico: a decisão 
 
 
 

No combate de Carl Schmitt à neutralização do político ocasionada pelo 

Estado-burguês, percorria, no fundo, um fundamento emergencial que concentrava 

sobre si, solitário e/ou absolutamente incontestável, capaz de instaurar, em virtude 

precisamente de seu caráter inapelável, a ordem e a paz decorrente de uma  

decisão. Como já se mencionou no primeiro movimento do presente trabalho, não se 

admite como tarefa nesta seção a reconstrução em por menores do pensamento 

schmittiano a respeito da decisão e do que veio a ser conhecido por decisionismo.  

As pretensões desta investigação se ligam a uma aproximação e uma 

contextualização histórica de Schmitt dentro do período weimariano, com o fito de 

 

Assevera-se, porém, que os posicionamentos do tema em debate não serão objeto de pesquisa do 
presente trabalho. 
13 O guardião da Constituição (Der Huter der Verfassung); figura que fortalecia o poder Executivo, 
capaz de dispor de poderes especiais para garantir a última ordem do Estado. Aqui encontramos uma 
clara oposição entre as manifestações de Carl Schmitt e Hans Kelsen, uma vez que para este último, 
a ordem política e jurídica seria garantida por uma instituição judiciária normativa, ao contrário de 
Schmitt, que reservava em atribuir ao Führer à tarefa de, ilimitada e incontroladamente, garantir a 
ordem do mundo político. Enfatiza-se que a oposição entre a garantia da ordem em dimensões 
políticas ou jurídicas de Schmitt e de Kelsen não é propriamente objeto de nossa atenção, portanto, 
não aprofundaremos neste debate, todavia, em alguns momentos far-se-á inevitável apresentarmos 
as posições destes autores, pois, só assim, tornar-se-á possível compreendermos o sentido das 
concepções e teorias elaboradas por Carl Schmitt (SCHMITT, 1996). 
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inventariar as linhas de força de seu pensamento e, nesse caso específico, do 

argumento acerca da decisão como não portadora de vínculos normativos. 

Carl Schmitt (1996a) inicia o livro Teologia Política com a seguinte frase: 

“Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet”; “Soberano é quem 

decide o estado de exceção”. Portanto, por meio de uma decisão o – artigo definido, 

logo, uma pessoa específica, que no caso do Schmitt é o Führer, o aclamado – 

soberano identifica sua capacidade de subtrair a própria ordem vigente ou  

suspender excepcionalmente sua aplicação, isto é, assinalado pela decisão, a  

ordem pode ser considerada indiferente (SÁ, 2014), apontando, logo, as categorias 

de base que deram sustento ao que se propôs chamar de decisionismo. 

De um ponto de vista geral, de acordo com os dizeres de Alexandre Franco  

de Sá (2007, p. 3): 

 
 

O decisionismo consiste na tese segundo a qual a decisão que 
estabelece a ordem de uma determinada sociedade política surge 
não no decurso de uma ordem previamente aceite, não no decurso 
de uma “crença” ou de uma “verdade” que fundamenta essa mesma 
decisão, mas como um momento absolutamente originário, como um 
puro poder, caracterizado, nessa medida, pela ausência de qualquer 
legitimação ou vínculo normativo. 

 

 
Nas palavras de Schmitt, “a fonte de todo o ‘direito’, isto é de todas as normas 

e ordenamentos sucessivos, não é o comando enquanto comando, mas a  

autoridade ou soberania de uma decisão final, que vem tomada junto com o 

comando” (SCHMITT, 1934, p. 261 apud MACEDO JÚNIOR, 1994, p. 201), significa 

dizer que a decisão antecede ao momento de instauração da ordem jurídica, além  

de ser inatingível por esta mesmo depois de criada. Noutros termos, a decisão se 

desconecta, por si só, de qualquer vinculação à asserção legal, “na medida em que  

o poder de estabelecer a lei surge como anterior a essa mesma lei” (SÁ, 2007, p. 3). 

Identifica-se, por certo, a forte influência das teorias elaboradas por Bodin14 e 

Hobbes no que concerne a definição de decisionismo formada por Schmitt, sendo 

esse último reputado como o maior representante do tipo decisionista, razão pela 

14 Não é o propósito específico deste trabalho analisar às minúcias do texto de Bodin sobre o tema 
mas, ao menos, fazer a referência de que, sabiamente, Schmitt utiliza dos conceitos fundados por 
Bodin no que tange à soberania e ao decisionismo, uma vez que recepciona os fundamentos desse 
na interpretação do que chamou de centralização do poder soberano, caracterizando a  
irrecorribilidade da decisão ordenada, por ser, esta, absoluta, bem como por possuir uma delegação 
ilimitada tanto de responsabilidade e de poder quanto no tempo (BODIN, 1992, p. 47-50). 
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qual Schmitt utilizou de seu pensamento clássico de forma mais evidente, eis que 

ambos dispuseram a apresentar uma resposta ao problema da tradição positivista na 

qual embasava o direito e a política (SCHMITT, 1996a, p. 29-31; BUENO, 2011, p. 

1018). Não obstante, segundo Schmitt, para Hobbes: 

 
 

A decisão soberana não pode ser explicada, portanto, do ponto de 
vista jurídico, nem com base numa norma, nem com base num 
ordenamento concreto, nem pode ser inserida no âmbito de um 
ordenamento concreto. Para o decisionista, ao contrário, é somente a 
decisão que funda tanto a norma como o ordenamento. A decisão 
soberana é um princípio absoluto. E o princípio (no sentido de arché) 
não é outra coisa senão a decisão soberana (SCHMITT, 1934, p. 264 
apud MACEDO JÚNIOR, 1997, p. 210). 

 

 
Nessa perspectiva, constata-se o sentido estrutural lógico da decisão, que 

está presente no início, no desenvolvimento e no fim de tudo que vem a ser 

despolitizado ou que cause a desordem estatal, em outras palavras, a tomada da 

decisão soberana é necessária para a instauração da ordem em todos os setores da 

vida social e política (MACEDO JÚNIOR, 1997, p. 210-211). 

A categoria central do pensamento jurídico e político de Carl Schmitt estaria, 

logo, sendo exercida por meio da decisão isolada da norma jurídica, ou seja, “a 

autoridade mostra que ela, para criar direito, não precisa ter direito [ou razão]” 

(SCHMITT, 1996a, p. 19). Desse modo, verifica-se uma questão bastante pontual 

dentro da reflexão schmittiana que envolve uma crítica ao Estado de direito burguês 

e mobiliza argumentos que irão contrapor decisionismo e normativismo e o 

positivismo jurídicos (MASCHKE, s/d, p. 5). 

Partindo de uma abordagem decisionista, a ordem não necessita de uma 

verdade subjacente no plano normativo legitimado, mas, pelo contrário, é 

originariamente desvinculada, é ordenada propriamente pela decisão de um 

representante que acessa a vontade de toda unidade política (Politik Einheit)15  e é  

só através da decisão que há a possibilidade da instauração da ordem e da 

segurança do estado (SCHMITT, 1996a, p. 31). 

 
 
 

15 A acepção unidade política pode ser entendida pelos princípios de identidade e de representação. 
Significa dizer a identidade entre “governantes e governados, dominantes e dominados, dos que 
mandam e dos que obedecem”, sendo a igualdade o elemento essencial para a harmonização da  
vida social-política (SCHMITT, 1982, p. 230). 
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Diz, então, Schmitt, já no prefácio da segunda edição de sua Teologia política 

(1996a, p. 84) que “nós reconhecemos o ‘político’ como o ‘total’, por isso sabemos 

também que a decisão, mesmo sendo algo apolítico, representa sempre uma  

decisão política, independente de quem ela atinge ou que roupagens ela assume 

para se justificar.” Nota-se que não se reconhece o político como diferente  do 

Estado, uma vez que a política é exercida por meio da decisão soberana deste. O 

decisionismo, portanto, introduzido como asserção fundamental à ordem jurídica, 

define que a lei não pode ser pensada senão antes remetida à decisão do poder 

político que a determina, eis que o jurídico só pode ser pensado quando partindo 

pressupostamente do político (SÁ, 2009, p. 30). 

Destarte, a decisão se estende como fundamentadora de uma ordem 

previamente definida (ou não), quer dizer, no argumento defendido por Schmitt, a 

decisão apresenta-se ao âmbito jurídico-normativo como algo normativamente 

indeterminado, enquanto tese explicita da Teologia Política, mostra-se como 

momento autônomo do direito vinculado a uma realidade que o precede e a exige 

(ordem concreta), não sendo redutível a norma jurídica, dessa maneira, a decisão se 

manifesta “através da possibilidade de estabelecer uma decisão não  

normativamente determinada, isto é, uma decisão que possa abrir um ‘Estado de 

exceção’16 diante da norma” (SÁ, 2013, p. 45). 

Segundo Alexandre Franco de Sá (2009, p. 5): 
 

 
Com uma tal tese, Schmitt expunha então uma posição decisionista, 
segundo a qual o direito enquanto ordem jurídica não poderia surgir 
como uma totalidade fechada sobre si. Para o decisionismo, o direito 
aponta sempre, como condição de possibilidade da sua efetivação 
como direito, para o âmbito não normativo, para o âmbito fáctico de 
uma decisão que, não lhe estando vinculada, pode estabelecer a 
ordem ou a “situação normal” em que este direito poderá vigorar. 

 
 

Em vista disso, observa-se que ainda que não necessariamente presente na 

norma, a decisão, segundo Schmitt, é essencial para a instauração da normalidade, 

situando-se, então, contrário as concepções teóricas de Hans Kelsen17  – filósofo  do 

 

16 Adiante será dedicado um tópico específico para tratar do tema. 
17 Kelsen fora um dos opositores normativistas mais veementes do autor Carl Schmitt, uma vez que 
este último considerava que a objeção da perspectiva que pensa o ser (Sein) e o dever ser (Sollen) 
em termos kelsenianos é uma mera proposta que, quando imperado as causalidades e fatos 
mundanos, é incapaz de obter uma solução.    Como é sabido, Kelsen não será o principal autor a ser 
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século XX, influente pensador do período, na qual Schmitt irá se opor   intensamente 

–, uma vez que, para o primeiro, a teoria normativa do estado de Kelsen era herdeira 

e representante do liberalismo apolítico existente na Alemanha após 1918. De 

acordo com Carlos Herrera (1998, p. 202), Schmitt: 

 
 

Em todo caso, considerava a ‘teoria normativa do Estado’ de Kelsen 
como a herdeira do liberalismo doutrinário logo das transformações 
de 1918 na Alemanha. Para Schmitt, inclusive a Constituição de 
Weimar, uma das primeiras expressões do constitucionalismo social 
como a mexicana de 1917, era uma “constituição póstuma”, que 
realizava os ideais do Estado de direito burguês do século XIX. 

 
 

A oposição de Carl Schmitt ao sistema normativista proposto por Kelsen 

culmina, desse modo, na defesa da existência de um poder capaz de representar a 

lei e atingir a vontade de todo um povo, isto é, na defesa de um poder superior 

ilimitado em sua essência (SÁ, 2009). 

De acordo com Roberto Bueno (2011), a antítese de Schmitt ao normativismo 

proposto por Kelsen, se configura pelo fato de que, para este último, a validação da 

norma se configura na medida em que, dentro de uma cadeia normativa, encontra 

uma última norma e fundamental, a Grundnorm, logo, de forma redundante, todo o 

ordenamento jurídico baseia-se, assim como o direito, na remissão de uma ordem a 

outra e, como hipótese última, a norma fundamental (no pacta sunt servanda). Por 

essa razão, BUENO (2011, p. 1020) destaca que: 

 
 

Para Schmitt a validade do ordenamento jurídico não poderia 
repousar senão em uma decisão, a qual deveria, por definição, ser 
incondicionada. [...] a vontade soberana é mesmo o fundamento que 
empresta validade ao ordenamento. O Politische Theologie é, 
portanto, livro que apresenta a necessidade de uma resposta 
schmittiana ao positivismo normativista de Kelsen em que o autor 
atribui a decisão política à precedência ao mundo normativo do 
direito, o qual da decisão toda validade extrairá. 

 
 

Observa-se, à vista disso, que quando Schmitt propõe a necessidade de um 

poder do Estado destituído de qualquer limite – logo, em contraposição ao 

normativismo – há uma defesa aberta de que a decisão é, também, um poder ligado 

investigado na presente pesquisa, todavia, por alguns momentos, tornar-se-á incontornável situar as 
teorias normativistas deste autor, vez que só assim será possível esclarecer o sentido do político – 
decisionista – das teorias schmittianas. 
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a uma ordem e uma razão manifestamente imprescindível e, consequentemente, 

racionalmente justificável pelo político, noutros termos, os argumentos schmittianos 

de que o direito não deriva de uma limitação e normatização do Estado, esbarra, 

seguramente, na conclusão de que este poder obedece a uma razão de ser e, 

portanto, sujeito a argumentos que o justifiquem por intermédio da razão, não moral 

nem romântica, mas uma razão política (SÁ, 2009). 

Significa dizer que, diferente do normativismo que se justifica por um 

ordenamento jurídico posto, no decisionismo de Schmitt, o poder de decidir é 

representado por uma ordem superior e sobreposto a ordem jurídica propriamente 

dita, encontrando seu fundamento em uma racionalidade política própria capaz de 

decidir quando há ou não uma exceção a norma (SÁ, 2009). 

No fundo, verifica-se que, para Schmitt, o principal problema da teoria 

normativista kelseniana era o modo em que se pensava um Estado dependente de 

um direito puramente abstrato, um direito que não considerava a situação concreta e 

que “previa” as situações sociais que poderiam ocorrer, inevitavelmente, quando 

esses fatos escapassem ou não se enquadrassem necessariamente à ordem, 

deveria existir, de pronto, uma forma de atribuir efetividade a essa norma, papel 

atribuído à decisão soberana, razão pela qual esta liberta-se de qualquer vínculo 

normativo e torna-se absoluta (SCHMITT, 1996a; SÁ, 2009). 

Sá (2009, p. 10) enfatiza que, para Schmitt: 
 

 
A posição normativista corresponderia então à tentativa de pensar o 
direito (Recht) sem a efectivação do direito (Rechtsverwirklichung): e 
um tal direito permaneceria como algo puramente ideal, como algo 
não apenas situado fora do plano da existência, mas despojado da 
força ou, o que aqui é o mesmo, da decisão que, aplicando-o a uma 
determinada situação, lhe poderia atribuir efectividade. Por outras 
palavras, um tal direito puramente ideal seria, uma vez despojado de 
qualquer contacto com a realidade efectiva, um puro e simples nada. 

 
 

Nesta senda, não há como se falar em direito, segundo Schmitt, sem a 

possibilidade de uma efetivação concreta a situação existente, tal quer dizer que é 

inevitável remeter à norma a uma autoridade que seja capaz de decidir, contrária à 

abordagem pura do direito trazida por Kelsen, em que argumenta que uma norma só 

pode se originar a partir de outra norma fundamental, isto é, “considerar a norma 

jurídica a partir de si mesma, ignorando deliberadamente o elemento decisório e 
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existencial que, sendo a condição da sua aplicação ou efectivação, nunca pode 

deixar de ser por ela imediatamente evocado” (SÁ, 2009, p. 12). 

Como condição para efetivação, Schmitt acentua que “a norma não pode 

encerrar dentro de si e esgotar a decisão, determinando-a originariamente no seu 

conteúdo, e a decisão não pode deixar de ser caracterizada, enquanto inesgotável 

pela norma como tendo origem em nada de normativo” (SÁ, 2013, p. 45-46). 

Portanto, a própria decisão é a condição de possibilidade para a vigência da norma, 

ou seja, a decisão, além de anteceder, funda a norma a partir de um nada18 – no 

ponto de vista jurídico, a não existência de um conteúdo autorizador para  

reconhecer a autoridade da decisão (SÁ, 2013). Desta maneira,  conforme  

Alexandre Sá (2009, p. 10): 

 
 

Para Schmitt, ao invés do que Krabbe19 e Kelsen propunham, a 
norma constitutiva do direito não pode ser pensada senão a partir de 
sua efetivação, isto é, a partir de sua aplicação a uma situação 
existente e, consequentemente, a partir da sua articulação com o 
poder capaz de decidir esta mesma aplicação. E se, sem a decisão 
que a efetiva, a norma nada é, se a norma, despojada do elemento 
decisório, é uma pura e simples abstracção, tal quer dizer que esta 
norma remete sempre para a decisão de uma autoridade que, nessa 
medida, não pode ser deslocada para fora do âmbito jurídico. É esta 
inevitável remissão da norma ao poder, à autoridade que decide sua 
aplicação, que Schmitt procura expressar através de seu 
decisionismo. 

 
 

Assim, para Schmitt, a ordem jurídica pode até vigorar em situações normais, 

contudo, em caso de rupturas com a realidade – situações de necessidade e/ou de 

urgência –, o Estado surge como uma realidade cuja sua existência vale mais que a 

lei, mesmo que para isso seja necessário abrir uma exceção a norma  jurídica 

vigente. Nessa perspectiva, verifica-se que no decisionismo schmittiano existe uma 

superioridade  imediata  entre  o  Estado  e  o  direito,  uma  vez  que,  em  caso   de 
 

18 Ao referir-se a origem da decisão “em um nada” – passagem bastante conhecida na Teologia 
Política de Carl Schmitt –, seguindo a linha de interpretação adotada neste trabalho, deve-se 
considerar “um nada” como não sendo uma decisão antecedente de uma norma concreta prévia, e 
não do ponto de vista de espaço e tempo, uma vez que, conforme os estudos de Herrero (1996, p. 
XXXI apud BUENO, 2011, p. 1020) “a decisão absoluta pensada pelos decisionistas possui, em sua 
origem, a norma designada por Schmitt como proveniente do nada, a saber, que não lhe precede 
alguma norma que lhe apoia e valida, senão que, mais certamente, há apenas uma situação concreta 
sobre a qual a decisão é tomada.” 
19 Nos dizeres de Krabble (Die Lhre der Rechtssouveränität – 1906), o soberano é o direito, e não o 
Estado. Krabble fora um precursor da doutrina da identidade entre Estado e ordem jurídica proposta 
por Kelsen (SCHMITT, 1996a, p. 99). 
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perturbação da normalidade, é preferível que o Estado permaneça, e por meio deste 

permaneça uma ordem, ainda que não seja a ordem jurídica propriamente dita (SÁ, 

2009). 

Tal quer dizer que a situação concreta autoriza e expõe a separação entre os 

conceitos de ordem e ordem jurídica, uma vez que o fundamento do Estado, da 

ordem – tanto concreta quanto normativa – e da forma jurídica, revelaria-se na figura 

personalizada do Führer – “o soberano que decide sobre o estado de exceção” – e, 

portanto, o elemento jurídico por excelência não poderia estar contido em uma 

norma, mas, sim, na decisão soberana, que diz respeito, também, a situação de 

normalidade (SCHMITT, 1996a). Com efeito, ao argumentar em sua Teologia  

Política o caráter ilimitado da decisão política, Schmitt apresenta que “todo o direito é 

‘direito de situação’”, logo, a decisão soberana consegue, de forma pura e sem 

vinculação normativa, apresentar-se no direito distintamente enquanto ordem jurídica 

e a ordem propriamente dita (SÁ, 2003). 

O direito, portanto, é fundado pela decisão de um Estado, e esta decisão 

caracteriza-se pela possibilidade de abrir uma exceção a este mesmo direto, “uma  

tal decisão surge em nome de um direito mais fundamental, de uma ordem anterior à 

própria ordem jurídica por ela efectivada” (SÁ, 2003, p. 171). Nos dizeres de Schmitt 

(1996a, p. 86), tal quer dizer que “uma norma genérica, como se apresenta a norma 

jurídica válida, não pode nunca assimilar uma exceção absoluta e, portanto, nunca 

justificar a decisão tomada em um verdadeiro caso de exceção”. 

Por força dessa compreensão é que Carl Schmitt justifica a independência  

dos dois elementos conceituais da expressão “ordem jurídica”, uma vez que, 

conforme aludido em linhas anteriores, esses elementos não estão interligados 

(como defendido por Kelsen) na medida em que a norma poderá ser, além de 

reduzida a um mínimo no momento da normalidade, eliminada, por força da decisão 

sobre a situação limite, mas que, ainda assim, ambos os elementos permanecem no 

âmbito jurídico (SCHMITT, 1996a, p. 92). Segundo Schmitt (1996a, p. 93): 

 
 

Mas os racionalistas deveriam ver-se interessados também em saber 
que a própria ordem jurídica pode prever o Estado de exceção e 
‘suspender-se a si mesma’. O fato de uma norma, uma ordem ou um 
ponto de imputabilidade ‘implantar-se a si mesmo’ parece ser uma 
suposição bastante fácil de imaginar, para esse tipo de racionalismo 
jurídico. Mas como a unidade e a ordem sistemáticas poderiam se 
auto-suspender  num  caso  concreto  é  algo  difícil  de  conceber,  e 
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continua sendo um problema jurídico enquanto o Estado de exceção 
for distinto do caos jurídico de qualquer espécie de anarquia. A 
tendência do Estado de direito de regulamentar detalhadamente o 
Estado de exceção representa a tentativa de circunscrever o caso no 
qual o direito suspende a si mesmo. 

 
 

Por outras palavras, para Schmitt a decisão não pode ser controlada pelo 

universo jurídico e sempre “deve haver um poder que, num caso de perturbação da 

normalidade, possa decidir se este caso está presente e se é necessário suspender 

a ordem jurídica para debelar a perturbação” (SÁ, 2009, p. 22), pois, só assim, 

tornar-se-á possível a aplicação efetiva do ordenamento jurídico e a instauração da 

normalidade. Nas palavras de Schmitt (1996a, p. 93): 

 
 

Não existe norma aplicável ao caos. A ordem deve ser implantada 
para que a ordem jurídica tenha um sentido. Deve ser criada uma 
situação normal, e soberano é aquele que decide, definitivamente, se 
esse Estado normal é realmente predominante. Todo direito é um 
direito ‘situacional’. O soberano cria e garante a situação como um 
todo, em sua totalidade. Ele detém o monopólio dessa última  
decisão. É nisso que reside a essência da soberania estatal que, 
portanto, define-se corretamente não como um monopólio da força  
ou do domínio, mas, juridicamente, como um monopólio da decisão, 
em que a palavra ‘decisão’ é empregada num sentido genérico, 
passível de um maior desdobramento. O caso de exceção revela  
com maior clareza a essência da autoridade estatal. Nesse caso, a 
decisão distingue-se da norma jurídica e (formulando-a 
paradoxalmente) a autoridade prova que, para criar o direito, ela não 
precisa ter direito. 

 
 

Constata-se, então, à luz dos ensinamentos de Alexandre Franco de Sá 

(2009), que de acordo com a teoria decisionista schmittiana, apenas a decisão é 

capaz de determinar a posição do jurídico, uma vez que, dadas situações de  

conflitos de ordem ou segurança pública, ou por mudanças emergentes, deve-se 

haver uma decisão – absoluta – que, não justificadamente pela ordem, determine 

quando eliminar a perturbação do Estado. Pensar na chave de que não há  a 

validade em uma norma que não atende ao caso concreto é, portanto, de acordo 

com Schmitt, entender que a exceção é mais importante do que a regra, pois é só 

por meio dela que se prova a força da vida real (SCHMITT, 1996a). 

Vê-se, nesse momento, a necessidade de analisar mais precisamente um dos 

pontos centrais da teoria decisionista schmittiana, a saber: o estado de exceção. 
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Dado as limitações do presente estudo, ao ingressarmos no interessante ponto de 

vista do estado de exceção, esclarece-se que não atravessaremos toda a temática 

da produção schmittiana, tendo como pretensão apenas expor, de modo superficial, 

a situação do que vem a ser a exceção, para se tornar possível a compreensão à 

tese decisionista de Schmitt. De pronto, direciona-se que a situação de exceção é 

aquela que escapa a norma e é ela também que irá revelar “um elemento formal 

jurídico específico, em sua pureza absoluta que é a decisão” (SCHMITT, 1996a, p. 

92). 

 
 
 

2.2. Apontamentos sobre Soberania e Exceção 
 
 
 

Schmitt irá destacar que para se compreender a situação de normalidade é 

preciso partir do caso de exceção, significa dizer, refletir a respeito da situação  

limite. A exceção é aquilo que escapa a norma e não se assemelha ao caos ou a 

anarquia – em sentido jurídico a ordem continua existindo mesmo que não seja uma 

ordem jurídica –, e só a partir da situação de exceção torna-se possível uma melhor 

compreensão do que é a situação normal, uma vez que para Schmitt é a exceção 

que explica a regra (SCHMITT, 1996a). 

 
 

A exceção é o que não se pode acrescentar; ela subtrai-se à 
constituição geral, mas ao mesmo tempo revela um elemento formal 
jurídico específico, em sua pureza absoluta, que é a decisão. O caso 
excepcional só entra em sua forma absoluta quando, primeiro, é 
criada uma situação na qual as normas jurídicas possam ser 
validadas. Toda norma geral exige uma condição normal das 
relações de vida, mas quais ela tem que encontrar a sua aplicação 
tipificada e submetê-la à sua regulamentação normativa. A norma 
precisa de um meio homogêneo. Essa normalidade efetiva não é só 
uma “pressuposição externa” que pode ser ignorada pelo jurista; ela 
pertence à sua validade imanente (SCHMITT, 1992, p. 92). 

 
 

Em um sentido geral, é a situação que pressupõe a norma jurídica vigente, ou 

seja, não se justifica a partir da norma, mas a partir da decisão soberana que 

convalida o ordenamento. Logo, a decisão não necessita de uma tipificação jurídica 

para legitimá-la, se justifica de forma independente, não se delimitando as  situações 
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nas quais irá se evidenciar o limite – o estado de exceção –, nem enumerando os 

pilares que esse estado poderá atingir, portanto, de antemão, tem-se claro que o 

posicionamento de Carl Schmitt leva-nos a conclusão de que apenas o direito não é 

competente para resolver os conflitos extraordinários – note que, como já visto, não 

necessariamente a guerra ou o caos – e que, por essa razão, o político detentor do 

poder deve ter a faculdade de decidir como e quando lhe for conveniente (SCHMITT, 

1996a). 

Ao posicionar a exceção como revestida de maior interesse, Schmitt aponta 

que a normalidade apenas importaria no ponto de vista da teoria, uma vez que, só a 

exceção é que possibilita a manifestação do poder e, por conseguinte, realiza e 

concretiza o cumprimento dos desígnios desse poder [ainda que não presente na 

norma] (BUENO, 2011). 

Nessa medida, ao colocar para o pensamento normativista o problema da 

situação limite, Schmitt afirma que Kelsen não poderia saber o que fazer com o 

estado de exceção, na medida em que sua teoria do direito pretende uma pureza 

metodológica que privilegia o âmbito do Sollen (dever-ser), pretendendo retirar do 

âmbito do direito qualquer manifestação que provenha do domínio da vontade, da 

política, das ideologias e do poder (KELSEN, 1991), todavia, em situações que 

escapassem dos postulados científico-normativos previamente reconhecidos pela 

ordem jurídica vigente, acabaria por não saber responder como seria logicamente 

possível a validade de uma norma com a exceção de um caso concreto, ou seja, se 

não houvesse alguém para decidir, a norma seria apenas a norma, logo, esta não 

deve pressupor a decisão, mas o contrário. 

Para Schmitt (1996a, p. 88): 
 

 
A Constituição, no máximo, menciona quem pode tratar da questão. 
Se esse tratamento não se subordinar a nenhum controle, então não 
se distribuirá (como na prática da Constituição do Estado de direito) 
de alguma forma entre as diversas instâncias mutuamente restritivas 
e balanceadoras; assim se evidenciará claramente quem é o 
soberano. Ele não só decide sobre a existência do Estado 
emergencial extremo, mas também sobre o que deve ser feito para 
eliminá-lo. Ele se situa externamente à ordem legal vigente, mas 
mesmo assim pertence a ela, pois é competente para decidir sobre a 
suspensão total da Constituição. 
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A constituição, então, só teria validade quando proveniente de uma decisão e 

passaria a se basear na realidade da ordem concreta, ou seja, aplicar-se-ia a 

depender da situação existente, o que demonstra o caráter situacional do direito 

contrapondo-se a um direito ideal que reivindica pureza metodológica, uma vez que 

tal reivindicação constituiria uma ordem jurídica despojada de “qualquer contacto 

com a realidade efectiva”, com uma ideia de direito como “um puro e simples nada” 

(SÁ, 2009, p. 10). 

Seguindo essa percepção, verifica-se que a referência de Schmitt às  

situações ditas como normais, não devem ser necessariamente consideradas para 

alcançar o problema incontornável da exceção, haja vista que só ela [a exceção] 

permite circunscrever, de fato, as dificuldades “limites” da experiência humana. Ora, 

os argumentos utilizados por Schmitt para a defesa do estado de exceção parecem 

sedutores, pois, num primeiro momento, observar-se a necessidade de um estado 

que esteja preocupado em assegurar as situações limites que escapam da previsão 

normativa. Ocorre que o que deve ser levado em conta é que esse estatuto 

ontológico da exceção está intimamente ligado a outro conceito bastante 

conservador e autoritário defendido por Carl Schmitt, que vai diretamente de 

encontro com o problema da constituição no que concerne a pensar os problemas 

limites em que deve haver uma vontade política para, por meio da decisão, efetivar e 

propiciar os aspectos essenciais da vida social-política, qual seja: o conceito de 

soberania (SCHMITT, 1996a; BIGNOTTO, 2008). 

De acordo com Schmitt (1996a, p. 87): 
 

 
Soberano é aquele que decide sobre o Estado de exceção. Essa 
definição pode ser atribuída ao conceito de soberania como um 
conceito-limite em si mesmo. O conceito-limite não é um conceito 
confuso, como na feia terminologia da literatura popular, mas um 
conceito da esfera extrema; isso quer dizer que sua definição não se 
encaixa num caso normal, mas sim num caso limite. 

 
 

Portanto, interessa saber quem estará pronto para tomar as decisões nos 

casos de conflito, quem irá se preocupar em atender os interesses públicos ou 

estatais numa situação que a ordem jurídica vigente não circunscreve, ainda que 

defina como um caso de urgência, o que pode ser feito nesses casos, significa  dizer 
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que o Estado de direito não tem competência para tratar realmente de um caso 

emergencial (SCHMITT, 1996a). 

Preocupado em formular o seu próprio conceito de soberania, Schmitt 

apresentou algumas concepções de autores que se dedicaram a orientar o tema, 

dentre eles Bodin que, conforme descrito em linhas anteriores, o influenciou no 

estabelecimento de conceitos independentes e ilimitados (SCHMITT, 1996a). 

Segundo Schmitt, em Bodin surge a ideia do caso crítico e preocupa-se em 

responder até que ponto o soberano está “preso às leis e comprometido com as 

corporações”, argumentando que o cumprimento desses compromissos será 

obedecido quando o interesse for público, mas que, ainda assim, se a necessidade 

for urgente, o soberano – nos termos de Bodin, o príncipe – não permanece ligado a 

esses compromissos. Ademais, Bodin considera a soberania uma “unidade 

indivisível” que é capaz de “decidir definitivamente a questão do poder do Estado”, 

logo, assim como posteriormente fez Schmitt, Bodin incluiu a decisão no conceito de 

soberania (SCHMITT, 1996a, p. 89). 

Dessa maneira, Bodin assevera que as promessas podem se alterar,  

portanto, o príncipe não deve depender de autorização do parlamento ou do povo, 

pois, nesse caso, a soberania seria exercida por duas partes, desabando, então, 

toda a razão do direito e do político. É por essa razão que Schmitt descreve que  

para Bodin, a soberania deve ser exercida por um só poder, o poder soberano 

(SCHMITT, 1996a). 

 
 

Por isso, o poder de suspender a lei vigente – em geral ou em casos 
isolados – é a característica verdadeira da soberania, da qual Bodin 
pretende derivar todos os outros poderes (declaração de guerra e 
conclusão da paz, nomeação de funcionários, última instância, direito 
de indulto etc.) (SCHMITT, 1996a, p. 90). 

 
 

Do mesmo modo, utilizando da soberania, núcleo de sua concepção, Schmitt 

apresenta a questão da decisão sobre o caso de exceção, que, como aludido, 

concerne à situação emergente, à necessidade de tomada de decisões nas 

situações de conflitos de ordem pública e segurança e na possibilidade de decidir 

não só quando é necessário eliminar o inimigo público (hostis), mas, também, 

quando suspender o ordenamento  jurídico vigente.  Noutros termos, é    através  da 
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soberania que se deve decidir o conflito e “determinar definitivamente o que é ordem 

e segurança pública, quando ela é perturbada etc.” (SCHMITT, 1996a, p. 90). 

Portanto, ser soberano significa ter poderes – decidir, como representante 

absoluto de Deus, à aplicação da ordem concreta – e competência para atribuir 

efetividade a ordem jurídica que não ofereça nenhuma solução (SCHMITT, 1996a). 

Por outras palavras, segundo Alexandre Franco de Sá (2014, p. 41): 
 

 
A partir de uma abordagem decisionista, a soberania é caracterizada 
pela capacidade de decidir uma ordem política e jurídica 
independentemente do conteúdo normativo da ordem que venha a 
ser por ela decidida. Se o poder soberano se determina pela sua 
capacidade de decidir um “estado de excepção”, tal quer dizer que a 
soberania não pode deixar de assinalar o Estado moderno20 como a 
origem da ordem jurídica e, nesta medida, como uma autoridade 
anterior e superior a esta mesma ordem. 

 

 
Engajado de intenções autoritárias, Schmitt se utiliza do famoso artigo 48 da 

Constituição de Weimar21 – consoante ao que fora apresentado nas linhas iniciais do 

presente trabalho, o referido artigo apresentava-se como ponto de polêmica por 

contemplar princípios contraditórios – que possibilitava certo decisionismo na medida 

em que permitia a utilização de medidas de emergência e até mesmo de suspensão 

de direitos fundamentais a se considerar as circunstancias fáticas, portanto, a 

decisão do presidente era fortalecida por conceder-lhe poderes extraordinários de 

ação. 

De acordo com Schmitt, na constituição alemã de 1919, ainda que a 

declaração do estado de exceção tomada pelo Presidente do Reich submeta-se ao 

controle parlamentar para suspender (ou não), a ordem jurídica vigente, esse 

controle apenas estaria protelando a questão da soberania, haja vista que “à 

tendência do Estado de direito, corresponde somente a regulamentação da 

suposição  dos  poderes  excepcionais,  não  a  regulamentação  do  artigo  48   que 

 
20 Estado moderno, para Carl Schmitt, representa o Estado emergencial, ou seja, surge precisamente 
como um Estado absoluto que alcança e possui uma identidade entre o Estado e a sociedade (SÁ, 
2014). 
21 Dispõe o artigo 48 da Constituição de Weimar: Se, no Reich alemão,  a segurança e a ordem  
pública estiverem seriamente conturbadas ou ameaçadas, o presidente do Reich pode tomar as 
medidas necessárias para o restabelecimento da segurança e da ordem pública, eventualmente com 
a ajuda das forças armadas. Para esse fim, ele pode suspender total ou parcialmente os direitos 
fundamentais, estabelecidos nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153. 
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confere a alguém um poder total e ilimitado”, desconsiderando, inclusive, o próprio 

Estado caso não se possa declarar de forma independente o momento da exceção 

(SCHMITT, 1996a, p. 91). 

Nessa perspectiva, o que legitima a decisão pelo Führer é o fato dele ser 

aclamado, e não a conferência de poderes por meio de um controle mútuo 

(parlamentar) feita pelo Estado de direito, ora, para Schmitt, deve-se ter a frente que 

“nem toda medida ou ordem emergencial policial é um Estado de exceção”, e essa 

capacidade de reconhecimento de situações de anormalidade, como pressuposto 

propriamente político, é que determina a condição de instalação só do Estado, 

recuando, portanto, o direito (SCHMITT, 1996, p. 92). 

A esfera da soberania possui, em decorrência de sua grandeza real, “um 

poder máximo, juridicamente independente, não derivado”, ou seja, não há nada 

acima do soberano (SCHMITT, 1996, p. 96). Significa dizer que a norma jurídica, 

ainda que estipule como devem ser decididas as situações – quando essas não 

escapem da normalidade –, não é competente para dizer quem deverá decidi-las, 

pois, conforme já dito, o soberano decide para dar efetividade à norma, uma vez que 

depende da autoridade para existir, e não a norma é quem atribui competência a 

alguém. No fundo, “o que importa é a realidade da vida jurídica de quem decide”, do 

soberano, aquele que decide sobre o estado de exceção e sobre a normalidade 

(SCHMITT, 1996, p, 106 e 108). 

Poder-se-ia dizer, portanto, “que a soberania é um fenômeno externo ao 

ordenamento, às regras do jogo jurídico”, isto é, “soberanas não são as regras do 

jogo; soberano é quem estabelece o início do jogo jurídico” (MACEDO JUNIOR, 

1994, p. 205). 

Nota-se, então, que Schmitt jamais deixou de apostar em suas teorias com 

vestes decisionistas, isto é, não houve uma desconexão das propostas teóricas do 

início dos anos 20 e retomada de argumentos de decisão e de reflexão acerca da 

exceção quando dos anos de crise no final da década, especialmente no pós 1929 

(BUENO, 2014). Com base no argumento da situação de exceção, Schmitt propõe 

que o soberano é aquele legitimado a tomar a decisão. 

Para Roberto Bueno (2014, p. 150): 
 

 
A proposta de Schmitt acerca da necessidade de fortalecer o poder 
do Reichspräsidenti não era uma resposta imediata à agudização  da 
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crise de fins dos anos 20, senão que vinha sendo construída desde o 
início da mesma, com ponto alto em sua Politische Theologie. As 
instabilidades de início dos anos 20 já o inspiraram a pensar na 
exceção como regime, não como ponto fora da curva a ser retomada 
na figura da normalidade. 

 
 

A decisão de urgência não parte da decisão do  povo.  Em última análise, 

quem decide é o soberano, que detém o poder. As situações resultantes da 

suspensão de direitos indispensáveis aos cidadãos parecem consistir na suspensão 

da ordem jurídica e desprender-se do direito. Assim, o guardião da ordem, sem 

diálogo ou discussão, pode utilizar seu poder para suspender a validade do direito 

colocando-se legalmente fora da lei e, evocando o artigo 48 da Constituição 

weimariana, o ordenamento jurídico ficaria suspenso enquanto o próprio soberano 

entendesse a existência da desordem. 

À luz do que diz Roberto Bueno (2014, p.151): 
 

 
Com isto, Schmitt coloca o soberano dentro e fora do sistema, pois 
ele já não é apenas encarregado de aplicar as medidas  
excepcionais, de gerir as circunstâncias de crise com o fito de 
restabelecer a normalidade, mas, ainda muito mais, ele decidirá 
também quando as circunstâncias excepcionais cessam de existir e 
as instituições podem voltar à normalidade. Schmitt associa 
normalidade à ordem, e a contrapõe a crise e desordem. 

 
 

Verifica-se, pois, que os impactos do pensamento schmittiano ultrapassam os 

limites de uma crítica ao sistema democrático-liberal de Weimar, atingindo, também, 

a teoria constitucional do período, isto é, justificando uma ação autoritária do 

soberano que atuaria “em foro pré-constitucional, como se fora o povo atuando em 

espaço de criação da Constituição conforme e a previsão do artigo primeiro da 

Constituição de Weimar” (BUENO, 2014, p. 152). O artigo primeiro da Constituição 

de Weimar confirma a teoria da soberania popular, ou seja, de que todo  poder 

emana do povo. No entanto, de acordo com Roberto Bueno (2014), Schmitt coloca o 

Reichspräsident como um verdadeiro senhor da Constituição e não seu guardião. 

Desta maneira, estrategicamente, para Schmitt, o liberalismo e a democracia 

não são sinônimos, são categorias distintas e apenas ideologicamente aproximadas, 

deste modo, ainda que haja um dispositivo constitucional que apregoe o poder 

proveniente  de  uma  soberania  popular,  quando  não  representando  as   estirpes 



45  

destes alemães, somado aos momentos de crise (fundamentalmente econômica) do 

estado alemão, está autorizada uma atuação decisionista do soberano (BUENO, 

2014). 

Dirá, então, Roberto Bueno (2014, p. 152): 
 

 
Em tal cenário o Reichspräsident deveria funcionar como tutor ou 
guardião da Constituição, mas talvez devamos dizer algo mais, ou 
seja, que para Schmitt deveria operar como uma genuína categoria 
teológica capaz de deter o caos eminente. Schmitt desloca o 
Executivo da função de mero guardião e lhe outorga a titularidade do 
poder soberano, pois para realizar a magnífica função a ele  
outorgada não poderia deparar-se com quaisquer resistências, que 
se houvessem, deveriam ser afastas como ilegítimas (em face do 
interesse do Estado) e ilegais (por obstar a ação do soberano). 

 

 
Implica dizer, portanto, que a Constituição não pode ser um entrave à 

soberania e ao desenvolvimento do povo, existindo a necessidade de recorrer-se a 

autoridade soberana com poder de decisão, como àquele que, na interpretação de 

Schmitt, é o senhor da constituição, o qual irá dispor dessa de como seja interesse 

do Estado. Veja, Schmitt caminha no sentido de propagar que apenas o soberano é 

capaz de acessar a vontade homogênea de um povo e que através desse acesso 

tornar-se-á possível atingir um bem estar social comum ao Estado. Assim, o 

soberano legitima e auto-referencia sua própria atuação, tendo em vista a outorga 

feita a autoridade estatal de poderes extraordinários para a tomada de decisão e 

ação, logo, o soberano decide a respeito da suspensão da Constituição, bem como 

quando a situação de exceção se encerra, retomando-se a normalidade, 

oportunidade em que a Constituição voltará a ser aplicada, destarte, “Schmitt 

entroniza o ditador soberano no lugar do povo, travestido de mero guardião da  

ordem constitucional” (BUENO, 2014, p. 153). 

Isto posto, observa-se a sombra ameaçadora da figura de um senhorio que, 

propagando um discurso de restauração da ordem, governa pela anormalidade 

“democrática” que depende de um soberano para decidir a instauração da ordem. 

Com efeito, importa dizer que a decisão soberana jamais dependeria de uma análise 

de competência parlamentar, pois, conforme acentuado no primeiro capítulo deste 

trabalho, a discussão parlamentar não passaria de falácias ou promessas que não 
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atenderiam o momento certo da efetivação, sendo necessário, portanto, a última  

ratio de um político pronto para decidir, quer dizer, do poder máximo do soberano. 

Schmitt apresenta um modelo de crítica à democracia Weimar, interessado,  

na realidade, na defesa de um estado autoritário. A figura do poder soberano, por 

intermédio da sua possibilidade de decisão à restauração da ordem, bem como por, 

de forma absoluta, independente e ilimitada, determinar à exceção do estado sem 

critérios de reconhecimento das situações de anormalidade, acabaria por assombrar 

ao extremo as instituições democráticas do regime constitucional weimariano. 

Frente a este fim intrínseco à soberania e ao decisionismo de Carl Schmitt e 

conscientes das posições reflexivas e teóricas do referido autor, é que pretende-se, 

por derradeiro, inventariar alguns dos argumentos da crítica schmittiana ao 

liberalismo e, por consequência, da democracia e da república de Weimar, 

argumentos esses que irão desencadear, também, uma crítica da constituição e do 

constitucionalismo weimariano. Verificar-se-á as estratégias utilizadas por Schmitt 

por meio de um discurso antiparlamentar para assediar o cenário político e  

intelectual a qual interagia, que refletiram, por certo, na terrível consequência de um 

poder ilimitado, eis que, frente a conjuntura crítica de Weimar, foi adequado para a 

incorporação de seu autoritarismo. 
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CAPÍTULO 3 – ASSÉDIO POLÍTICO: CRÍTICA DO
 LIBERALISMO E DA DEMOCRACIA 
 
 

 
Conforme sugerido nas linhas iniciais do presente trabalho, Schmitt nunca foi 

um apreciador do sistema republicano de Weimar, pelo contrário, nem nos últimos 

dias de sua vida reconsiderou seus escritos, muito embora tivesse a consciência da 

morte brutal experimentada por milhões de pessoas, expressando, com tal silêncio, 

sua agonia e insatisfação ao novo modelo parlamentar até o início dos anos 30. 

Nesse sentido, de acordo com Bueno (2014, p. 134) “não se tratava apenas de uma 

aversão às instituições mas, sobremaneira, e talvez ainda mais agudamente, à 

cultura que perpassava a vida alemã naqueles dias pós-guilherminos”. 

Assim, com o fulcro de estabelecer um diálogo combativo entre a forma de 

organização do estado burguês de direito, bem como entre a sua representação 

dada na Constituição de Weimar, Schmitt desenvolveu uma teoria constitucional 

geral (não apenas política), a fim de responder os problemas sociopolíticos e 

econômicos que ameaçavam as instituições germanas, noutros termos, indicando a 

centralização de decisões por intermédio de um ato soberano – conforme sugerido 

no capítulo anterior – e não pelas revisões parlamentares, é que o autor pavimentou 

um caminho autoritário em que, seguindo o entendimento de Bueno (2014, p. 135): 

 
 

toda a legislação (e sua aplicação) ficava à mercê da ação 
decisionista do soberano, pois realizava-se assim a passagem da 
teoria da representação (weimariana-liberal-parlamentar) para uma 
teoria da identidade (autoritária), entre governantes e governados. 

 
 

Neste viés, a maneira em que Schmitt pensa e define a organização estatal 

deixa clara sua posição como a de um crítico direto as instituições do Estado liberal 

na qual, para ele, mostravam-se insuficientes para garantir os anseios da vida 

político-social alemã, uma vez que se embasava num positivismo jurídico formalista 

que no momento da decisão apenas discutia (BUENO, 2014; SCHMITT, 1996a). 

Em vista disso, nossa atenção nesse momento recairá fundamentalmente na 

análise de alguns aspectos de produção intelectual que se coloca de maneira crítica 

ao liberalismo e a democracia liberal, objetivando-se demonstrar quão crível foi à 
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ideologia abraçada por Carl Schmitt e a colaboração desta para a corrosão das 

instituições parlamentares, democráticas e liberais, sem ter a pretensão, por certo, 

de esgotar os estudos e entendimentos acerca do tema. 

 
 
 

3.1.       Schmitt e a Crítica ao Liberalismo 
 
 
 

A movimentação do conceito teórico de Schmitt esbarra, nitidamente, numa 

afronta direta ao liberalismo proposto pela Constituição de Weimar, haja vista que 

para o autor, por se ligar ao individualismo da liberdade dos sujeitos, a  

representação parlamentar se apresenta como algo indireto e superficial no que diz 

respeito às exigências políticas do povo, eis que a cultura alemã exigia uma 

representação identitária entre governantes e governados que era negada pelo 

Estado liberal. 

Nesse sentido, a representação é um conceito bastante importante para 

Schmitt e sua imagem parlamentar no liberalismo cumpre com sua função de 

neutralizar o movimento da ação política, desempenha a função de neutralização da 

política. Assim, a figura da diferença entre governantes e governados se constrói por 

uma identidade (autoritária) como critica política do liberalismo, tendo em vista que 

os governantes não são qualitativamente diferentes dos governados, mas estão no 

desempenho de funções que os diferenciam, contudo, não os colocam acima dos 

atingidos pelo poder soberano, que se compreendem dentro de um contexto de 

homogeneidade política, ou seja, os governantes “identificam a sua ação com a 

vontade do povo” (FERREIRA, 2004, p. 201). 

Nessa perspectiva, Schmitt aduzia que a representação parlamentar como 

delegação do povo para se apresentar a outro representante (o soberano) é uma 

estratégia do liberalismo para enfraquecer a ação política, igualando, logo, o diálogo 

político, uma vez que procede com uma cisão entre o representante e os 

representados, colocando em seu lugar a frágil efígie da participação procedimental 

no Parlamento, o lugar ao qual seriam canalizadas todas as tensões sociais para 

deliberação (SCHMITT, 1998). 
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Com efeito, conforme já sugerido, o jurista de Pletemberg apresenta um 

modelo de democracia que se desvincula das vestes liberais, uma democracia 

identitária, autoritária, homogênea, que é representada a partir de uma análise do 

complexio oppositorum que é a instituição do catolicismo romano, qual seja: a igreja 

católica. De acordo com Schmitt (1998, p. 22) não há nenhuma oposição que não 

seja compreendida pela igreja e “desde há muito que ela se glorifica por unir em si 

todas as formas de Estado e de governo, por ser uma monarquia autocrática cujo 

chefe é escolhido pela aristocracia dos cardeais”, no entanto, há democracia 

suficiente para que, se não considerarmos o estado e a providência, seu líder possa 

se tornar um soberano autocrático em que se reconhece a identidade entre o 

governante e os governados, então, a igreja é uma representação concreta que se 

exerce de maneira jurídica (SCHMITT, 1998). Nas palavras de Schmitt (1998, p. 33): 

 
 

Mas ela só tem a força para esta forma, como para qualquer forma, 
porque ela tem a força da representação. Ela representa a civitas 
humana, ela apresenta a cada instante a união histórica entre o devir 
humano e o sacrifício de Cristo na cruz, ela representa o próprio 
Cristo, pessoalmente, o Deus que se tornou homem na realidade 
histórica. No representativo assenta a sua supremacia sobre uma 
época do pensar económico. 

 

 

Pensar na chave do catolicismo romano22 exposto por Schmitt é entender a 

forma de representação por identidade, que pode ser reconhecida na figura do  

Papa, em se falando da instituição igreja católica, bem como na figura do Führer, 

quando tratado o modelo democrático estatal apresentado por Schmitt, eis que este 

último tem a possibilidade de acessar a vontade do povo que o designou, tal 

delegação e de decidir sobre a instauração da exceção e da normalidade. Nesse 

sentido, a representação do povo é dada por outro representante que não se liga 

apenas aos interesses de ordem privada, contrária, portanto, a fundamentação do 

modelo liberal na qual Schmitt critica veementemente (SCHMITT, 1998). Para  

Mouffe (1992, p. 6): 

 
 

O principal adversário de Schmitt é, portanto, o liberalismo. É à lógica 
pluralista do liberalismo que ele se opõe, pois coloca em questão a 

 
22 A respeito do papel do catolicismo nos trabalhos de Schmitt, embora mereça atenção, não será 
dedicado um espaço a analisá-lo no presente trabalho. 
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existência de uma verdade absoluta. O liberalismo implica por si só 
que a verdade proceda da livre escolha de opiniões e conduz assim  
à dissolução da verdade em uma discussão infinda. 

 
 

Assim, Schmitt demonstra que, por comportar discussões comuns, o 

Parlamento possibilita um conflito de opiniões, quase sempre particulares, que 

devem ser desprendidos da esfera pública, uma vez que a discussão pública não 

significa negociar, nem contabilizar ou oportunizar ganho (SCHMITT, 1996b). Nota- 

se, então, a intensa oposição schmittiana ao modelo liberal enraizado pela 

Constituição de Weimar, em que o autor “não economiza aplicação de péssimos 

adjetivos ao parlamentarismo” (BUENO, 2014, p. 160), sustentando que: 

 
 

A situação do sistema parlamentar tornou-se hoje extremamente 
crítica, porque a evolução da moderna democracia de massas 
transformou a discussão pública, argumentativa, numa simples 
formalidade vazia. [...] Os partidos (que de acordo com o texto da 
Constituição escrita nem existem oficialmente) atualmente não se 
apresentam mais em posições divergentes, com opiniões passíveis 
de discussão, mas sim como grupos de poder sociais e econômicos, 
que calculam os interesses e as potencialidades de ambos os lados 
para, baseados nesses fundamentos efetivos,  selarem  
compromissos e formarem coalizões. As massas conquistadas por 
meio de um aparato de propaganda, cujos bons resultados derivam 
de um apelo a interesses e paixões mais imediatos. O argumento, no 
sentido mais literal, característico da discussão autêntica,  
desaparece (SCHMITT, 1996b, p. 8). 

 
 

No entender de Schmitt um governo da discussão e um estado que garantem 

direitos e liberdades fazem parte do universo intelectual do liberalismo e não da 

democracia, e essas diferenças não podem passar despercebidas (SCHMITT, 

1996b), haja vista que o pensamento liberal não pode travar a vida política, isto é, o 

individualismo não pode impedir o critério do político de determinar a relação amigo  

e inimigo, “o que importa é a criação de um ‘nós’ em oposição a um ‘eles’ e sempre 

se situa pois no campo das identificações coletivas” (MOUFFE, 1992, p. 7), nessa 

acepção, nas palavras de Schmitt (1996b, p. 10): 

 
 

Em toda verdadeira democracia está implícito que não só o igual seja 
tratado igualmente, mas que, como consequência inevitável, o não 
igual seja tratado de modo diferente. Portanto, a democracia  deve, 
em primeiro lugar, ter homogeneidade e, em segundo – se for  

preciso – eliminar ou aniquilar o heterogêneo. 
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Desse modo, verifica-se que o liberalismo, ao alcançar o poder, pretende uma 

fusão com o conceito de democracia e modifica-se no sentido de afastar do político 

sua imagem contingente, propondo a necessidade e possibilidade de construção de 

um contexto pacífico de existência social, de um governo das leis, ou do império do 

direito, e não dos homens, princípios que orientavam a nova República de Weimar. 

Para Schmitt a pretensão do liberalismo é neutralizar o político, prende-lo a esfera  

da ética e subordiná-lo ao econômico (SCHMITT, 1992). 

A reflexão schmittiana antiliberal se coloca fortemente presente no texto Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, escrito em 1923, em  

cuja preocupação de Schmitt é refletir acerca da condição de possibilidade de uma 

relação entre liberalismo e sistema parlamentar como fundamentos da democracia.  

É importante notar que o objetivo de Schmitt neste escrito é indicar que a relação 

entre liberalismo e democracia é inviável, uma vez que a ideia de democracia é 

aproximada do liberalismo apenas com o fim de combater as monarquias absolutas 

(SCHMITT, 1996b), contudo, o liberalismo não é favorável a uma ação política 

concreta e uma esfera do político como espaço das lutas políticas. A objeção de 

Schmitt ao liberalismo se dá pelas pretensões desse último de despolitização da vida 

social e fortalecimento de mecanismos institucionais de mediação que não tem 

nenhuma efetividade do ponto de vista político, uma vez que: 

 
 

A força política de uma democracia se evidencia quando mantém a 
distância ou afasta tudo que é estranho ou diferente, o que ameaça a 
homogeneidade. Não se trata, no caso da igualdade, de uma 
brincadeira abstrata, lógica-aritmética, mas sim da própria substância 
da igualdade, que pode ser encontrada em qualidades físicas e 
morais (SCHMITT, 1996b, p. 10). 

 
 

O político, para Schmitt, deve ser visto como o território do conflito, não sendo 

possível para o pensamento schmittiano imaginar uma harmonização feita através  

da discussão parlamentar. Schmitt, a fim de justificar seu ponto de vista e sua crítica 

a democracia e ao constitucionalismo liberal, vale-se da reflexão donosiana, que 

afirmava ser a burguesia “uma classe que discute” (SCHMITT. 1996a, p. 125). 

Desse modo, deve-se estar atento aos interesses e objetivos de Carl Schmitt quando 

observamos sua crítica à democracia no contexto weimariano, na medida em que há 
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argumentos bastante sedutores, entretanto, sua reflexão pavimenta a estrada para 

uma perspectiva autoritária bastante presente no pensamento conservador alemão 

do período. 

Nas palavras de Schmitt (1992, p. 88): 
 

 
O liberalismo decerto não negou radicalmente o Estado, mas por 
outro lado também não encontrou nenhuma teoria positiva do 
Estado e nenhuma reforma própria do Estado, mas procurou, isto 
sim, prender o político ao ético e subordiná-lo ao econômico; ele 
criou uma doutrina da divisão e do equilíbrio dos ‘poderes’, isto é, 
um sistema de obstáculos e controles do Estado que não se pode 
designar como teoria do Estado ou princípio de construção do  
político. 

 
 

Nestes termos, o político deve ser compreendido como total e toda a 

dinâmica da vida social e cultural assume aspectos políticos e implicam em 

determinar o momento soberano da decisão, e essa última, ainda que se pretenda 

apolítica, representa uma decisão politicamente construída independe de quem 

atinge e que forma assume na sua justificação (SCHMITT, 1996a). O assédio as 

instituições da democracia de Weimar, então, se firma, em especial, pela 

construção de reflexões feitas por Schmitt acerca do parlamentarismo, com o fito 

de defender diretamente o fortalecimento da imagem da necessidade de um 

soberano que não esteja vinculado às amarras e limites impostos pelo Parlamento, 

um assédio no sentido de concretizar a figura de um poder soberano que se 

coloque dentro e fora do sistema, desarticulando a pluralidade, se necessário, por 

intermédio da força (BUENO, 2014). 

Dessa  maneira, a crítica de Schmitt direcionada ao Estado e   

ao constitucionalismo liberal pretende refutar o antipolítico que está localizado, 

para Schmitt,  no liberalismo (HERZOG-MÁRQUES, 1996), portanto, 

liberalismo e democracia não são sinônimos, pelo contrário, são conceitos 

estrategicamente aproximados, e pensar a partir da cisão de tais conceitos torna 

possível o diagnóstico de que as instituições do parlamentarismo liberal de Weimar 

não estão prontas para resolver concretamente os problemas políticos e da vida 

social, logo, esse aspecto oculta  a  crítica schmittiana ao 

positivismo jurídico formalista característico para Schmitt do liberalismo e que 

era personificado por    Hans Kelsen (BUENO, 2014). 
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Para Bernardo Ferreira (2004, p. 197): 
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Segundo Schmitt, a associação que, no século XIX, pela via do 
parlamentarismo e da oposição às monarquias absolutas, teria se 
estabelecido entre democracia e liberalismo, não seria necessária. 
Pelo contrário, a emergência da democracia de massa tornaria 
evidente a natureza circunstancial dessa aproximação e estaria 
conduzindo à crise da ordem liberal-parlamentar. [...] Schmitt pensa a 
antítese entre liberalismo e democracia a partir do contraste – na 
verdade, um autêntico antagonismo – entre natureza política das 
ideias democráticas e a recusa do político no pensamento liberal. 

 
 

Para Schmitt o liberalismo e suas instituições está destinado ao fracasso, 

seus fundamentos intelectuais (liberdade universal; deliberação pública; equilíbrio de 

poderes), bem como suas promessas que se ligam ao fim dos segredos de Estado e 

a limitação do poder soberano não correspondem à realidade quando se leva em 

consideração as necessidades da ordem concreta (SCHMITT, 1996b). No fundo, 

para Schmitt, a Alemanha precisava se afastar de uma ideia de Estado pautada no 

relativismo liberal apontado como o caminho correto a seguir no contexto cultural e 

jurídico de Weimar (BUENO, 2014) – em que um dos representantes de maior 

destaque era Kelsen-, todavia, na perspectiva schmittiana esse relativismo não 

passa de uma perversa ação política de impedimento do reconhecimento da 

identidade entre governo e sociedade, ou em termos schmittianos, a separação ou 

dualismo entre Estado e sociedade (SCHMITT, 1996b). No diagnóstico de Schmitt o 

indivíduo burguês ao chegar ao poder dá prevalência aos interesses privados que 

tomam a figura de interesses públicos de maneira ideológica, dessa forma, o modelo 

de racionalização técnica do liberalismo preconiza a defesa do indivíduo privado 

burguês em detrimento do político, com a articulação das “despolitizações” e 

“neutralizações” feitas dentro do cenário da necessidade das discussões. 

Nas palavras de Schmitt (1992, p. 47): 
 

 
A democracia deverá abolir todas as distinções, todas as 
despolitizações típicas do século XIX liberal, e ao apagar a oposição 
Estado-sociedade (= o político oposto ao social) fará também 
desaparecer as contraposições e as separações que correspondem  
à situação do século XIX [...]. 

 

 
Na percepção schmittiana o liberalismo pretende exercer controle sobre o 

Estado, vincular o poder do Estado a sua esfera de atuação ou, além disso,  criando 
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barreiras que poderão servir aos seus interesses e, ainda, neutralizando o político 

com relação aos interesses dos negócios privados, dessa forma, “os pólos de ética e 

economia se enfrentam na política como âmbito da ‘violência conquistadora’ e o 

Estado se converte em mecanismo mediante o qual se devem garantir os direitos do 

indivíduo” (SIRCZUK, s/d, p. 31). Isto porque, na democracia, diferente do 

liberalismo, “só existem a igualdade dos iguais e a vontade daqueles que pertencem 

aos iguais” (SCHMITT, 1996b, p. 16). 

De acordo com Roberto Bueno (2014, p. 138): 
 

 
Na suposta invasão cultural estrangeira encontramos a máscara sob 
a qual ocultava-se a crítica radical ao direito positivado na 
Constituição de Weimar, criticado como incapaz de firmar valores 
(muito menos os genuínos alemães). A esta perspectiva era atribuída 
uma filosofia relativista que a nada mais conduziria do que a alguma 
versão do niilismo, acusação feita por Schmitt à teoria kelseniana do 
direito [...] bem certo e definido era para Schmitt (e para o 
conservadorismo alemão) que aquilo que até então era determinado 
como constitucionalismo não passava de uma nefasta herança 
jurídica estrangeira de corte anglo-francesa. 

 

 
Nesse horizonte de perspectiva, o liberalismo pretende uma supremacia do 

seu individualismo sobre o político, ambiciona uma desconstrução do público, 

passando esse último a ser representado por sua imagem institucionalizada apenas. 

Sirczuk (s/d, p. 34) afirma que para Schmitt: 

 
 

A democracia tem como princípio uma série de identificações (estado 
e Lei, governantes e governados, dominadores e dominados) em que 
as decisões que se tomam no interior de uma comunidade política só 
tem valor para aqueles que formam parte dela e em que a Lei não 
representa outra coisa que a vontade do povo [...] Enquanto que a 
democracia parte do pressuposto da homogeneidade do povo que 
contém, como toda igualdade política em um sentido substancial, 
uma desigualdade com respeito aqueles que, por não pertencer a 
comunidade, são estrangeiros, o liberalismo supõe uma igualdade 
entre todos os seres humanos que, mais do que um conceito político, 
forma parte da concepção individualista e moral humanitária que este 
professa. 

 
 

Dessa maneira, a crítica schmittiana ao liberalismo se mostra importante na 

medida em que é capaz de apontar ou trazer à luz o fato de que o procedimento 

neutro e despolitizado da democracia parlamentar pode se apresentar como uma 



56  

estratégica política de manutenção de poder (SCHMITT, 1992). Todavia, há que se 

ter cuidado com o potencial impacto da linguagem crítica de Schmitt ao liberalismo e 

ao parlamentarismo, uma vez que é possível identificar as marcas autoritárias de um 

pensamento conservador, que se pretende revolucionário por compreender que a 

ordem weimariana é estranha ao espírito, aos costumes e a tradição do povo 

alemão. 

 
 
 

3.1. Schmitt contra Weimar 
 
 
 

De pronto, é preciso indicar a resistência de Schmitt a Weimar no que tange 

ao embate cultural, ou seja, apresentar o enfrentamento do jurista que reprovava as 

fragmentações da Constituição política weimariana que, para ele, eram contrárias as 

tradições do povo alemão (BUENO, 201). Nesse sentido, Schmitt aponta que a 

invasão do mundo jurídico e cultural weimariano apresentava-se como estranha aos 

costumes alemães, ingenuidade, por óbvio, interpretar essa defesa como a de 

alguém que estivesse preocupado com a garantia dos direitos e liberdades do povo 

germânico, eis que, no fundo, Schmitt operou no sentido de combater as situações 

adversas para introduzir a centralização do poder estatal na figura do Presidente do 

Reich, que, portanto, desvinculava-se da linha parlamentar weimariana sob o 

argumento de se apresentar como a um pluralismo inconstitucional (BUENO, 2014). 

Deve-se ter a frente que a crítica abraçada por Carl Schmitt ao liberalismo 

presente em Weimar é, sobretudo, demolidora. Manter a tradição alemã: talvez seja 

esse o argumento mais insistente dos escritos schmittianos ao posicionar-se contra  

a República weimariana. Ocorre que, muito possivelmente, devido ao movimento 

conservador e autoritário que centralizava sua oposição ao liberalismo presente em 

Weimar, sua crítica a esta forma de representação pode ser considerada uma das 

mais relevantes para a concretização dos objetivos desastrosos na qual pretendia o 

autor, apostando na ótica não decisionista da Constituição weimariana para 

apresentar a estranheza desta em relação à cultura social, jurídica e política alemã. 

Nos dizeres de Roberto Bueno (2011, p. 682): 
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Esta crítica liberal era, ao mesmo tempo, também capaz de realizar 
firme e persuasória aposta em valores antidemocráticos, logo, 
antiweimarianos por antonomásia e convicção. A República 
weimariana representa um conjunto de valores contra os quais, por 
princípio, Schmitt não hesitaria em irromper. 

 

 
Desta forma, Schmitt apontava suas referências antiweimarianas aos liberais 

que, além de terem conduzido a Alemanha à derrota na Primeira Guerra Mundial e 

assinado um desonroso tratado de paz que reconhecia sua responsabilidade como 

causadora do conflito, lhe haviam imposto uma Constituição eivada de inspiração de 

valores não-germânicos (BUENO, 2011). O discurso schmitiano é, quase sempre, de 

que o modelo liberal parlamentar mostra-se absolutamente divergente da realidade 

de vida política e social alemã. 

Nessa linha, a tradição conservadora de Schmitt percorre caminhos que os 

aproximam de um pensamento totalitário, o que o posiciona completamente distante 

dos princípios republicanos, contrário, portanto, ao núcleo da ordem constitucional 

weimariana (BUENO, 2014). Em que pese discrepância do jusfilósofo ao sistema de 

liberdades e garantias constitucionais weimarianas, há que se reputar a matriz 

jurídica-política conservadora e francamente antidemocrática de suas pretensões e 

escritos. Por certo, ao pensar a Exceção, bem como a projeção de um poder 

centralizado – soberano –, verifica-se fartamente a articulação de políticas adscritas 

de tradições autoritárias que inexistia na Constituição weimariana. 

Não obstante, nas palavras de Bueno (2014, p. 164): 
 

 
Schmitt compartilhou com os inimigos da República seu desapreço 
pelas novas instituições que destronavam o anterior regime 
Guilhermino, nostalgicamente recordado como capaz de oferecer 
dias de segurança e ordem no período anterior à Primeira Grande 
Guerra Mundial. Schmitt esteve irmanado com estes homens em sua 
reação aos pressupostos culturais e metafísicos do novo regime cuja 
inspiração no advento do progresso, racionalidade e tecnologia não 
comunicava-se adequadamente como Schmitt pensava estes 
projetos. 

 
 

É mais do que razoável, frente aos conceitos e concepções expostas no 

transcorrer do presente trabalho, compreender que Schmitt claramente manifestava- 

se contra os valores da República de Weimar e, consequentemente, contra o 

liberalismo   que   a   mesma   originou   na   Alemanha   pós   1919.   A     República 



58  

representava, assim, uma afronta contra aos princípios e valores do Império a qual 

Schmitt valorizava com insistência. 

Schmitt faz parte de uma geração cultural altamente conservadora, e em vista 

de todo o movimento teórico por parte do autor no engenho de uma crítica densa e, 

no mínimo, "razoável" (entre várias aspas) ao liberalismo que surgiu concomitante à 

República de Weimar, percebe-se, então, que não seria possível afirmar 

categoricamente que o autor poderia ter em algum momento certo apreço  aos 

valores republicanos impostos ao que outrora fora a grandiosa nação alemã, se 

colocando, portanto, contra Weimar, bem como contra todas as inovações socio- 

culturais que a recém-formada República traria consigo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
A preocupação deste trabalho é apontar quão demolidora pode ser uma 

ideologia propagada quando não observado o caminho que, no fundo, poderá 

incorrer. A conveniência da releitura de alguns trabalhos políticos e jurídicos de Carl 

Schmitt chama-nos a atenção por se vincular as demandas feitas ao pensamento 

juspolítico na contemporaneidade, por dizerem respeito às temáticas da democracia 

e do constitucionalismo. 

Nesse sentido, em um período em que se retoma o pensamento de Carl 

Schmitt, talvez seja importante também se perguntar qual a necessidade de se 

pensar criticamente a democracia com o inimigo, ou seja, se de fato Schmitt seria o 

melhor companheiro de caminhada em torno de uma reflexão crítica da democracia 

e, por consequência, do constitucionalismo. A tentativa foi de se aproximar de alguns 

dos conceitos e das críticas feitas por Schmitt à democracia alemã de Weimar, via 

seu antiliberalismo teológico e a construção de uma proposta decisionista que 

fortalece a figura do Presidente, desvinculando-o das amarras jurídico-institucionais. 

Schmitt apresenta um modelo político antidemocrático que, empenhando-se a 

articular um movimento antiliberal, assumia o enaltecimento da cultura totalitária do 

período, da supremacia da tradição e das raízes de desenvoltura reacionária que 

antepôs-se profundamente às instituições weimarianas e sacrificou às liberdades 

democráticas por seu apoio a regimes excepcionais sem garantias institucionais 

suficientes. 

As posições de Schmitt são assumidas como central na presente investigação 

para que haja não haja uma interpretação ingênua de suas agressões ao sistema 

parlamentar de Weimar, eis que ao deslocar a sua produção teórica, política e 

jurídica, do compromisso de fundo da cultura jurídico-política weimariana, Schmitt 

representa, para nós, uma relação para que seus argumentos tomem proporções de 

poder se propagar sem limitação ou controle junto aos argumentos apresentados 

pelas correntes totalitárias. 

Deve-se ter a frente que a crítica abraçada por Carl Schmitt ao liberalismo 

presente em Weimar é, sobretudo, demolidora e contribui para uma série de críticas 

ao normativismo presente na democracia contemporânea. Tomar consciência disso, 
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eis a tarefa daqueles que prezam pela manutenção das liberdades e que pretendem 

resistir ao poder incontrolável e ao autoritarismo, restando expostas algumas pistas 

dos perigos de se resgatar o inimigo, ou seja, da critica schmittiana à democracia. 
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