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A Exceção e a Regra 
 

Estranhem o que não for estranho. 
Tomem por inexplicável o habitual. 

Sintam-se perplexos ante o quotidiano. 
Tratem de achar um remédio para o 

abuso, mas não se esqueçam de que o 
abuso é sempre a regra. 

 
Bertolt Brecht 
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PRIMO. Fernando da Silva. Decisionismo e exceção na Teologia Política de Carl 
Schmitt. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Direito) – Faculdade 
Cidade Verde (FCV), Maringá, 2018. 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso, pretende analisar os conceitos de 
exceção e decisionismo, presentes na obra Teologia Política do jusfilósofo alemão 
Carl Schmitt. Foi utilizado o método hermenêutico de análise, somado a revisão 
bibliográfica de textos, para contextualizar o período conturbado da República de 
Weimar em que Schmitt está inserido. Esse cenário, serviu de base para que 
Schmitt desenvolve-se sua teoria sobre a exceção, sua relação com o poder 
soberano e a decretação do estado de exceção. Também foi objeto de análise do 
trabalho, a caracterização do decisionismo schmittiano como ficção jurídica, 
apoiando-se na interpretação feita por Alexandre Franco de Sá. Por fim, alerta-se 
que as teorias sobre exceção e decisionismo elaboradas por Schmitt, atendem a 
desejos antidemocráticos e que, portanto, não devem ser resgatadas por aqueles 
que defendem a manutenção do estado democrático de direito. 
 
Palavras-chave: Exceção. Decisionismo. Teologia Política. Carl Schmitt. 
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PRIMO. Fernando da Silva. Decisionism and exception in the Political Theology 
of Carl Schmitt. Conclusion of Graduation (Law Degree) – Faculdade Cidade Verde 
(FCV), Maringá, 2018.  

 
ABSTRACT 

 
The present work to conclude the course, intends to analyze the concepts of 
exception and decisionism, present in the Political Theology of the German 
philosopher Carl Schmitt. The Hermeneutic analysis method was used, in addition to 
the bibliographic review of texts, to contextualize the troubled period of the Weimar 
Republic. This scenario served as a basis for Schmitt to develop his theory about the 
exception, his relationship with the sovereign power and the decree of the state of 
exception. It was also the object of work analysis, the characterization of Schmittian 
decisionism as legal fiction, relying on the interpretation made by Alexandre Franco 
de Sá. Finally, it is warned that the theories about exception and decisionism 
elaborated by Schmitt, meet undemocratic desires and that, therefore, should not be 
rescued by those who advocate the maintenance of the democratic State of law. 
 
Keywords: Exception. Decisionism. Political Theology. Carl Schmitt. 
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INTRODUÇÃO 

 

A investigação sobre o pensamento do jusfilósofo alemão Carl Schmitt, 

somente se torna viável, na medida em que se analisa o contexto histórico em que o 

autor desenvolveu suas teorias e produziu sua obra.  

Desse modo, o presente trabalho procura, inicialmente, descrever a 

conjuntura alemã realizando um recorte histórico de 1918 a 1933. Período que 

transcorre desde o fim do Império Guilhermino com o fracasso alemão na Primeira 

Grande Guerra Mundial, seguido da instauração da chamada República de Weimar, 

até o desmoronamento desse Estado democrático de direito com a ascensão do 

nacional-hitlerismo. 

A derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, suscitou conflitos internos que 

foram absorvidos pela recém instaurada República democrática parlamentar. O 

presente trabalho busca analisar os motivos que resultaram nas conturbações 

decorrentes da chegada de novos ideais liberais, junto das cobranças de maior 

atuação do sistema parlamentar vigente. A República Weimar foi assediada tanto 

pelos partidos de esquerda como pelos partidos de direita, sendo que muitos 

enxergavam o liberalismo como uma ameaça aos costumes e cultura do povo 

alemão. 

Na segunda parte do trabalho, o enfoque será direcionado a análise do 

conservadorismo de dois autores contrarrevolucionários, o romancista alemão 

Ernest Jünger e o filósofo do catolicismo espanhol Donoso Cortés. As considerações 

feitas sobre o pensamento desses dois conservadores servirão, na sequência deste 

capítulo, como influência na crítica schmittiana contra o sistema parlamentar liberal e 

suas ideologias. 

O terceiro capítulo pretende demonstrar alguns dos impactos sobre a teoria 

da exceção desenvolvida por Schmitt, abordando a relação da exceção com a 

soberania do Estado e a possibilidade de suspenção do ordenamento jurídico pelo 

instituto do estado de exceção. Por fim, serão feitas considerações a respeito do 

decisionismo schmittiano como ficção jurídica, adotando como referencial a 

interpretação realizada por Alexandre Franco de Sá. 

Ressalta-se ao final do trabalho, o alerta feito sobre as precauções que 

devem ser tomadas quando se resgata as teorias de Schmitt, especialmente no que 
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se refere a crítica do sistema parlamentar. A elevação das teorias schmittianas como 

axiomas absolutos, acaba resultando no resgate de um inimigo declarado do Estado 

e de suas instituições democráticas. Recomenda-se que as pesquisas sobre as suas 

teorias se orientem pelo viés do diálogo crítico, para que sejam adotadas medidas 

que aperfeiçoem o atual modo de funcionamento do sistema parlamentar. Adotar as 

teorias schmittianas como verdades absolutas, seria o mesmo que declarar-se 

inimigo do estado democrático de direito. 
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CAPÍTULO 1. OS RUMOS DA DEMOCRACIA E DO ESTADO DE 
DIREITO NA REPÚBLICA DE WEIMAR 

 

1.1 Os Primeiros Anos de uma República Assediada 

 
O cenário em que o jusfilósofo Carl Schmitt desenvolveu seu pensamento e 

produziu suas obras1 foi o da conjuntura Alemã, que no presente trabalho limita-se a 

análise dos anos 1918 a 1933. Um período conturbado, desde o fim do Império 

Guilhermino com a derrota alemã na Primeira Grande Guerra Mundial, seguido da 

instauração da chamada República de Weimar2, até a queda desse Estado 

democrático de direito com a ascensão do nazismo. 

Diversas são as interpretações dos autores a respeito dos motivos que 

levaram ao surgimento, decadência e fim da denominada República Weimar. De 

acordo com a historiadora Mary Fulbrook (2012, p. 170), “enquanto alguns tentam 

justificar a ascensão do nazismo pelo viés da crise financeira, principalmente em 

decorrência da quebra da bolsa de 1929; outros dizem que as causas estão ligadas 

a fatores políticos e ao enorme poder de persuasão de Hitler”. Entretanto, como 

acertadamente afirma a historiadora, “apenas um fator sozinho não pode explicar a 

ascensão do nazismo. Invocar somente o poder oratório de Hitler, que supostamente 

seduziu o apolítico povo alemão é um equívoco”, e complementa Fulbrook que “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” (FULBROOK, 2012, p. 171). 

De antemão, cabe aqui ressaltarmos alguns aspectos do período histórico do 

povo alemão antes dos acontecimentos da Primeira Grande Guerra Mundial. A 

Alemanha subsistiu por um longo período de sua história sob o domínio do Império 

Guilhermino. Essa fase marcou a trajetória dos alemães deixando um legado vasto 

no que diz respeito ao modo de vida de um povo. A forte presença do nacionalismo 

alemão, ditou aspectos culturais, políticos e econômicos, que foram drasticamente 

devastados com o pós Primeira Guerra. 

                                                 
1 O presente texto restringe-se, mais especificamente, a análise da obra “Teologia Política”, 
abordando-a sem o intuito de esgotar suas várias possibilidades de discussões. Referências a outras 
obras de Schmitt são feitas ao longo do texto, sem a pretensão de analisa-las detalhadamente. 
2 Ficou conhecido como República de Weimar devido a promulgação da Constituição Alemã de 1919 
ter sido feita na cidade de Weimar, tendo em vista o contexto político da cidade naquele período. 
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O Império alemão era constituído por um governo monárquico parlamentar, 

onde o poder era centralizado na figura do Imperador que nomeava o chanceler, 

restando ao parlamento pouca atuação. 

 

O Estado alemão só se forma em 1871 sob a liderança e autoridade 
prussiana do chanceler Otto von Bismarck, responsável também pela 
sua unificação, na forma de um governo monárquico parlamentar. 
Então, também se forma o Partido Social Democrata, numa época 
em que os partidos começam a ter mais importância do que os 
parlamentos, demarcando as rupturas políticas que caracterizam a 
época contemporânea. (MONTEIRO, 1994:15-32, apud DE MELLO, 
1996, p. 103) 

 

A mobilização alemã decorrente dos enfrentamentos bélicos na Primeira 

Guerra, acarretou na desestruturação de vários setores no interior de seu Estado. A 

respeito dos percalços desse período, Fulbrook (2012, p. 171) enfatiza que: 

 

Durante a guerra, as tendências prévias de se concentrar o capital 
tinham aumentado, com grandes cartéis monopolizando preços e 
mercados e comprimindo pequenos negócios e pequenos 
comerciantes: as classes médias e baixas foram mais ameaçadas, 
os grandes capitalistas mais fortalecidos. Entretanto, ao mesmo 
tempo, a força da classe operária organizada também aumentou.  

 

Com o fim da Guerra e a derrota da Tríplice Aliança3, restou ao devastado 

Império Alemão os destroços e a responsabilização pelo seus atos. Os efeitos do 

fracasso foram sentidos em diversas proporções pelo povo alemão, 

“psicologicamente, os horizontes e as percepções da população se modificaram com 

a experiência do confronto em uma variedade de formas; com neuroses de guerra e 

desorientação, dificuldades de adaptação e retorno à vida civil” (FULBROOK, 2012, 

p. 172), foram exemplos de um povo que teria pela frente a difícil tarefa de se 

reconstruir. 

Nesse contexto, a necessidade de uma mudança estruturante na Alemanha 

era inevitável, devido ao aumento dos colapsos internos que beiravam a uma guerra 

civil. Assim sendo, a solução mais viável seria a proclamação de uma República que 

reestabelecesse a ordem social e econômica daquela nação. 

                                                 
3 Formada pelo acordo, político, econômico e militar entre o Império Alemão, o Império Austro-
Húngaro e o Reino da Itália, em contraposição a denominada Tríplice Entente que era constituída 
pela aliança militar entre o Reino Unido, a França e o Império Russo, esta vencedora da Primeira 
Guerra Mundial. 
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Em novembro de 1918, uma República parlamentar foi proclamada 
na Alemanha. A república de Weimar, nome da cidade na qual se 
elaborou sua Constituição, foi associada a um sistema político 
progressivo e a um conjunto de compromissos sociais, inclusive um 
Estado assistencialista relativamente avançado. Entretanto, Weimar 
foi criada a partir de tumultos e derrotas, sob condições de quase 
guerra civil; sofreu dificuldades impostas por um hostil acordo de paz 
e uma economia instável; esteve sujeita a ataques tanto da esquerda 
como da direita, pois grandes quantidades de alemães rejeitavam a 
democracia como forma de governo. (FULBROOK, 2012, p. 170) 

 

É inegável a importância do papel dos conselhos formados por operários e 

soldados na revolução alemã de 1918, que poderiam ter mudado de forma 

estruturante os rumos da democracia em uma nação que acabara de desvencilhar-

se do antigo regime Guilhermino. O conservadorismo alemão do período que 

precedeu a República Weimariana, serviu como mecanismo de enfraquecimento dos 

conselhos na “revolução”4 de 1918, pois fez com que a República deixasse de se 

firmar como um Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, Isabel Loureiro 

(2006, p. 02) afirma que: 

 

A República não se enraizou nesse país de “modernização 
conservadora” justamente porque a democracia radical corporificada 
nos conselhos de operários e soldados, criados espontaneamente no 
início da revolução, foi liquidada pelas lideranças conservadoras do 
movimento operário, em particular pela social-democracia, cujos 
símbolos maiores eram nesse momento os social-democratas Ebert 
e Noske. 

 

Do mesmo modo é o diagnóstico feito por 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 

                                                 
4 A utilização das aspas deve-se ao fato de que não ocorreu uma revolução propriamente dita. 
Loureiro enfatiza a crítica feita por Marx em seu texto Crítica do Programa de Gotha (1875), em que 
este afirma ser Alemanha daquele período “um Estado que não passa de um despotismo militar, com 
uma armadura burocrática e blindagem policial, dornado de formas parlamentares, com misturas de 
elementos feudais e de influências burguesas” (LOUREIRO, 2006, p. 1). Desse modo, não a que se 
falar em uma revolução que continua com as mesmas bases conservadoras do antigo Império 
Guilhermino. 
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influência e as usaram para falar e agir principalmente contra a nova 
República. 

 

Assim sendo, nesse contexto de “modernização conservadora”, nota-se a 

manutenção das velhas elites conservadoras, que enfraqueceram a possibilidade de 

que, através dos conselhos, fosse desenvolvida uma espécie de democracia radical 

na recém instaurada República. 

Os conselhos seriam uma representação da democracia direta, ou seja, de 

uma democracia radical em contraposição à democracia representativa (LOUREIRO, 

2006). 

 

A primeira vez que os conselhos como forma política de organização 
democrática das classes subalternas surgiram no ocidente foi com a 
Comuna de Paris de 1871. Era uma tentativa de superar a crise do 
Estado moderno decorrente das desigualdades da ordem capitalista 
e da pouca influência dos indivíduos nas decisões que os afetavam. 
Os conselhos visavam criar uma nova forma de soberania popular e 
assim pretendiam substituir (ou complementar) o Estado de direito 
burguês (com sua separação dos poderes) por um novo princípio 
estatal. Numa democracia conselhista o povo se organiza de baixo 
para cima em pequenas unidades: fábricas, comunidades, bairros, 
escolas, etc. que foi o que se viu p.ex., por um curto espaço de 
tempo, em Munique. (LOUREIRO, 2006, p. 3) 

 

Analisando o pensamento de Hannah Arendt sobre os conselhos, Loureiro 

destaca que nessa forma de democracia radical, os representantes eleitos tinham 

sua legitimidade pautada em uma igualdade política, não em uma espécie de 

igualdade natural. Tal modo de representação política, seria um fator determinante 

para impedir a formação de castas políticas autônomas e corruptas (LOUREIRO, 

2006). 

 No tocante a formação de membros dos conselhos, constata-se que havia 

uma maioria de social-democratas moderados e de sindicalistas. Dessa forma, o que 

se via não era uma rivalidade entre eles, mas sim uma coalizão SPD/USPD5, que 

                                                 
5 Essa maioria de social-democratas era formada pelo Partido Social-Democrata Alemão (SPD), 
liderado por Ebert. Também haviam os independentes, membros do Partido Social-Democrata 
Independente (USPD). Este último foi constituído em abril de 1917, após a expulsão do grupo de 
oposição à política de apoio à guerra por parte do SPD. Com a queda da monarquia em novembro de 
1918, os dois partidos formam um governo de coalizão, em que o poder executivo fica a cargo de um 
Conselho dos Comissários do Povo (Rat der Volksbeauftragten), que durará até dezembro desse 
ano, momento em que as divergências políticas cada vez mais profundas, faz com que os 
independentes rompam com os majoritários (LOUREIRO, 2006, p. 04). 
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defendiam uma genérica política socialista e a destruição da formação de um Estado 

autoritário (LOUREIRO, 2006). 

Salienta-se ainda, que os conselhos não alçavam a ideia de uma revolução 

socialista, nem uma ditadura do proletário e muito menos a continuidade da 

revolução. Tendo em vista sua composição e política de coalisão, tinham objetivos 

moderados. Nesse sentido, Loureiro (2006, p. 05) demonstra a visão dos partidos e 

classes alemães em relação a atuação dos conselhos ao afirmar que: 

 

Os spartakistas, liderados por Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, 
defendiam a palavra de ordem de “todo poder aos conselhos”, junto 
com a ala esquerda do USPD, mas eram minoria. A ala direita do 
USPD era favorável à Assembléia Constituinte, porém defendia o 
adiamento das eleições para que nesse tempo se assentassem as 
bases de uma democracia social, a partir de reformas estruturais. O 
SPD, por sua vez, via os conselhos como órgãos transitórios que 
deviam ceder lugar o mais rápido possível à Assembléia Constituinte, 
única fonte do poder legítimo. O objetivo primeiro da social-
democracia era manter a ordem a todo custo; ela identificava 
conselhos com baderna e fez de tudo para liquidá-los. A burguesia e 
os sindicatos também se opunham aos conselhos e à revolução. Em 
resumo, uma República conselhista não estava na ordem do dia em 
novembro de 1918, porque todas as forças políticas relevantes eram 
favoráveis às eleições para a assembléia Nacional Constituinte. Esta 
acabou sendo a posição vencedora. 

 

O enfraquecimento dos conselhos se deu dentre outros fatores, pelas divisões 

e atritos dentro da esquerda, momento em que a extrema-esquerda saiu do USPD e 

constituiu o KPD6. 

A majoritária social-democracia no governo não democratizou radicalmente a 

administração econômica e política da Alemanha republicana, resultado que poderia 

ter sido diferente se tivessem tido o apoio dos conselhos. Dessa forma, perdeu-se a 

chance de instituição de uma forte democracia parlamentar e social (LOUREIRO, 

2006). 

A nova Constituição que promulgou a República na Alemanha, restringiu as 

ações dos conselhos através da supressão de seus poderes. O artigo 165 da 

Constituição Alemã, que previa a participação de trabalhadores por intermédio dos 

                                                 
6 A partir do rompimento no interior do USPD, foi concebida a Liga Spartakista, liderada por Rosa 
Luxemburg e Karl Liebknecht. Em um determinado momento, as diferenças entre spartakistas e 
independentes acabaram levando os primeiros a fundarem, no final de 1918, junto com os “radicais” 
de Bremen, o Partido Comunista Alemão (KPD). Os spartakistas ficam na oposição ao governo 
social-democrata (LOUREIRO, 2006, p. 04). 
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conselhos gerou insatisfação não só dos patrões pelo alto nível de co-gestão, mas 

da esquerda mais radical, que considerava os poderes como sendo insuficientes. 

Pouco tempo depois de Weimar se tornar uma república democrática, era 

notório que a mesma tivesse dificuldades imediatas para atender os anseios do povo 

alemão, que sofria não só com os desastres em todas áreas como, também, com as 

imposições feitas pelo Tratado de Versalhes. Essa situação se tornou um momento 

oportuno para a agitação nacionalista de direita que encontrava eco na insatisfação 

popular.  

Acerca desse estado de calamidade sofrido pela população alemã, Sylvia 

Lenz (1996, p. 102) assevera: 

 

Pessoas que haviam sacrificado seu cotidiano por conta de urna 
guerra cruel e insana, precisavam de muito mais do que de algumas 
poucas reformas sociais. Afinal, famílias inteiras foram 
desmembradas para enviar maridos e filhos ao front. Na produção 
econômica, houve escassez de matéria prima e de mão-de-obra. 
Predominaram nas fábricas, inclusive no horário noturno, o trabalho 
feminino, enquanto os homens morrem, miseravelmente, nas 
trincheiras e frentes de batalhas. Como há falta de homens também 
no campo, a produção agrícola diminui sensivelmente. Desta forma, 
o governo é forçado a adotar medidas de racionamento alimentar: 
dois quilos e meio de batata, um ovo e vinte gramas de manteiga por 
semana. 

 

A Alemanha sofreu sanções em diversas esferas do Estado, destacando-se 

as que foram impostas pelo Tratado de Versalhes. A celebração desse tratado 

possuía imensa simbologia não só pela gravidade das penas instituídas, bem como 

pelo papel emblemático no orgulho ferido de um povo derrotado na guerra. A 

assinatura do tratado, em Versalhes na França, ficou marcada no âmago da história 

alemã. 

 

Quando a delegação chegou a Versalhes, aproximadamente no dia 
29 de abril de 1919, foram surpreendidos por um intenso desdém por 
parte dos integrantes dos outros países. Os alemães não foram 
convidados a participar na conferência, ficando isolados no hotel em 
que estavam hospedados, sob a justificativa de se evitar hostilidades 
por parte de outros diplomatas até o dia 7 de maio, quando os termos 
dos Aliados seriam apresentados a eles. 
Ressalte-se que aos alemães não foram autorizados a enviar 
qualquer moção, bem como participar direta ou indiretamente das 
discussões da conferencia, cabendo a eles apresentar quaisquer 
comentários ou observações ao texto proposto num prazo de 15 dias 
contado o dia da apresentação final do tratado a delegação. Todo e 
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qualquer ato realizado, mesmo sem a presença da cúpula alemã, 
tinha o intuito de constranger e humilhar os diplomatas germânicos. 
(SILVA; LOPES, 2016, p. 89) 

 

O Tratado de Versalhes, tido pelos alemães como diktat7, afrontava de várias 

maneiras a soberania e independência de seu povo. Havia, por exemplo, uma 

imposição de diminuição em nível considerável de seu exército. Esse cenário caótico 

de desmantelamento militar imposto pelos Aliados, resultou no surgimento dos 

Freikorps8 (corpos livres), formados em grande parte por oficiais conservadores e 

monarquistas do exército que voltavam do front, estudantes e soldados que temiam 

o desemprego. Unidos por uma perspectiva decididamente antirrevolucionária e 

antidemocrática, eles se tornariam uma força importante na república (ARAÚJO, 

2009). 

O reconhecimento da culpa pela derrota na guerra, foi tratado de forma um 

tanto quanto deturpada por aqueles que não aceitavam a instauração de uma 

república parlamentar. O chamado mito da “facada nas costas” foi difundido 

amplamente no país. 

 

O mito da “facada nas costas” foi propagado, acusando os inimigos 
internos (como judeus e socialistas) de derrubarem um Exército 
invicto no exterior, mas traído dentro do próprio país. O mito foi 
inflado no outono de 1919 e se tornou comum no círculo de oposição 
à República. De 1919 a 1923, ocorreu uma série de ataques contra a 
República e tentativas de golpes de Estado arquitetados pela direita, 
assim como greves contínuas e movimentos revolucionários 
planejados pela esquerda, em um contexto de problemas 
econômicos cada vez mais graves. Embora extremistas de direita 
fossem tratados em geral de forma branda por um judiciário bastante 
conservador, os esquerdistas foram sujeitos a duras condenações, 
incluindo o uso desproporcional da pena de morte. (FULBROOK, 
2012, p. 179) 

  

Ainda sobre o mito da “facada nas costas”, Araújo (2009, p. 55) destaca que: 

 

A imprensa sofreu censura e a população em geral não soube dessa 
coação exercida pelo alto-comando. Deste modo, a maior parte da 
opinião pública acreditou que havia sido o governo parlamentar o 
responsável pela rendição alemã. Posteriormente, isso ajudaria a 
direita a difundir o mito da “punhalada pelas costas” 

                                                 
7 Termo alemão que dava um sentido pejorativo ao descrever um conjunto de regras que serviam 
para impor ordens e valores, advindas de um país estrangeiro. 
8 Grupos voluntários financiados pela indústria e organizados pelo Exército (FULBROOK, 2012, p. 
175). 
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(Dolchstosslegende), segundo o qual a Alemanha teria sido 
derrotada não no campo de batalha, e sim devido à traição e 
sabotagem interna, promovidas por esquerdistas e judeus. 

 

Nesse mesmo período de instabilidade política em Weimar, de acordo com 

Sylvia Lenz (1996, p. 105), surgem três possibilidades de um sistema de governo 

indefinido ideologicamente:   

 

No primeiro, configuram-se, já como detentores do poder, os 
representantes da social democracia; no segundo, há vários setores 
mais conservadores insatisfeitos com a derrota e o fim do império 
alemão -parte das forças armadas, os grandes proprietários e a rica 
burguesia temerosa de perder seus bens para os socialistas; o 
terceiro conta com uma minoria revolucionária, fragmentada em 
vários partidos ou facções. 

 

Adiante, acentuaremos a efervescente atuação dos partidos políticos em meio 

a esses conflitos e instabilidades em Weimar. 

 

1.2 O Protagonismo dos Partidos Políticos na República Weimar 

 

O assédio das instituições da jovem república decorria dos enfrentamentos e 

divergências tanto da direita, como da esquerda. Segundo Fulbrook, esses episódios 

provocaram o crescimento de divergências dentro do partido de esquerda SPD. 

Assevera ainda que, “a divisão entre socialistas moderados e radicais sobreviveria 

até o colapso da democracia Weimar, quando os comunistas veriam os social-

democratas com um mal maior até do que os nazistas”, e sinaliza que “por toda a 

Alemanha na primeira metade de 1919 parecia que os social-democratas contavam 

com forças da antiga ordem para suprimir as iniciativas a favor da nova 

(FULBROOK, 2012, p. 175). 

A conjuntura da crise política, deu espaço a vários enfrentamentos entre os 

partidos que disputavam lugar no parlamento. O Partido Social Democrata Alemão 

(SPD), maior partido de ideologia socialista daquele período, viu-se obrigado a 

concordar com os termos de guerra, pois tratava-se de uma “união nacional” que 

ultrapassava questões ideológicas partidárias. Entretanto, a excitação nacionalista 

não durou muito e várias manifestações contrárias à Guerra fizeram com que 

setores mais radicais do SPD acabassem sendo expulsos do partido em janeiro de 

1917. Esses excluídos instituíram, no mês de abril do mesmo ano, o Partido Social-
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democrata Alemão Independente (USPD), formado por ideologias de esquerda, que 

abrigava dois grupos revolucionários a saber: a Liga Espartaquista comandada por 

Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht; e os chamados “delegados revolucionários” 

(ARAÚJO, 2009). Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht foram friamente 

assassinados pelos Freikorps. 

Sobre a composição e estruturação dos partidos, Sylvia Lenz pontua que: 

 

Basicamente, a USPD lutava pelas suas reivindicações através de 
uma oposição passiva; os Spartakistas atuavam por uma revolução 
aberta e democrática com a criação de comitês soviéticos e os 
Obleute, por sua vez, lideraram os trabalhadores e soldados rumo à 
ocupação dos espaços governamentais no porto de Kiel e na capital, 
Berlim, seguidos de uma greve geral, viabilizando a proclamação da 
República Socialista (Rosenberg, 1961, p. 22-23, apud DE MELLO, 
1996, p. 104) 

 

As cobranças de dívidas feitas pela França, forçando a Alemanha a cumprir o 

Tratado de Versalhes, resultou na ocupação militar francesa do Vale do Ruhr. O 

governo conservador Wilhelm Cuno tentou resistir pacificamente, fato que gerou 

repressão da França (ARAÚJO, 2009). Tal fato, agravou ainda mais a crise 

econômica e política do país. 

 

Em função disso, há uma crescente radicalização política e o 
movimento fascista ganhava adeptos, apontando como culpados 
pela crise a república e o sistema parlamentar. Logo, o governo de 
Cuno seria derrubado em função da crise social e um novo governo 
de coalizão é formado. Concomitantemente, há, desde 1922, um 
aumento das lutas sociais, com a reaparição do movimento operário 
através da promoção de várias greves e os comunistas se 
fortalecendo; tanto mais porque desde 1920 o KPD havia se juntado 
ao USPD, formando o VKPD (Partido Comunista Alemão Unificado). 
Essa denominação durou apenas alguns meses, voltando o partido a 
chamar-se KPD. (ARAÚJO, 2009, p. 64) 

 

Em meio a vários tumultos entre os partidos que tentavam ser a maioria no 

parlamento ou que de alguma queriam o fim da república parlamentar, destacam-se 

alguns partidos que representavam uma ala mais conservadora do nacionalismo 

alemão, sendo eles o Partido Populista, Partido Popular Alemão e não muito tempo 

depois o Partido Alemão dos Trabalhadores, sendo este último o partido no qual 

Adolf Hitler ingressou meses depois. 
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O conservadorismo intrínseco nos partidos citados acima, apesar de haver 

poucas diferenças entre eles, dava voz a uma classe reacionária que não admitia 

uma república parlamentar. Eram acostumados aos padrões de uma monarquia aos 

moldes do Império Guilhermino. Tinham por objetivos a manutenção da formação 

social antiga, não obstante a realização de poucas reformas que de certa forma 

atendiam às reivindicações tanto da classe operária quanto da pequena burguesia 

composta por burocratas, artesãos e soldados desempregados. Sylvia Lenz ressalta 

que estes últimos sentiam-se importantes cumprindo o papel como Freikorps 

repressores. Desse modo, “exterminam grevistas, contestadores, líderes e 

representantes socialistas e esmagam todas as sublevações que surgem em 

diversas regiões da Alemanha” (DE MELLO, 1996, p. 106). 

O aparecimento de Hitler nas forças partidárias nacionalistas ganhou 

destaque após uma tentativa de golpe de estado fracassada em 1923, que teve 

como consequência sua prisão. O plano foi orquestrado por um grupo de 

nacionalistas em um refúgio na Baviera, com a participação de Hitler que já era líder 

do NSDAP9 (Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores). Influenciados 

pela “Marcha em Roma” de Mussolini em 1922, tinham em mente a ideia de fazer 

uma “Marcha em Berlim”. “No último minuto, de 8 a 9 de novembro de 1923, Hitler 

perdeu o apoio de seus membros mais poderosos e bem posicionados na hierarquia 

bávara, e o golpe nazista ficou isolado” (FULBROOK, 2012, p. 181). 

Hitler ficou preso durante 5 anos, momento em que ocupou-se na sua 

empreitada para voltar ao poder não mais cometendo os antigos erros da tentativa 

                                                 
9 Cabe aqui ressaltar o oportunismo do NSDAP ao utilizar na sigla de seu partido as expressões 
“socialista” e “trabalhadores”. É irrefutável o vínculo do partido liderado por Hitler com a ideologia 
extremista de direita. É evidente que a utilização dessas expressões naquele período foi oportuna, 
gerando um apelo para com as grandes massas. Esse é um erro grave, cometido até hoje por alguns 
grupos de direita, que colocam um rótulo de esquerda na ideologia do partido que instaurou o 
nazismo na Alemanha nos anos entre 1939 a 1945. Um exemplo desse equívoco ocorreu no Brasil 
em setembro de 2018, quando a embaixada alemã publicou um vídeo em suas redes sociais sobre o 
nazismo. No vídeo a embaixada ressalta que, desde cedo, as crianças são ensinadas a confrontar os 
horrores do holocausto, como parte do pensamento de conhecer e preservar a história para não 
repeti-la. O vídeo deixa claro que o nazismo é uma ideologia da extrema direita. Esta última 
afirmação, gerou revolta de grupos de direita no Brasil que ainda acreditam, erroneamente, que o 
partido de Hitler possuía uma ideologia de esquerda pelo simples fato de conter o termo “socialista 
dos trabalhadores” em seu nome. No vídeo, o ministro das Relações Exteriores Heiko Mass, afirma 
que “devemos nos opor aos extremistas de direita, não devemos ignorar, temos que mostrar nossa 
cara contra neonazistas e antissemitas”. O jornal El País publicou em sua página na internet uma 
matéria referente a esse assunto que ficou intitulada como “Fremdschämen, a constrangedora ‘aula’ 
sobre nazismo dos brasileiros aos alemães”. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/13/politica/1536853605_958656.html. 
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frustrada do golpe de estado, mas sim optando pelo caminho da legalidade. Nesse 

sentido, Fulbrook assevera que: 

 

Hitler usou a oportunidade para refletir sobre seus objetivos de longo 
alcance – escreveu sua autobiografia Minha Luta – e sobre táticas e 
estratégia. Ele permitiu que o NSDAP, que tinha tomado o comando 
das mãos do DAP (Partido dos Trabalhadores Alemão) liderado por 
Drexler, se desintegrasse em sua ausência, para que pudesse impor 
uma firme liderança ao retornar à liberdade; e renunciou ao golpe, 
para adotar a partir de 1925 a tática do caminho parlamentar 
jurídico para objetivos antiparlamentares. (FULBROOK, 2012, p. 
181, grifo nosso) 

 

Em meio aos embates entre os partidos políticos, era nítido o estado de 

miséria da população menos abastada devido à crise econômica.  

 

Lado a lado convivem a fome, o desespero e a miséria com a 
riqueza, as drogas e a luxúria. Enquanto, em 1923, a maior parte da 
população recebe o bônus desemprego de 2,5 bilhões de marcos por 
semana -o pão custa 1,5 bilhão -além das sopas, uma minoria, 
aproveita-se da crise extraindo-lhe todas vantagens possíveis. Os 
bancos ganham com a especulação financeira fomentando a inflação 
diária, as grandes indústrias investem em equipamentos novos, os 
fazendeiros junkers -compram modernas máquinas agrícolas, os 
comerciantes de artigos de luxo enriquecem-se com produtos 
vendidos aos estrangeiros em moeda norte-americana (Richard, 
1983, p. 94-102, apud DE MELLO, 1996, p. 107-108) 

 

Os anos que se seguiram após 1924 indicavam uma aparente estabilização 

na já desgastada República Weimar. Algumas mudanças como a evacuação de 

Ruhr, o encerramento antecipado da ocupação de Renânia, a interrupção dos 

controles militares, bem como a inserção da Alemanha como membro da Liga das 

Nações, melhorando a relação da Alemanha com países vizinhos, eram indicativos 

de que as adversidades sofridas nos primeiros anos da República haviam cessado. 

Nesse período de aparente estabilização, a Alemanha passou por inúmeras 

transformações culturais. Foi na década de 1920 que se sucedeu a época de 

expansão e difusão de uma cultura popular massificada, oriunda de costumes e 

modo de vida das grandes potências capitalistas. Fulbrook (2012, p. 185), ao abordar 

a chegada de novos padrões de comportamento e consequente insatisfação dos 

conservadores, destaca que: 
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Uma “perceptível” decadência no estilo de vida e na cultura Weimar – 
incluindo uma suposta frouxidão dos costumes, simbolizado nos 
novos cortes de cabelo curtos e com estilo masculino das mulheres, 
o cigarro e o uso de contraceptivos – provocou críticas hostis por 
parte dos conservadores, em particular pelos protestantes 
tradicionais, assim como pelos católicos. A esquerda atacava 
ferozmente os males do capitalismo moderno e o sofrimento das 
classes operárias. A única generalização válida que pode ser feita 
sobre as explosivas correntes de criatividade conhecidas como 
“cultura Weimar” é que pouco dela servia para sustentar a República 
em princípio: enquanto a esquerda atacava as desigualdades sociais 
da sociedade capitalista industrial moderna, a direita acusava a 
decadência e a desintegração social-moral da moderna democracia 
de massa. 

 

Uma das consequências dessa aparente estabilização foi o desenvolvimento 

bélico alemão, que fez aumentar consideravelmente sua produção industrial. O 

avanço tecnológico e industrial desse período é caracterizado por J. Helf como 

modernismo reacionário (DE MELLO, 1996). Tais mudanças estruturantes geram 

ainda mais desconfiança por parte dos mais conservadores. Segundo Silvia Lenz 

(1996, p. 109): 

 

O novo capitalismo monopolizador que se instala na Alemanha, 
atropelando as etapas de capitalismo comercial e industrial, é visto 
com desconfiança por um povo de cultura milenar. Um povo repleto 
de mitos, de tradições, de hábitos centenários. Com o fim da Grande 
Guerra, os alemães encontram-se num estado miserável e derrotado, 
sem ter à sua frente, a figura imponente do Imperador, representante 
mor da tradição germânica, obrigado, que fora, a renunciar. Perplexo 
diante de uma derrota inaceitável, o povo, tende a negar o progresso 
e o desenvolvimento industrial e financeiro da época imperial para 
voltar-se às tradições bucólicas, medievais e românticas. 

 

Nesse ínterim, revelaram-se vários ideólogos que acusavam principalmente 

os social-democratas pelas mudanças culturais na vida dos alemães, pois haviam 

estes compactuados com a fundação da República Weimar. Não obstante, 

entendiam que parte desse desenvolvimento tecnológico e bélico era necessário 

para amenizar os efeitos decorrentes do Tratado de Versalhes. 

No mesmo período também pode-se verificar, analisando o setor mais 

conservador do povo alemão, a volta do chamado romantismo alemão. Esse modo 

de pensar os costumes e tradições alemães pode ser encontrado nas obras de 

vários autores como Ernest Jünger, dentre outros. 
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Era previsível que a aparente estabilização não persistiria por muito tempo. O 

colapso que desencadearia a ruptura da República Weimar, não é fruto exclusivo 

dos efeitos causados pelas crises financeiras produzidas pela quebra de Wall Street 

em 1929. Os projetos que visavam derrubar a democracia parlamentar alemã já 

eram arquitetados muito antes por grupos políticos especialmente da ala mais 

conservadora, como abordado anteriormente. 

A utilização do art. 4810 da Constituição da República Weimar começou a se 

tornar cada vez mais frequente. Decretos de emergência eram promulgados, tendo 

por justificativa o estado de crise. Esse status quo abriu margem para o 

fortalecimento da mobilização de um novo movimento de massa liderado por Adolf 

Hitler, que conseguiu seduzir grande parcela da população, com seu discurso 

nacionalista conservador. 

O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), liderado 

por Hitler, começou a ganhar força e passou a ocupar mais assentos no parlamento, 

chegando inevitavelmente a ser uma maioria antiparlamentar que pedia o fim da 

República. Fulbrook descreve como ocorreu a nomeação de Hitler como chanceler: 

 

Em janeiro de 1933, Von Papen iniciou uma série de discussões 
incluindo Hitler, o filho de Hindenburg e o próprio Hindenburg, nas 
quais grupos de interesse agrário e industriais (como infiltrados 
nazistas Reichslandbund) pressionaram o presidente para nomear 
Hitler chanceler em um novo gabinete de coalizão. Com relutância, 
no final de janeiro, Hindenburg, que desprezava cada vez mais esse 
arrivista “oficial militar da Boêmia”, cedeu. Hitler foi nomeado 
constitucionalmente chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 
1933. (FULBROOK, 2012, p. 192, grifo nosso) 

 

Hitler começou a subir ao poder exatamente como ele havia planejado, pois 

estava seguindo o caminho parlamentar jurídico, sendo evidentes seus objetivos 

antiparlamentares. “Hitler foi líder de um partido que, após o fracassado golpe de 

1923, comprometeu-se publicamente com a “via da legitimidade” como meio de 

alcançar fins antiparlamentares: os nazistas não escondiam a intenção de destruir a 

democracia” (FULBROOK, 2012, p. 192, grifo nosso). 

As promessas feitas pelo partido de Hitler, atraiam a atenção e caminhavam 

ao encontro dos desejos de muitos alemães. O partido apresentava uma ideologia 

                                                 
10 O art. 48 da Constituição de Weimar será abordado de forma mais detalhada no tópico sobre o 
conceito de exceção schmittiano. 
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de caráter antimoderno, anticapitalista, anticomunista, que induzia com efetividade 

grande parte do povo alemão que não aceitava o sistema parlamentar e modo de 

vida nos padrões do capitalismo. A forte liderança de um porta-voz dos anseios de 

grande parcela dos alemães, fez com que Hitler desenvolvesse cada vez mais seu 

poder oratório de convencimento de massas, com o discurso de uma Alemanha 

unida e grandiosa novamente, livre das injustiças estipuladas no Tratado de 

Versalhes. 

O que não se esperava com o crescimento desse movimento provocado por 

Hitler, é que ele escaparia do controle até mesmo das elites conservadoras que o 

apoiaram visando o fim da democracia parlamentar. 

 

Reconhecendo a força de tal movimento de massa e da própria falta 
de uma base popular, as elites nacionalistas, industriais, agrárias, e 
militares achavam que poderiam “frear”, “domar” e usar esse 
movimento para legitimar seus planos de destruir a democracia, algo 
que não conseguiriam de outra forma. Hitler não precisou “tomar” o 
poder; as antigas elites simplesmente o acolheram. (FULBROOK, 
2012, p. 192) 

 

A travessia pelo período de 1918 a 1933 foi repleta de instabilidades e crises 

econômicas e culturais, em um patamar sem precedentes marcado pelo sofrimento 

decorrente do Tratado de Versalhes, que fez ressurgir um movimento pautado no 

conservadorismo do antigo Império Guilhermino. A emergente ideologia de uma 

espécie de modernismo reacionário, fez com que os rumos da democracia 

parlamentar na República de Weimar caminhassem gradativamente para ascensão 

e consagração do nacional-hitlerismo. 
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CAPÍTULO 2. NOTAS SOBRE OS IDEAIS 
CONTRARREVOLUCIONÁRIOS E O ANTILIBERALISMO 
SCHMITTIANO 

 

Neste capítulo, sem o intuito de esgotar os debates e interpretações sobre o 

tema, o enfoque será dado a análise de dois pensadores contrarrevolucionários, que 

influenciaram o pensamento do jusfilósofo Carl Schmitt. Nos ocuparemos da análise 

dos autores Ernest Jünger e Donoso Cortés, que se enquadram no conservadorismo 

do qual se serve Schmitt em sua crítica ao sistema parlamentar da República 

Weimar. 

 

2.1 O Conservadorismo em Ernest Jünger 

 

O alemão Ernest Jünger, nasceu na cidade de Heidelberg em março de 1895. 

Em sua juventude, abandonou a escola para seguir a chamada Legião Estrangeira, 

alistando-se de forma voluntária na campanha militar da Primeira Guerra Mundial, 

oportunidade em que recebeu a mais alta condecoração militar do período. Apesar 

de não concordar com alguns pontos ideológicos do nazismo praticado na Segunda 

Guerra Mundial, verifica-se em suas obras uma forte carga conservadora-

revolucionária. 

Vale ressaltar o período histórico em que Jünger está inserido. Durante os 

primeiros anos da República de Weimar, Jünger foi um articulista a favor da cultura 

do nacionalismo alemão revolucionário, conseguindo reunir em suas obras a paixão 

revolucionária e o extremo conservadorismo antiliberal. Sobre o trabalho realizado 

por Jünger em suas obras, Suárez (2013, p. 194) destaca que: 

 

No es otra cosa, en definitiva, lo que Jünger perseguirá durante toda 
su vida: comprender la sustancia de su época, que es también la 
nuestra. Por eso con su obra se ha convertido en testigo de nuestro 
tiempo, de todo un siglo; un referente necesario para intentar 
entender uno de los períodos más convulsos e impredecibles, sobre 
todo si nos situamos en la perspectiva de principio del siglo XX. 
Testimonios como el suyo van mucho más allá de una expresión de 
lo personal, pues lo que buscan es contribuir a expresar la lógica de 
la barbarie. Muy pocos, como Nietzsche, supieron anticipar, en medio 
de la seguridad y el optimismo característico de finales del XIX y 
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principios del XX, las grandes catástrofes que aguardaban al ser 
humano y que efectivamente ocurrieron apenas comenzó el siglo.11 

 

Foi no período da Primeira Guerra Mundial, que Jünger contribuiu para o 

romantismo alemão quando da produção de sua obra intitulada “Tempestades de 

Aço”. Esta obra, pode ser considerada como um autêntico e peculiar diário de 

guerra, que registrou com extrema precisão e objetividade, o dia-a-dia de um 

soldado nos frontes de batalha. Jünger realizou uma investigação profunda sobre a 

“essência” da guerra e a imagem ideal de um soldado heroico. 

Nesse contexto, a referida obra de Jünger caracteriza-se por ser uma 

literatura de enfrentamento último, que contem fortes traços conservadores-

revolucionários. Assim sendo, ressalta-se a importância da investigação acerca de 

como Jünger trabalha os conceitos e relações entre o trabalhador e o soldado. 

Para Jünger, o trabalhador deve ser visto como aquele que sempre está de 

prontidão para ser um soldado na guerra. Tal perspectiva, pode ser vislumbrada logo 

nas primeiras linhas de sua referida obra, ao relatar sobre os trabalhadores que 

saíram de suas casas, de trás de suas mesas de trabalho, rumo as trincheiras. 

 

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. E então a guerra tomou conta de nossas vidas como um 
desvario. Em uma chuva de flores, saímos de casa, inebriados com a 
atmosfera de rosas e sangue. 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 orvalhados de 
sangue. “Não há no mundo mais bela morte...” Ah, só não queríamos 
ficar em casa, queríamos poder participar! (JUNGER, 2013, p. 7, 
grifo nosso) 

 

Evidencia-se que nesse trecho inicial da obra “Tempestades de Aço”, Jünger 

utiliza sua estética de escrita para exaltar a beleza da guerra, além de inserir já nas 

                                                 
11 Não é nada mais, em suma, o que Jünger vai perseguir ao longo de sua vida: para entender a 
substância do seu tempo, que também é nosso. Assim, com seu trabalho, ele se tornou uma 
testemunha de nosso tempo, de um século inteiro; uma referência necessária para tentar 
compreender um dos períodos mais turbulentos e imprevisíveis, especialmente se nos situarmos na 
perspectiva do início do século XX. Testemunhos como o seu vão muito além de uma expressão do 
pessoal, porque o que procuram é contribuir para expressar a lógica da barbárie. Muito poucos, como 
Nietzsche, sabiam antecipar, no meio da segurança e do otimismo característico do final do século 
XIX e início dos séculos XX, as grandes catástrofes que aguardavam o ser humano e que realmente 
ocorriam apenas no início do século (SUÁREZ, 2013, p. 194, tradução livre). As traduções são feitas 
de maneira livre pelo autor, salvo indicação em contrário. 
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primeiras linhas de sua obra, a ideia da mobilização total do povo quando utiliza o 

termo “fundidos em um grande e entusiasmo corpo”. Carl Schmitt também utilizou 

essas terminologias para explicar a relação entre os conceitos “Estado – Movimento 

– Povo”, sendo que no momento em que o Estado, centralizado na figura do Fuher, 

é reconhecido como legitimo, tal legitimidade decorre do mito do primeiro 

trabalhador, do primeiro soldado, mito que é muito bem formulado por Jünger no 

decorrer de toda sua obra. 

Ao fazer a relação entre a literatura produzida por Jünger e o crescimento do 

movimento característico do romantismo alemão em Weimar, que desencadeia 

ainda mais o conservadorismo revolucionário, Roberto Bueno (2011, p. 482) 

esclarece que: 

 

A centralidade das críticas a Jünger concentram a descrição bastante 
concreta de um movimento conservador revolucionário que ao mirar 
seu foco filosófico-político para o passado germano, bem como todas 
as suas tradições, termina por colocar com meridiana clareza no 
debate público de então. Assim, igualmente coloca as condições de 
possibilidade para retomada de uma estrutura política e de Estado 
que, segundo muitos sugerem, é basicamente conservadora e 
marcada por uma concepção de Estado autoritária. 

 

Jünger se aproveita do mal-estar de um povo recém derrotado na Primeira 

Grande Guerra Mundial, para afirmar que o fracasso na guerra ocorreu devido à falta 

de mobilização total imprescindível para o triunfo. “Incorporar as massas era a senha 

para um futuro glorioso, nacionalizar os indivíduos e transformá-los em 

trabalhadores-soldado, movimento que asseguraria a consecução dos ideais 

germânicos e, por intermédio de sua fortaleza, a grandeza do Reich” (BUENO, 2011, 

p. 498). 

 

2.2. O Conservadorismo em Donoso Cortés 

 

Assim como no tópico anterior, não é a pretensão do presente texto, esgotar 

as fecundas possibilidades de debates a respeito do conservadorismo católico 

antiliberal presente no pensamento de Donoso Cortés. 
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Juan Donoso Cortés12, desenvolveu seu pensamento em um período histórico 

repleto de intensos conflitos políticos, aproximadamente no começo da década de 

1840. Defendia as instituições monárquicas, pois vislumbrava nelas a possibilidade 

de concretização dos ideais teológicos. Foi na época da decadência de vários 

regimes monárquicos e do movimento de secularização, que Donoso assevera seu 

posicionamento a respeito do antiliberalismo. 

De acordo com Roberto Bueno: 

 

As monarquias foram percebidas por Donoso Cortés como se 
estivessem perpassadas por um conjunto de virtudes que lhe 
aproximavam da estrutura hierárquica que o poder apresenta em sua 
concepção teológica. Há uma analogia possível com o poder da 
Igreja, e este grau de concentração de poderes em sua estrutura 
também aportava consideravelmente ao desenvolvimento da 
teorização do poder ditatorial por Schmitt. Em meio as circunstâncias 
históricas adversas do ponto de vista da estabilidade, as monarquias 
cristãs em vários casos tiveram existência alguma forma de 
expressão política realmente estável compatibilizando-se com as 
democracias parlamentares, algo que, por certo, seguiria uma 
estratégia que não se tornaria simpáticas ao pensador antiliberal. 
(BUENO, 2017, p. 86) 

 

Donoso criticava o liberalismo na medida em que essa forma de organização 

do Estado por meio da instituição de um Parlamento – sendo que este era ordenado 

de forma puramente técnica-organizacional – era incapaz de enfrentar os distúrbios 

políticos e sociais daquele período. Essa incapacidade, para Cortés, deve-se ao fato 

do caráter descentralizador do sistema parlamentar, que se diferencia do poder 

centralizador do monarca. 

No projeto dos teóricos católicos da contrarrevolução, no qual se enquadra 

Donoso, vislumbra-se a elevação da política através do espectro da religião. Nesse 

viés, a secularização possibilitada pelo liberalismo seria para os teóricos da 

contrarrevolução, o fim da civilização (JUNIOR, 2013). 

 

                                                 
12 Nasceu em uma pequena cidade da Estremadura, na Espanha, descendente longínquo do 
conquistador Hernan Cortés. Formou-se em direito, foi parlamentar e diplomata sobretudo em Paris, 
onde faleceu. Famoso por sua postura e ideias conservadoras, antes da completa conversão ao 
catolicismo e abandono do credo liberal, Donoso Cortés no início da carreira como político era 
apelidado de “Guizotín”, por sua semelhança com o pensamento liberal moderado do historiador e 
político francês Guizot. Sua obra mais conhecida é o Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el 
socialismo – considerados en sus principios fundamentales, publicada em 1851 (JUNIOR, 2013, p. 
164). 
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As ligações entre formas políticas e religiosas relacionam-se com o 
projeto de ação prática dos políticos contrarrevolucionários católicos, 
em que o melhor escudo diante da laicização era a instituição 
religiosa. A Revolução tornou-se um fato, e o passo seguinte não 
seria fazer a contrarrevolução, mas o contrário dela26. A reação 
deslindou um projeto político, o tradicionalista centrado na religião, 
elitista e monarquista. (JUNIOR, 2013, p. 162) 

 

Cortés se serve das matrizes do catolicismo para adotar o critério da culpa 

intrínseca aos homens, decorrente do pecado original13. Uma culpa compartilhada 

em caráter transmissível a todos os descendentes de Adão. Desse modo, haveria 

uma legitimação do uso da violência praticada pelas autoridades temporais sobre os 

humanos que carregam esse fardo do pecado originário. Tal fato, justifica o porquê 

de suas teorias serem pautadas em fundamentos teológico-políticos, que serviriam 

como base para suas críticas sobre a maldade humana (BUENO, 2017). 

No quarto capítulo da Teologia Política, Schmitt se ocupa em descrever os 

ideais da Filosofia de Estado da Contrarrevolução, momento em que dialoga com as 

teorias dos conservadores De Maistre, Bonald e Donoso Cortés. Ao abordar a 

problema da natureza humana no que diz respeito a maldade natural dos homens, 

Schmitt (1996, p. 124-125) expõe o pensamento de Donoso quando diz que: 

 

Naturalmente, o que ele diz sobre a maldade natural e a crueldade 
dos homens é mais terrível do que tudo o que jamais uma filosofia de 
Estado absolutista apresentou para justificar um regime de força [...] 
O seu desprezo pelos homens não tem limites: razão cega, a 
vontade débil, o elã ridículo das paixões carnais parecem-lhe tão 
deploráveis, que todas as palavras de todas as línguas humanas não 
são suficientes para expressar toda a baixeza daquelas criaturas. Se 
Deus não tivesse se tornado humano, o réptil pisado pelos meus pés 
seria menos desprezível que o homem. 

 

Essa descrição  da maldade humana relatada por Schmitt na passagem 

acima quando faz referência a Donoso, rebaixa a condição humana de tal maneira 

que faz emergir a ideia de que somente um milagre14 de Deus poderá salvar a nossa 

espécie. 

                                                 
13 O primeiro pecado relatado na Bíblia Sagrada da doutrina cristã, no livro de Gênesis. Segundo a 
teoria do pecado original, a culpa pelo primeiro pecado cometido por Adão e Eva no paraíso é 
transmitida para todos os seus descendentes. 
14 Schmitt irá utilizar o termo “milagre” trazido da teologia, para empregar essa expressão em analogia 
a ideia de seu conceito sobre a exceção no campo político-jurídico. 
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O antiliberalismo schmittiano encontra-se fundamentado, dentre outras 

razões, na severa crítica realizada por Donoso Cortés sobre a verdadeira natureza 

do sistema parlamentar liberal. “Segundo Donoso, pertence à essência do 

liberalismo burguês não se decidir nessa luta, mas tentar, em vez disso, ligá-la a 

uma discussão. A burguesia é por ele definida como uma ‘classe que discute’ ‘una 

clase discutidora’” (Schmitt, 1996, p. 125). 

 

2.3. O Antiliberalismo Schmittiano 

 

Neste item do presente trabalho, nos ocuparemos em demonstrar alguns dos 

aspectos das teorias elaboradas por Carl Schmitt sobre a crítica ao sistema 

parlamentar de seu tempo. Vale relembrar, o período em que o jurista alemão está 

inserido. Período, já destacado no primeiro capítulo, marcado pela transição entre as 

duas grandes guerras planetárias. Tempos em que a Alemanha experienciava uma 

ruptura de paradigmas políticos, econômicos e sociais. Ellen Kennedy (2012, p. 31) 

ao situar Schmitt na República de Weimar explica que: 

 

Schmitt fue, en primer lugar, un iuspublicista – lo que los alemanes 
llaman un Staatsrechtslehrer—, y esta disciplina condicionaria su 
obra como teórico de Ia política. Los problemas de Ia Constitución de 
Weimar se convirtieron en el centro del pensamiento de Schmitt entre 
1919 y 1933 debido a que sus elucubraciones científicas surgieron al 
calor de ese texto. Pero a diferencia de Ia mayoria de los juristas 
preocupados por el derecho público, y en un profundo desacuerdo 
con el método dominante en Ia jurisprudencia de Ia época. Schmitt 
rechazó el formalismo constitucional en favor de una aproximación 
que situó Ias cuestiones del derecho público dentro de Ia política y Ia 
historia. El derecho contiene siempre un momento de conflicto y de 
decision en el que Ias diferencias se resuelven en beneficio de un 
partido y en detrimento de outro.15 

 

O pano de fundo da crítica schmittiana ao sistema parlamentar era o da 

República Weimar, que não conseguiu resistir aos ataques e exigências tanto da 

                                                 
15 Schmitt era, em primeiro lugar, um iuspublicista, o que os alemães chamam um Staatsrechtslehrer-, 
e esta disciplina condicionaria seu trabalho como um teórico político. Os problemas da Constituição 
de Weimar transformaram-se no centro do pensamento de Schmitt entre 1919 e 1933 porque suas 
especulações científicas levantaram-se no calor desse texto. Mas ao contrário da maioria dos juristas 
preocupados com o direito público, e em um profundo desacordo com o método dominante na 
jurisprudência do tempo. Schmitt rejeitou o formalismo constitucional em favor de uma aproximação 
que colocava as questões do direito público dentro da política e da história. A lei contém sempre um 
momento de conflito e decisão em que as diferenças são resolvidas em benefício de uma parte e em 
detrimento de outra (KENNEDY, 2012, p. 31, tradução livre). 
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direita, como da esquerda. Esse era exatamente o momento em que, segundo 

Schmitt, exigia-se concretas decisões políticas. 

Ao comentar sobre o antiliberalismo schmittiano, Günter Maschke aponta três 

motivos que influenciaram o pensamento do jurista alemão sobre a crítica ao 

sistema parlamentar, a saber: o motivo meta-político teológico; motivo de política 

interior; e o motivo de política exterior. 

Sobre o motivo meta-político teológico em Schmitt, Maschke (s/d, p. 05) 

assevera que: 

 

Todas las reflexiones políticas y teórico-políticas de Schmitt están 
teológicamente fundadas y preordenadas. Las luchas del mundo real 
son expresiones y reproducciones de contraposiciones fecundas, y 
esto pone de manifiesto, frecuentemente, la agudeza de la crítica de 
Schmitt: en la base de toda la política nos topamos siempre con la 
teología, y no sólo en el sentido de la analogia.16 

 

Neste ponto, é evidente que Schmitt se apoia no catolicismo e tem dentre 

seus principais referenciais o contrarrevolucionário católico Donoso Cortés, além de 

outros filósofos de Estado católicos, como de Maistre e Bonald.  

Já sobre o motivo de política interior no que se refere a situação de Weimar 

Maschke (s/d, p. 12) ressalta que para Schmitt: 

 

El liberalismo era, no sólo para la derecha, sinónimo de cháchara 
parlamentaria, de traición nacional, de degeneración plutocrática, de 
ilusionismo pacifista de la burguesía mundial; de fe sentimental en la 
santidad de los contratos, incluso si estos eran injustos, Una doctrina, 
en suma, de señores trasnochados. El mito ostentado por la 
burguesía liberal desempeña en Schmitt un gran papel. Al menos de 
palabra, Schmitt se mostraba satisfecho por el susto que los 
bolcheviques le habían dado a ese tipo de gente. El diagnóstico del 
odio burgués hacia sí mismo no es inexacto. Resulta decisivo 
empero que Schmitt admita, sin desarrollar la tesis, que los alemanes 
tomaron en serio los principios. El principio liberal, que se forma para 
él en el moderno parlamentarismo de una manera destructiva, resulta 
del todo contraproducente para un pueblo vencido.17 

                                                 
16 Todas as reflexões políticas e teórico-políticas de Schmitt são teologicamente fundadas e 
preordenadas. As lutas do mundo real são expressões e reproduções de contraposições férteis, e 
isso mostra, frequentemente, a nitidez da crítica de Schmitt: na base de toda política sempre 
encontramos teologia, e não apenas no sentido da analogia (MASCHKE, s/d, p. 05, tradução livre). 
17 O liberalismo foi, não só para o direito, sinônimo de conversa parlamentar, traição nacional, 
degeneração plutocrática, ilusionismo pacifista da burguesia mundial; de fé sentimental na santidade 
dos contratos, mesmo que estes fossem injustas, uma doutrina, em suma, de senhores sem sono. O 
mito ostentado pela burguesia liberal desempenha um grande papel em Schmitt. Pelo menos, Schmitt 
ficou satisfeito com o susto que os bolcheviques tinham dado a esse tipo de pessoas. O diagnóstico 
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No que tange ao terceiro motivo de política exterior e internacional, 

principalmente no tocante a repulsa ao Tratado de Versalhes, Maschke (s/d, p. 06) 

destaca que: 

 

Este viene formulado en el ámbito de la lucha de Schmitt contra 
Ginebra y Versalles y me parece que es el motivo más significativo 
dentro de su antiliberalismo La Sociedad de Naciones y el Diktat de 
Versalles significaron la opresión de los alemanes mediante la 
dominación espiritual, la sugestión moral, la represalia económica y 
una pretendida acción pacífica (la ocupación de Renania).18 

 

A insatisfação de Schmitt com Weimar, levou o jusfilósofo a escrever a Die 

geistesgeschichtliche Lage des beutigen Parlamentarismus19, obra em que crítica 

severamente o sistema parlamentar da República. 

Schmitt aponta como problema do sistema parlamentar o fato de suas 

finalidades já terem sido deixadas de lado, restando apenas discussões vazias de 

decisão. “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” (Schmitt, 1996, p. 08). 

Dessa forma, nas raras exceções em que decisões eram tomadas, pautavam-se em 

barganhas e interesses de poucas organizações partidárias. Nesse cenário, Roberto 

Bueno (2013, s/p) explica os motivos pelos quais Schmitt acredita que a política 

deixou de ser realizável no parlamento: 

 

A crítica diversionista de Schmitt, contudo, está centralizada em uma 
política idealizada, em condições de debate e embate político que 
não tem condições de realizabilidade. Schmitt parte em sua acre 
crítica do suposto não irreal, mas cujo inverso é irrealizável, de que a 
política tornou-se ocupação de gentes desprezíveis, alvo de 
negociatas, atividades desenvolvidas no âmbito de um Parlamento 
cuja autenticidade de funções não pode mais ser detectada, dado 
que a discussão que ali tem lugar distancia-se da seriedade e do 

                                                                                                                                                         
do ódio burguês para si não é impreciso. É decisivo, entretanto, que Schmitt admite, sem desenvolver a 

tese, que os alemães tomaram os princípios seriamente. O princípio Liberal, que é formado para ele no 

parlamentarismo moderno de uma forma destrutiva, é totalmente contraproducente para um povo derrotado 

(MASCHKE, s/d, p. 12, tradução livre). 
18 Este é formulado no campo da luta de Schmitt contra Genebra e a Versalhes e me parece que é o motriz o mais 

significativo dentro de seu antiliberalismo a sociedade das Nações e o diktat de Versalhes significou a opressão 

dos alemães com a dominação espiritual, sugestão moral, retaliação econômica, e uma ação pacífica suposta (a 

ocupação de Renania) (MASCHKE, s/d, p. 06, tradução livre). 
19 O título pode ser traduzido como “A situação intelectual do sistema parlamentar atual”. Obra publicada em 

1923, um ano depois do lançamento da Teologia Política. 
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interesse público e centra-se, isto sim, nas negociações. O 
liberalismo encontra em sua natureza na discussão, na transigência 
e na negociação e, em suma, que se trata da transmigração da 
batalha sangrenta para a eternização do debate na órbita 
parlamentar (cf. SCHMITT, 1996b, p. 128): o patos liberal se volta 
contra a violência e a falta de liberdade (cf. SCHMITT, 1992, p. 98). 
O liberalismo marca a continuidade dos debates que marca a crítica 
de Schmitt ao regime parlamentar liberal (cf. STRONG, 2007, p. XIV), 
evidenciando aqui sua declarada influência de Donoso Cortés. 

 

. No que tange a percepção do estado em que se encontrava o sistema 

parlamentar da República de Weimar, verifica-se uma nítida oposição de Schmitt ao 

pensamento do jurista e teórico do direto Hans Kelsen20. Diferente de Schmitt, 

Kelsen não coloca o sistema parlamentar numa situação de “crise”, mas sim alerta 

sobre os problemas desse sistema e procura argumentar em defesa do parlamento. 

Em sua obra “A Democracia”, Kelsen (2000, p. 111-112, grifo nosso) afirma que: 

 

A luta travada no fim do século XVIII e no início do século XIX contra 
a autocracia foi essencialmente uma luta em favor da instituição 
parlamentar. De uma constituição que concede à representação 
popular um papel decisivo na formação da vontade estatal e põe fim 
à ditadura do monarca absoluto ou aos privilégios de uma 
organização jurídica por castas, esperou-se, então, todo progresso 
político imaginável, a constituição de uma organização social 
baseada na justiça e o advento de uma era nova e melhor [...] Tanto 
os partidos de extrema direita como os de extrema esquerda opõem-
se de maneira cada vez mais decidida ao princípio parlamentar, 
tornando-se cada vez mais imperiosa a invocação da ditadura ou de 
uma organização corporativa. Nos próprios partidos situados entre os 
dois extremos, não é possível deixar de reconhecer certa frieza em 
relação aos ideais de outrora. Portanto, não devemos dissimularmos 
que estamos, hoje, um pouco cansados do parlamento, ainda que 
não a ponto de se poder falar – como alguns fizeram de forma 
demasiado apressada – em uma “crise”, em uma “falência” ou 
mesmo em uma “agonia” do parlamentarismo. 

 

Kelsen reconhece que democracia e parlamento diferem um do outro e que, 

portanto, o parlamentarismo possa não ser a única forma de manifestação da 

democracia, mas afirma categoricamente que “a condenação do parlamentarismo é, 

ao mesmo tempo, a condenação da democracia” (KELSEN, 2000, p. 112). Kelsen 

assevera que a essência e o valor da democracia, encontram-se justamente na 

                                                 
20 O Resgate de Hans Kelsen nessa passagem em contraposição as teorias de Schmitt, tem por base 
a referência aos seus textos políticos. É reconhecido que seu projeto epistemológico da Teoria Pura 
do Direito está por trás de sua percepção política sobre o conceito de democracia. As menções feitas 
as teorias de Kelsen neste trabalho, sem a pretensão de esgota-las, tendo em vista que ele não é o 
autor central do debate, referem-se especialmente ao Kelsen filósofo-político. 
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garantia dos direitos e da participação das minorias, ou seja, da efetivação do 

pluralismo político. 

Já em sua obra sobre a crise do sistema parlamentar, Schmitt busca 

corroborar a distinção entre a democracia e o parlamentarismo. Suas intenções com 

essa distinção serviriam para que ele defendesse a democracia como sendo fruto de 

uma vontade homogênea, não possibilitando o pluralismo abarcado pelo sistema 

parlamentar 

Para o jurista alemão, o conceito de democracia (que se difere dos moldes do 

liberalismo) é tratado como sendo uma espécie de democracia substancial. Significa 

dizer que Schmitt pretende aderir a democracia um caráter homogêneo, onde não 

há espaço para a pluralidade vislumbrada pela democracia liberal. Nas palavras de 

Schmitt (1996, p. 10, grifo nosso): 

 

A crença no sistema parlamentar, num government by discussion, 
pertence ao mundo intelectual do liberalismo. Não pertence à 
democracia. O liberalismo e a democracia devem ser separados, 
para que se reconheça a imagem heterogeneamente montada que 
constituiu a moderna democracia de massas. 
Em toda a 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 [...] A força política 
de uma democracia se evidencia quando mantém à distância ou 
afasta tudo o que é estranho e diferente, o que ameaça a 
homogeneidade. 

 

Assim, para garantir a homogeneidade do modo como Schmitt propõe a 

democracia, seria possível a exclusão da população dominada pela Estado, em 

outras palavras, a aniquilação do diferente. 

A substância da democracia, segundo Schmitt, encontra-se na própria 

substância da igualdade, que engloba tanto qualidades físicas como morais. “A 

igualdade só é politicamente interessante e valiosa na medida em que possui uma 

substância, contendo assim pelo menos a possibilidade e o risco de uma 

desigualdade” (SCHMITT, 1996, p. 10). 

Encerramos este capítulo, destacando a acertada e coerente reflexão feita por 

Caio Ramiro, que, analisando os aspectos do antiliberalismo schmittiano, constata 

em que medida a crítica da democracia aplicada ao sistema parlamentar, pode ser 
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considerada uma autêntica proposta incompatível com o liberalismo, principalmente 

em relação ao seu núcleo econômico (RAMIRO, 2017, p. 130). 

 

Nesse horizonte de perspectiva, parece-nos particularmente 
interessante refletir a respeito da tendência contemporânea a 
reconhecer Schmitt como um autêntico crítico do liberalismo, pois o 
jusfilósofo alemão não apresenta uma proposta alternativa ao modo 
de produção capitalista, ou seja, pode em algum sentido atacar a 
filosofia da história e social do capitalismo, mas não discute os 
fundamentos do modelo de produção. (RAMIRO, 2017, p. 130) 

 

Seguindo esse ponto de vista, é possível afirmar que as críticas de Schmitt 

sobre a democracia no sistema parlamentar, se limitam apenas aos pontos em que o 

jurista considera estratégicos como, por exemplo, a homogeneização da 

democracia, mas não atacam o modo de produção proveniente do capitalismo.  

A seguir, serão apresentados os conceitos de exceção e decisionismo, 

objetos centrais de análise do presente trabalho. Schmitt irá abordar esses dois 

conceitos em vários pontos de sua obra, o enfoque será dado a obra Teologia 

Política, publicada em 1922. 
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CAPÍTULO 3. DECISIONISMO E EXCEÇÃO NA TEOLOGIA POLÍTICA DE CARL 

SCHMITT 

 

A primeira parte do presente trabalho, cumpriu a tarefa de contextualizar o 

período histórico em que o jusfilósofo Carl Schmitt desenvolveu suas teorias, cenário 

que ficou marcado pelos conflitos da transição de um regime de governo monárquico 

para uma república democrática de direito, até a sua queda com a ascensão do 

nacional-hitlerismo. Ademais, abordamos também o conservadorismo que 

influenciou Schmitt em sua crítica sobre o sistema parlamentar. 

Neste último capítulo, faremos inicialmente uma breve descrição da biografia 

do jurista alemão, e também a análise sobre uma dentre as possíveis 

interpretações21 a respeito do papel desempenhado pela teologia política na 

moderna doutrina do Estado, segundo Schmitt. Posteriormente, buscaremos analisar 

dois dos conceitos centrais de sua obra Teologia Política. Sem a pretensão de 

esgotar os debates sobre o tema, analisaremos os conceitos de exceção e 

decisionismo, presentes na obra citada. 

 

3.1. Considerações sobre o Jusfilósofo Carl Schmitt e sua Teologia Política 

 

Carl Schmitt nasceu em 1888 em Westfalen, na vila alemã de Plettenberb. 

Desde cedo, foi criado em meio a forte influência do catolicismo praticado por sua 

família. No entanto, contrariando os desejos de sua família para que seguisse os 

caminhos do clérigo, decidiu cursar direito em Berlim no ano de 1907, chagando ao 

doutoramento pela Universidade de Estrasburgo na França. 

No período em que vigorava a República de Weimar, Schmitt se estabeleceu 

como professor de direito em diversas universidades. Já nos últimos anos da 

fragilizada República, alcançou o cargo de conselheiro do governo e, 

consequentemente, passou a apoiar o partido de Hitler que chegava ao poder. Ficou 

no governo entre 1933 e 1936. Após sua saída do governo, retornou à universidade 

                                                 
21 No presente trabalho, nos limitaremos a abordar a questão da secularização dos conceitos 
teológicos na Teologia Política. Sabe-se que existem várias abordagens sobre a teologia política 
schmittiana como, por exemplo, a que relaciona a teologia política com a mitologia política. No 
entanto, esse não será o enfoque deste trabalho. Para tanto ver o texto: Teologia e Mitologia Política. 
Um retrato de Carl Schmitt – José Luis Villacañas Berlanga. Tradução de António Bento. 



 

 

38 

onde ministrou aulas até 1945.  Carl Schmitt morreu em 1985, na Alemanha 

Ocidental. 

Antes de adentrarmos na teologia política de Schmitt, vale destacar sua 

proximidade com a Espanha, visto que o jusfilófoso alemão teve grande parte de 

suas obras traduzidas ou até mesmo escritas em espanhol. Esse destaque se deve, 

dentre outros motivos, ao fato de Schmitt ser um dos principais interpretes da 

doutrina de Donoso Cortés. Em um discurso que aconteceu em 21 de março de 

1962, sobre o motivo da investidora de Carl Schmitt como membro honorário do 

Instituto de Estudos Políticos na Espanha, Iribarne (1962, p. 5), ressalta que: 

 

No son cosa nueva en esta casa los grandes actos académicos, pero 
me atrevo a pensar que el de hoy tiene una trascendencia especial. 
El Instituto de Estudios Políticos, próximo a cumplir un cuarto de siglo 
de variada y fecunda labor, otorga hoy por primera vez, en esta 
solemne sesión, el diploma e insignia de Miembro de Honor al 
Profesor Carl Schmitt, antiguo Profesor de las Universidades de 
Colonia y Berlín. Al hacerlo rinde tributo a una de las figuras más 
relevantes de la Ciencia Política alemana y europea, y también a una 
de las más vinculadas a España, lo mismo por la influencia que han 
tenido sus escritos en nuestro país, que por el interés que Schmitt ha 
dedicado a los problemas y a las ideas de España.22 

  

Ademais, verifica-se também que a tradução de seus textos A situação 

intelectual do sistema parlamentar atual e da Teologia Política vem aumentando ao 

longo dos anos, especialmente nos Estados Unidos, talvez pelo fato de suas críticas 

as doutrinas liberais. No entanto, o presente trabalho faz a análise de suas teorias, 

ciente do caráter autoritário e totalitário presente no pensamento de Schmitt, para 

que justamente possa se fazer um alerta sobre o perigo de se resgatar os conceitos 

presentes em seu trabalho. Nesse sentido, Samir (2006, p. 126) descreve que: 

 

La investigación en los Estados Unidos se divide respecto de este 
tópico: los jóvenes estudiosos de Schmitt lo ven únicamente a través 
de los lentes de su pasado nazi y llaman la atención de los peligros 

                                                 
22 Não há coisas novas nesta assembleia para os grandes atos acadêmicos, mas atrevo-me a pensar 
que hoje tem um significado especial. O Instituto de estudos políticos, ao lado de um quarto de século 
de trabalho variado e frutífero, hoje concede pela primeira vez, nesta sessão solene, o diploma e 
insígnia de membro honorário ao professor Carl Schmitt, antigo professor das universidades de 
Colónia e Berlim. Ao fazê-lo presta homenagem a um dos números mais relevantes na ciência 
política alemã e Europeia, e também um dos mais ligados à Espanha, o mesmo para a influência que 
tiveram seus escritos em nosso país, que pelo interesse que Schmitt tem dedicado aos problemas e 
as ideias da Espanha (IRIBARNE, 1962, p. 5, tradução livre). 
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que representa abrazar sus ideas sin tener en cuenta las 
implicaciones para la democracia liberal.23 

 

Em sua obra intitulada Teologia Política, publicada em 1922, Schmitt aborda 

temas de grande relevância para o seu tempo, como o conceito de soberania e sua 

relação com o decisionismo e a exceção. 

Alexandre Franco de Sá, em seu verbete sobre o conceito de teologia política, 

descreve sobre a dificuldade em se definir o conceito dessa expressão. Explica Sá, 

que o significado do termo “teologia política” tem sua gênese no estoicismo, que ao 

tratar da religião em três vertentes24, considera a teologia política como teologia 

civilis, que seria o objeto de análises dos magistrados ou príncipes de uma 

determinada comunidade política. Nesse ponto de vista, a expressão “teologia 

política” seria sinônima de “religião política”, que denota a prática de um 

determinado conjunto de rituais e regras religiosas que devem ser obedecidas pelos 

membros de uma comunidade. No entanto, existe uma polêmica entorno da 

distinção entre teologia política e religião política, visto que o Deus da religião 

transcenderia o mundo político. Desse modo, o problema da teologia política surge 

na indagação em saber como os planos transcendente e imanente, divino e 

mundano, podem se relacionar a partir de sua absoluta alteridade (SÁ, s/d, p. 01). 

Sá, explica que o conceito de teologia política pode ser analisado mediante 

duas acepções, a saber: uma acepção descritiva; e uma acepção política. Assim 

sendo, caberia a acepção descritiva elaborar um paralelo entre os conceitos 

teológicos de um lado, e conceitos políticos e jurídicos do outro, de tal forma que os 

últimos sejam caracterizados em sua gênese e conteúdo, em referência aos 

conceitos teológicos. Já a segunda acepção, aduz a teologia como instância 

determinante em relação as posições políticas, “naquilo a que se poderia chamar um 

movimento contrário à progressiva laicização do âmbito político e jurídico” (SÁ, s/d, 

p. 02). 

                                                 
23 A pesquisa nos Estados Unidos está dividida sobre este tema: jovens estudiosos enxergam Schmitt   
apenas através das lentes de seu passado nazista e chamam a atenção para os perigos de abraçar 
suas ideias sem levar em conta as implicações para a democracia liberal (BENAVIDES, 2006, p. 126, 
tradução livre). 
24 O estoicismo faz a seguinte distinção triádica da religião em: teologia fabularis (teologia mítica), 
theologia naturalis (teologia natural) e theologia civilis (teologia política). Segundo esta distinção, a 
“teologia mítica” deveria ser entregue aos poetas e a “teologia natural” aos filósofos, competindo a 
determinação da “teologia política” aos magistrados ou príncipes de uma determinada comunidade 
política (SÁ, s/d, p. 01). 
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Logo no início do terceiro capítulo, cujo o título recebe o mesmo nome da 

referida obra, Schmitt (1996, p. 109, grifo nosso) sinaliza sua acepção descritiva da 

teologia política quando sustenta que: 

 

Todos os conceitos expressivos da moderna doutrina de Estado 
são conceitos teológicos secularizados. Não só pela sua evolução 
histórica, por terem sido transferidos da teologia à doutrina do 
Estado, na qual, por exemplo, o Deus todo-poderoso tornou-se 
um legislador onipotente, mas também em sua estrutura 
sistemática, cuja compreensão é necessária para um enfoque 
sociológico desses conceitos 

 

Nessa afirmação, Sá identifica que o conceito de teologia política defendido 

por Schmitt, possui dois aspectos diferentes: o primeiro faz uma analogia estrutural 

entre os conceitos teológicos e os políticos, tendo ambos uma estrutura comum; o 

segundo refere-se à transferência dos conceitos da esfera teológica para a esfera 

política, fato que possibilitaria um melhor entendimento sobre a origem da política 

moderna (SÁ, s/d, p. 02). Desse modo, para Schmitt não seria possível compreender 

as modernas teorias do Estado, sem atentar-se para o processo de secularização, 

no qual os conceitos da teoria do Estado encontram sua origem na esfera da 

religião. 

É justamente o argumento de que a doutrina do Estado possui conceitos 

teológicos secularizados, que possibilita a Schmitt o desenvolvimento de sua teoria 

sobre a soberania. Desse modo, Schmitt apropria-se do princípio da autoridade na 

teologia, para justificar o poder do soberano na política. Assim, “o reconhecimento 

de uma analogia entre o papel de Deus diante do mundo e o papel de um poder 

soberano diante da comunidade política implica aqui a defesa da soberania política” 

(SÁ, s/d, p. 05). Essa constatação a respeito da soberania política entra em conflito 

com a concepção normativista presente na obra de Hans Kelsen, visto que a 

soberania política se desvincula do jurídico. Com base nessa afirmação de Schmitt, 

Sá (s/d, p. 03, grifo nosso) elucida que: 

 

A partir de uma tal caracterização, Schmitt estabelecerá uma 
analogia entre a função do milagre na teologia e a função do 
poder soberano na esfera política, contrapondo ao deísmo 
normativista uma teologia teísta, filiando-se numa tradição contra-
revolucionária em que se associa a pensadores como Joseph de 
Maistre, Louis de Bonald e José Donoso Cortés, e determinando o 
poder soberano por estar acima da ordem jurídica, isto é, pela 
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possibilidade de, caso entenda necessário, decidir uma 
excepção à vigência da norma. 

 

Desse modo, após a realização, até aqui, de uma breve análise do 

pensamento de Schmitt a respeito da Teologia política, mais precisamente na 

afirmação de Schmitt sobre o a fato da moderna doutrina de Estado basear-se em 

conceitos teológicos secularizados, serão analisados os conceitos de exceção e 

decisionismo na Teologia Política. 

 

3.2. O Conceito de Exceção em Schmitt 

 

Para tratar dos conceitos de exceção e posteriormente de decisionismo, não 

se pode deixar de abordar a questão da soberania que interliga esses dois conceitos 

no pensamento schmittiano. Novamente, ressalta-se o fato de que o presente 

trabalho não tem a pretensão de esgotar a fecundidade dos debates sobre a 

exceção e o decisionismo no pensamento de Schmitt, mas sim objetiva traçar 

considerações a respeito desses conceitos, que levarão a uma reflexão sobre os 

motivos pelos quais essas teorias vêm sendo resgatadas nos dias de hoje. 

Schmitt, logo no início de sua obra Teologia Política (1922), evidencia a 

relação entre os conceitos de soberania e estado de exceção, no momento em que 

define que “o soberano é aquele que decide sobre o Estado de exceção” (SCHMITT, 

1996, p. 87). Dessa forma, segundo o jurista, “uma norma genérica, como se 

apresenta a norma jurídica válida, não pode nunca assimilar uma exceção absoluta 

e, portanto, nunca justificar totalmente a decisão tomada em um verdadeiro caso de 

exceção”. (SCHMITT, 1996, p. 87) 

O jurista alemão define a soberania como o ponto culminante do poder, tendo 

em vista que a sua aplicação não se restringe simplesmente ao plano teórico, mas 

aplica-se, principalmente, no caso concreto excepcional. Segundo Schmitt (1996, p. 

88): 

 

O caso excepcional, aquele caso não circunscrito na ordem jurídica 
vigente, pode ser no máximo definido como um caso de emergência 
extrema, de perigo à existência do Estado ou algo assim, mas não 
pode ser circunscrito numa tipificação jurídica. É só esse caso que 
torna atual a questão do sujeito da soberania, isto é, a questão da 
soberania em geral. Não se pode determinar com clareza precisa 
quando ocorre um caso emergencial, como também não se pode 
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enumerar o que pode ser feito nesses casos, quando se trata 
realmente de um caso emergencial extremo que deva ser eliminado. 
Um pressuposto, como por exemplo, o teor da competência, deve ser 
necessariamente irrestrito. No sentido do Estado de direito não há, 
portanto, nenhuma competência, nesse caso. 

 

Dessa forma, no caso de extrema necessidade, a norma jurídica é falha e 

insuficiente para resolver o que escapa do ordenamento. Segundo Schmitt, é 

exatamente na situação concreta onde se coloca em xeque o poder soberano da lei. 

Nesse caso específico, caberá ao soberano decidir sobre essa questão. Desse 

modo, “Nótese que Schmitt cuidadosamente evita usar el término poder para decidir, 

pues ello habría implicado que se trataba de un poder dado por la ley. Para él lo que 

importa es auctoritas y no potestas”25 (SAMIR, 2006, p. 130). 

Para Schmitt (1996, p. 88), o soberano se situa dentro e fora do ordenamento 

jurídico. Nesse sentido o jusfilósofo assevera que: 

 
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. 

   

Assim sendo, verifica-se que para Schmitt a exceção é o oposto da regra. 

Todavia, ao decidir sobre a exceção o soberano também estará decidindo sobre a 

regra, visto que a regra não pode determinar com exatidão quando a exceção 

surgirá, porque a norma jurídica é incapaz de antecipar o anormal. Desse modo, é 

papel do soberano decidir não só sobre a exceção, mas também cabe a ele decidir 

sobre a normalidade (SAMIR, 2006). 

Schmitt denúncia que os modernos Estados de direito não têm interesse 

prático no que diz respeito ao conceito de soberania, pois suas preocupações estão 

voltadas para o “estado de normalidade”. Desse modo, quando estão diante de uma 

situação excepcional, sentem-se confusos sobre a existência da ordem no estado de 

exceção. De acordo com Schmitt: 

 

Como o Estado de exceção ainda é algo diferente da anarquia e do 
caos, no sentido jurídico a ordem continua subsistindo, mesmo 

                                                 
25 Note-se que Schmitt cuidadosamente evita o uso do termo poder para decidir, pois isso implicaria 
que era um poder dado pela lei. Para ele o que importa é auctoritas e não potestas (SAMIR, 2006, p. 
130, tradução livre). 
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sem ser uma ordem jurídica. A existência do Estado mantém, 
nesse caso, uma indubitável superioridade sobre a validade da 
norma jurídica. A decisão liberta-se de qualquer ligação normativa e 
torna-se num certo sentido, absoluta. No caso da exceção o Estado 
suspende o direito em função de um, por assim dizer, direito à 
autopreservação. Os dois elementos do conceito “ordem jurídica” 
chocam-se entre si e provam sua independência conceitual. Como 
no caso normal, em que o momento independente da decisão pode 
ser reduzido a um mínimo, no caso da exceção a norma é eliminada. 
Mesmo assim, o caso de exceção continua acessível ao 
reconhecimento jurídico, porque ambos os elementos, tanto a norma 
quanto a decisão, permanecem no âmbito jurídico. (SCHMITT, 1996, 
p. 92) 

 

É possível constatar que Schmitt indica para ocupação do cargo de soberano 

a figura do ditador comissário. Em sua obra Die Diktatur26 (A Ditadura), Schmitt 

potencializa seus argumentos em favor do ditador comissário. Sobre a atuação do 

ditador comissário, o jusfilósofo alemão (1968, p. 41-42, grifo nosso) argumenta que: 

 

La frase dictamen rationis ha passado desde la escolástica al 
derecho natural, aplicándolo también a la pena y a otras 
consecuencias jurídicas dictadas por la ley. Si la representación de 
un dictado resultara de la meditación racional, tal 
representación seria independiente de las consecuencias del 
interés puramente técnico. Em el curso de una investigación más 
extensa siempre se demostrará de nuevo que el contenido de la 
actividad del dictador consiste en lograr un determinado éxito, algo 
“que poner en obras”: el enemigo debe ser vencido, el adversario 
político debe ser apaciguado o aplastado. Siempre depende de 
la “situación de las cosas”. Puesto que hay que lograr un éxito 
concreto, el dictador tiene que intervenir inmediatamente con 
médios concretos en el transcurso causal del acontecer. El 
dictador actúa; el dictador es, para anticipar una definición, 
comissário de acción; es ejecutivo, en contraposición a la simple 
deliberación o al dictamen judicial, al deliberare y consultare. Por 
ello, cuando se trata del caso extremo, no puede observar 
normas generales. Porque si el medio concreto para el logro de un 
éxito concreto (como por ejemplo lo que puede hacer la policía para 
mantener la seguridade pública) puede ser calculado em tempos 
normales con una cierta regularidad, en caso de necesidad 
solamente puede decirse que el dictador puede hacer todo lo que 
exija la situación de las cosas.27 

                                                 
26 É o primeiro texto em que vemos uma análise completa da exceção em Carl Schmitt, que está em 
seu livro sobre o conceito de ditadura. Este é um livro escrito originalmente em 1921 e nele Schmitt 
analisa o conceito de ditadura em relação ao conceito de governo liberal e democrático. Para Schmitt 
a ditadura aparece como o governo de um indivíduo ou de uma classe, e é concebida como um 
estado necessário de emergência. Para Schmitt a ditadura pode implicar a violação dos princípios 
democráticos e liberais (SAMIR, 2006, p. 133). 
27 A frase a razão dita foi passada da escolástica à lei natural, aplicando-se também à penalidade e a 
outras consequências legais ditadas pela lei. Se a representação de um ditado resultou da meditação 
racional, tal representação seria independente das consequências do interesse puramente técnico. 
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Partindo dessas afirmações feitas por Schmitt na passagem acima citada, 

sugere-se que para o jurista alemão, a decisão se apresenta como algo que precede 

a ordenação jurídica. A recuperação feita por ele do termo dictamen rationis (a razão 

dita), deduz a sua intenção em dar legitimidade (pois o ditador está sempre em 

prontidão para servir o Estado) e, por consequência, autoridade para que o ditador 

comissário “encarne a própria constituição”. 

Segundo Schmitt, é justamente a decisão que define a essência da 

autoridade estatal, portanto, “a autoridade prova que, para criar o direito, ela não 

precisa ter o direito” (SCHMITT, 1996, p. 93). Tal constatação, torna o Direito 

“situacional”, que poderá transitar da normalidade para a exceção, de acordo com a 

conveniência do soberano que decide sobre a “normalidade”. 

Por fim, cabe destacar como exemplo da aplicabilidade da exceção, o trazido 

pela própria Constituição da República de Weimar. No caso de Weimar, a aplicação 

do estado de exceção se daria pela suspensão parcial do ordenamento jurídico de 

maneira situacional. Desse modo, foi possível constatar que os direitos 

fundamentais garantidos pela Constituição de Weimar, foram suspensos pelo 

“Decreto para a proteção do povo e do Estado” promulgado por Adolf Hitler no dia 28 

de fevereiro de 1933. O próprio art. 48 da referida constituição é um exemplo de 

aplicação do estado de exceção parcial. 

 

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 reestabelecimento 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 [Grundrechte], estabelecidos 
nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124, e 153.28 

                                                                                                                                                         
No decurso de uma investigação mais extensa, será sempre mostrado novamente que o conteúdo da 
atividade do ditador é conseguir um certo sucesso, algo "para colocar em obras": o inimigo deve ser 
derrotado, o adversário político deve ser apaziguado ou esmagado. Depende sempre da "situação 
das coisas". Uma vez que é necessário alcançar um sucesso concreto, o ditador tem que intervir 
imediatamente com medidas concretas no curso causal dos acontecimentos. O ditador age; O ditador 
é, para antecipar uma definição, Comissário da ação; é um executivo, em oposição à simples 
deliberação ou à opinião judicial, deliberando e consultando. Então, quando se trata do caso extremo, 
ele não pode observar as regras gerais. Porque se o meio concreto para a realização de um sucesso 
concreto (como por exemplo o que a polícia pode fazer para manter a segurança pública) pode ser 
calculado em tempos normais com uma certa regularidade, se necessário somente pode-se dizer que 
o ditador pode fazer o que a situação das coisas exige (SCHMITT, 1968, p. 41-42, tradução livre). 
28 Artikel 48. Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen 
obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht 
anhalten. Der Reichspräsident kann wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und 
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Por fim, verifica-se que o valor independente da decisão é tratado por Schmitt 

como fator fundamental para a decretação do Estado de exceção, seja ele total ou 

parcial. Schmitt enfatiza a sobrepujança da decisão em relação a norma 

pressuposta, ao afirmar que “não é com a ajuda de uma norma que se confere a 

competência a alguém, mas o inverso; é a partir de uma imputação que se 

determina o que é norma e precisão normativa”. (SCHMITT, 1996, p. 106) 

Assim, encerramos este capítulo que tratou de algumas das possíveis 

interpretações sobre o conceito de exceção em Schmitt. Na sequência será 

abordado o conceito de decisionismo em Schmitt, a partir da interpretação feita por 

Alexandre Franco de Sá. 

 

3.3. O conceito de Decisionismo em Schmitt 

 

O conceito de decisionismo em Schmitt, tem intrínseca relação com sua visão 

sobre a teologia política. Apesar da ciência da existência de inúmeras interpretações 

de comentadores sobre esse conceito, nosso enfoque será dado a compreensão do 

decisionismo como ficção jurídica, apresentado por Alexandre Franco de Sá. 

Sá, levanta a tese apresentada por Schmitt anterior a Teologia Política, 

quando na obra A Ditadura, o jusfilósofo alemão defende a ideia de que a decisão 

sobre o estado de exceção, se encontrava no âmbito do ordenamento jurídico como 

normativamente indeterminada. É exatamente nessa afirmação de Schmitt, que Sá 

visualiza o âmago do decisionismo no pensamento schmittiano. Dessa forma, o 

decisionismo surge da possibilidade de se efetivar o direito sem a sua intermediação 

com o normativo. Ou seja, o decisionismo se consolida quando a decisão sobre a 

ordem ou a “situação normal” é tomada sem qualquer vinculação com a norma 

jurídica (SÁ, 2009, p. 5).  

Sá (2009, p. 5, grifo nosso), identifica no pensamento schmittiano, o 

desdobramento de duas “ordens” no caso concreto em que a exceção se apresenta 

da seguinte forma: 

                                                                                                                                                         
Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht 
einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 
124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen. (Die Verfassung des 
Deutschen Reiches, "Weimarer Reichsverfassung", art. 48, 1919.) 
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A excepção surge, segundo Schmitt, justamente como a situação 
concreta que permite esta separação entre ordem e ordem jurídica: 
numa situação excepcional e urgente, a ordem e a condição da 
ordem (o Estado) tem uma prioridade sobre a ordem jurídica, e a 
decisão manifesta, dentro do âmbito jurídico, a sua irredutibilidade à 
norma. Como escreve Schmitt: “A existência do Estado dá aqui 
provas de uma indubitável supremacia sobre a validade da norma 
jurídica. A decisão liberta-se de qualquer vínculo normativo e torna-
se, em sentido autêntico, absoluta. No caso de excepção, o Estado 
suspende o direito em virtude, como se diz, de um direito de auto-
conservação. Os dois elementos do conceito ‘direito-ordem’ surgem 
aqui um diante do outro e provam a sua autonomia conceptual”. 

 

Assim sendo, verifica-se a intenção de Schmitt em defender a tese de que 

existe uma separação entre a “ordem” (que será pautada pelo decisionismo em 

defesa do Estado) e a “ordem jurídica” (que se enquadra nos preceitos normativos 

do direito). Dessa forma, é evidente que, na passagem citada acima, Schmitt opta 

pela prioridade do Estado sobre o direito. 

Todavia, Sá contesta essa prioridade de Schmitt ao realizar o resgate de uma 

obra do jusfilósofo alemão publicada em 1914, intitulada como Der Wert des Staates 

(O valor do Estado). Neste texto, Schmitt apresenta posição contrária a tese 

apresentada anteriormente, ao expor a tese da supremacia do direito sobre o 

Estado. Nas palavras de Schmitt, “não é o direito que é explicado a partir do poder, 

mas o poder a partir do direito” (SCHMITT, s/d, p. 24, apud SÁ, 2009, p. 6). É 

justamente a partir dessa divergência entre o Schmitt da Teologia Política e do 

pretérito Schmitt resgatado através do texto Der Wert des Staates, que Sá analisa a 

questão do decisionismo como ficção jurídica. 

Em sua obra sobre o valor do Estado, Schmitt define o direito relacionando-o 

a um plano normativo e ideal, que não se relaciona com o plano factual. Assim, Sá 

(2009, p. 7) explica a aproximação desse entendimento do direito em Schmitt 

representado por um “direito natural” ao afirmar que: 

 

O direito não poderia ser assim determinado em função da 
positividade do poder e seria constituído, nessa medida, como um 
direito natural (o termo é usado pelo próprio Schmitt). Contudo, um 
tal “direito natural” não poderia surgir, como o “direito natural 
tradicional”, sob a forma da remissão a um poder alternativo ao poder 
fáctico do Estado, aparecendo diante dele como o património daquilo 
a que a doutrina católica tinha chamado uma potestas indirecta. 
Assim, dir-se-ia que o “direito natural” a que Schmitt alude consiste 
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num direito que, sendo independente do poder, não pode encontrar-
se separado dele, não podendo deixar sempre de remeter para este 
mesmo poder como a condição de possibilidade da sua efectivação. 

 

Desse modo, Sá enfatiza que Schmitt propõe uma noção do “direito natural” 

“sem naturalismo”, pois é natural na medida em que é autônomo em relação ao 

poder, mas, ao mesmo tempo, não é natural porque não há de fato uma separação 

entre o poder e o direito, apenas a diferenciação entre o poder e o Estado. 

Sá explica o mesmo dualismo feito por Schmitt em seu texto Die Sichtbarkeit 

der Kirche (A visibilidade da Igreja). Assim como o Estado se apresenta como servo 

do direito (pois este não consegue efetivar seu poder sozinho devido a sua 

transcendência), a Igreja aparece como uma serva da verdade na religião. Desse 

modo, o Estado por intermédio da lei cumpre o papel de efetivar o direito, assim 

como a autoridade religiosa cumpre o papel de efetivar a ordem divina (SÁ, 2009). 

Dessa forma, verifica-se a função da mediação que deve ser efetivada tanto 

pela Igreja, como pelo Estado. O papel da igreja se diferencia do Estado na medida 

em que: naquela a mediação ocorre a partir de cima, pois é a visibilização de Deus 

entre os homens; já neste como o direito não passa de um ideal quando está fora de 

sua mediação pelo Estado, ocorre a partir de baixo. 

Sá, ressalta a tese levantada por Schmitt de que a Igreja encontra sua 

fragilidade na mediação dado que não se localiza no plano fático, mas sim no plano 

transcendente e divino. Essa fragilidade foi reforçada pelo crescimento do 

movimento ateísta, chamado por Schmitt de “era da imediação”29. 

O crescimento do anarquismo no século XIX, juntamente com os avanços do 

liberalismo no século XX, são para Schmitt os maiores sintomas da queda da 

mediação da Igreja e, consequente, do direito pelo Estado. 

De acordo com Sá, o aumento do descrédito da mediação da ideia do direito 

através do Estado, fez rebaixar o Estado a simples função do exercício de um poder 

fático. Desse modo, Sá explica que o desenvolvimento do decisionismo em Schmitt 

surge da indagação sobre a possibilidade ou não de defender a decisão sem 

recorrer à mediação do Estado (SÁ, 2009, p. 10). 

Donoso Cortés, contrarrevolucionário abordado no segundo capítulo deste 

trabalho, já havia se antecipado em dar uma resposta a referida indagação. Como 

bem explica Sá (2009, p. 10): 

                                                 
29 Schmitt, s/d, p. 108, apud SÁ, 2009, p. 9. 



 

 

48 

 

Em 1849, confrontado com a impossibilidade de recorrer à 
legitimidade para justificar a decisão, Donoso Cortés defendia a 
necessidade de, mesmo sem legitimidade, decidir. A sua defesa de 
que o General Narváez pudesse decidir ditatorialmente é apenas o 
reconhecimento de que, mesmo num horizonte em que não há 
legitimidade e, por conseguinte, só pode haver ditadura, mesmo num 
horizonte em que não se reconheça a decisão como uma mediação 
da ordem, essa mesma decisão não pode deixar de ter lugar. 

 

Donoso opta pela decisão autoritária, pois não nega que uma decisão precisa 

deve ser tomada mesmo sem a medição do direito pelo Estado. Nas Palavras de 

Donoso: 

 

Trata-se de escolher entre a ditadura da insurreição e a ditadura do 
Governo; neste caso, eu escolho a ditadura do Governo, como 
menos pesada e menos afrontosa. Trata-se de escolher entre a 
ditadura que vem de baixo e a ditadura que vem de cima: eu escolho 
a que vem de cima, porque vem de regiões mais límpidas e serenas; 
trata-se de escolher, por último, entre a ditadura do punhal e a 
ditadura do sabre: eu escolho a ditadura do sabre, porque é mais 
nobre. (CORTÉS, s/d, p. 322-323, apud SÁ, 2009, p. 11) 

 

Schmitt, assumindo as teorias de Donoso em sua Teologia Política, passaria 

a tratar o decisionismo, como bem explica Sá, ponderando a decisão sem recorrer 

ao uso da mediação. Em outras palavras, a decisão poderá ser validada sem a 

necessidade da mediação como fundamento último. 

Assim sendo, na Teologia Política, ao tratar do direito como “situacional”, 

Schmitt passa a pensar a decisão sem a sua necessária vinculação a mediação, 

mas sim a partir do nada. Porém vale destacar a pergunta feita por Sá, sobre como 

se justificaria um decisionismo puro e simplesmente do nada, sem se referir a 

mediação que sempre justificou a decisão? 

O ponto crucial do diálogo deste trabalho sobre o decisionismo como “ficção 

jurídica” encontra-se fundamentado na resposta a referida indagação. Em resposta a 

essa pergunta, Sá (2009, p. 12) diz que: 

 

Um tal fundamento encontra-se sobretudo na obra de Vaihinger30 de 
1911, Die Philosophie des Als Ob, de que Schmitt faz uma recensão, 
intitulada “ficções jurídicas”, em 1913. Pensar a decisão sem a 

                                                 
30 Filósofo alemão responsável, dentre outros assuntos, por estudos relacionados ao tema das 
ficções jurídicas. Publicou a obra “A filosofia de como se” em 1911. 
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mediação, tal como Schmitt faz a partir da primeira tese de Politische 
Theologie, não é pensar a decisão tal como ela é em si mesma. Pelo 
contrário: tal corresponde a pensar a decisão segundo uma 
perspectiva que não esgota a sua realidade, mas que permite dotá-la 
de uma eficácia que a consideração de toda a sua realidade não 
poderia permitir. Por outras palavras: tal corresponde a pensar a 
decisão como uma “ficção jurídica”. 

 

Adotando o decisionismo como ficção jurídica, Sá explica que Schmitt 

passaria a defender a decisão na esfera política e jurídica, em contraposição a Hans 

Kelsen, sendo que este pensa na chave do direito como uma realidade puramente 

normativa, em que a decisão estaria estritamente vinculada à norma jurídica. Assim 

sendo, a separação entre Estado e direito seria a caracterização da “ficção jurídica” 

(SÁ, 2009, p. 14). 

Sá reforça o fato de que Schmitt refuta a teoria de Kelsen, exatamente no seu 

aspecto fictício do direito que se resume a um sistema normativo fechado, fato que 

impossibilita a efetivação do direito no plano normativo. 

Nesse embate entre os dois tipos de ficções, Sá (2009, p. 15) constata que: 

 

se o decisionismo consiste numa ficção jurídica, dir-se-ia que, ao 
criticar Kelsen em função do carácter fictício da sua teoria, Schmitt 
apresenta uma ficção contra outra ficção – a ficção jurídica de uma 
decisão pura contra a ficção jurídica de um direito puro –, 
defendendo a primeira em função da eficácia e da fecundidade 
prática que a segunda não poderia ter. 

 

Sá identifica no decisionismo de Schmitt que, o fato de o jurista alemão 

enunciar que a decisão considerada normativamente, vem do nada, não significa 

dizer que a decisão vem literalmente do nada, pois ela poderá ser considerada 

normativamente e, sendo assim, “só o pode ser sob a determinação negativa de não 

ter origem numa norma e de não ser normativamente vinculada” (SÁ, 2009, p. 16).  

A possibilidade de interpretação que se chega, em concordância com 

interpretação de Alexandre Franco de Sá, sobre o decisionismo schmittiano como 

ficção jurídica é que sua necessária remissão da decisão à mediação, encontrará 

fundamento último em sua teologia política. Diferente de Kelsen que fundamenta sua 

ficção jurídica normativista, afastando a representação da soberania de modo a 

despersonalizar o Estado, para encontrar sua razão última numa norma hipotética 

fundamental. Schmitt se apoia em sua tese proferida no terceiro capitulo da Teologia 

Política, onde afirma que “todos os conceitos expressivos da moderna doutrina do 
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Estado são conceitos teológicos secularizados” (SCHMITT, 1996, p. 109), para 

justificar seu decisionismo como ficção jurídica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, buscou inicialmente demonstrar o contexto histórico da 

República de Weimar em que esteve inserido o jusfilósofo alemão Carl Schmitt. 

Período entre 1919 a 1933 marcado por intensos conflitos políticos, econômicos e 

ideológicos, que resultaram na derruba da República democrática e na posterior 

consolidação do nacional-hitlerismo. 

Objetivou-se também, demonstrar o vínculo de Carl Schmitt com os autores 

Ernest Jünger e Donoso Cortés, contrarrevolucionários que influenciaram 

diretamente nas críticas de Schmitt sobre o sistema parlamentar e desenvolvimento 

de sua teologia política. 

O ponto culminante do trabalho, foi a abordagem dos conceitos de exceção e 

decisionismo na obra de Schmitt. Sobre a exceção foram analisados principalmente 

sua relação com a soberania e a possibilidade de decretação do estado de exceção 

pela decisão soberana. No que se refere a abordagem do decisionismo, o enfoque 

foi dado a interpretação feita por Alexandre Franco de Sá, que tratou do 

decisionismo schmittiano como uma ficção jurídica, fundamentado pela mediação 

através do teológico político. 

Cabe nessas considerações finais, ressaltar os devidos cuidados em se 

resgatar as teorias de Schmitt. O jusfilósofo ficou caracterizado por sua peculiar 

forma de elaboração de conceitos que abordam a soberania, o estado de exceção, 

as viscerais críticas ao sistema parlamentar liberal, dentre outros temas. Devemos 

nos atentar ao fato de que as propostas apresentadas por Schmitt como solução aos 

problemas enfrentados pela democracia contemporânea, carregam consigo seu 

conservadorismo, autoritarismo e visão extremamente pessimista sobre o que 

entendemos hoje por estado democrático de direito. 

É importante ressaltar que a análise de sua obra deve seguir o viés do diálogo 

crítico sobre suas teorias, sem deixar-se levar pela sedução de suas críticas 

principalmente as que se referem a eliminação do sistema parlamentar democrático, 

em prol de uma ditadura comissária. Não podemos esquecer o fato de que Schmitt 

nunca renunciou à sua lealdade ao regime nazista, responsável por uma das mais 

terríveis tragédias da humanidade no século XX. É válida a análise de suas teorias 
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para que sejam contestadas e, quando possível, refutadas. O que não pode 

acontecer é o resgate intencional e até mesmo desavisado das teses de Schmitt, em 

apoio a um Estado antidemocrático, autoritário e reacionário. 

Infelizmente, com as cada vez mais frequentes crises dos Estados 

democráticos, Schmitt é um teórico que vem sendo resgatado nas críticas a 

democracia no capitalismo contemporâneo. Em acordo com o alerta feito por Atilio 

Boron e Sabrina González, não podemos cometer o erro absurdo de resgatar um 

dos maiores inimigos do pluralismo político e do Estado democrático de direito. 

Devemos analisar suas críticas a democracia contemporânea como forma de corrigir 

os possíveis erros cometidos no processo democrático no sentido de seu 

aperfeiçoamento, sem a intenção de destruir o Estado democrático de direito. 
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