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A estrutura estatal no mundo moderno sofre constantes mutações em 
sua formação a fim de adequar-se à evolução da sociedade. O poder sobe-
rano, e em particular nas sociedades democráticas, sofre com o paradigma 
da sua legitimidade. A atuação do político não mais reflete os anseios da 
coletividade. O Estado moderno, ocultando-se em ideologias de massa, 
invade cada vez mais a esfera do indivíduo para a suposta proteção do 
próprio indivíduo e do Estado. Ocorre a usurpação do poder soberano 
para a satisfação de interesses pessoais. Busca-se a proteção dos direitos do 
indivíduo retirando dele seus próprios direitos. Cada vez mais, situações 
excepcionais tornam-se regra. Cria-se um estado de exceção permanente, 
onde em prol da lei a mesma é violada. Tal movimento não se restringe 
a ditaduras e Estados semelhantes, mas invade os Estados democráticos 
atuais, inclusive o Estado brasileiro. O estado de exceção é algo muito an-
tigo, tendo raízes ainda decorrentes do direito romano. Contudo, seu estu-
do mais aprofundado surge com o nascimento das ditaduras e dos Estados 
totalitários no início do século XX. Os horrores vistos na sociedade nazista 
e em outras ditaduras em países africanos são pontos notórios do estado 
de exceção. Entretanto, tal fato não se limita a esses exemplos e irradia-se 
a todos os aspectos da sociedade, inclusive acobertados por ideologias de 
controle de massa. A força da economia transpassa seu campo de atuação 
e influencia de forma decisiva a atuação política estatal. O interesse social 
desfaz-se em detrimento das exigências econômicas. Em contrapartida, 

nota do autor
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surgem movimentos de resistência à invasão estatal nas esferas individuais 
dos seus integrantes e o respeito aos direitos estabelecidos e a lei vigente. 
A redescoberta do político e o respeito ao pluralismo tornam-se essenciais 
para a proteção e o desenvolvimento da sociedade como um todo.



XIII

sumário

PREFÁCIO ............................................................................................... XV

APRESENTAÇÃO .................................................................................. XXIII

INTRODUÇÃO ...................................................................................... 1

CAPíTulO 1

A EXCEÇÃO EM CARL SCHMITT - O POLÍTICO, A 
SOBERANIA E A EXCEÇÃO .............................................................. 5

1.1 Noções gerais .................................................................................. 5
1.2 Do político ...................................................................................... 6
1.3 Da soberania ................................................................................... 15
1.4 Da exceção ....................................................................................... 23

CAPíTulO 2

O ESTADO DE EXCEÇÃO ................................................................. 33
2.1 Raízes históricas – Iustitium ........................................................ 34

2.1.1 Luto público .............................................................................. 40
2.2 Características ................................................................................. 42
2.2.1 O bando...................................................................................... 47

2.3 Formação de Estados totalitários ................................................ 52



XIV

CAPíTulO 3

O ESTADO DE EXCEÇÃO NAS DEMOCRACIAS 
CONTEMPORÂNEAS .......................................................................... 61
3.1 Estado de exceção econômico ......................................................... 70
3.2 Presença da exceção permanente no direito brasileiro ............... 76

CAPíTulO 4

O PLURALISMO E O RETORNO DO POLÍTICO ...................... 83

CONCLUSÃO ......................................................................................... 95

REFERÊNCIAS ....................................................................................... 99



XV

Toda regra tem exceção. E se toda regra tem 
exceção, então, esta regra também tem exce-
ção e deve haver, perdida por aí, uma regra 
absolutamente sem exceção.

Millôr Fernandes

Se alguém procurar instruções sobre o que é e como deve ser elabora-
do um prefácio, certamente encontrará uma descrição etimológica que diz 
ser aquilo “que se diz em primeiro lugar” ou de acordo com a sintaxe que 
diz ser o “texto que antecede o principal”. Verá, também, que um prefácio 
deve expor os motivos de uma obra e seus processos de elaboração, deve 
informar o conteúdo, temas centrais, a forma e metodologia utilizadas, 
falar sobre as entrelinhas do texto descrevendo e analisando-o e quem sabe 
até mesmo realizando um embate dialético com o texto em referência. E 
não para por aí, o prefácio deve seduzir o leitor. Ele deve levar o leitor a 
querer ler o livro. A estes que fizeram estas definições ou àqueles que um 
dia as leram gostaria de dizer primeiramente que poucos leitores leem pre-
fácios, por isso talvez não fosse necessário tantas exigências. E gostaria de 
dizer, também, que de todos os prefácios que li até hoje poucos conseguem 
levar essa tarefa a cabo. Me vem a memória dois. O primeiro do Professor 
Fernando Rey Puente e seu prefácio à edição brasileira da Introdução aos 
Diálogos de Platão de Schleiermacher. Seu prefácio é tão completo que 

PrEfácio
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se tornou melhor do que o texto de Schleiermacher. Talvez seja por que 
Fernando Rey tenha entendido corretamente o que esse hermeneuta diz 
sobre um interprete, que ele deve “interpretar o texto do autor melhor do 
que o próprio autor”. O segundo exemplo é um clássico, o Prefácio à 2ª 
edição da Crítica da Razão Pura de Kant, escrito pelo próprio Kant. O 
texto é tão completo e elucidativo que conheço pessoas que somente leram 
o Prefácio da Crítica e nunca leram o livro completamente. Bem, não sei 
se possuo os predicados, quase que super-humanos, para atender o que foi 
descrito acima. Contudo, desejo ir um pouco além de ser um texto que 
simplesmente “antecede o principal”. Desejo que este prefácio, se não te 
seduzir, pelo menos não te afaste da leitura do livro. 

Confesso que, quando fui convidado a prefaciar este livro, me senti 
honrado. Mas logo pensei: qual é meu mérito, minha virtude para receber 
essa honraria? Não conseguia encontrar. Então questionei o autor e amigo 
Milton Mattedi sobre sua escolha. Disse a ele, há pessoas mais capacitadas, 
e até citei alguns nomes, mas ele disse: “quero que seja você amigo”. Tal 
fato juntamente com leituras que fazia à época me levou a pensar que 
muitas coisas que ocorrem em nossas vidas, que consideramos boas ou 
más, não ocorrem, propriamente, por nossos méritos ou deméritos. Por 
mais que esse éthos faça parte do ocidente, graças, talvez, à teleologia da 
ética aristotélica, nem sempre é assim que acontece. Compreendo a ideia 
que diz que uma pessoa competente merece sucesso e a incompetente 
não, mas nossas relações humanas possuem muito mais circunstâncias do 
que somente a ideia de virtude. Às vezes, a ideia de virtude se torna quase 
que periférica, por mais que queiramos acreditar que ela é central. Por 
exemplo, pensemos em direitos fundamentais. Tais direitos não devem 
ser garantidos aos seres humanos por eles merecem ou não. Mas, por um 
ente ser um ser humano, a ele deve ser garantido este direito e ponto. Foi 
uma escolha da nossa sociedade. Uma pessoa não nasce em uma família 
com dificuldades financeiras ou com problemas de saúde e outra em uma 
família com recursos financeiros abundantes e saudável por mérito de 
uma e demérito de outra. Por mais que estabeleçamos, inconscientemente 
pelo menos, a virtude como princípio norteador da ação ética e política, 
se observarmos melhor nossas vidas, veremos que ela fundamenta muito 
pouco ou quase nada o campo das ações. Com isso, não esvazio a ética e a 
política de valores, mas somente de virtudes e convido a todos a olharem 
com mais ressalvas para a meritocracia que tentamos implantar em nossa 
sociedade, principalmente no campo do político. 



XVII

O leitor pode estar se perguntando, afinal, qual a relação desse dis-
curso com o Livro Estado de Exceção e Pluralismo Político? Ora, não é 
incomum tratarmos as questões políticas no campo das virtudes e não no 
campo do dever. Ao mesmo tempo, fazemos isso de forma esquizofrênica, 
pois sabemos que poucos governantes são “merecedores” de nossos votos. 
O livro de Mattedi consegue nos alertar para esta questão. Até que ponto 
a Política tem se esvaziado tanto do público que a ideia de “bem comum” 
e de “dever” possui pouco significado?

O leitor verá que o autor determina historicamente a origem, carac-
terísticas, limites e alcance do Estado de Exceção. Ele descreve e analisa 
exemplos de Estado de Exceção contemporâneos e alguns que se tornaram 
permanentes, comparando tais experiências à realidade brasileira. Por fim, 
ele nos convida ao retorno ao político, que significa, em suma, restabele-
cermos como princípio e fim das ações políticas a liberdade, o pluralismo 
e o espaço público. Esse retorno é tratado como condição de possibilidade 
para solucionar as mazelas constatadas e apresentadas no livro.

Para isso, o autor optou pelo seguinte trajeto: a partir de Carl Sch-
mitt ele apresenta o político e seu microcosmo, e como e com vistas a que 
fins, pelo poder de decisão, o soberano institui o Estado de Exceção. Ele 
retoma a história de Roma, a partir da interpretação de Agamben, como 
a fundamentação primeira do Estado de Exceção na ideia do iustitium. 
Sem se esquecer, claro, dos estados totalitários, como uma possibilidade 
eminente e seu uso distorcido do Estado de Exceção. Tratando da contem-
poraneidade, Mattedi nos mostra possíveis Estados de Exceção permanen-
tes e como ocorreu a mudança no eixo gravitacional, do político-jurídico 
para o econômico. No caso do Brasil, são apresentados como exemplos o 
caso da IPMF e da CPMF, as medidas provisórias e os decretos leis como 
propiciadores dessa realidade. Também a inoperância do legislativo e do 
judiciário, bem como os superpoderes do executivo não são esquecidos. A 
partir de Hannah Arendt, leremos que a solução para essa realidade é um 
retorno à noção de político, tendo o indivíduo como princípio e fim do 
coletivo e o Espaço Público como lugar, por excelência, para o exercício 
da liberdade a partir da discussão. 

Há vários pontos importantes neste livro, mas um deve ser ressalta-
do, sua atualidade. Se pensarmos em Democracia como o regime do eu e 
republicanismo como o regime do outro, a conciliação desses dois pontos, 
a princípio antagônicos, depende radicalmente do pluralismo. A Exceção, 
em termos políticos ou jurídicos, é à princípio contra o plural. Com apa-
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rência contraditória, tal mecanismo é, para a democracia, uma “faca de 
dois gumes”, pois o Estado de Exceção pode estabelecer as relações políticas 
a partir do eixo gravitacional do poder como fim em si, dizendo proteger 
aquilo que é retirado e que nunca retornará ou cumprindo sua função. Não 
há como prever o resultado. Contudo, se aplicada, como nos mostra Matte-
di, a partir do retorno ao político, tal Exceção pode se mostrar como con-
dição para o retorno à liberdade e ao pluralismo. E o soberano não precisa 
ser um “santo”, mas somente estar imbuído de um éthos público efetivo.

Tucidedes fala que as cidades não são “as muralhas e os barcos viúvos 
de homens, as cidades são seus cidadãos”. Aristóteles, entre suas definições 
do homem, uma das mais conhecidas é: o homem é um zonn politikós, 
se me permitem a tradução, um animal de cidade. Na Grécia clássica, 
havia duas expressões para caracterizar dois personagens, a princípio, con-
trastantes. O polités que pouco de diferencia do politikós e o idiòtés. Por 
polités era classificado aquele que se ocupava com o bem público, já o seu 
contrário, o idiòtés, traduzindo livremente, era aquele que se preocupava 
com o próprio umbigo. Hoje chamaríamos de individualista e no campo 
político aquele que não se preocupa com a esfera pública e tão somente 
com a privada. Cabe lembrar que esse termo que gerou o nosso idiota. 
Mas qual a relação entre Tucidedes, Aristóteles e os termos contrastantes? 
O lugar imaterial da cidade. O lugar do político é a pólis, o espaço público 
por excelência. A cidade a cada dia é formada mais por prédios do que por 
pessoas e as questões privadas e públicas passaram a ser imbricadas de tal 
forma que o político se tornou um agente de interesses. Como nos diz Re-
nato Janine em seu texto Democracia Versus República, o estado passou a 
representar somente o regime dos desejos, o que não é incorreto, pois isso 
é democracia, mas um estado republicano precisa de mais, necessita de 
um regime de abnegação, necessita do dever. Visualizamos facilmente no 
estado brasileiro um grande aspecto democrático, mas um baixo aspecto 
republicano. Retornar ao político é retornar à cidade e aos seus cidadãos 
e não ao clientelismo particularista, como vemos atualmente que faz do 
lugar político o lugar perfeito dos idiòtés.

Veremos que, por muito tempo na história, o político era a referência 
intelectual do desenvolvimento social. Hoje não é mais. E quem tomou 
esse lugar? Difícil de afirmar, mas ele parece esvaziado. Nem mesmo o 
ordenamento consegue trazer pra si essa responsabilidade. Talvez seja pelo 
fato de ser esse lugar do político o lugar do político e não de outro ente. Se 
faz necessário um retorno que ainda não ocorreu. O político deve voltar 
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para o seu microcosmo originário, pois se distanciou do público deixando 
o aspecto espiritual e programático de lado, tornando-se programático e 
subsistencial, particularista e clientelista. 

De acordo com Schmitt, político, soberano e decisão se unem no 
conflito inimigo-amigo. É a decisão política que interfere e norteia todos 
os campos do poder, inclusive o jurídico. A soberania sempre defende a 
nação (unidade política de um povo) e nunca o contrário. E o soberano se 
revela é nas situações limites, excepcionais, pois na normalidade ele dever 
seguir o ordenamento, ele é mais um. O Estado de Exceção é a medida que 
mostrará a verdadeira face do soberano, já que sua instituição deve ocorrer 
graças a uma situação limite que põe em risco a integridade do estado. 
O soberano o institui com vistas a acabar com o Estado de Exceção. A 
princípio pode parecer contraditório, mas não é. A função do Estado de 
Exceção é permitir o retorno à normalidade do ordenamento. E esse retor-
no acaba com o Estado de Exceção. Caso ele continue, corremos o risco 
do totalitarismo. E essa tarefa é hercúlea, de acordo com Schmitt, pois 
ele precisa articular a exceção preservando a integridade do ordenamento. 

A situação limite é a desintegração da nação, pois sem ela não há 
mais nenhuma outra instituição, seja política, econômica ou jurídica. A 
anomia é assim, uma premissa para o retorno à norma, anomia que foi 
gerada pela instabilidade extrema, não pelo soberano. Este, pelo Estado 
de Exceção, objetiva a normalidade. Assim, estabelece-se uma suspensão e 
não supressão das normas, mesmo porque as ações do soberano não são 
normas, apesar de possuírem poderes de leis. Elas são medidas. Já as leis 
no Estado de Exceção não possuem poder de normas, apesar de não deixa-
rem de ser normas, é uma “lei sem lei”. A Exceção fica no fio da navalha 
do restabelecimento da normalidade e da dominação. 

O Estado de Exceção não é causa do caos, mas efeito deste. Quando 
é causa, ele se torna um estado despótico, mas enquanto efeito não. Mas 
não é garantia que não possa se tornar, como já citamos. Basta o político 
na relação democrático-republicana não assumir seu papel de abnegação 
e sim atender aos desejos privados que o totalitarismo será o fim certo. 
O termo está desgastado ou até mesmo vazio de significação, mas se faz 
necessário um retorno ao “bem comum”, ao público. Isso não significa 
detrimento do privado, mas um retorno ao zoon politikós, ao animal de 
cidade em detrimento do idiòtés. 

Com simplicidade e elegância, este livro nos mostra que há um des-
compasso entre o ordenamento, o político e o povo. Há um conjunto de 
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pessoas banidas do estado. Nesse ambiente, não se vislumbra nação. O 
povo banido não se entende como nação, mas fora dela, sem lei comum a 
todos, mas com sua própria lei e soberania. Sem estado dentro do estado, 
pelo menos fisicamente, mas enquanto entes inexistentes. O privado assu-
me a primazia sobre o público. O desejo sobre abnegação.

O político gravita cada vez mais ao redor de grupos, de partes e não 
do todo, e a maior parte desse todo não vê o eco dessa gravitação, mas sua 
manipulação e sobre suas costas sente o peso da lei na pessoa da socieda-
de, da polícia e do judiciário. Cada vez mais vivemos a estadania e não a 
cidadania, como diria José Murilo de Carvalho, nos relacionamos com o 
Estado de forma clientelista e particularista. Nos falta republicanismo e 
entendimento que bem-estar não é somente econômico. Possuímos pelo 
menos dois mundos dentro do mundo, duas cidades dentro da cidade, 
dois brasis dentro do Brasil. Um privado que alcança seus desejos e outro 
público que está esquecido. Gera-se um contexto onde não é difícil justifi-
car a anormalidade, situações extremas.

O político, sagazmente, vê tal realidade e percebe que pode se utili-
zar dela e acaba por assumir o Estado de Exceção como uma técnica de 
governo e não um dispositivo. Justificam-se contextos, muitas vezes fictí-
cios, para justificar sua aplicação que passa da excepcionalidade à regra. 
A exceção hoje abarca não mais as situações limites, mas pseudolimites. 
Criam-se decretos-leis, editam-se medidas provisórias, e leis delegadas so-
bre pretextos de excepcionalidades que se tornam regra. A inoperância do 
legislativo e do judiciário contribui com o superfortalecimento do executi-
vo que acaba não respeitando o equilíbrio dos poderes. Essas exceções não 
desintegram o estado, nem colocam o ordenamento em risco eminente. 
Mas o fragiliza, produz um éthos perigoso. Como a rã que se colocada na 
água ainda fria e levada ao fogo morre cozida sem reclamar e ou fugir. 
Tal situação cria uma imagem da normalidade do excepcional esvaziando 
ainda mais as liberdades individuais e a primazia do público.

A partir de Hannah Arendt, Mattedi defende que a liberdade e o 
pluralismo são condições sine qua non para a efetivação de um Estado 
democrático e republicano, Estado que não fira suas instituições e que te-
nha o verdadeiro papel do político em cena. Não há liberdade sem espaço 
público, sem política, sem pluralidade, esta é uma “condição humana”.

Vemos nos povos gregos que a guerra se iniciava pelo discurso, pelo 
embate do logos, e somente depois ocorria as vias de fato. A cultura políti-
ca grega era eminentemente uma cultura do discurso e do convencimento. 
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Até parece que os gregos eram conscientes da capacidade ativa do discurso. 
O discurso como ação, ou melhor, o discurso como potencializador das 
ações políticas. Não há liberdade sem discurso e o discurso fora da Políti-
ca é vazio para fins de liberdade.

O retorno ao político é o ponto-chave para que um instrumento 
político-jurídico, o Estado de Exceção, possa ser útil à manutenção da 
democracia, afastando de riscos totalitários e Estados de Exceção perma-
nentes, submetidos a interesses privados, principalmente econômicos. Há 
que se considerar o homem livre e a comunidade política plural. Mas será 
que com todo o nosso personalismo cultural, como nos mostra Roberto 
DaMatta, com o valor que damos à casa, o privado em detrimento da rua, 
o público conseguiremos modificar esse éthos brasileiro? Boa leitura!

GIOVÂNIO AGUIAR
Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da 

Universidade do Estado de Minas Gerais
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O presente trabalho versa sobre tema que cada vez mais se encontra 
presente na sociedade contemporânea. 

O autor, de formação humanística, atento às questões de ordem so-
cial, filosófica, política e, ainda, com vastíssimo conhecimento jurídico, 
percebeu o Estado de Exceção sendo aplicado em diversas searas de ma-
neira distorcida de seu conceito. Trouxe a este trabalho discussão sobre a 
realidade e a necessidade de um reajuste da situação via discurso, o que, de 
fato, reflete o que é democracia. 

Partiu da análise da concepção do político feita por Schmitt, como 
a unidade de vontades na defesa da nação, passando pelo Estado de Exce-
ção, cuja figura do soberano surge em defesa do interesse público em si-
tuações extremas, para alcançar em Arendt o ideal pluralista da sociedade 
como solução democrática contemporânea. O autor utiliza-se da figura 
do iustitium trazida por Agamben pela qual o soberano, irrestritamente, 
atuava com amplos poderes para restabelecimento da normalidade den-
tro da sociedade. O ordenamento jurídico, diante do Estado de Exceção, 
era suspenso para que o conflito fosse solucionado e a paz social resta-
belecida. 

A grande crítica que se faz, dentro deste contexto, é justamente a 
inércia dos integrantes da sociedade que ignoram os abusos cometidos por 
pequenos grupos políticos dominantes nesse estado de excepcionalidade 
para satisfazer interesses pessoais. 

aPrEsEntação
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O desinteresse político da população proveniente da falta de pes-
soas questionadoras e críticas, da ausência de espaço público para discus-
sões e da própria abstenção do Estado em promover educação e favorecer 
políticas instigadoras da reflexão social abre caminho para a dominação 
totalitária velada de um Estado que é formalmente conclamado como 
democrático. 

A excepcionalidade surge como forma de atenuação e solução de gra-
ves situações não previstas no ordenamento, mas objetivando o bem-estar 
social. Na atualidade, a distorção do instituto vem ocorrendo em razão 
de interesses de grandes grupos econômicos e financeiros que pressionam 
o soberano que, por sua vez, promove um Estado de Exceção também 
por interesses próprios, seja através de criação de tributos emergenciais, 
seja através de medidas provisórias, instrumento legal contemporâneo da 
exceção. 

O que se observa em nosso Estado Democrático de Direito é que um 
pequeno grupo de pessoas, políticos, detentores de poderes legiferantes, 
frequentemente aprovam instrumentos legais para atender a grupos espe-
cíficos em nome de uma democracia que, de fato, não existe. 

Que Estado é esse que se diz democrático e não dá a adequada edu-
cação a sua população? Penso que a ignorância é fundamental para a ma-
nutenção de uma situação totalitária, onde um pequeno grupo domina, 
simplesmente fornecem as inúmeras “bolsas (família, escola)”, não incen-
tivam cursos profissionalizantes, adotam um sistema de educação onde 
o aluno não é reprovado, cuja consequência é a semialfabetização das 
crianças e adolescentes. A manipulação de nação ignorante é mais fácil. O 
direito ao voto, isoladamente, não é democracia.

O que se que percebe é que políticos querem ser eleitos, não têm 
compromisso com suas propostas e não se interessam pelas necessidades 
do povo. Com raras exceções felizmente, o Estado de Exceção, via projetos 
de lei, é constantemente colocado em pauta de votação, não com o intuito 
de beneficiar a população, mas de obter alguma vantagem pessoal, para si 
ou para pequenos grupos. 

O Estado de Exceção, nominado desta forma, já explica seu fim. 
Situações excepcionalíssimas devem ter tratamento diferenciado para ob-
tenção da paz social. O soberano deve ter discernimento e sabedoria para 
alcançar a necessidade da população. 

A obra não é uma abordagem de cunho dogmático-formalista, mas 
um trabalho jusfilosófico de orientação crítica que pretende a aproxima-
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ção acadêmica e reflexiva dos tópicos ligados ao tema. O que impressiona 
é como o Estado de Exceção vem sendo distorcido para alcançar interesses 
de pequenos grupos, aproveitando-se da incapacidade reflexiva da nação. 

O autor aborda finalmente a imprescindibilidade da solução arend-
tiana, via diálogo e compreensão do outro, viabilizando um ordenamento 
legítimo através de uma política do discurso, da liberdade e da dignidade 
humana. 

A obra, muito bem escrita e de didática louvável, traz leitura do Es-
tado de Exceção e as formas de uma redemocratização, partindo de prin-
cípios filosóficos, sociológicos, dogmáticos e de interpretação de textos 
legais. Boa leitura! 
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