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O livro cuida da abordagem do estado de exceção. Ele recapitula informações
históricas de Roma e as projeta para a atualidade. Busca evidenciar a nossa vivência
em permanente estado de exceção. Imediatamente ressalta a importância do tema, pois
sob a alegação de ameaça terrorista, muitos Estados acabam por apoiar ações
repressivas, autoritárias, restritivas etc. com o argumento de o Estado estar em
exceção. Enfrentar este tema é justamente algo contemporâneo e iminente.
1. Num primeiro, momento invoca-se a dificuldade de definir o termo estado de
exceção – relacionado com a guerra civil, a insurreição e a resistência (p. 12), além de
apresentar-se indeterminado entre o absolutismo e a democracia (p. 13). Seria uma
questão de Direito ou um fato político? A dificuldade está no limite entre a Política e
o Direito. Isso se torna periclitante quando são invocados os seguintes argumentos: a)
o estado de exceção é compreendido como períodos de crise política e não jurídica; b)
no entanto, a forma legal determina aquilo que não necessita ter a forma legal (p. 1112).
Os Estados contemporâneos, inclusive os denominados democráticos, estão a
invocar o estado de exceção no sentido de justificar suas ações políticas, e alcançar seus
objetivos (o autor invoca Hitler, que promulgou um Decreto para a proteção do povo
e do Estado que permaneceu durante 12 anos [p. 12-14]). Com isso, pode-se convocar
uma distinção francesa entre estado de exceção fictício e estado de exceção real (p. 13).
Além disso, o autor analisa algumas obras sobre o estado de exceção e destaca as
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encruzilhadas postas na abertura de um Estado constitucional democrático à
possibilidade de implementar o estado de exceção. Os pontos nevrálgicos estão nas
seguintes questões: a) possibilidade de esse estado deturpar a Constituição e
estabelecer um regime absolutista não-constitucional; b) possibilidade de esse estado,
transgredindo a Constituição (temporariamente), resguardá-la com a finalidade de
salvar a ordem dantes vigente. Nisso residem duas perspectivas: a primeira diz
respeito ao estado de exceção ser regulado por lei, ao passo que, na segunda, o estado de
exceção deve ser regulado por lei, pois iria de encontro à sua própria
finalidade/eficácia. Portanto, o autor lança a analogia do estado de exceção com o direito
de resistência, destacando um meio possível de não admitir as violações e abusos
contra os Direitos garantidos constitucionalmente. Essas duas figuras trazem uma
legitimação de ações extrajurídicas (p. 17-24).
O aspecto que chama atenção no estado de exceção é a necessidade; ela faz a lei
(nécessité fait loi) ou, conforme o adágio latino, a necessidade não tem lei (necessitas
legem non habet). Em última instância, o ilícito é transformado em lícito, pelo fato de
não serem aplicadas nem a força nem a ratio da lei pois, no estado de exceção, Fato e
Direito coincidem ou tornam-se indiscerníveis. Ainda destaca o autor que a
necessidade, ingenuamente considerada como puro fato, na verdade é um juízo
subjetivo (p. 24-49).
2. O autor retoma o debate do estado de exceção (Ausnahmezustand) na obra de
Schmitt: Die Diktatur und Politische Theologie. Schmitt tenta tornar articulável o
Ausnahmezustand e a Rechtsordnung. Ele ainda continua distinguindo algumas
categorias: para o operador fora do Direito, na ditadura comissária, existe a distinção
entre normas do Direito e normas de realização do Direito; para a ditadura soberana,
a distinção está entre Poder Constituinte e Poder Constituído. Isso devido à
suspensão, pela ditadura comissária, da incidência da Constituição para defender
sua existência (p. 53-57).
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A doutrina schmittiana concebe o estado de exceção como uma conjuntura, na
qual a oposição entre a norma e a sua concretização atinge o grau máximo, sendo que
o mínimo de vigência da norma compactua com o grau máximo de sua Anwendung.
Daí decorre a força de lei (Gesetzeskraft) produzindo confusão entre o Poder
Executivo (com seus decretos) e o Poder Legislativo (com as próprias leis) (57-63).
3. Agamben convoca um instituto do Direito Romano para servir de
paradigma do Ausnahmezustand, numa tentativa de explicá-lo. O iustitium era um
mecanismo empregado para salvar o Estado de sérios tumultus gerados por guerra
externa, insurreição ou guerra civil. Para proclamação do iustitium o Senado emitia
senatus consultum ultimum, pedindo aos cônsules, aos pretores, aos tribunos da plebe
ou a cada cidadão para tomarem medidas tendentes a proteger o Estado. O iustitium
tem como tradução, o significado de interrupção, suspensão do Direito, por isso ele
serve como paradigma. Destaca o autor que o tumultus é a única causa do iustitium
(p. 67-78).
O autor, após analisar o iustitium, chega às seguintes conclusões: a) o estado de
necessidade é um espaço sem Direito; b) é impensável ao Direito o vazio jurídico do
estado de exceção; c) os atos cometidos no iustitium escapam à classificação jurídica; d)
a força-da-lei decorre desse não-lugar (p. 79-80).
4. Seguem aqui as controvérsias entre Schmitt e Benjamin. Este último autor
vai tentar provar a realidade da violência (do estado de exceção) como possibilidade
para legitimar a violência revolucionária. Em resposta, Schmitt tenta trazer essa
violência para o campo jurídico (p. 83-98).
5. Nesse ponto, o autor vai destacar a passagem do significado do iustitium de
estado de exceção para o de luto público. Existe uma semelhança entre a manifestação
dessas duas figuras, a anomia. Logo, a nova designação para iustitium atrela-se ao
luto vivenciado pelo público na morte de uma “autoridade” e no tumulto que pode
ocorrer no funeral do soberano; portanto, a manifestação decorrente enseja o
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iustitium. Se a autoridade legal era confundida com a pessoa do soberano, a morte
dele resulta num estado de exceção; aí se localiza a provável ligação do luto público
com o estado de exceção – há solidariedade entre o Direito e a anomia (p. 101-111).
6. No início Agamben esboça a confusão entre auctoritas e potestas; confusão
não só acadêmica, mas também fática. O conceito de auctoritas é juridicamente amplo
e abrange o direito privado e o direito público. Após o desenvolvimento, o autor
conclui a vivência de um estado de exceção instaurado desde a Primeira Guerra
Mundial até a atualidade. Ele está a conduzir o mundo a uma guerra. A relação entre
o Direito e a vida e a vida e a sua não relação com o Direito, abre espaço a prática
humana da política (p. 115-133).
A problemática está na argumentação que sustenta o Estado contemporâneo,
fundamentalmente, em suas atitudes/ações políticas, tencionadas a instaurar uma
guerra ou ambientes favorecedores de atitudes autoritárias.
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