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RESUMO 

O estado de exceção, como oposição ao estado de Direito, é discutido 

principalmente a partir do filósofo italiano Giorgio Agamben, que se debruçou sobre as 

normas constituicionais que permitiam aos Estados europeus do início do Séc. XX 

decidir, arbitrariamente sobre onde e como o Direito pode ser aplicado ou suspenso e 

quais as consequências deste fenômeno para o pensamento político a partir dali. 

Este estudo se debruça sobre a teoria de Agamben afim de inferir se a 

organização do Estado brasileiro está sujeita às mesmas mazelas previstas por ele, 

tomando como base as ações dos agentes do Estado em situações de confronto entre a 

ordem política e reivindicações sociais, afim de entender se a violência surgida neste 

contexto possui caráter de estado de exceção. 

 

  



ABSTRACT 

The state of exception, as opposed to state of Law, is discussed by italian 

philosopher Giorgio Agamben, who addressed the issue of constitutional rules allowing 

European States of early 20
th

 Century to arbitrarily decide when and where exception 

should be used instead of Law and the consequences thereafter. 

This study looks at Agamben’s theory in hopes of perceiving if the Brazilian 

State is susceptible to the same dangers Agamben foretold. Taking as basis the behavior 

of agents of the State when faced with a confrontation between political order and social 

claim, so we try to comprehend if violence applied in such a context is indeed an act of 

exception. 

  



● Introdução 

Inacabada. 

Assim opera a ciência. 

Acredito ser possível estabelecer paralelos entre a topografia do conhecimento 

científico e a geologia. Em alguns locais, os movimentos são suaves. Áreas de 

formações antigas e que, passados os períodos conturbados de formação, encontram-se 

relativamente estabilizados, de tal forma que terremotos e erupções são tão raros que se 

consideram lendas. Assim também é o conhecimento. Algumas coisas são indiscutíveis, 

como um objeto que, lançado ao alto, eventualmente atingirá o chão. Ou que um dia 

seguirá uma noite, que foi precedida por outro dia. Outras áreas são suscetíveis a 

eventos sísmicos que, conquanto existentes, se encontram tão dispersos que somente 

especialistas dotados de equipamentos são capazes de encontrá-los. Exemplo disso em 

ciência podem ser encontrados a esmo, como quando é descoberto que um objeto 

incomum é parte da dieta nutricional de uma espécie animal. Outros locais são aqueles 

onde acontecem os grandes abalos. Terremotos cataclísmicos ou erupções totalmente 

inesperadas. Estas áreas também existem na ciência. Zonas com tanta energia potencial 

que, à menor adição de energia, explodem em forças destoantes, que brigam entre si por 

espaço, revirando, abalando e agitando o conhecimento a sua volta, até que a energia 

potencial se dissipe e a topologia epistemológica encontre um novo ponto de equilíbrio. 

Este processo irá se repetir, até que a maior parte da energia potencial se dissipe, e 

aquela região, que antes reagia a qualquer tentativa de mudança, se torna pacificada, 

podendo ser usada de alicerce para o descobrimento de novas zonas de tectonismo 

intenso, e nestas zonas se inicia um novo processo de construção de novo 

conhecimento. 

Alguns dos conceitos utilizados são daqueles que se encontram nesta área, 

conceitos que se comportam como geleiras, imponentes e eternas na aparência, contudo 

acabam por esconder os desarranjos que causam as condições necessárias ao 

deslizamento basal, que ocorrerá com a adição de pequenas quantidades de energia. 

O esforço aqui se dá em uma tentativa de forçar o conceito weberiano de Estado 

como a “empresa com caráter de instituição política (...) em que seu quadro 

administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar 

as ordens vigentes”
1
 (WEBER, 2014, pg. 34) sob a luz dos estudos de Giorgio 

                                                
1
 WEBER, Max; Fundamentos metodológicos in: Economia e Sociedade, Vol. 1 - 4ª ed. 2014 

Editora UnB. 



Agamben, a fim de tentar perceber quanta compressão este conceito é capaz de receber 

até que os significados comecem a mostrar o total dos significantes aos quais se 

remetem e não somente aqueles que são tomados, ingenuamente, como seu valor de 

face. 

Tal esforço se faz necessário para que seja lançada alguma luz sobre o caminho 

que leva à resposta de uma das perguntas que causou a inquietação que impulsiona este 

texto, pois visto que a realização da ordem vigente é o valor que permite a utilização da 

coação física, fica flagrante uma questão corolária, que é: toda ordem política vigente 

pode usar legitimamente de coerção física? A modernidade começou com uma resposta 

positiva a essa questão, pois Hobbes propôs que lêssemos toda ordem globalmente 

eficaz como signo de um contrato tácito entre seus membros
2
, de tal modo que fosse 

possível extrair legitimidade da eficácia. Weber não repete essa estratégia, mas desloca 

o conceito de legitimidade para a sociologia: ele não usa essa categoria para designar 

um poder com autoridade para impor suas ordens mediante uso de força, mas apenas 

para designar um poder geralmente obedecido. Weber investiga as razões da obediência, 

mas não ingressa no espinhoso ponto do direito de governar (WEBER, 2014).  

Se adotássemos uma perspectiva hobbesiana, dispensaríamos sem maiores 

discussões questões acerca de abusos de poder ou estados de exceção, visto que não 

haveria critérios para avaliar a legitimidade dos atos governamentais voltados à 

realização e a manutenção da ordem. Entretanto, as teses constitucionalistas que 

inspiram as ordens políticas contemporâneas não seguem a linha de Hobbes, mas as 

teses lockeanas de que existem critérios jurídicos para avaliar a legitimidade da ação 

governamental, com a inovação de que tais critérios decorrem de um direito com status 

especial, o constitucional, e não apenas do direito natural ou de critérios naturais de 

justiça.  

A ideia contemporânea de que a ordem política deve submeter-se constantemente 

à ordem jurídica foi duramente criticada por Giorgio Agamben, para quem os Estados 

atuais se encontram em um constante estado de exceção, entendido como a “suspensão 

da própria ordem jurídica
3
” (AGAMBEN, 2007; pg. 15). Uma vez que a ordem jurídica, 

que o pensamento constitucional pressupõe como a régua pela qual se mede a 

legitimidade, se encontra suspensa, a existência desta legitimidade passa a ser então 

                                                
2
 HOBBES, Thomas. Leviatã, 1651, 1ª Edição 2000, Ed. Nova Cultura, tradução: João Paulo 

Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 
3
 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Homo Sacer, II, I. Trad.: Iraci D. Poleti. São Paulo: 

Boitempo, 2007 



suspeita. Contudo, a definição weberiana de legitimidade
4
, se tomada diretamente a 

partir do uso dado em Economia e Sociedade, leva a inferir que a violência pode ser 

utilizada como ferramenta para gerar legitimidade, através do medo. Weber se cala 

diante deste problema, atribuindo à democracia outras formas de dominação que 

possuem graus de legitimidade. Contudo, o uso de violência por parte do Estado 

continua a sustentar uma legitimidade que pode ser considerada weberiana, contudo esta 

legitimidade da violência acaba por borrar a linha entre autoridade democrática e 

autoritarismo. Assim, a legitimidade, tal como posta, torna-se apenas um simulacro, 

incapaz de existir no mundo real, ou sendo o estado de exceção à regra dos governos 

contemporâneos, seria possível admitir que existe o direito, por parte do Estado, de 

abusar da violência para a manutenção de sua legitimidade. De toda forma, o uso 

excessivo de violência e fortalecimento das medidas privativas de liberdades são 

notórios e continuam acontecendo nos Estados contemporâneos sem que seja levado em 

consideração a existência de um estado de exceção, conforme proposto por Agamben, e 

sem que seja levantada a hipótese de desaparecimento do direito ou de suspensão 

temporária da legitimidade do Estado como possuidor do monopólio do uso da 

violência. 

Levantada a questão acerca da ordem vigente, tomada em sentido lato, haverão de 

ser levantadas também algumas questões acerca da relação entre a violência e a ordem. 

Esta relação é extremamente importante porque, sendo a ordem um fim, por que motivo 

a violência é tão fundamental na atenção a este fim? Se tomadas as observações de 

Walter Benjamin e de Jacques Derrida, em seu texto Força de Lei (DERRIDA, 2010), a 

violência tem um papel fundamental na fundação do direito como a ordem vigente que 

trata Max Weber
5
. Este papel concede à violência um poder enorme, fazendo dela uma 

ferramenta tão formidável que somente o Estado, e não um governo, ou um grupo de 

pessoas, ou um partido, ou até mesmo um conjunto com todos ou com parte destes 

grupos, possui prerrogativas sobre seu uso, conforme já havia sido observado por 

Walter Benjamin em sua Crítica da Violência (BENJAMIN, 2013). Sendo o Estado o 

único possuidor da prerrogativa do uso da violência, percebe-se uma reaproximação dos 

                                                
4
 Weber parte de uma definição dependente de legitimidade. Ela existe enquanto um fator que 

aumenta a probabilidade de uma ordem ser obedecida. Max Weber, inteligentemente, 
conseguiu retirar a legitimidade do campo do direito e levá-la para a sociologia, mas ao fazer 
isso ele subordinou a legitimidade à dominação, tornando-a um componente da obediência 
determinado apenas pela existência fática da obediência à autoridade. Ainda que seja um 
componente importante da dominação, continua sendo secundário. 
5
 Op. Cit. p.34 



Estados contemporâneos com o Leviatã de Hobbes, sendo ele o soberano, capaz de 

decidir na exceção e sendo o único responsável, por meio de sua capacidade e de sua 

autorização de usar da força como ferramenta de manutenção da ordem. Contudo, 

conforme levantado anteriormente, a aceitação da tese hobbesiana de que a legitimidade 

surge da eficácia não haveriam critérios para se realizar críticas sobre o abuso de poder 

na manutenção da ordem. Calar tais inquietações impede a realização e a resposta de 

questões bastante intrigantes como: em estados de exceção, quem torna-se o soberano 

capaz de decidir pela ordem, estabelecendo, dentro do corpo dos direitos que a 

compõem, uma hierarquia das ordens, a fim de criar coordenação para uma ação 

violenta do Estado de forma a proteger um determinado ordenamento em preterimento 

de outro? 

Algumas destas questões serão resolvidas a partir da análise da literatura de 

ciência política, filosofia, direito e sociologia, afim de, no diálogo entre os autores que 

redigiram sobre os temas apresentados, encontrar respostas que, não sendo definitivas, 

sejam suficientes para dar subsídio explicativo a alguns tipos de ação do Estado que tem 

como fim a manutenção de uma ordem meramente administrativa, que possui por 

função ser a própria fisiologia do Estado, em preterimento a outros ordenamentos, 

alheios ao Estado, chancelando assim o protagonismo do Estado como agente maior da 

política e das relações de poder. Esta percepção pode ser interpretada por meio de 

Maquiavel, n’Os Discursos e n’O Príncipe, como sendo partes de uma ética que 

percebe, na manutenção da existência de país, a meta de qualquer governante 

(MAQUIAVEL, 2010). Mas, novamente, aceitar esta percepção maquiavelana em seu 

valor de face também causa o problema de impossibilitar as questões de abuso, visto 

que ela assume que o país passa a ser somente o território sob domínio do Estado, 

independente dos cidadãos que habitam este mesmo território. Podendo assim, 

novamente, chegar à situação hobbesiana de legitimidade derivada da eficácia e, por 

consequência, tornar irrelevante as questões sobre abuso de poder. 

Contudo, apesar da posição lockeana do direito constitucionalista contemporâneo, 

situações de abuso, que deveriam ser poucas e rapidamente terminadas, são corriqueiras 

e continuam se repetindo
6
. Para melhor observar o problema, foi escolhido um caso 

                                                
6
 À época da redação, protestos contra o atual Presidente da República do Brasil eram 

reprimidos com diferentes graus de violência, principalmente em São Paulo. Mas tal 
observação não se resume à situação política no Brasil. Nos Estados Unidos, movimentos 
como o Black Live Matters questionam o uso excessivo de violência por parte da polícia e na 
França é difícil encontrar um ano em que tais eventos não tenham ocorrido. Portanto é seguro 



recente, de abril de 2015, acontecido no Paraná, no qual serão observados os 

mecanismos de abuso e de renovação da legitimidade do Estado diante de suas ações. 

 

● Apresentação do problema 

Dada a vasta quantidade de inquietações anteriormente apresentadas e que 

motivaram a construção deste trabalho, cabe aqui uma ressalva de que não haverá uma 

única resposta que as sacie todas, contudo a questão basilar que deverá ser tratada aqui 

é: Como se mantém, dentro do âmbito político, a legitimidade de um Estado de 

direito que se utiliza do estado de exceção como ferramenta de manutenção de si 

mesmo?  

Para responder este questionamento, se não precípuo, ao menos propulsor, será 

realizada uma análise política do episódio de choque acontecido no Paraná em abril de 

2015, entre as forças de segurança do estado do Paraná e os professores da rede pública 

de ensino, por ocasião da votação, à época, do pacote previdenciário que havia sido 

pedido pelo governador do estado como um remédio amargo para acertar o orçamento 

do estado, gravemente afetado pelo recesso econômico do ano de 2014. 

A análise proposta se baseará, primeiramente na apresentação das regras que 

estavam em jogo no momento do conflito. Justifico o procedimento na medida em que 

se faz necessário tornar explícitas quais eram as normas que regiam as ações do governo 

do estado no evento dos conflitos. Esta explicitação nos livrará do tom panfletário que 

normalmente se observa em situações onde o poder público atua de forma contrária aos 

interesses de certos grupos da população, principalmente em se tratando de grupos que, 

pela natureza de suas atribuições, tendem a gerar simpatia por parte dos observadores, 

como é o caso dos professores. O intuito não é gerar juízo de valor acerca do mérito de 

nenhuma das ações, mas entender como agem e reagem os manifestantes e como age e 

reage o Estado. Estas ações violentas não são isentas de complexidades que dificultam a 

observação do objeto proposto, portanto haverá uma demora na explicação do contexto 

para seja possível limpar os eventos da contaminação passional e a extração somente 

daqueles fenômenos que nos permitem realizar a análise dos eventos dentro do contexto 

histórico e institucional que os envolve. Deixando de lado, tanto quanto possível, os 

juízos de valor sobre as ações e mantendo, ao máximo, a atenção à materialidade das 

medidas, desta forma pode-se compreender os eventos e estabelecer livremente os 

                                                                                                                                          
afirmar que tal tipo de ação não é característica exclusiva do Brasil, mas encontra ressonância 
em outros Estados Democráticos de Direito do ocidente. 



critérios de uso e de abuso de violência e como este abuso é absorvido dentro da 

sociedade e dentro do próprio Estado. 

 

 O caso 

Dadas as complexidades da questão proposta e do caso escolhido para análise, 

algumas pequenas questões deverão ser abertamente mostradas para servirem de 

degraus para a construção da resposta. A primeira delas é acerca do tipo de solução que 

foi encontrada para o problema orçamentário do biênio 2014/2015. 2014 foi o ano que 

marcou o início de um processo recessivo na economia
7
. Mesmo que os cálculos 

oficiais
8
 dessem conta de um crescimento nominal do PIB, o processo de desaceleração 

atingiu os governos, que haviam se planejado para um crescimento maior da economia.  

No âmbito do poder executivo do estado do Paraná, a solução desenvolvida para 

preservar as finanças públicas do estado foi o reajuste e o corte dos gastos públicos, 

principalmente os referentes a benefícios pagos a servidores e reajustes previstos em 

planos de carreira. Essa estratégia foi formalizada com a apresentação de dois Projetos 

de Lei, o Projeto de Lei Complementar nº 6 de 04/02/2015, que instituía um regime de 

previdência complementar nos termos do art. 40 da CF
9
 e o Projeto de Lei nº 60 de 

04/02/2015, que instituiu programa de estímulo à cidadania fiscal
10

. Ambos projetos 

compunham o pacote de medidas que o governo estadual apresentou para ajustar o 

orçamento e que foi chamado pelos movimentos de trabalhadores por apelidos nada 

honrosos, como “Pacotaço”, em sua versão mais amena, e “Pacotão de Maldades”, na 

versão mais radical. 

A apresentação do pacote de medidas desencadeou um primeiro movimento 

grevista
11

, composto por professores e outros servidores estaduais em fevereiro do 

                                                
7
 Dados do Sistema Gerador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocaliz
arSeries acessado em 28/08/2016. 
8
 idem. 

9
 Dados públicos disponíveis na página eletrônica da Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná 
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCo
d=52816&tipo=I acessado em 28/08/2016 
10

 Dados públicos disponíveis na página eletrônica da Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná 
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCo
d=52752&tipo=I acessado em 28/08/2016 
11

 Apesar do nosso foco nos embates que aconteceram no mês de abril, os precauções 
tomadas pelo governo em abril foram estabelecidas a partir dos eventos de fevereiro. 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=52816&tipo=I
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=52816&tipo=I
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=52752&tipo=I
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=52752&tipo=I


mesmo ano
12

, o qual entrou na Assembleia Legislativa e interrompeu, por meio de 

obstrução, a votação dos projetos de lei
13

. Diante da impossibilidade de realizar a 

votação do pacote, o governo estadual solicitou, em 23/02/2015, a restituição dos dois 

Projetos por meio do Ofício CEE/CC 202/2015
14

, para poder realizar mudanças nessas 

proposições. A partir deste contexto foi desenvolvido e apresentado à Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná o Projeto de Lei nº 292 de 07/05/2015, dispondo sobre 

a reestruturação do plano de custeio e financiamento do regime próprio de previdência 

social do estado do paraná.
15

 

A partir do requerimento nº 1.765 de 2015, de autoria do Deputado Luiz Claudio 

Romanelli, o Projeto de Lei começou a correr em regime de urgência regimental
16

, de 

forma a dar celeridade ao processo de consideração e votação do Projeto. Se por um 

lado o ajuste orçamentário estadual é considerado uma questão de urgência de Estado, a 

forma como o Projeto de Lei foi apresentado desagradou partes do funcionalismo 

público estadual, e o subsequente regime de urgência regimental restringiu a 

possibilidade de amplo diálogo, que é prerrogativa dos projetos submetidos ao Poder 

Legislativo, para arranjar o projeto de forma a torná-lo mais palatável à parcela da 

sociedade que se indispôs, primeiro contra o projeto original, de 04 de fevereiro de 

2015, e depois contra o projeto refeito, de 07 de abril de 2015. Assim foi deflagrada 

mais uma greve de professores da rede pública estadual no dia 25 de abril de 2015
17

 e a 

partir do dia 27 de abril de 2015, os professores começaram a se reunir em frente ao 

palácio da Assembleia Legislativa do Paraná no intuito de pressionar contra a votação 

do referido Projeto de Lei. 

Em resposta aos acontecimentos de fevereiro de 2015, a ação do Estado mudou 

para responder às ações de greve. Primeiramente o acesso ao complexo arquitetônico da 

Assembleia foi restrito no dia 29 de abril de 2015, quando aconteceram as votações do 
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Projeto de Lei nº 292/2015. A restrição foi feita por fileiras compostas por soldados da 

Polícia Militar do Estado do Paraná, em cumprimento a uma ordem judicial
18

 de 

proteção à Assembleia Legislativa. A altercação, de acordo com as várias fontes 

jornalísticas utilizadas
1920

 se iniciou quando os manifestantes começaram a forçar as 

grades de segurança que haviam sido colocadas pela Polícia Militar. 

A partir daqui a narrativa salta para as reações que tomaram lugar no ocaso do 

evento, com os diferentes setores do Estado gerando explicações para os eventos que 

deixaram, de acordo com os dados oficiais da Secretaria Municipal de Comunicação 

Social, aproximadamente 150 feridos
21

, sendo que também consta na nota oficial que o 

Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Centro Cívico foi atingido e crianças 

passaram mal por consequência dos gases de efeito moral
22

. 

Aqui é suspensa a narrativa dos fatos. Primeiramente por considerar que a disputa 

pelos fatos ocorridos no conflito do Centro Cívico não se encontra consolidada, assim, 

uma tentativa de apresentar todos os detalhes seria sobrepujante e tornaria impossível 

uma análise sólida, visto que acabariam levando a outras várias questões que 

extrapolariam, em muito, a questão aqui trabalhada, tudo isto sem gerar resultados 

práticos no sentido de responder à pergunta formulada. 

Com todas as informações já apresentadas, o quadro geral se encontra já bem 

detalhado, o retorno aos fatos será feito na medida em que surjam perguntas que 

deverão ser respondidas retornando-se a eles, servindo assim como agregadores e não 

como dificuldades a serem superadas. Prossegue-se então no esforço de realizar o 

recorte dos eventos e poder assim inserir algumas considerações da literatura, pois é 

percebido que, dentro do período de duração do conflito, os eventos ocorridos no Centro 

Cívico servem como indicativo de que as observações de Agamben sobre o estado de 

exceção se mostram como ainda prevalentes na contemporaneidade. 
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O autor italiano lida com paradigmas bastante radicais em sua obra, evidente 

quando ele afirma que o totalitarismo pode ser definido como um estado de guerra civil 

legal que permite a eliminação física de cidadãos (AGAMBEN, 2007; p. 13), e também 

com situações bastante duradouras no tempo, conforme ele afirma que o Terceiro Reich 

alemão pode ser caracterizado como um estado de exceção que durou doze anos 

(AGAMBEN, 2007; p. 13). Parte dos estados de exceção que ele trata são aqueles onde 

o direito é expressamente suspenso, através da publicação de leis ou da revogação 

expressa de tal direito. Algumas situações, porém, indicam a existência de um estado de 

exceção que não é expressamente descrito ou simplesmente aceito como dado em um 

ordenamento jurídico determinado, Theodoro Filho elaborou bem esta questão em sua 

tese de doutorado
23

, ao perceber que o estado de exceção de Agamben não 

necessariamente advém da suspensão formal do direito, podendo acontecer também de 

forma informal, por outros mecanismos, que serão trabalhados mais à frente. Este 

estado de exceção dá apenas indícios de sua existência, portanto é possível que, ao 

analisar as consequências do choque entre direitos, a estes indícios se façam mais 

notáveis. Ao realizarmos um recorte de tempo bastante mais curto, com duração de uma 

tarde, e percebendo que o tipo de violência utilizado por ambos os lados, tanto por parte 

do movimento grevista, que investiu contra a força policial, como por parte da força 

policial, que revidou utilizando-se do monopólio legítimo do uso da violência com 

intuito a eliminar a força que se insurgia contra a ordem, torna-se possível entender o 

fato do dia 29 de abril de 2015 como um indicativo de que, sob a forma conceituada por 

Agamben, o estado de exceção do qual ele trata continua existindo, mesmo fora da 

Europa e mesmo com a máscara de Estado democrático de direito. 

Tal caracterização se faz possível mediante a definição utilizada pelo autor, de que 

o estado de exceção se encontra em uma zona ambígua e incerta entre o jurídico e o 

político (AGAMBEN, 2007; p. 11) na qual existe apenas a necessidade, e tal situação se 

encontra sem uma forma jurídica clara, apesar de encontrar-se positivado na forma das 

leis estudadas pelo autor.  

Há de se enfatizar que a violência não é em si o estado de exceção, seu uso pelas 

partes envolvidas, legitimamente por parte do Estado e ilegitimamente por parte do 

movimento grevista, não caracteriza um estado de exceção. Poder-se-ia argumentar 
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também que respostas duras a uma ação ilegítima são legítimas e em certo grau 

aceitáveis, conquanto se questione a necessidade destas ações. Por fim, até mesmo 

ações arbitrárias por parte do Estado não definem o estado de exceção, elas são apenas 

ilegais. O estado de exceção não é caracterizado nestes atos, apenas indicado, tendo sido 

definido como a suspensão do direito de manifestação por meio de uma decisão 

administrativa que não deveria ter autoridade para isso. Assim, o estado de exceção é a 

ausência de uma ordem efetiva que coíbe o abuso de poder, uma suspensão seletiva dos 

direitos formalmente garantidos em nome da garantia da “ordem pública”. 

É notório que em tal situação, onde a suspensão do direito não é expressamente 

efetivada, tal qual nos casos citados anteriormente, a utilização de força excessiva por 

parte do Estado serve como alerta para uma situação que, na presença de outras 

condições necessárias, poderá ser caracterizado como um estado de exceção. Auxilia 

também nesta definição algumas considerações que podem ser feitas sobre os eventos 

de conflito. Primeiramente houve, por parte da Polícia Militar, algum grau de 

planejamento para a ação, como evidenciado na carta pública do Cel. Cesar Vinícius 

Kogut, à época Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, e houve, de 

acordo com o Coronel, aviso à Secretaria de Estado de Segurança Pública de que as 

técnicas empregadas não eram livres de risco à integridade física dos participantes do 

evento, tanto civis, quanto das forças de ordem. Este argumento é reforçado pela 

existência do Decreto nº 2.408 de 09 de agosto de 2000
24

, que aprova a realização de 

vários cursos de especialização para os integrantes da Polícia Militar do Estado do 

Paraná. Entre os cursos, está o Curso de Controle de Distúrbios Civis, que são os cursos 

dados para ensinar técnicas de controle de multidões. 

Os fatos nos levam então a entender que, havendo planejamento da ação e 

estratégias formuladas em conformidade com o sistema jurídico, o processo de 

isolamento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não se encontraria na 

situação tratada como estado de exceção. O indício mais forte de que há instalado um 

estado de exceção é o momento em que a tensão de direitos (de um lado o direito de 

tomar parte no processo, de outro o direito de manter este processo acontecendo) escala 

tão rapidamente que aquele sistema grevistas-policiais passa a se comportar como um 

sistema físico com tanta energia potencial que, à menor adição, explode. Este ponto 
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crítico se percebe quando as grades instaladas pela polícia são levantadas, e marcam o 

início do conflito, resolvendo-se uma situação de tensão de direitos em uma situação de 

confronto direto. 

A partir deste momento se instala então o que deve ser entendido como o 

indicativo precípuo do estado de exceção. Sem este indicativo de que algo foge ao 

controle do direito torna-se inviável a mera tentativa de pensar um estado de exceção, 

contudo há ainda características que tornam tal formatação da exceção ligeiramente 

diversa daquela teorizada por Agamben, esta situação poderá ser entendida como um 

estado de exceção suposto, que pode ser chamado de uma “suspensão geral e informal 

da ordem jurídica” (THEODORO FILHO, 2011, p. 317), e tal definição ajudará a 

estabelecer, dentro do recorte temporal dos eventos, como essa forma de ação se dá, e 

quais os corolários que se extraem dela, no sentido de orientar em direção à inquietação 

que propulsiona esta composição. 

 

● Considerações heurísticas sobre estados de exceção supostos. 

A necessidade de definir o estado de exceção advém da necessidade de 

pormenorizar as diferenças entre os exemplos trabalhados por Giorgio Agamben e o 

exemplo contemporâneo do Brasil. Faz-se necessário lembrar que o modelo do estado 

de exceção brasileiro é muito mais encaixado a partir da tese de Theodoro Filho, que 

preenche algumas das lacunas do pensamento de Agamben, mas conquanto o trabalho 

realizado pelo professor seja suficiente para se entender melhor a tese do italiano, resta 

demonstrar como, na prática, acontecem tais situações. 

Em uma análise superficial dos eventos como o ocorrido em abril de 2015 no 

Paraná seria possível supor que o estado de exceção tratado pelo filósofo italiano não se 

aplica à situação observada. Agamben trabalha em registros de suspensão de direitos 

que, mesmo não sendo tecnicamente declarada, estabelece “a criação voluntária de um 

estado de emergência permanente” (AGAMBEN, 2007, p.13). O caso tratado é um 

evento juridicamente isolado
25

, sobre o qual não existe decisão judicial, situação 

observada por Theodoro Filho (2011), que observou que o silenciamento do judiciário 

gera por derivação uma legitimação da ação do executivo. 
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Mas a aparente inadequação dos casos começa a ceder quando percebida sob o 

prisma de que o choque entre as violências, por parte do Estado como mantenedora do 

direito, e por parte dos manifestantes como criadora do direito (BENJAMIN, 2013), 

resulta, por toda a duração do choque, em uma “suspensão da própria ordem jurídica” 

(AGAMBEN, 2007, p.15). Resultando em uma situação análoga ao de estado de 

exceção, porém este estado de exceção não se encontra definido de forma permanente, 

tal qual descrito acima, mas definido na duração do tempo que existe entre a execução e 

o pronunciamento por parte do poder judiciário. 

Os eventos de exceção são curtos somente na medida do choque, observado por 

Walter Benjamin, entre as concepções de violência. Porém seus efeitos duram até que 

haja pronunciamento por parte do judiciário, seja em sentido de legitimar a ação do 

executivo ou do contrário, esta tese é sustentada por Theodoro Filho (2011) em sua tese 

de doutorado, que será melhor analisada em trechos vindouros. Contudo vale apontar 

que, de acordo com Theodoro Filho, a ação do poder executivo, ao suspender o direito, 

encontra-se em uma etapa de suspense, aguardando por convalidação ou condenação 

por parte do poder judiciário. Se há por parte da violência como direito natural, 

representado por um setor da sociedade civil que reivindica seu direito de livre 

manifestação, há por parte da violência enquanto direito positivo, representada pelo 

Estado, a manifestação de julgar as ações como abusos do direito de livre manifestação, 

“que não foi pensado ‘dessa maneira. ’” (BENJAMIN, 2013, p. 129)
26

, permitindo 

assim que o Estado se use de suas prerrogativas de monopólio legítimo da coação física. 

Diferentemente do que propunha Agamben, não se percebe no caso paranaense 

uma revogação de direitos constante, tal qual percebida por ele durante o Terceiro 

Reich, ou a partir da promulgação do “military order” americano em 2001 

(AGAMBEN, 2007). O que se percebe acontecendo no caso do Paraná, e, por analogia 

em outros eventos similares na história recente do Brasil
27

, é a múltipla realização de 

                                                
26

 Cabe aqui uma breve manifestação sobre o teor do texto de Walter Benjamin. Na fonte, 
Benjamin está tratando de grupos de trabalhadores organizados em seu direito de greve. Os 
grupos citados são diferentes semanticamente, mas como objetos de direitos, suas situações 
são idênticas. Ambos são grupos, civis, organizados, manifestando-se contra alguém. No caso 
dos sindicatos de trabalhadores, se manifestam contra seus patrões, e da sociedade civil 
contra o próprio Estado. 
27

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-repressao-policial-
manifestantes-pretendem-fazer-vigilia-na-paulista acessado em 02/09/2016 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/01/politica/1472698540_990899.html acessado em 
02/09/2016 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/protesto-popular-na-br-101-termina-em-confronto-
com-pm/250402 acessado em 02/09/2016 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-repressao-policial-manifestantes-pretendem-fazer-vigilia-na-paulista
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-repressao-policial-manifestantes-pretendem-fazer-vigilia-na-paulista
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/01/politica/1472698540_990899.html
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/protesto-popular-na-br-101-termina-em-confronto-com-pm/250402
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/protesto-popular-na-br-101-termina-em-confronto-com-pm/250402


ações abusivas por parte do executivo, principalmente por parte da Polícia, e o posterior 

silêncio do poder judiciário, não pela cooptação deste pelo executivo, mas por diferentes 

razões técnico-jurídicas, gerando uma situação de convalidação da ação executiva e 

mantendo o estado de suspensão informal. Isso quando o próprio judiciário não avança 

autonomamente na restrição seletiva a direitos de manifestantes, como ocorreu na 

decisão recente do judiciário impedir que alunos da rede pública do Distrito Federal, 

durante um movimento de ocupação de escolas, tivessem acesso a seus pais, além de 

ordenar a suspensão dos serviços de água e luz aos prédios ocupados e autorizar a 

reintegração de posse através de recursos violentos por parte dos agentes policiais
28

. 

Mas mantém-se a pergunta sobre qual a diferença factual entre os dois estados, 

porque caso não exista utilidade epistemológica na diferenciação entre os dois casos, a 

distinção seria, além de trabalhosa, inútil.  

Seria possível ao contraditório afirmar que, as duas situações são indistinguíveis 

entre si, mas de fato elas não o são. Nos casos analisados por Agamben, há uma 

incerteza gerada pela capacidade do Estado de suspender direitos nas formas arbitradas 

em lei. O caso brasileiro padece de um outro problema, diferente daquele tratado pelo 

filósofo italiano, aqui se observa que os mecanismos utilizados para gerar a incerteza da 

suspensão dos direitos não são aqueles previstos na ordem constitucional, mas 

mecanismos próprios ao funcionamento do Estado que geram lentidão no processo de 

assimilação e julgamento das ações do Estado. 

 

● Incerteza jurídica do estado de exceção como ferramenta 

para consolidação de legitimidade. 

Aqui se faz necessário apresentar uma breve discussão acerca do conceito de 

legitimidade, pois apesar da extensa literatura acerca do que vem a ser a legitimidade, 

alguns conceitos parecem centrais para se entender o que vem a ser este fenômeno na 

contemporaneidade. Dois dos autores fundamentais a esta discussão já foram 

apresentados e ambos discutem abertamente o tema da legitimidade: Walter Benjamin e 

Max Weber. Também há de se incluir mais dois autores, John French e Bertram Raven, 
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que elaboram o conceito de legitimidade a partir do pensamento weberiano, mas 

separam o poder em cinco categorias diferentes, colocando a legitimidade como uma 

das formas de poder, diferentemente de Weber que entendia a legitimidade como um 

mero componente da obediência. 

Benjamin trabalha com a legitimidade como um conceito normativo advindo do 

direito, assim algo se torna legítimo na mesma medida em que é parte do direito. Esta 

definição, que mais compactua com a noção constitucional ou contratualista do direito, 

conquanto válida enquanto signo, acaba por esvaziar a discussão ao admitir que algo só 

e somente só pode ser legítimo enquanto advindo do direito. Seguir a noção 

benjaminiana não apresentaria tantos resultados justamente pela condição de suspensão 

dos direitos, que é o estado de exceção. Toda a legitimidade estaria acabada se tal ideia 

fosse aplicada a estados de exceção, e na hipótese de o judiciário convalidar as ações de 

abuso do executivo, a tese de Benjamin seria contraditória ao afirmar que tal abuso 

pudesse ser legítimo. Assim a definição weberiana mostra-se como uma melhor ponte 

para a obtenção de explicações, visto que ela deriva apenas da supremacia fática do 

objeto analisado. Por maior que seja a solidez do uso dado por Benjamin, tomar sua 

definição de legitimidade incorreria em um esvaziamento da capacidade explicativa do 

termo e ele não seria mais capaz de responder às perguntas realizadas a si. Tal 

conclusão pode parecer contraditória ao exposto nas páginas 2 e 3, onde foi exposto que 

Weber alterou o significado de legitimidade ao retirá-lo do direito e levá-lo para a 

sociologia, contudo o pensamento do sociólogo alemão foi levado mais a fundo por 

French e Raven, e sob esta definição o poder legítimo ganha um novo fôlego explicativo 

que acabou por ser esvaziado em Weber.  

Prestados os esclarecimentos iniciais, o primeiro método que devo utilizar no 

esforço de compreender este termo é o de trazer à luz o significado de legitimação e 

retirar dele os séculos de poeira que se acumularam e tornaram opaco seu significado. 

Assim posso demonstrar que o uso deste termo na definição de Estado de Weber serve 

para tornar ainda mais complexo o novelo das justificativas utilizadas para determinadas 

ações do Estado. 

À luz da ausência de um dicionário etimológico da língua portuguesa que siga os 

padrões metodológicos de tal ciência
29

, a busca por uma origem do termo “legítimo” e 

suas variantes acaba por nos levar a caminhos menos seguros do ponto de vista 
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metodológico, mas que, em sua convergência, apontam para o que pode ser a raiz do 

termo e que se mostrará, acredito, verdadeira no futuro, quando o Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa encerrar a edição do DELPo.  

As fontes obtidas
30

 traçam o termo “legitimidade” de volta ao verbete latino lex
31

, 

significando lei. Portanto é legítimo, possui legitimidade, aquilo que está em conforme 

com a lei. Tal definição não é aceita diretamente por Weber, apesar de ele não alterar 

sua significação, ele afirma que legítima é “uma ordem que aparece com o prestígio de 

ser modelar ou obrigatória” (WEBER, 2014, pg. 19). 

Este apriorismo legal presente no significado dado por Weber é interessante do 

ponto de vista metodológico pois permite que a diferença fundamental entre os dois 

tipos de estado de exceção seja finalmente demonstrada. Enquanto no estado de exceção 

formal de Agamben a legitimidade pode ser ameaçada ou desabar (AGAMBEN, 2007), 

o estado de exceção informal é capaz de se reafirmar continuamente, na medida em que, 

enquanto o estado de exceção se encontra convalidado juridicamente, mecanismos de 

manutenção de legitimação realizam as adaptações necessárias para que, ao serem 

repetidas ações de suspensão de direitos, as condições não sejam mais as mesmas do 

que na vez anterior. Assim, o Estado reproduz sua condição de legítimo portador do 

monopólio do uso da violência e que permite posterior retorno ao estado de exceção. 

Esta condição de legitimidade se encontra bem descrita no artigo de 1959, “The Bases 

of Social Power”, de Bertram Raven e John French, sob a epígrafe de Legitimate 

Power
32

. 

Para iniciar, se faz necessário apresentar a abordagem utilizada por French e 

Raven, que analisam o poder sob uma ótica bastante específica, a de que “The 

phenomena of power and influence involve a dyadic relation between two agents.”
33
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(FRENCH; RAVEN, 1959, p. 259). Tal visão, se não foi utilizada diretamente, consona 

em significado com o terceiro cuidado metodológico tomado por Michel Foucault em 

suas pesquisas, pois mesmo o indivíduo sendo formado pelo poder e de tal forma tornar-

se seu centro de transmissão (FOUCAULT, 2015, p. 285). É importante notar que a 

observação de French e Raven implica que o poder não é constituído pela relação 

diática entre dois agentes, mas apenas que os fenômenos do poder envolvem a relação. 

Sendo assim, o poder se encontra então em sua menor unidade fenomênica na relação 

entre dois indivíduos, portanto a partir daí poderão ser utilizados para observar o poder, 

e, tal qual Foucault explica em seu quarto cuidado metodológico,  

Fazer uma análise ascendente do poder: partir dos mecanismos infinitesimais 

que têm uma história, um caminho, técnicas e táticas e depois examinar como 

estes mecanismos de poder foram e ainda são investidos, colonizados, utilizados, 

subjugados, transformados, deslocados, desdobrados etc., por mecanismos cada 

vez mais gerais [...]. (FOUCAULT, 2015,p. 285). 

Cabe incluir também que não se faz obrigatório tomar os dois agentes de que 

tratam French e Raven como somente as pessoas físicas constituídas por meio do poder. 

As relações permeadas por poder podem ser percebidas entre quaisquer corpos 

componentes de relações humanas, sejam eles indivíduos, coletivos, organizações ou o 

próprio Estado. 

Vale lembrar que a pergunta que move este texto é bastante diferente daquelas 

questões trabalhadas por Foucault, que envolvem os tipos de poder que formam 

discursos de verdade e como estes discursos de verdade se tornam tão poderosos 

(FOUCAULT, 2015). Percebida esta distinção é possível então explicitar o Legitimate 

Power descrito por French e Raven. 

No artigo “Bases of Social Power” Brentam French e John Raven assumem que 

“Legitimate power of O/ P is here defined as that power which stems from internalized 

values in P which dictate that O has a legitimate right to influence P and that P has an 

obligation to accept this influence.”
34

 (FRENCH; RAVEN, 1959, p. 265), esta 

conceituação é a mesma aceita por Weber (1947 apud FRENCH; RAVEN, 1959), 

porém os autores americanos apresentam que a legitimação cultural assumida por 
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Weber é apenas uma das bases do Legitimate Power, que vem da aceitação cultural de 

que O tem legitimidade em prescrever comportamento para P. As outras bases do 

Legitimate Power são a aceitação social, quando P aceita que as estruturas sociais 

envolvem relações hierárquicas e quando P aceita estas relações, P legitima a autoridade 

de O e, por fim, a designação por um agente legitimador, tal como acontece nas 

eleições
35

 (FRENCH; RAVEN, 1959). Legitimate Power, apesar de ser um valor de O, 

é extremamente dependente da subjetividade e da valência de P, portanto a perda de 

Legitimate Power O/P pode se degenerar rapidamente. Isto não implica em uma perda 

de controle de O/P, porém o Legitimate Power, que antes gerava atração de P/O pode 

começar a gerar resistência (FRENCH; RAVEN, 1959). 

No caso do Paraná, a perda do Legitimate Power por parte do Estado refletiu em 

uma perda de valência por parte dos grevistas, que decidiram gerar resistência ao 

processo administrativo e legislativo que importava a eles. A resistência possui, 

entretanto, formatação bem específica para ser acomodada como direito da população, 

tal qual afirma a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso IV, que dita: “é 

livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; ”
36

 e também os 

incisos XVI e XVII, que possuem as seguintes dicções, respectivamente “todos podem 

reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente 

de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o 

mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;” e “é plena a 

liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar
37

” quando se 

percebe a inadequação do movimento grevista paranaense aos preceitos acima citados, 

lembrando que, conforme as fontes trabalhadas nos trechos anteriores deste trabalho, a 

ação de repressão por parte da polícia se iniciou a partir do momento em que os 

grevistas quebram com estes preceitos, o Estado, na forma da polícia, recorre ao uso da 

violência para reestabelecer a normalidade.  

Se ocorrem por um lado, dos civis, ações que ameacem a integridade física dos 

agentes policiais ou que podem ser entendidas pelos agentes do estado como ações 

contra a ordem, estando então sujeitas às técnicas de coibição por meio das táticas de 

controle de multidão, há também, por parte do Estado, ali representado pelos agentes de 
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segurança, ações, táticas ou não, que visam coibir a quebra da ordem ao mesmo tempo 

em que mantêm a integridade física dos agentes de segurança envolvidos. 

Aqui apresenta-se uma daquelas situações conjecturadas por Theodoro Filho, 

onde o executivo seleciona um evento e tenta “estabelecer um espaço urbano biopolítico 

dentro do qual a ordem jurídica estaria, efetivamente, suspensa” (THEODORO FILHO, 

2011, p.317). Portanto é possível entender que, justamente por haver, anteriormente 

direitos e leis, e na medida em que o cumprimento destas leis culmina em uma situação 

de tensão tão grande, ao primeiro sinal de descumprimento, o governo executa tal 

delimitação de espaço onde se suspende a ordem, para que se possa realizar o 

reestabelecimento destes mesmos direitos em um momento posterior ao choque. Então, 

findado o conflito, com o reestabelecimento do direito, acaba-se com o estado de 

exceção, onde seria permitido ao Estado agir de forma violenta. A partir daqui o Estado 

volta atrás no uso da força na medida em que a tensão se dissipou por meio do choque. 

Não há, porém, alteração dos fatos deflagrados no decorrer daquela tarde, e há 

necessidade, por parte do Estado, de realizar a manutenção do seu Legitimate Power, 

visto que a legitimidade é pressuposto de um governo democrático, sendo seu custo bem 

menor do que o de governar exclusivamente através do Coercive Power
38

, o que 

resultaria em um regime tirânico ou autoritário
39

. 

 

● A polícia de Benjamin e Derrida 

Não seria prudente adentrar no processo de reconstrução de Legitimate Power sem 

primeiro entender como a polícia, como instituição policial, é fundamental ao estado de 

exceção. Walter Benjamin (2013) aponta que na instituição policial, dois tipos de 

violência se encontram sobrepostos, a violência constitutiva do direito e a violência 

conservadora do direito, em uma mistura espectral
40

. Derrida (2010) vai ainda além na 

explicação do termo, ao afirmar que, além de não possuir delimitação clara dos limites 

das duas violências contidas em si, conforme descreveu Benjamin, as duas partes da 

violência assombram-se entre si. Com efeito, as duas violências se fazem perceber na 

instituição policial, portanto sua presença se faz sentir até na ausência, porque, 
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conforme discorre Derrida (2010): a polícia de que falamos não é um corpo de agentes 

policiais fardados, em organização militar e sem direito de greve. A polícia não é, “ela 

está ali, figura sem rosto de um Dasein coextensivo ao Dasein da pólis. ” (DERRIDA, 

2010, p. 103), de tal forma que não se pode atacar a polícia sem atacar diretamente o 

Estado (Derrida, 2010). 

Tal formatação da polícia demonstra “uma das características essenciais do estado 

de exceção — a abolição provisória da distinção entre poder legislativo, executivo e 

judiciário” (AGAMBEN, 2007, p. 20), contudo, como aponta o próprio Agamben, os 

fatos históricos narrados por ele demonstram o estado de exceção como uma prática 

duradoura de governo (AGAMBEN, 2007), e não é este fenômeno que se percebe no 

caso de 29 de abril de 2015. Neste se observa uma ação de exceção, uma suspensão 

rápida, uma abolição rápida e um reestabelecimento rápido das divisões de poderes. 

Contudo, ao se compreender a situação do Paraná dentro de um contexto de múltiplas 

ações de caráter violento por parte dos entes federados e do Governo Federal brasileiro, 

observa-se que o argumento de Agamben se sustenta em seu caráter duradouro. A 

diferença se dá nos mecanismos utilizados para realizar o estado de suspensão de 

direitos. 

A reconstituição tão rápida dos poderes pode ser explicada através de uma análise 

mais específica de como se dá o encadeamento de fatos. Os poderes não são 

amalgamados todos ao mesmo tempo, estas fusões de poderes são realizadas em 

momentos e graus distintos. 

Derrida (2010) e Benjamin (2013) apontam que a principal fusão de poderes na 

polícia é entre os poderes legislativo e executivo, por meio da edição de decretos e de 

atuação legiferante, que faz com que sua ação seja a própria lei. Há de se observar, 

porém que o poder legislativo da instituição policial é, limitado, em um primeiro 

momento, à regulamentação do decreto que cria o estabelecimento de cursos de 

Especialização para a Polícia Militar do Estado do Paraná, o de nº 2.408 de 09 de agosto 

de 2000
41

, através de publicação de atos previstos em seu Art. 2º, que decreta:  

 O artigo 3º do Decreto nº 7.532, de 13 de novembro de 1967, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
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"Art. 3º - O Comandante baixará os atos necessários para a aprovação dos 

distintivos dos cursos e as normas relativas ao uso pelos integrantes da Polícia 

Militar do Paraná." 

Esta absorção de função legislativa, portanto, não deve causar espanto, sendo 

justificado pelo caráter estritamente técnico de tais cursos. Portanto, terminada a 

aprovação dos atos, finda-se a função legislativa primária da Polícia, que será retomada 

em um momento posterior. 

Esta junção de poderes, enquanto digna de nota, pode ser considerada acessória, 

justamente pelo requerimento de conhecimento técnico para a escolha do treinamento 

que melhor se adeque à realidade da instituição e de seus agentes. 

A próxima junção, mais preocupante, é aquela que acontece durante o choque, 

quando a instituição policial assume as funções de executivo e de judiciário, tornando-

se assim juiz e executor de suas ações. Tal situação acontece porque no momento do 

confronto os agentes têm que interpretar, com o filtro dos cursos de preparação e com o 

treinamento policial propriamente dito, todas as situações que acontecem no confronto, 

tornando-se juízes sobre os fatos ao mesmo tempo em que exercem sua obrigação 

funcional de contenção de distúrbio. 

Esta deformação é intrínseca da função institucional da polícia. Não havendo, 

dentro dos critérios de razoabilidade, a possibilidade de que os agentes, em exercício da 

função institucional, exerçam seu papel de forma diferente. Portanto é compreensível 

que o ato de execução envolva uma interpretação da ordem dada. Tal interpretação é o 

processo que permite a execução da ordem, permitindo que ela obtenha uma concretude 

e saindo do ramo da ficção jurídica, porém a interpretação acontece em graus 

diferenciados, dados pela estrutura organizacional da polícia. Até aqui não há grandes 

surpresas, contudo, ao se seguir o critério metodológico de Foucault (2015), procurando 

nas extremidades a forma pela qual se interpreta a situação, somada à observação de 

Dejours
42

 (1998) sobre aviação de caça e consideradas as semelhanças entre os casos, se 

torna então claro o quanto a espectralidade da polícia, da qual falaram Benjamin e 

Derrida, é mais proeminente nos agentes, individualmente, ao representarem, em um 

único corpo, atribuições de serem parte Estado e parte pessoas. E somente a partir dali 

se torna possível observar, em detalhes, quais são os movimentos de absorção e 
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desligamento das funções dos outros poderes republicanos e como isto enseja em um 

processo extremamente complexo de superposição de poderes. 

Há de se levar em conta que a função da tropa de choque é “a dispersão da 

multidão, não sua detenção ou confinamento”
43

(PM/SP, 1997, pp. 12-13), sem prejuízo 

a outras ações, visto que o objetivo final é o cumprimento da ordem. Esta visão do fim é 

característica do serviço militar, sintetizada no lema da Legio XVI Flavia Firma: 

“Datum perficiemus munus”
4445

. Então, o caso dos pilotos de caça de Dejours é análogo 

ao da tropa militar de choque, visto que “o que é preciso é ser operacional” (DEJOURS, 

1998, p.86). Esta operacionalidade está relacionada à capacidade de realizar a missão 

dada, colocando os fins antes de todos os meios. Assim ponto é possível perceber uma 

semelhança com a situação observada por Dejours no que diz respeito ao 

comportamento de pilotos de caça: “só conta o resultado” (DEJOURS, 1998, p. 86). 

Para a obtenção do resultado então, cada policial é o agente de suas ações, sendo 

então colocados, de ofício, na posição de interpretar o tipo de ação que deve ser tomada, 

segundo a segundo, durante a ação de contenção de distúrbio. Cabe a eles decidir se o 

cidadão à frente é um passante, um agressor, alguém que está fugindo, qual atitude deve 

ser tomada com cada cidadão que se encontra na sua frente, participando do distúrbio. 

Tal interpretação dos fatos constitui os agentes policiais em intérpretes originais da 

ação, tomando por analogia a declaração do então Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o Senhor Ricardo Lewandowski, ao presidir a sessão plenária que julgou o 

afastamento da ex-Presidente da República, Dilma Rousseff, no dia 31/08/2016
46

. 

Há, portanto uma absorção, ainda que limitada, da capacidade do poder judiciário 

por parte da polícia. É importante ressaltar que a interpretação da lei não é uma 

exclusividade do poder judiciário, visto que qualquer agente inserido no corpo do 

direito necessita realizar estas interpretações cotidianamente. O que causa 

estranhamento no caso da polícia é a absorção de uma “auctoritas, que, em sua essência 

é anômica e metajurídica” (THEODORO FILHO, 2011, p. 124) e que é típica do poder 

judiciário constituído, por uma “potestas, que pode ser considerada como um elemento 
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normativo e jurídico” (THEODORO FILHO, 2011, p. 124); típica do poder executivo. 

Tal absorção se resolve e se desfaz ao fim da ação de choque, deixando em seu velório 

um último ato legislativo, que é a instalação de uma zona de violência permitida ao 

Estado, que será, em tese, formatado pelo poder judiciário instalado, ao decidir se houve 

ou não uso de excesso ou abuso do poder por parte dos agentes. 

 

● Quatro Ferramentas de Reconstrução da Legitimidade 

O processo de reconstrução da legitimidade visa reestabelecer quaisquer 

quantidades de Legitimate Power que possam ter sido perdidas durante o breve choque, 

e posterior estado de exceção suposto. Que a possibilidade de perda de Legitimate 

Power existe é flagrante. No caso paranaense, o tipo de repressão violenta que surge 

como alternativa para a manutenção levantou suspeição sobre abuso de violência por 

parte dos agentes policiais e, por consequência, dos superiores diretos responsáveis pela 

ação
47

. 

As consequências diretas da suspeição de abuso são, evidentemente, a perda de 

Legitimate Power, se encontra transparente nas reações da sociedade às ações policiais 

(vide nota 22), entretanto o foco das empresas de comunicação e da sociedade civil 

tende a criar um viés de buscar abuso por parte dos agentes policiais. Desenrola-se 

então o procedimento legal que busca corrigir estes vieses e extrair as ações que 

realmente ocorreram para então o interpretar judicialmente, em segunda mão, se as 

ações do agente caracterizam abuso ou não. Justamente neste espaço que operam os 

mecanismos de reconstrução do Legitimate Power. 

O Legitimate Power, conforme a definição de French e Raven utilizada 

anteriormente, é definido em função dos valores internalizados em P que ditam duas 

situações diferentes. A primeira é a percepção de P de que O tem direito de prescrever 

comportamentos para P; A segunda é a percepção de P de ser obrigado a aceitar a 

prescrição de O. Portanto, é a percepção da população civil de que o Estado tem o 

direito de prescrever comportamento para a população e a percepção desta população de 

ser obrigada a aceitar a prescrição do Estado. 
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Para reestabelecer então este poder, o Legitimate Power, o Estado conta com duas 

ferramentas que são embutidas em seu próprio funcionamento. Uma destas ferramentas 

é a tripartição de poderes. Ela garante ao Estado, como corpo monolítico, uma 

independência entre suas partes que faz com que as ações do executivo possam receber 

ou não autorização a posteriori de seus atos. Tal ferramenta gera então a sensação, por 

parte da população, de que o Estado está submetido a um sistema de regras que é, 

simultaneamente, constitutivo de si e independente em si. Portando a simples existência 

de tal capacidade já atende aos requisitos mínimos para reestabelecimento do Legitimate 

Power, ao permitir que a ação do Estado seja balizada de acordo com normas bem 

determinadas. 

A segunda ferramenta se encontra no fato de o Estado ser o legislador de sua 

própria capacidade de ação. Isto faz com que o sistema jurídico não admita a ideia de 

que uma ação possa ser lícita e ilegítima simultaneamente, visto que os critérios oficiais 

de legitimidade coincidem com os de legalidade e constitucionalidade. Essa situação 

dificulta a possibilidade de julgar ilegítima uma atuação lícita do Estado, visto que 

mesmo a referência a critérios metalegislativos de legitimidade, como justiça, senso 

comum, valores, moralidade, etc., é normalmente feita por meio da oposição entre 

constitucionalidade, sempre legítima, e legalidade, que por vezes é inconstitucional. O 

discurso constitucionalista termina por considerar ilícita toda ação constitucionalmente 

ilegítima, de modo que não existe espaço teórico para uma concepção de abuso lícito, 

somente de um abuso pseudo-lícito. Entretanto, a manutenção de um critério 

extrajurídico de legitimidade permite a identificação se situações simultaneamente 

abusivas, portanto ilegítimas, e lícitas, portanto constitucionais.  

Estas são as ferramentas institucionais das quais dispõe o Estado para reestabilizar 

seu Legitimate Power. Ambas operam por dentro do aparelho do Estado, embutidas 

dentro de sua estrutura e são operadas ao mesmo tempo em que o Estado existe, visto 

que são partes constitutivas de si. Mas estas ferramentas servem apenas para operar um 

aparato ainda mais sofisticado, que são as duas percepções de P. Este aparato se torna 

fundamental à reconstrução do Legitimate Power justamente por operar no 

entendimento de que P, a população, não é um ente monolítico, com uma percepção 

única sobre si, sobre a autoridade do Estado, sobre o direito do Estado de prescrever 

comportamento para a população e sobre a obrigação desta população de obedecer ao 

comportamento prescrito pelo Estado. 



Inicia-se então a operação de um discurso, por parte do Estado, que reverbera por 

toda sua estrutura, esta é a primeira ferramenta de operação exógena que o Estado se 

utiliza. A instituição policial opera um discurso de manutenção da ordem, esvaziando a 

demanda de não-interferência da população revoltosa e reinterpretando-a como uma 

demanda por quebra da ordem. De fato, esta possibilidade não pode ser negada, que 

havia um desejo de quebra, conforme foi observado na manifestação de fevereiro. 

Contudo o discurso dos revoltosos tem sua totalidade diminuída e seu fim transformado, 

de intervenção em um projeto específico, para uma intervenção em todo o processo. Tal 

discurso é facilmente articulado para criar dois tipos de cidadãos, os cidadãos de bem, 

que respeitam o devido processamento legal e institucional das demandas, e os 

baderneiros, que desrespeitam a ordem da coisa pública, os vândalos, que desejam 

depredar os patrimônios públicos e privados e os Black Blocks, que desejam a instalação 

do caos e a desmoralização das instituições
4849

. 

A partir daí o poder executivo é capaz de operar e conceder licitude ao ato de uso 

da violência para realizar a manutenção do direito do Estado, ao mesmo tempo em que 

traz para junto de seu discurso a parcela da população que possui dentro de si os valores 

que superpõe a ordem do Estado à desordem imposta por grupos com interesses 

estranhos a si. A criação do discurso por parte do Estado não busca criar antagonismos 

às noções de justiça ou de legitimidade da discordância com o Estado. Ela gera um 

antagonismo entre a parcela da população que aceita a ordem e a parcela que quer 

“destruir a ordem”. Dado que a população não é um agente monocéfalo, esta articulação 

de discurso é suficiente para legitimar a postura do Estado frente à situação perante uma 

parcela da sociedade. Esta parcela da população, que não foi diretamente afetada pela 

ação do Estado, tende então a dar ao Estado parte da legitimidade buscada por ele, ao 

entender que a manutenção da ordem e da integridade das propriedades é justificativa 

para ação violenta do Estado. 

A segunda ferramenta exógena é a prática de uma suavização do Coercive Power, 

prática esta que é visceralmente ligada ao primeiro mecanismo, e é diretamente 

dependente da capacidade que o discurso oficial tem de ser recebido e aceito pelo 

restante da população. Esta é a veiculação de um discurso que diz que a ação violenta 
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do Estado só acontece contra aqueles que desafiam a ordem, portanto se torna uma 

função do Estado intervir. Contra estes o uso da violência é lícito, legítimo e, em última 

instância, uma obrigação do Estado, para que não incorra em crime de prevaricação. A 

suavização do Coercive Power não é uma negação da capacidade do Estado de usar da 

violência, nem a diminuição da violência utilizada, ela é o recado dado ao restante da 

população é que tais meios só serão utilizados contra aqueles que merecerem tais meios. 

Isto gera um espaço de segurança, delimitando o espaço do poder e, por contraste, o 

espaço do não poder por parte da população. Cria-se uma zona de ações permitidas, mas 

que se encontra delimitada por uma outra zona de ações, tacitamente delimitada, onde 

se encontram aquelas que não são permitidas. 

Observa-se então que é possível, por intermédio do uso dos aparatos Estatais de 

coação e de produção da legalidade, criar parâmetros para intervenções diretas do 

Estado que ocorram com a menor perda possível de Legitimate Power. Criando assim 

um espaço de agência onde é permitido ao Estado, atuar sem barreiras ao seu poder, um 

estado de exceção que se torna mais ou menos evidente na medida da necessidade do 

Estado. Resta agora entender o que faz o Estado durante o estado de exceção e em que 

medida estas atitudes nos levam mais próximos de responder à pergunta inicial. 

 

● Abuso de poder 

O abuso de poder não é uma categoria tipificada explicitamente dentro do direito 

brasileiro, ele existe como uma formatação específica do crime de abuso de 

autoridade
50

, quando o Estado extrapola suas funções administrativas por meio do uso 

excessivo da violência. 

Caracterizar o uso excessivo de violência é uma tarefa bastante complicada 

porque envolve vários critérios que não possuem critérios objetivos de mensuração. O 

uso da violência, quer por parte do Estado, quer por parte de indivíduos se encontra 

protegido somente em situações de reação a uma violência anterior. Não existe 

conformação de fatos que justifique legalmente uma ação iniciada violentamente, existe 

defesa somente nos casos em que a violência é entendida como o único meio de 

contenção de uma ação violenta, sendo usada de forma reativa. Mas mesmo assim é 
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vedado o excesso, sendo o excesso caracterizado como qualquer violência utilizada que 

não seja necessária. 

Para lidar com o excesso é salutar trazer algumas distinções semânticas para que 

se retire da análise algumas ambiguidades com relação aos termos tratados. O poder 

dentro da lei nº 4.898/65 é entendido como sinônimo de violência em dois sentidos, o da 

violência praticada e o da violência tácita. Esta ambiguidade age em dois graus, um de 

juntar poder e violência, e outro de juntar ato e ameaça, auxiliando na criação de uma 

situação legal bastante diferenciada, nitidamente a lei se manifesta sobre o objeto, 

contudo a aplicação prática acaba por transparecer um silêncio constrangedor sobre o 

tipo de ação que é objeto do crime. Este silêncio acaba por subsidiar a ação do órgão do 

Estado responsável pela manutenção da ordem com uma previsão legal que permite uma 

capacidade de manobra excessiva no tocante à interpretação do artifício legal, o que, ao 

ser utilizado simultaneamente com o estado de exceção, permite que o Estado utilize de 

forma deliberada um recurso de excesso de violência. 

O excesso de violência se consolida como prática a partir do momento em que os 

órgãos responsáveis pelo julgamento do caso percebem que o crime praticado não se 

encontra na esfera do abuso de autoridade, mas sim dentro da improbidade 

administrativa
51

. Esta mudança na percepção do judiciário, conquanto ainda 

responsabiliza o Estado por um lado, mantém por outro o entendimento anterior, do 

executivo, de que a ação violenta não foi abusiva. 

Tal diagnóstico joga luz sobre um problema que aprofunda ainda mais a 

indistinção entre o uso legítimo da força e o abuso de poder. E para melhor elucidar o 

tema é necessário se lançar no esforço conduzido por Hannah Arendt em diferenciar as 

chamadas palavras-chave. 

Arendt (2004)
52

 percebe que o uso sinonímico entre poder e violência gera uma 

cegueira às diferenças entre estes conceitos. Ela vai definir que poder é a “habilidade 

humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo” (ARENDT, 

2004, p. 27), e a violência se distingue do poder por seu caráter instrumental (ARENDT, 

2004). A distinção é fundamental para se entender a relação entre o uso legítimo da 
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força
53

 e o abuso de poder
54

, para melhor elucidar o tema, é necessário se realizar uma 

observação acerca da palavra “poder” e como ela é utilizada no português. 

 

● Os múltiplos significados do poder 

O poder trabalhado neste momento é o lexema, o significante, que contém, na 

língua portuguesa, diversos significados que são diferentes entre si. Conquanto estas 

diferenças sejam percebidas no uso cotidiano da linguagem, a homofonia acaba por 

dificultar estas percepções quando o termo é utilizado em um contexto crítico. 

A primeira é entre o substantivo poder, que possui seu significado extremamente 

discutido, principalmente dentro da ciência política, mas que pode ser simplificado, em 

todos os casos, a uma habilidade
55

 e o verbo poder, que indica tipos de ação. 

O verbo poder, por sua vez, apresenta mais dois significados. O primeiro é 

condicionado a capacidade de ação, esta forma do verbo poder está relacionada a uma 

característica do indivíduo que pratica o verbo que permite que ele pratica a ação 

desejada. Este significante do verbo é ligado à ausência de constrangimentos internos 

que impedem uma prática, e normalmente é vinculado a formulações afirmativas, como 

eu posso ir até a cozinha, ou ele pode escrever um texto, pois é alfabetizado, para este 

texto será denominado poder positivo. 

O segundo significante do verbo poder é condicionado a autorização para que o 

indivíduo execute a ação pretendida. Esta forma é ligada à ausência de 

constrangimentos externos para sua realização. Normalmente é vinculada a formulações 

negativas ou condicionais, como você pode ir até a minha cozinha, ou você não pode 

escrever uma biografia sem autorização do biografado, que para este trabalho será 

denominado poder negativo. 

O poder de que trata a lei nº 4.898/65 é o substantivo do poder, como uma 

habilidade, mas o poder que se encontra de fato utilizado no caso de conflito entre a 

polícia e os manifestantes é o verbo do poder, contudo a confusão entre os dois verbos, 

negativo e positivo, acaba gerando uma interpretação dúbia, pois ele é utilizado em seus 

dois sentidos, gerando uma confusão de significados, e é nesta confusão que se encontra 
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o abuso, o Estado pode, positiva e negativamente, impedir a obstrução do processo 

administrativo e orçamentário, pois ele dispõe dos meios, tendo contratado, treinado e 

equipado pessoas para a realização deste verbo-poder, e a supressão deste verbo-poder, 

que seria o contingenciamento de autorização, se encontra também em posse do Estado, 

de forma que, mesmo dentro da conformação normal, com cada poder sendo exercido 

por si mesmo, já existe uma zona de desconforto. Quando se suspende o direito e se 

inicia o estado de exceção, o resultado passa a ser então uma demonstração assustadora 

de como se comporta um poder que é capaz (poder positivo) de escalar indefinidamente, 

e que é, ao mesmo tempo, o único possuidor de capacidade de impedir este crescimento. 

Tal situação gera uma ausência de poder negativo que sirva de freio ou contrapeso ao 

aumento da intensidade do poder empregado. Uma situação extremamente frágil do 

ponto de vista da sustentação democrática da legitimidade do Estado que incorre neste 

artifício.  

 

● Como incorre o Estado em Abuso de Poder 

Percebendo as nuances do poder, enquanto um significante de vários significados, 

perceber de que forma o Estado é capaz de abusar do poder se torna uma tarefa, se não 

simples, ao menos compreensível. 

Aqui retomamos àquela segunda ferramenta de reconstrução do Legitimate 

Power. Pois visto que o sistema jurídico apresenta tal incapacidade de admitir uma ação 

do Estado como lícita e ilegítima simultaneamente, a impossibilidade de julgar como 

ilegítima uma ação do lícita do Estado, que possui o poder e o dever de manter a ordem, 

gera uma situação em que o critério legal, subjugado ao critério constitucional, acomoda 

uma atuação abusiva do Estado em uma situação de pseudo-licitude, esta situação, por 

sua vez, quando não é devidamente julgada pelo poder judiciário, que possui esta 

função e deveria exercer o poder de polícia sobre a atuação do Estado, cria, como dito 

anteriormente, duas zonas, uma onde estão as ações permitidas à população reclamante, 

e outra onde estão as ações não permitidas, dentro desta última, o Estado pode agir, a 

partir do silêncio existente em si, com força que se encontra dentro de uma zona de 

pseudo-licitude, que é, factualmente, uma região legal onde o abuso é permitido e 

aceito. 

Nesta zona de pseudo-licitude se encontram, o uso de força desproporcional por 

parte do corpo dos agentes policiais e a responsabilidade do Estado sobre as ações. 

Principalmente, encontra-se também a responsabilidade sobre as decisões tomadas e 



sobre as consequências destas decisões. De tal forma, se o agente policial incorre em 

uso desproporcional de força, há abuso acontecendo, da mesma forma, se ocorre algum 

tipo de dano colateral causado por consequências imprevistas pelos agentes, este dano 

também se encontra sob responsabilidade do Estado. Assim, quando o CMEI Centro 

Cívico foi atingido pelo gás que se dispersava, o Estado também incorre em abuso, pois 

agindo dentro do vácuo causado pelo choque entre legalidade e legitimidade, as 

responsabilidades deveriam ser transmitidas ao Estado, quando não o são, há abuso por 

parte do Estado, em eximir-se da responsabilidade sobre a ação de seus agentes. 

O abuso ocorre também na medida em que estas demonstrações vulgares de poder 

servem para blindar o processo administrativo do Estado contra as intrusões julgadas, 

pelo executivo, como ilegítimas, criando um campo de força impenetrável que separa 

fisicamente o processo administrativo do mundo fora do Estado. Outro abuso acontece 

no processo de reconstrução do Legitimate Power, quando o Estado, por meio dos 

mecanismos descritos, desqualifica o discurso contrário a si e cria uma segregação entre 

as parcelas da população, o que acaba por desviar o foco de si e mantem a população 

preocupada com os debates sobre as próprias ações, mantendo uma situação que separa 

os cidadãos e os sub-cidadãos, os que podem e os que não podem sofrer ação direta do 

Estado. 

O abuso final consiste em manter o estado de exceção através do silêncio do 

judiciário, mantendo todo o corpo social em um constante estado de confusão entre a 

existência do direito e a sua não-existência, que gera um estado de ansiedade, pois não 

há segurança em demonstrar insatisfação com as decisões ou com as ações do Estado. 

Esta zona de ansiedade não é causada da mesma forma que Arendt descreve o regime 

totalitário soviético, que se dava por meio de “abolition of inner-party democracy and 

the transformation of national Communist parties into Moscow-directed branches of the 

Comintern.”
5657

 (ARENDT, 1958, p. 379). Ou seja, não é por meio da abolição da 

democracia nem do direcionamento do comportamento dos órgãos do Estado que se dá 

o abuso de poder no Brasil. Contudo, este tipo de comportamento por parte do governo 

paranaense pode ser visto como um aumento da área de contato entre democracia e 

autoritarismo, caso ambos os casos fossem analisados em um diagrama de Venn. 
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 A questão de Maquiavel 

Devemos então perceber a adequação de tal situação àquilo que foi chamado por 

Isaiah Berlin de “A Questão de Maquiavel”
58

. Segundo tal interpretação, Maquiavel 

apresentou em sua obra, principalmente em O Príncipe e nos Discursos Sobre a 

Primeira Década de Tito Lívio, uma oposição entre a moral privada e a moral do 

Estado. Esta dicotomia que gerou o desconforto por opor éticas que não são opostas, 

mas sim dois conjuntos diferentes que servem como bússolas para fins distintos. Ao se 

imaginar a ética como uma reta que vai do bom ao mal, do correto ao incorreto ou do 

justo ao injusto, a proposta de Maquiavel é que a moral política se coloca em um eixo 

diferente do que aquele da moral privada e, em um gráfico formado por estas duas retas 

éticas, algumas ações estariam em locais distintos em sua adequação bem-mal.  

Se por um lado há a ética “cristã”, mais comum e mais solidária, esta ética, para 

que possa ser mantida por homem, deve levar este homem a abandonar qualquer 

pretensão “of a noble and glorious society in which human beings can thrive and grow 

strong, proud, wise, and productive. “
59

(BERLIN, 1971, Cap. II). Há também, por outro 

lado, a ética de Estado. Tal ética de Estado é diferente da ética privada. Neste corpo 

ético que se encontra a lógica mais famosa de Maquiavel, a de concentração nos fins do 

Estado, mesmo que para tais fins, algumas atitudes incompatíveis com a ética privada 

devam ser tomadas. Berlin ressalta, contudo, que as duas éticas não são mutuamente 

destrutivas (BERLIN, 1971). Ambas devem coexistir em uma sociedade saudável e que, 

para cidadãos privados, a ética cristã é mais favorável, porém tal ética é incompatível 

com a sobrevivência do Estado, e torna impossível qualquer tentativa de realização 

deste Estado em sua forma mais pujante. 

A distribuição destas duas éticas obedece a uma norma que não é unidimensional, 

mas encontra-se dentro de um arranjo cartesiano, com um dos eixos situando a ética 

comum, que contém a legislação e as noções metalegislativas de moral, e um segundo 

eixo que contém a dimensão ética tal qual proposta por Maquiavel, de uma ética política 

voltada para o Estado. Neste gráfico é possível plotar uma curva formada pelas posições 

dos pontos coordenados que localizam onde um determinado tipo de ação se encontra 
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com relação a ambos os eixos, e dentro deste plano ético bidimensional que devem ser 

analisadas as ações violentas do Estado. 

Havendo, pelo critério legal, um abuso do poder por parte do Estado, deve-se 

buscar compreender em qual grau este abuso serve a um fim de Estado. Torna-se 

evidente que o abuso cometido no sentido de reforçar o Legitimate Power pode ser 

entendido dentro da lógica de manutenção do Estado, inclusive servindo-se do próprio 

Maquiavel. Afinal, uma ação de abuso por parte do Estado, conquanto possa ser 

considerada uma crueldade, conforme O Príncipe, pode ser útil ao Estado na medida em 

que a “crueldade bem empregada é aquela que se faz de uma só vez, por necessidade de 

segurança”
60

 (MAQUIAVEL, 2010, p. 76), quando executada de forma altamente 

eficiente este tipo de abuso pode ser considerado uma versão contemporânea daquilo 

que Maquiavel denominou, nos Discursos sobre Tito Lívio, de dano de sangue
61

 

(MAQUIAVEL, 1772), que deve ser, conforme dito no Príncipe, todo de uma só vez, 

contudo não há mais a necessidade de praticar execuções sumárias dos manifestantes, 

nos moldes do exemplo que Maquiavel utiliza em sua obra. O mecanismo de execução 

de opositores tornou-se menos vulgar com o advento das cartas de direitos humanos, o 

que faz com que a morte como mecanismo político tenha caído em desuso
62

, sendo 

substituído por demonstrações de força tão pujantes que o recado dado se torna claro, a 

de que a destruição dos divergentes não aconteceu por capricho e que seria possível 

caso assim se deseje.  

Assim se comportou o governo paranaense e assim se comportam outros 

governos, pois a simples demonstração de uma força tão potente é capaz de acalmar 

qualquer desejo de vingança, sem deixar margens para simples ameaças, que de acordo 

com Maquiavel, “he who is dead cannot think of vengeance, and those who remain alive 

most of the time leave such thoughts to the dead”. (MAQUIAVEL, 1772, p. 154), o que 

acaba por estancar o desejo de se unir novamente em protesto, pelo menos na forma 

como havia sido feito anteriormente. É uma forma de contenção que serve o propósito 
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de maximizar a utilidade. A manifestação contrária ao interesse do Estado se extingue, o 

processo legislativo acontece, os manifestantes continuam vivos
63

, podendo continuar 

atuando na economia e na sociedade, é dado o recado sobre quais serão as reações a 

atitudes semelhantes, alertando toda a população restante sobre como se comportar, e o 

Estado se livra da pecha de assassino, assumindo para si somente a imagem de eficaz. 

A ética de Maquiavel coloca tal perspectiva como sendo vital ao Estado, 

entendendo que ao visar a continuidade do Estado, o governante se utiliza do abuso 

como uma ferramenta altamente eficiente, mantendo-se em seu dever de dar 

manutenção à perpetuação do Estado. 

Mas Maquiavel não estava preocupado com a questão da legitimidade. Para ele a 

adequação de um governo se dá por meio de sua capacidade de perpetuação, que 

depende da capacidade de manter o Estado unido e pacificado (MAQUIAVEL, 2010), 

de tal forma que ele esteja organizado para resistir a forças externas. Berlin percebe 

então que, dentro do pensamento de Maquiavel, são condenáveis as perspectivas “feeble 

and characterless, lacking in single-minded pursuit of power, in splendor, in 

organization, in virtù, in power to discipline unruly men against huge odds into one 

energetic whole”
64

 (BERLIN, 1971, Cap. IV). Por óbvio é possível se entender que 

estas características, de força adiante são aquelas louváveis e que devem ser buscadas 

por bons governos. 

À época em que Maquiavel escreveu O Príncipe, a questão da legitimidade não 

existia nos termos da modernidade, pois não se exigia uma justificação filosófica do 

poder do governante sobre seus súditos. O mais próximo disso que havia eram as 

noções tradicionais do direito de governar como sendo advindo da divindade, o 

chamado Direito Divino dos Reis, que era uma noção advinda da antiguidade clássica e 

foi predominante na idade média, apesar de só ter sido formalizado, com esse nome, por 

Jean Bodin após Maquiavel escrever suas obras. Esta noção era rejeitada por Maquiavel, 

dentro de seu viés pragmático de governo. O filósofo florentino coloca a ética de 

governo, e portanto a autoridade de um governante, condicionada à capacidade de 

administrar, com habilidade, as condições internas e externas enfrentadas pelo Estado 

governado. Deixando para a fortuna
65

 o papel de retirar um governante incompetente. 
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 O conceito maquiavélico de fortuna, que fique claro. 



Portando, dizer que há alguma noção de legitimidade dentro do pensamento do filósofo 

florentino seria incorrer no grave pecado do anacronismo. Assim, se torna muito 

importante trazer novamente ao centro as definições de legitimidade tratadas até agora e 

diferenciá-las, para que seja possível trazer o pensamento de Maquiavel à discussão 

sobre abuso de força. 

 

 Quantas legitimidades há? 

Foram tratados até aqui quatro conceitos diferentes de legitimidade, cada qual 

com sua funcionalidade e poder explicativo, separá-los se torna então fundamental para 

que possamos fugir à contaminação dos signos, visto que o mesmo significante se 

remete a significados que, conquanto se assemelhem em um discurso raso, tornam-se 

incapazes de serem operacionalizados teoricamente caso a distinção não seja realizada 

formalmente. A primeira é a legitimidade eficaz, empregada por Hobbes, que derivava 

da capacidade de manutenção do acordo tácito entre as partes para a manutenção da 

ordem, aceitando que a legitimidade deriva da capacidade do soberano de manter 

restrições às liberdades negativas dos indivíduos em favor de uma maximização da paz 

e da ordem. Através desta manutenção da ordem o soberano realiza sua função política, 

que é impedir a bellum omnium contra omnes, a guerra de todos os homens contra todos 

os homens. Mantendo sempre sob xeque as liberdades que permitiriam que os humanos 

se joguem em um estado de agruras e infelicidade. Conquanto tenha sido deixada de 

lado ao início deste texto, dadas as dificuldades de prosseguir com a pergunta caso 

somente este conceito de legitimidade eficaz tivesse sido adotado, tal definição ainda 

existe e se faz importante na medida em que ainda existe no imaginário a percepção de 

que o Estado tem uma função
66

 e deve ser eficaz na execução desta. No caso de uma um 

Estado de Direito, somente se pode afirmar pela legitimidade do Estado na medida em 

que ele aumenta os direitos, trazendo mais pessoas para dentro da proteção de direitos e 

ampliando ao máximo os direitos concedidos às pessoas. A inclusão desta noção dentro 

de uma discussão sobre estado de exceção gera um paradoxo interessante, sobre o qual 

será melhor estendido em tempo oportuno. 
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O segundo conceito tratado foi o de legitimidade constitucional, baseado 

principalmente nas ideias de John Locke e que foram adotadas dentro do direito 

constitucional. A legitimidade constitucional é definida como aquela que deriva da 

obediência do Estado a princípios que são, em potência, superiores ao próprio Estado. 

Deste conceito se traduz que, conquanto seguindo a legalidade estabelecida, o Estado se 

mantem legítimo, pois há o entendimento de que regras claras geram constrangimentos 

à ação do Estado, que pode sofrer sanções, tal qual qualquer das pessoas submetidas a 

estas mesmas leis, guardadas as condições de aplicabilidade e capacidade fática de 

realização de tais sanções. Por óbvio se percebe que simplesmente aventar a 

possibilidade de decretar a supressão da liberdade do Estado, sua exclusão da sociedade 

ou condená-lo à morte constitui um exercício completamente lúdico e surrealista. As 

penas possíveis de serem aplicadas a Estados são completamente materiais, como o 

pagamento de multas ou indenizações. Outras penas podem ser aplicadas a governos, 

tais quais a retratação da culpa perante a sociedade ou até mesmo a retirada do 

governante de seu posto dentro do Estado, contudo a existência fática deste Estado 

continua sendo uma realidade impassível de sanções mais severas. Tal legitimidade só é 

possível quando se considera que o Estado possui em si a divisão entre os poderes que 

criam as leis, que executam as leis e que julgam leis e ações. Presume-se também que 

estes poderes são incapazes de fugir, se abster, ou de outra forma se eximir dos choques 

causados por conflitos gerados pelas outras partes componentes do Estado. Se os órgãos 

do Estado forem capazes de se coordenar de forma a impedir este choque, a situação 

que surge é aquela tratada por Theodoro Filho, na qual a ação, ou falta dela, por parte do 

poder judiciário gera uma legitimação para ações do poder executivo que se traduzem 

em estado de exceção informal (THEODORO FILHO, 2011) que compõe uma verdade 

de Estado, esta verdade de Estado é uma interpretação que passa a ser compreendida 

pelo Estado como a verdade sobre aquele evento. Tais verdades de Estado podem ser 

compartilhadas ou não pela população, mas tornam-se uma versão da realidade que 

dificilmente se altera. 

O terceiro conceito é a da legitimidade tácita, conforme proposta por Weber, que 

assume na legitimidade um papel relativo à obediência recebida por um determinado 

agente social
67

. Weber assume que legitimidade pode ser extraída de uma relação 
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diática na medida em que há condições de dominação e de obediência nesta mesma 

dominação. 

É importante trazer ao primeiro plano as conceituações de Max Weber sobre 

dominação e legitimidade, pois ambas se relacionam, também diaticamente de forma a 

significar uma a outra. 

Weber apura, em Economia e Sociedade, que a dominação é “a probabilidade de 

encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de determinado grupo de 

pessoas” (WEBER, 2014, p. 139), sendo que o tipo de dominação se caracteriza de 

acordo com as características relativas às relações de obediência
68

 entre o senhor (ou 

senhores), o seu quadro administrativo e o coletivo sobre o qual se exerce a dominação 

(WEBER, 2014). Estes tipos de dominação são considerados, porém, como pouco 

confiáveis, e, portanto, é necessário somar a eles a crença na legitimidade. Portanto a 

legitimidade assume, em Weber, o papel de servir como elemento de coesão para a 

estabilidade da dominação. Esta alteração no entendimento de legitimidade produz, 

como descrito anteriormente, o efeito de retirar a legitimidade do campo de pensamento 

do direito e leva-la para o campo da sociologia. Afirmando que a legitimidade não pode 

ser apresentada como um ente à parte da relação de dominação, mas podendo-se inferir 

sobre a existência dela na medida em que se observa uma situação onde a dominação 

está presente. 

Por fim, o último conceito de legitimidade é o de Legitimate Power, de French e 

Raven, que já foi discutido anteriormente em sua significância com relação a situações 

de abuso de poder por parte do Estado, mas que ainda não foi discutido com detalhes no 

sentido de separá-la do conceito de Weber, pois conquanto seja um conceito dos autores 

adotado a partir da leitura do sociólogo de Erfurt, o conceito organizacional de 

legitimidade tratado pelos autores americanos avança alguns passos em uma direção que 

Weber não caminha. 

Enquanto Weber foca sua atenção na forma com a qual a obediência acontece, 

tratando com maior cuidado da forma e do tipo de relação, French e Raven, com o 

aporte trazido da psicologia, focam-se nos indivíduos que recebem a influência que a 

traduzem em obediência, e esta visão altera conceitualmente a argumentação weberiana, 

retirando do estado generalista de observação, que aglomera monoliticamente 

sociedades extremamente fracionárias e transpondo-a para um patamar de onde é 
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possível observar a dinâmica que rege as mudanças de comportamento por partes desta 

sociedade. 

É importante ressaltar que Weber analisava sociedades em etapas avançadas de 

capitalismo. Estas sociedades estudadas por ele, nominalmente as populações europeias 

e americanas, eram caracterizadas, à época, por serem sociedades extremamente 

homogêneas, em se comparando com as sociedades contemporâneas, que são, 

comparativamente, vários níveis de grandeza mais próximas do pluralismo político do 

que as sociedades do final do séc. XIX e início do séc. XX, que são as sociedades 

estudadas por Max Weber. Portanto, em se tomando as teses weberianas por seu valor 

de face, estudar cenários como o do Paraná tratado aqui, com todas suas complexidades 

e com todos os valores envolvidos, torna-se uma tarefa hercúlea e estéril. Por mais que a 

obra de Weber seja completa, demonstrando um cuidado excessivo em cobrir, ou pelo 

menos se relatar, a todos os pontos por ele trabalhados, mantem-se nítido que a 

construção do pensamento weberiano exclui a possibilidade de haver abuso de força por 

parte de um Estado. Tentar aplicar esta categoria de abuso dentro dos conceitos seria, na 

interpretação mais cândida, oximorônico, nas interpretações mais agressivas, seria 

axiomaticamente incompatível. 

Neste contexto que a interpretação de French e Raven completa a de Weber, 

dando um passo tímido, porém fundamental para que se possa entender o papel do 

abuso na manutenção do Estado, pois retira-se a inferência sobre a legitimidade do 

comportamento das massas e cria-se um mecanismo para perceber que há graus de 

legitimidade que se encontram dispersos nos indivíduos de uma sociedade, e pela 

organização destes, a legitimidade da dominação do Estado passa a ser passível de 

subdivisões, que podem ser percebidas pela frequência, o volume e a intensidade das 

ações coordenadas de diferentes grupos dentro de um mesmo corpo social, sendo que, 

em situações de conformação com a dominação, a diferença entre os dois conceitos é 

irrelevante. Assim, French e Raven criam o mecanismo pelo qual se é possível observar 

esta legitimidade em momentos de choque, dando poder explicativo a um fenômeno que 

as teses weberianas teriam dificuldade de explicar. Ambos partem dos mesmos 

pressupostos, informando que a legitimidade não se trata de um direito de governar, 

conforme os dois primeiros conceitos, mas trazendo a legitimidade como um dos 

elementos componentes de relações de dominação e criando assim, parâmetros capazes 

de explicar situações diferentes. 



French e Raven adequam também a questão do abuso de força quando dão ao 

indivíduo que recebe a influência, a capacidade de se decidir sobre a legitimidade ou 

não do agente que pratica a influência, conforme posto pelos próprios autores:  

“We have used the term legitimate not only as a basis for the power of an agent, 

but- also to describe the general behaviors of a person. Thus, the individual P 

may also consider the legitimacy of the attempts to use other types of power by 

O. In certain cases, P will consider that O has a legitimate right to threaten 

punishment for nonconformity; in other eases [SIC], such use of coercion would 

not be seen as legitimate. P might change in response to coercive power of O, 

but it will make a considerable difference in his attitude and conformity if O is 

not seen as having a legitimate right to use such coercion. In such cases, the 

attraction of P for O will be particularly diminished, and the influence attempt 

will arouse more resistance.”
69

 (FRENCH; RAVEN, 1959, p.266). 

Estas bases, os quatro conceitos sobre legitimidade, são fundamentais para que 

seja possível amarrar o pensamento de legitimidade ao pensamento de Maquiavel. 

 

 Maquiavel e legitimidade 

Enfim, subsidiado pela literatura sobre legitimidade, pode-se tentar, ao trazer o 

pensamento imortal de Maquiavel para a contemporaneidade, pode-se vestir nele a 

armadura da discussão sobre legitimidade para enfim entender como a ação abusiva do 

Estado se encaixa maquiavelicamente em uma discussão sobre estado de exceção e 

Estado democrático de direito. 

É possível trazer a filosofia de Maquiavel para o conceito hobbesiano de 

legitimidade fática, ao inferir que o florentino aceita, no corpo de seu pensamento, que o 

soberano possuidor da virtù tem o direito de governar o Estado a partir do momento em 

que ele se mostra eficaz em sua capacidade de trazer paz interna ao Estado, gerando 

assim um campo fértil que permite que este Estado se organize contra ameaças externas 
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(MAQUIAVEL, 2010). Contudo a perda deste posto, seja por meio dos eventos trazidos 

pela fortuna, ou por meio da falta de virtù para administrar o Estado acaba importando o 

direito de governo ao sucessor, independentemente da forma pela qual o sucessor 

assume seu posto. Assim, a legitimidade fática acaba não sendo suficiente para explicar, 

dentro do pensamento maquiavelano, como o direito de governo sucede o governante. 

Sendo apenas aceito que, na medida em que haja a capacidade de manter a estabilidade 

do Estado, o governante poderá continuar governando sem maiores temores, que não 

aqueles criados pela existência de inimigos dentro da cidade. 

Também é possível, de certa forma, ler Maquiavel pelas lentes de Weber, French 

e Raven, na medida em que a capacidade de governar pode ser afetada pelos humores 

existentes em uma determinada sociedade. Se Maquiavel compreendeu que parte da 

virtù de um governante envolve sua capacidade de não se fazer odiado por seus 

governados, é possível inferir que ter a obediência dos súditos é fundamental para um 

governante, na medida em que não é possível manter a autoridade sem contar com a 

capacidade de fazer sua autoridade ser entendida e aceita pela população da cidade. 

Portanto, o fator obediência, que Weber, French e Raven percebem como sendo pilares 

mantenedores da capacidade de governar, se mostra também importante para 

Maquiavel. Contudo, um ponto que não é tocado diretamente por nenhum dos autores 

contemporâneos, é a capacidade de governar pelo medo, que Maquiavel dizia ser, se não 

a melhor das formas, e condenável por sua própria natureza, possui vantagens que 

poderão ser percebidas através de atos posteriores de piedade, conforme cita ele sobre 

César Bórgia, ao afirmar que 

“Portanto um príncipe não deve preocupar-se com a má fama de cruel se quiser 

manter seus súditos unidos e fiéis, pois com pouquíssimos atos exemplares ele se 

mostrará mais piedoso que aqueles que, por excesso de piedade, permitem uma 

série de desordens seguidas de assassínios e de roubos.” (MAQUIAVEL, 2010, p. 

101). 

E o capítulo se encerra com uma ponderação de Maquiavel sobre o medo e o 

amor, que se tornou uma de suas citações mais famosas: 

“Portanto, voltando à questão de ser temido e amado, concluo que, se os homens 

amam de acordo com sua vontade e temem segundo a vontade do príncipe, um 

príncipe sábio deve assentar-se naquilo que é seu, e não no que é de outrem, 



precisando apenas, como foi dito, encontrar meios de escapar ao ódio.” 

(MAQUIAVEL, 2010, p. 104) 

Além destas citações, é importante citar que um capítulo inteiro d’O Príncipe é 

dedicado a falar “Daqueles que, por atos criminosos, chegaram ao principado.” 

(MAQUIAVEL, 2010, p. 73), o que mostra a determinação do florentino em tratar de 

um tema que foi considerado pelos outros autores referidos neste parágrafo como sendo 

incompatíveis com a noção de legitimidade. Uma posição que Weber irá colocar como 

sendo normal aos regimes autoritários (WEBER, 2014) e sobre a qual French e Raven 

nem tocam. 

A legitimidade constitucional é, por sua vez, incompatível com o pensamento de 

Maquiavel, na medida em que as regras constitucionais que regem o Estado podem, por 

vezes, ser prejudiciais em um Estado que exige mudanças rápidas e grande capacidade 

de direcionamento por parte do governo. Tal entendimento tornou presente, nas 

constituições estudadas por Agamben (2007), como as constituições francesas e alemãs, 

o mecanismo do estado de exceção
70

, que resultam em uma amalgamação, 

constitucional, da legitimidade com a ética maquiavélica de atuação do governo em prol 

do Estado. Portanto, por mais que ambos os conceitos sejam impossíveis de serem 

sobrepostos, é possível, por meio de mecanismos constitucionais, escolher por uma ética 

ou outra em função da necessidade do Estado. Este é o principal mecanismo que 

acomoda constitucionalmente o estado de exceção no bojo do Estado democrático. 

Justamente por sua incompatibilidade, é nesta visão de legitimidade que Carl 

Schmitt, Agamben e Theodoro Filho aplicam suas teorias sobre o estado de exceção, 

pois, sendo o estado de exceção uma ferramenta que suspende os direitos a partir da 

visão de que a ordem do Estado é, em alguns momentos, mais importante que a ordem 

social. Nestes momentos o Estado pode, constitucionalmente, suspender certos direitos 

e atuar na ausência deles, de forma que o governo consiga maior capacidade de 

manobrar o Estado em momentos que exigem respostas rápidas. 

Portanto, realizar o exercício de pensar os escritos de Maquiavel dentro de um 

contexto de legitimidade traz a capacidade de perceber algo novo: Apesar de a literatura 

de Maquiavel não levar em conta a questão contemporânea da legitimidade, a 
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contemporaneidade aparentemente não conseguiu escapar à questão de Maquiavel, que 

Isaiah Berlin coloca como sendo aquela levantada por Maquiavel através de seus 

escritos que mostram, de forma nua e crua, que as decisões que deve ser tomadas ao 

governar são extremamente complexas, ou, para usar as palavras do filósofo de Riga:  

“by breaking the original unity he helped to cause men to become aware of the necessity 

of making agonizing choices between incompatible alternatives, incompatible in 

practice or, worse still, for logical reasons, in public and private life”
71

 (BERLIN, 1971, 

cap. IV). 

Este caminho de colocar o pensamento contemporâneo frente-a-frente com o 

pensamento de Maquiavel, conquanto não tenha esgotado as possibilidades de uso de 

nenhuma das correntes aqui tratadas, serve como arcabouço para apoiar a ideia de que o 

pensamento ético de Maquiavel, tal como quando é colocado em contraste com a ética 

privada, também mostra que o pensamento sobre a legitimidade do Estado democrático 

de direito só pode ser entendido por meio de um plano bidimensional, e não pode ser 

simplesmente superposto sobre aqueles fenômenos que são percebidos no mundo, de tal 

forma que o Estado, mesmo sob a roupagem de ser democrático e de direito, também 

necessitará, em algum momento, suspender o direito de forma a manter uma certa 

formatação de ordem interna. O problema posto então é aquele tratado por French e 

Raven, quando afirmam que as reações da população se adequam às ações do Estado 

(FRENCH; RAVEN, 1959) de tal forma que, caso se perca o discurso de legitimidade, a 

própria sustentação da democracia cai. Assim percebe-se que, ao ser impossível 

abandonar o discurso de legitimidade ao mesmo tempo em que se faz premente estancar 

instabilidades internas, a opção de curso é a opção maquiavelana. Portanto suspende-se 

o estado de direito com fins de dar ao Estado ferramentas para sua própria continuação 

sem que haja necessidade de mudanças bruscas nas estruturas do Estado. 

 

 Homo Sacer contemporâneo 

Resta, portanto, a responsabilidade de entender como segue o Estado democrático 

de direito diante das situações apresentadas. Sendo o Estado constitucionalmente 

imbuído da obrigação de estender direitos ao máximo para o maior número possível de 

pessoas, qual seria então o papel do estado de exceção na obtenção deste fim? A 
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 Ao quebrar a unidade original, ele ajudou a tornar os homens capazes de perceber a 
necessidade de tomar decisões agonizantes entre alternativas incompatíveis, incompatíveis na 
prática, ou pior ainda, por razões lógicas, entre a vida pública e a vida privada. Tradução Livre. 



explicação se encontra na transubstanciação do Homo Sacer em uma nova entidade, um 

novo ser que, como a figura do direito romano, encontra-se despido de seus direitos. A 

diferença marcante, contudo, é que este novo ser não pode, em primeiro momento, ser 

morto, tal qual o Homo Sacer, este novo ser pode apenas ser conformado. 

O Estado utiliza sua potência soberana e engloba, em uma categoria especial de 

cidadãos, aqueles que perdem o direito à integridade na mesma medida em que 

ameaçam a integridade do Estado. Contudo o Estado se faz capaz de manter a ação 

somente na zona da demonstração. Ele reinterpreta a patria potestas, e a reutiliza em 

uma demonstração de sua capacidade destrutiva, um aviso lançado contra os corpos 

sobre o que pode ser feito ao mesmo tempo em que poderia ter sido feito. Deixando 

claro o direito soberano de decidir sobre a manutenção da vida daqueles que se mostram 

potencialmente danosos ao funcionamento do Estado. 

 “Por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano fora o 

direito de vida e morte. Sem dúvida, ele derivava formalmente da velha patria 

potestas que concedia ao pai de família romano o direito de “dispor” da vida de 

seus filhos e de seus escravos; podia retirar-lhes a vida, já que a tinha “dado”. O 

direito de vida e morte, como é formulado nos teóricos clássicos, é uma fórmula 

bem atenuada desse poder. Entre soberanos e súditos, já não se admite que seja 

exercido em termos absolutos e de modo incondicional, mas apenas nos casos em 

que o soberano se encontre exposto em sua própria existência: uma espécie de 

direito de réplica. (...) Encarado nestes termos, o direito de vida e morte já não é 

um privilégio absoluto: é condicionado à defesa do soberano e à sua sobrevivência 

enquanto tal. (...) De qualquer modo, o direito de vida e morte, sob esta forma 

moderna, relativa e limitada, como também sob sua forma antiga e absoluta, é um 

direito assimétrico. O soberano só exerce, no caso, seu direito sobre a vida, 

exercendo seu direito de matar ou contendo-o; só marca seu poder sobre a vida 

pela morte que tem condições de exigir. O direito que é formulado como “de vida 

e morte” é, de fato, o direito de causar a morte ou de deixar viver. Afinal de 

contas, era simbolizado pelo gládio.” (FOUCAULT apud THEODORO FILHO, 

2011, p. 136). 

Theodoro Filho, citando Foucault, reportam o direto de causar a morte ou de 

deixar viver “a uma modalidade histórica de sociedade na qual o principal mecanismo 

de exercício do poder era o confisco de bens” (THEODORO FILHO, 2011, p. 136), que 



se transforma, na Idade Moderna, em um poder sobre “a produção, regulamentação e 

controle destas mesmas forças” (THEODORO FILHO, 2011, p. 137). Entretanto, 

ambos deixam de lado, por motivos que não podem ser outros que não a motivação 

metodológica, a necessidade maquiavelana de transmitir esta mensagem de maneira 

eficaz. 

A consequência desta anexação, do pensamento foulcaultiano, herdado por 

Agamben, ao pensamento de Maquiavel, nos dá condição de explicar a ação do Estado 

que visa não somente controlar estas forças existentes no corpo social, mas também 

deixar claro que o controle será feito, sem que haja necessidade de sacrifício do Homo 

Sacer, sua simples mutilação serve como bandeira do que poderia ter sido, gerando 

então um estado de ansiedade que paira sobre a sociedade como um bando de corvos, 

lançando sua sombra, ameaçadora e agourenta, sobre os corpos. O Homo Sacer 

contemporâneo é então aquele que pode ser morto, mas é mantido vivo. Seus direitos 

são recolhidos de tal forma que nem o direito sobre a certeza da morte lhe é garantido. 

A perspectiva quase orwelliana sob a qual se encontra o Homo Sacer é fruto da 

interpretação de Maquiavel que se fez mais comum e que levou Maquiavel a dar seu 

nome ao demônio na língua inglesa
72

 (BERLIN, 1971) e seu sobrenome ao adjetivo 

mais nefasto em português. Mas Maquiavel pode ser considerado mais uma vítima da 

morte do autor, e as ferramentas apontadas por ele, que intentava, como dito ao final do 

Príncipe, lançar uma “exortação a tomar a Itália e libertá-la dos bárbaros” 

(MAQUIAVEL, 2010, p. 134), são ferramentas que, ao afirmar que ”iustum enim est 

bellum quibus necessarium et pia arma uni nulla nisi in armis spes est”
73

 

(MAQUIAVEL, 2010, p. 135) lança, juntamente com as ferramentas de ofício, a 

ausência da necessidade clara para estabelecer os fins para quais foram desenhadas tais 
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 But the commonest view of him, at least as a political thinker, is still that of most Elizabethans, 
dramatists and scholars alike, for whom he is a man inspired by the Devil to lead good men to 
their doom, the great subverter, the teacher of evil, le docteur de la scélératesse, the inspirer of 
St. Bartholomew’s Eve, the original of Iago. This is the “murderous Machiavel” of the famous 
400 references in Elizabethan literature. 
His name adds a new ingredient to the more ancient figure of Old Nick. For the Jesuits he is 
“the devil’s partner in crime,” “a dishonorable writer and an unbeliever”. (BERLIN, 1971, cap. I) 
Mas a visão mais comum sobre ele, ao menos como pensador político, ainda é aquela da 
maioria dos elisabetanos, tanto dramaturgos e acadêmicos, para quem ele é o homem 
inspirado pelo próprio diabo a liderar homens bons à sua destruição, o grande subversivo, o 
professor do mal, o doutor da vilania, o inspirador do Massacre da Noite de São Bartolomeu, o 
primeiro Iago. Este é o Maquiavel homicida das famosas quatrocentas referências da literatura 
elisabetana. 
Seu nome adiciona ingredientes à figura antiga do “Velho Nicolau”. Para os jesuítas ele é “o 
comparsa de crimes do demônio”, “um escritor desonrado e um ímpio”. Tradução Livre 
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 As únicas guerras justas são as necessárias, e tais armas são piedosas onde não há 
nenhuma esperança além delas. Tradução Maurício Santana Dias. 



ferramentas. Em sua melancólica esperança de libertar a Itália, Maquiavel acaba por dar 

as ferramentas que servem para a ocupação da mesma pelos bárbaros, desde que estes 

bárbaros sejam capazes de entender estas ferramentas e criar um motivo que justifique 

seu uso. 

Tais ferramentas, galvanizadas pelo discurso de manutenção do estado de direito, 

servem então para construir o estado de exceção. 

 

 Como se comportou o judiciário em outros casos de excesso 

Tendo então apreendido o modus operandi que move as engrenagens do 

mecanismo de repressão, torna-se premente decidir sobre qual tipo de estado se 

encontra o movimento de repressão violento ocorrido em Curitiba. Considerada a 

impossibilidade de que ambos existam no mesmo momento, no mesmo espaço, a 

questão não dá lugar para dubiedade de interpretações, ou mesmo para hipóteses sobre 

níveis de exceção e de direito, como se houvesse a possibilidade de algum tom de cinza 

surgir da mistura entre branco e preto presente. Conquanto não caiba especular sobre as 

motivações individuais ou coletivas dos grupos de pessoas presentes e contrários no 

evento do choque, paira sobre o Estado a posição de ser o agente detentor da força 

legítima
74

, e sobre o mesmo ente paira a decisão sobre o momento de uso e a 

intensidade da força dispensada, portanto paira também sobre ele o estigma de ser 

responsável por uma condição ou outra, de concessão de direito ou de aplicação de 

exceção. 

Levando em conta que a indefinição do estado existente naquele momento, se de 

direito ou de exceção, somente poderia ser definida a partir da manifestação objetiva do 

poder judiciário, que “revela-se como a autoridade na modernidade” (THEODORO 

FILHO, 2011, p. 270), a qual se mostra como “detentora de uma curiosa espécie de 

auctoritas, que lhe permite tanto deixar que o poder executivo ou legislativo, ou a 

polícia, sejam soberanos, bem como ele próprio tomar para si o manto deste poder 

absoluto” (THEODORO FILHO, 2011, p. 270), passa-se a perceber que, neste contexto, 

o poder judiciário pode causar duas situações, uma de convalidação, quando se 

manifesta no sentido de aferir, a partir de sua autoridade, uma situação objetiva de 

manutenção de direito e uma de negação, quando se manifesta no sentido de aferir que 

houve, por parte do poder executivo, abuso de sua condição de detentor de potestas.  
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 Legitimidade sendo utilizado aqui em sua forma comum, amalgamando as quatro definições 
já trabalhadas. 



Porém existe uma terceira hipótese, explorada anteriormente neste texto e na tese 

de Theodoro Filho, de um silenciamento técnico do poder judiciário, que não se 

pronuncia por ausência de condições necessárias para que seja proferido o julgamento. 

Silenciamento este que gera uma nova situação de ansiedade, onde existe uma 

suspensão de direito, um estado de exceção convalidado pelo silêncio do judiciário e 

ainda mais pesado por estar coberto por esta ansiedade. Portanto, das três ações 

possíveis ao poder judiciário, uma resulta em direito enquanto duas resultam em 

exceção. Esta situação se mostra extremamente inconveniente para a sustentação da 

hipótese da existência de um estado de direito, pois na medida em que se observam as 

possibilidades, as maiores chances de resultados possíveis são de exceção, sendo que, 

invariavelmente, uma ação do Estado que suspende o direito já inicia, automaticamente, 

uma situação de exceção, à qual resta ainda ser definida pelo poder judiciário, ou seja, 

inicia-se a suspeição de exceção e nesta suspeição se procede até que a exceção seja 

convalidada ou julgada improcedente por parte do poder judiciário. Contudo se mantém 

premente que a simples capacidade do Estado de agir de tal forma, jogando sobre o 

estado do direito um véu opaco que reduz a visibilidade e a capacidade de afirmações 

mais certas quanto à sua natureza, já aumenta muito a suspeita de que o estado de 

direito possa ser um estado de ansiedade, mas um observador mais atento pode se 

questionar se este estado de ansiedade é natural do estado de direito.  

Por mais que esta visão pareça incompatível com o estado de direito, que deveria 

gerar certezas ao invés de ser capaz de multiplicar incertezas convenientes, talvez, pode-

se entender, seja parte da forma como o estado de direito se comporta através do tempo: 

primeiramente surge a dúvida sobre o direito de tal ação, mantém-se a dúvida por força 

das investigações, julga-se a natureza do caso e decida-se que a ação esteja dentro ou 

fora do direito
75

. 
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 Theodoro Filho propõe um exercício que bem explica a situação de que se trata aqui. 
“Imagine-se, por exemplo, uma “situação delirante”, evidentemente improvável em uma 
democracia ocidental minimamente razoável, na qual agentes fardados do poder executivo 
delimitassem um espaço urbano no qual eles pudessem entrar na casa das pessoas a 
qualquer momento, sem prévio aviso, a qualquer hora do dia, sem nenhuma espécie de 
mandado ou ordem judicial autorizando a invasão. Essa ação constituiria uma tentativa de 
estabelecer um espaço urbano biopolítico dentro do qual a ordem jurídica estaria efetivamente, 
suspensa. Entretanto, em uma democracia contemporânea, tal ação não seria, a princípio, nem 
realmente exceção jurídica, nem realmente normalidade. Se ela puder ser questionada, 
constitucionalmente questionada, junto ao poder judiciário, então é somente após a resposta 
definitiva e/ou vinculante do poder judiciário sobre a validade ou não das invasões residenciais 
que se poderá definir, exatamente, se há exceção ou não. 
Isto porque, se o poder judiciário rejeitar as invasões, ou seja, declará-las inconstitucionais, 
delimitar indenizações para os prejudicados e estipular punições para os responsáveis, de um 



Uma solução para este dilema seria observar como se comportou o judiciário em 

outros casos, onde a ação do Estado tenha sido julgada na matéria do excesso e verificar 

qual foi o comportamento do judiciário no caso específico relatado. 

O judiciário ao ser dotado fundacionalmente da autoridade soberana, visto que é o 

poder da república onde se encontra, em sua cúpula máxima, o poder de interpretar 

terminativamente a Constituição (THEODORO FILHO, 2011), possui, como forma de 

manter equilíbrio entre os poderes, prerrogativas que impedem sua ação politicamente 

proativa, devendo agir mediante provocação. Também há, por parte do poder judiciário, 

a necessidade da apresentação de justificativas técnico-jurídicas que sejam capazes de 

manter afastada, além de todas as dúvidas
76

, motivações que não sejam embasadas no 

direito e na lei para a construção de seus discursos, tal necessidade surge como uma 

forma de mediar e justificar a auctoritas do judiciário, por ser entendido como a última 

instância de apelo à lei. Neste caso, caso não haja, por parte do poder judiciário, a 

necessidade técnico-jurídica de se justificar, haveria potencial para caminhar em direção 

a um regime autoritário que não é, em valor de face, a realidade dos governos 

ocidentais. 

                                                                                                                                          
ponto de vista institucional ocorreu apenas uma violação da ordem jurídica – e não sua efetiva 
suspensão. Por outro lado, o poder judiciário pode convalidar as invasões, e, neste caso, 
estaria de fato autorizando a suspensão geral e informal da ordem jurídica promovida pelo 
poder executivo naquele espaço urbano. É importante frisar que a convalidação judiciária – ao 
contrário da invalidação, que deve necessariamente ser firme e explícita – pode ocorrer de 
várias formas diferentes. Assim, por exemplo, poder-se-ia pensar nas seguintes hipóteses reais 
de convalidação: a) a maior parte dos juízes julga as invasões constitucionais; b) a maior parte 
dos juízes julga as invasões inconstitucionais (ou não há uma opinião geral formada sobre o 
tema, mas uma decisão final e vinculante da Corte Constitucional as declara constitucionais; c) 
por alguma razão técnico-jurídica, a maior parte dos juízes, ou a Corte Suprema, se recusa a 
julgar as questões (provavelmente a partir de elementos concretos dos casos chegados até o 
poder judiciário) – a recusa, aqui, corresponde a uma convalidação tácita e concreta da 
validade da ação executiva. Pode acontecer, ainda, de a questão sobre a constitucionalidade 
das invasões jamais chegar ao poder judiciário – mas, nesta hipótese, não se trata mais nem 
de uma democracia, nem provavelmente de um poder judiciário independente. 
Toda a reflexão acima seria igualmente válida caso o poder executivo lograsse, antes de 
realizar as invasões, promulgar uma lei (decreto) que autorizasse a atuação de seus membros 
fardados naquele espaço urbano. Isto porque, de todo modo, a constitucionalidade da lei 
poderia ser questionada tanto a partir dos casos concretos de invasões domiciliares reais, 
quanto, na maior parte dos sistemas de controle de constitucionalidade, em abstrato junto à 
Corte Constitucional. Logo, a dialética entre poder executivo e poder legislativo, traçada por 
Agamben, está incompleta – a estória não termina com a transferência de poderes legislativos 
típicos para o poder executivo, pois a atuação soberana do executivo, em uma democracia, 
ainda está submetida ao crivo do poder judiciário.” (THEODORO FILHO, 2011, pp. 317-318) 
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 Existe o instituto do ativismo judicial, que, conquanto seja uma pauta importante e cara ao 
direito, não interfere nas ideias aqui apresentadas. Sendo uma leitura bastante importante para 
se entender o contexto jurídico brasileiro de um modo geral e o Supremo Tribunal Federal em 
específico. O Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso possui obra 
interessante sobre o assunto. 



Por estes motivos não é possível, à época da redação, afirmar com certeza sobre o 

resultado futuro de uma eventual manifestação por parte do poder judiciário
77

 com 

relação à atuação do poder executivo no estado do Paraná, mas é possível tomar, por 

analogia, casos semelhantes, onde o Estado incorre em abuso de força, que foram 

finalmente convalidados pelo poder judiciário. 

O primeiro caso que vem à mente e que é capaz de reafirmar a capacidade do 

Estado de convalidar o abuso dentro da norma foi o recente
78

 julgamento da ação que 

ficou conhecida popularmente como “O Massacre do Carandiru”. Neste julgamento, o 

voto do relator, que foi acolhido no julgamento da 4ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, aponta que os policiais se encontravam “em 

cumprimento do dever, por ordem de seus superiores e das autoridades competentes”
79

 

(SARTORI, 2016, fls. 75 e 76). O relatório também é rico no estabelecimento de uma 

narrativa que, conquanto não tenha se tenha utilizado ipsis litteris, percebe-se a 

construção de uma de um texto com teor focado no enquadramento da ação enquanto 

legítima defesa. Corroborada por declaração do relator em plenário.
80

 

Passando por trechos que indicam que havia problemas de abuso, mas justificando 

que os abusos não podiam ser individualizados, tornando-se, portanto, crimes sem 

autores, conforme pode ser percebido no seguinte trecho: “Realmente, na sindicância 

realizada pelos três juízes corregedores, chegou-se à conclusão de que houve excesso, 

porém, sem a possibilidade de identificar quem se excedeu” (SARTORI, 2016, fl. 81). 

A referida peça judiciária também dá conta de provas que poderiam ter sido criadas, 

mas que não o foram por “ausência de meios materiais e estruturais para sua feitura” 

(SARTORI, 2016, fl. 83), este foi o caso do exame de confronto balístico que permitiria 

individualizar as ações. Este exame não foi feito pois o exame levaria um total de 

setenta e dois anos para ser concluído
81

. Soma-se a isto o fato, narrado no voto do 

relator, de que, mesmo tendo sido realizadas solicitações para aquisição de 

equipamentos que permitiriam a redução do tempo de exame para um mês, o Instituto 

de Criminalística e o Ministério da Justiça não realizaram a compra. Até que, passados 

vinte anos do caso, os órgãos foram novamente solicitados a adquirir os equipamentos, 
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 Manifestação esta que necessariamente ocorrerá em algum momento no futuro, dado que a 
evasão da responsabilidade precípua caracteriza crime de prevaricação. 
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 Ocorrido em 2016, ano da redação deste trabalho. 
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 Apelações Nºs 0338975-60.1996.8.26.0001 e 0007473-49.2014.8.26.0001, Votos nºs 29.315 
e 29.316. 
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 http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-37478938 acessado em 21/10/2016. 
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solicitação que acabou não se realizando por ser considerado que a produção de provas 

se encontrava prejudicada pelo lapso temporal (SARTORI, 2016), neste caso vale 

ressaltar que, conquanto tenha-se argumentado que o exame poderia ser realizado, 

devido à modernização do instituto, “ele [o exame] não foi realizado porque não [foram] 

localizados os projéteis extraídos dos corpos das vítimas (fl. 13.416)” (SARTORI, 2016, 

fl. 85) e não se faz nenhuma questão quanto ao paradeiro destas evidências. 

Outro fato estranho trazido pelo próprio relatório é de que “Os policiais ocultaram 

suas identificações, como se apregoa, podem tê-lo feito para preservar suas próprias 

vidas e até mesmo as de seus familiares, tanto que foi decretado o sigilo de identificação 

dos acusados nestes autos” (SARTORI, 2016, fl. 80), justificando que os agentes 

estavam cumprindo com seu direito de proteção a retaliações futuras, advindas dos 

grupos criminosos envolvidos no evento do Carandiru. 

O relatório também mostra, somente de forma superficial, que os sinais de 

disparos foram efetuados contra as posições ocupadas pelos presos, sendo que não foi 

encontrado, no corpo do relatório, nenhuma citação às evidências de que os presos 

tenham disparado contra as tropas policiais, tais como marcas de disparos nas paredes 

ou nos equipamentos, somente foram citados, de forma genérica e através dos 

depoimentos dos réus, que policiais foram feridos. Nunca deixará de ser importante 

salientar que não se pretende aqui, desmentir ou prejudicar o voto do relator ou a 

decisão tomada pela justiça do estado de São Paulo. Contudo a peça esclarece que o 

caso, que já havia sido levado ao júri popular, como se prevê em crimes de atentado 

contra a vida
82

 (CÓDIGO DO PROCESSO PENAL, 1941, art. 74, §1º), se inclui como 

um erro de julgamento por parte do júri e que os réus deveriam, e foram, inocentados. 

Assim sendo, estranha o fato de que uma evidência que seria tão impactante na 

construção da narrativa, a dos disparos efetuados contra agentes de segurança, tenha 

sido deixado de lado. 

Vale também lembrar que o referido relatório, que foi aprovado, baseia-se no 

princípio constitucional de isonomia para reverter uma decisão do tribunal do júri, que 

condenou setenta e quatro réus. Dos setenta e nove réus pronunciados no caso, três 

foram absolvidos e dois faleceram, resultando em sua inimputabilidade. O Tribunal de 

Justiça de São Paulo entendeu, em decisão colegiada, que os setenta e quatro réus 

condenados pelo júri deveriam também ser absolvidos, tal qual os três que o foram. 
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 DECRETO-LEI Nº 3.689 de 3 de outubro de 1941, Brasil. 



Neste princípio se entendeu que não houve desrespeito à soberania dos vereditos do 

tribunal do júri, prevista no art. 5, inciso XXXVIII, alínea c
83

 (SARTORI, 2016), o 

voto, tal como escrito, para que não haja dúvidas, segue: 

“Ora, não pode o Poder Judiciário dar duas soluções distintas para idêntica 

situação, sob pena de violação à teoria unitária ou monista do concurso de 

agentes, adotada pelo Código Penal, e até ao princípio constitucional pétreo da 

isonomia. 

Nem se argumente que seria o caso de submissão dos condenados a novo 

julgamento pelo Tribunal do Júri, em obediência ao princípio da soberania dos 

veredictos. 

Com efeito, segundo dito, de mister a aplicação da mesma solução para todos os 

increpados. 

E as absolvições, repita-se, lançadas pelo próprio júri, já transitaram em julgado 

para a acusação, não sendo mais passíveis de modificação. 

Então, está a respeitar-se, justamente, dita soberania. 

Neste contexto, não há outra solução a ser dada à pendência senão a de estender-

se a absolvição dos réus F., B., e S.
84

, a todos os demais acusados, aos quais foram 

imputados os mesmos fatos.” (SARTORI, 2016, fls. 98-99) 

Cabe também lembrar que o evento julgado neste relatório se trata de 

“Ação penal em que inicialmente incursos os réus nos arts. 205, § 2º, IV 

(homicídio consumado, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a 

defesa das vítimas), por cento e onze vezes; 205, § 2º, IV, c.c. o 30, II (homicídio 

qualificado tentado), por cinco vezes; e, ainda, art. 70, II, “g”, “i”, “l” (por ter 

agente cometido o crime com abuso de poder, contra vítimas sob a imediata 

proteção da autoridade e estando em serviço), tudo c.c. o 79 (concurso de crimes), 

todos os dispositivos do Código Penal Militar.” (SARTORI, 2016, fl. 3)
85

 

Ou seja, tratam-se de acusações gravíssimas, e, conforme deduzido do próprio 

relatório, com escusas pela repetição: “Realmente, na sindicância realizada pelos três 

juízes corregedores, chegou-se à conclusão de que houve excesso,” (SARTORI, 2016, 

fl. 80). Em uma sentença que traz que todos os eventos, inclusive o excesso acima 
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relatado, não imputaram punibilidade dos réus, visto que se encontravam em um 

contexto onde “o plano tático empregado foi perfeito” (fl. 4.100 apud SARTORI, 2016, 

fl. 78), empregado “diante da necessidade inegável de restabelecer a ordem no local.” 

(fl. 14.132 apud SARTORI, 2016, fl. 79), sendo que os agentes teriam “agido no estrito 

cumprimento do dever legal” (fls. 11.092/283 apud SARTORI, 2016, fl. 91). 

Cabe, portanto, contextualizar que, não tendo a intenção de julgar o voto do 

relator, tal julgamento gera uma prerrogativa que pode ser novamente utilizada para 

justificar abusos por parte de agentes de segurança do Estado, lembrando que o caso do 

Paraná também envolveu o coletivo dos agentes, não podendo assim serem 

individualizadas as ações, ao mesmo tempo em que não se pode garantir que o 

julgamento do caso, que eventualmente acontecerá, não incorrerá na justificativa de que 

os agentes agiam dentro do estrito cumprimento do dever legal, e a primeira evidência 

disto é a própria acusação levantada pelo Ministério Público, que não levanta a hipótese 

de abuso de autoridade, mas sim de improbidade administrativa, conforme mostrado 

anteriormente. 

 

 Estado de direito versus estado de direito 

As questões levantadas nas etapas anteriores levam ao entendimento de que o 

estado de direito é, no Brasil, uma ficção legal e discursiva. Tal percepção se faz a partir 

das análises de Agamben (2007) e Theodoro Filho (2011), que afirmam que a suspensão 

do direito incide, necessariamente, em exceção, independentemente da formalização 

desta exceção. É possível também extrair, a partir da leitura de ambos, que se há dúvida 

sobre a existência ou não de um estado de exceção informal, ele provavelmente existe, 

visto que o estado de direito é caracterizado, em muito, pela segurança que demonstra 

ao aplicar o direito. 

Agamben vai ainda mais fundo na questão da ficcionalidade do estado de direito 

quando levanta a suspeita de que “O que a “arca” do poder contém em seu centro é o 

estado de exceção” (AGAMBEN, 2007, p. 131). Ainda mais além, o filósofo italiano 

assume que “O retorno do estado de exceção efetivo em que vivemos ao estado de 

direito não é possível, pois o que está em questão agora são os próprios conceitos de 

“estado” e de “direito”. ” (AGAMBEN, 2007, p. 131). 

Se não se pode retornar do estado de exceção ao estado de direito, e se 

considerando a situação de ansiedade causada pela incerteza causada pela forma de 

atuação do poder judiciário sobre os atos do Estado, inferir que o estado que se 



apresentou, e se mantém apresentado, no Paraná, extensível hoje ao Brasil, por meio das 

reiteradas ações de violência por parte do Estado, convalidadas por um judiciário que, 

conquanto seja extremamente capaz jurídica e tecnicamente, ainda possui a prerrogativa 

de poder decidir ad hoc pela manutenção da autoridade da atuação abusiva do Estado, é, 

se não outro que o estado de exceção, conforme analisado por Agamben e Theodoro 

Filho. 

Aqui é importante retomar ao fenômeno linguístico que separa o Estado, como 

instituição composta constitucionalmente, e o estado, enquanto uma situação existente 

do mundo. Para que assim se possa compreender em que grau o Estado de direito é 

capaz de conformar um estado que deveria ser de direito, mas é, faticamente, de 

exceção. E para tanto é necessário retornar à diferença semiótica entre os homófonos, e 

praticamente homógrafos, Estado e estado. 

O Estado, escrito capitalizado, é o entendimento da instituição responsável pela 

administração de uma nação, aquele que é chamado em alemão de Staat. Esta é a 

instituição sobre a qual um governo se torna capaz de administrar, na melhor das 

hipóteses democraticamente, uma nação. O outro termo, estado, é aquele chamado, 

também por Agamben, Benjamin e Derrida, de zustand, e que define uma posição, uma 

situação, um estado de coisas. 

Esta separação precisa ser tornada cristalina de forma a explicar e trazer ao 

primeiro plano, com todas as ênfases necessárias, que o estado de direito possui uma 

repulsa conceitual pelo estado de exceção, sendo impossível a coexistência de ambas as 

formas num mesmo espaço ao mesmo tempo. Contudo ainda é possível que um Estado 

de direito exista e subsidie-se de um estado de exceção para manter-se funcional. 

Mesmo que, em primeiro momento, a função do Estado de direito seja a manutenção do 

estado de direito, a operacionalização e a sobrevivência do Estado de direito pode ser 

realizada por meio da manutenção de um estado de exceção. Tal forma se faz possível 

porque o Estado de direito e o estado de direito
86

 são, para que fique bem claro, 

entidades completamente diversas. 

O Estado então entendido é a estrutura que administra uma nação, ou conforme a 

acepção weberiana, a “empresa com caráter de instituição política (...) em que seu 

quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para 
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realizar as ordens vigentes”
87

 (WEBER, 2014, pg. 34), enquanto o estado é a palavra em 

seu sentido puro, sinonímia de situação e de condição. O Estado de direito é aquele se 

ancora em parâmetros legais, constitucionais para adquirir a legitimidade jurídica 

necessária para sua manutenção, o estado de direito é aquele em que os direitos são 

mantidos e, na medida da razoabilidade, expandidos à maior parte possível dos 

membros formadores do Estado. O estado de exceção é aquele que surge na medida em 

que os direitos são suspensos, suprimidos, retirados ou limitados, por meio das 

condições já anteriormente explanadas, como a necessidade de se aumentar a 

capacidade de ação dos poderes instituídos, ou mesmo como forma de controle de uma 

sociedade que se encontra difusa em suas demandas e caótica em sua organização. 

Portanto, por mais que seja possível, como já feito, argumentar que é impossível a 

coexistência de um estado de direito simultaneamente a um estado de exceção, a mesma 

lógica não se aplica ao assumir a existência de um Estado de direito capaz simultâneo a 

um estado de exceção. O que implica, conforme corolário do pensamento de Agamben, 

analisado e aprofundado por Theodoro Filho, que o Estado de direito possui capacidade 

de se manter e se realizar por meio do estado de exceção. Conquanto os autores não 

entrem na difícil seara da questão maquiavélica, há de se lançar ao menos um projeto 

inicial visando entender como o Estado opera a manutenção de sua legitimidade em um 

estado de exceção. A partir daí se torna possível dar resposta à questão que impulsiona a 

confecção deste texto. 

 

 O retorno a Florença 

Ao se debruçar sobre as questões de como governam e como se mantém os governantes 

em seus domínios, Maquiavel desfez, antes mesmo que pudesse ser posta, a questão 

sobre o dever-ser do Estado, voltada a entender o que o Estado poderia ou deveria ter 

como papel, na forma de futuro do pretérito. Maquiavel expõe que as questões políticas 

são melhor resolvidas ao serem tratadas no simples presente, ou conforme pôs o 

professor Berlin: 

“If what Machiavelli believed is true, this undermines one major assumption of 

Western thought: namely, that somewhere in the past or the future, in this world 

or the next, in the church or the laboratory, in the speculations of the 

metaphysician or the findings of the social scientist or in the uncorrupted heart of 
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the simple good man, there is to be found the final solution of the question of how 

men should live. If this is false (and if more than one equally valid answer to the 

question can be returned, then it is false) the idea of the sole true, objective, 

universal human ideal crumbles. The very search for it becomes not merely 

utopian in practice, but conceptually incoherent. 

One can surely see how this might seem unfaceable to men, believers or atheists, 

empiricist or apriorists, brought up on the opposite assumption. Nothing could 

well be more upsetting to those brought up in a monistic religious or, at any rate, 

moral, social, or political system than a breach in it. This is the dagger of which 

Meinecke speaks, with which Machiavelli inflicted the wound that has never 

healed” (1971, cap. IV)
88

 

Maquiavel se referia ao problema da moral cristã dentro da política, mas o 

monismo cristão, importado em grande parte para dentro da estrutura do Direito 

ocidental através do pensamento constitucional, também acaba atingido pela adaga de 

Maquiavel, daí se importa que o direito constitucional, que via de regra sustenta o 

Estado de direito, em sua natureza monista de entendimento do funcionamento do 

governo, acaba por estar também ferido, de forma que o dever-ser se encontra 

encapsulado em um universo próprio, enquanto há ferramentas diversas, ali colocadas 

justamente por haver uma pretensão monista da moralidade, que está presente 

justamente como um mecanismo que permita o Estado agir quando há uma situação 

drástica demais, ou que exija ações e resultados mais rápidos, na previsão de que certas 

situações podem ser melhor controladas caso haja maior liberdade de ação por parte do 

Estado. Contudo, a existência de situações, que deveriam ser resolvidas pela via 

constitucional democrática, acaba por encontrar soluções que se encontram além da 
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moralidade monista, assim empurra-se o Estado de direito em direção ao estado de 

exceção. 

Constatado o dano causado pela questão de Maquiavel, pode-se finalmente 

compreender como a legitimidade pode ser entendida neste contexto. Pois ao se 

considerar que o estado de exceção se torna comum, com fins a manter a integridade do 

Estado em face dos desafios propostos pelos habitantes do território deste Estado, a 

legitimidade constitucional passa a ser suspeita, pois ela depende de um arranjo bastante 

improvável para mostrar-se como um impeditivo de abusos por parte do Estado. Isto se 

dá na medida em que somente se o poder judiciário corroborar com a tese de que não 

houve abuso. Porém, tal entendimento só é capaz de acomodar o abuso dentro do 

direito, não sendo capaz de impedir o abuso. 

A legitimidade fática hobbesiana pode ser utilizada como uma explicação 

plausível para a questão. Contudo, assumir tal condição requer uma quantidade muito 

grande de pressupostos. Algo que desde Guilherme de Occam, no séc. XIV, já se 

percebia como sendo problemático, visto que a multiplicação desnecessária de entes 

deve ser evitada
8990

. Dentre tais pressupostos, há o principal pressuposto de Hobbes, o 

de que há uma guerra de todos os homens contra todos os homens e que o Estado possui 

como papel primeiro impedir esta guerra. Consideradas em escala histórica, pode-se 

dizer que o Estado fracassou miseravelmente no cumprimento desta missão, visto que a 

única guerra que se impediu, em termos, foi a guerra anárquica. As guerras entre 

Estados e dentro de Estados, por outro lado, são bastante numerosas
91

. Outro 

pressuposto que se deveria aceitar para garantir à legitimidade fática o seu espaço na 

explicação desta situação é a capacidade do Estado de atuar na contenção desta situação 
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de guerra constante. É corolário do argumento anterior que, caso haja, por parte dos 

Estados, capacidade de impedir estas guerras, obteve-se pouco sucesso neste sentido. 

Portanto resta aceitar que a adição destes entes se mostra complexa demais quando 

comparado ao entendimento de Weber, French e Raven sobre legitimidade. 

Em Weber se assume que a legitimidade deriva da obediência à autoridade do 

Estado. Este entendimento tem capacidade de ancorar a ficção jurídica, categoria onde 

se encaixa o estado de direito no pensamento de Agamben e de Theodoro Filho. Tal 

ancoragem se dá a partir do entendimento de Max Weber de que a dominação legítima 

se dá por meio de crenças (WEBER, 2014), e destas crenças descritas por Weber, a 

única que se concede a objetos materiais é aquela que baseia a dominação de caráter 

racional, que é “baseada na crença na legitimidade das ordens estatuídas” (WEBER, 

2014, p. 141), as outras dominações legítimas são baseadas em crenças em valores 

metafísicos, como a santidade das tradições ou o poder heroico de uma pessoa 

(WEBER, 2014). Sabendo que, conforme Weber, estes são tipos puros, entende-se, 

portanto, que a dominação legítima se expressa fenomenicamente como uma mistura 

destes tipos puros. Portanto, o caráter racional da dominação do Estado é que busca a 

legitimidade no mundo metafísico e a traz para o mundo material. Neste sentido se 

entende que o estado de direito e o estado de exceção saiam do campo da ficção e se 

traduzam no mundo. Contudo, a partir de Maquiavel, se percebe que esta existência 

material está condicionada à prática, por parte do Estado, de um estado de exceção 

camuflado como um estado de direito. 

Mas caso se mantenha somente no pensamento de Weber, haverá de se entender 

que a obediência causada pela ameaça de violência constitui-se também como 

legitimadora, tornando muito nebulosa a distinção entre um Estado democrático e um 

Estado autoritário, visto que se necessitam de muitos outros dados para poder-se 

afirmar, com algum grau de certeza e clareza, sobre em qual situação se encontra
92

. 

Nesta situação, French e Raven ao assumirem objetivamente o papel do poder 

coercitivo e adicionarem-no em suas bases de poder, acabam por dar uma compreensão 

extremamente sagaz sobre como estas bases de poder interagem entre si, afirmando que, 

por meio da percepção de P sobre a legitimidade de O, a eficácia do poder coercitivo 

pode ser maior ou menor, gerando mais ou menos resistência. 
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Unindo esta noção de legitimidade a uma capacidade de articulação de discurso e 

criação de antagonismos que se mostra como uma forma suave da velha tática de dividir 

e conquistar, o Estado se torna capaz de manter a percepção social de legitimidade (da 

qual necessita para manter-se funcional) mesmo que se atue por meio do uso constante 

do estado de exceção como ferramenta de domínio, com o qual consegue articular um 

discurso constitucionalista de completa submissão do Estado ao Direito e a prática 

corrente de aplicar as leis de modo seletivo, de modo que práticas autoritárias são 

revestidas com a aura de uma pseudo-legalidade.  
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