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2. CONSTITUCIONALISMOS LIBERAL E SOCIAL 
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- COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 
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ASSISTA AQUI: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3vSE1U4PD8 

 

3.1. Aspectos gerais 

 

O constitucionalismo pode ser conceituado a partir de dois pontos de vista. Do ângulo 

jurídico, representa a defesa da lei como limite ao poder dos agentes políticos. Embora alguns 

livros contemporâneos cheguem a falar da Constituição como limite ao Estado, fato é que, à 

época até o século XIX, em especialmente na tradição francesa, era muito mais na legislação 

do que nas Constituições como estratégia de limitação do poder. O controle de 

constitucionalidade das leis com base em Constituições escritas estaria mais difundido no 

mundo após Segunda Guerra Mundial, no século XX. 

Do prisma histórico e sociológico, o constitucionalismo é conceituado como o 

movimento social por meio do qual a burguesia objetiva limitar os poderes do Rei, como um 

resultado das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa. Busca-se a limitação do poder. A lei 

e as Constituições simbolizavam garantias das liberdades através de um documento por meio 

de catálogos de direitos e de mecanismos institucionais e organização dos poderes. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3vSE1U4PD8
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O constitucionalismo pode ser dividido no tempo em pré-história e história. Na pré-

história do constitucionalismo, ou seja, antes de existir propriamente um constitucionalismo, 

existem experiências históricas e tradições que foram apropriadas pelas referidas revoluções 

para sustentar suas reivindicações, como, por exemplo, (i) a filosofia política (Aristóteles e 

Platão) grega, em particular quando abordam as formas boas e deturpadas de governo; e (ii) as 

ideias de república dos romanos e de governo misto de Políbio e Cícero.  

Na Idade Média, também existiram elementos importante para o constitucionalismo. A 

Magna Carta de 1215, por exemplo, entre outros pactos, foi responsável por dar início à 

limitação do poder real, como se pode perceber logo em seu primeiro parágrafo na lista de 

arcebispos, condes e mestres cavaleiros1. No primeiro artigo, além da previsão da Liberdade 

religiosa, consta explicitamente a tentativa de evitar a discórdia entre os barões, concedendo 

liberdades aos “homens livres” do reino, aos seus herdeiros e aos herdeiros dos herdeiros2. O 

Rei não poderia mais ao seu alvedrio fazer a guerra, os nobres seriam julgados por seus pares e 

etc. É certo que não se tratava propriamente uma Constituição, mas sim um pacto entre nobres 

e o Rei. Não era uma Constituição, porque, nesse momento, não se aplicava a toda sociedade, 

mas apenas à relação entre nobres e o Rei. É o que se pode perceber claramente no próprio 

nome completo do documento – Carta Magna das Liberdades e Concórdia entre o Rei João e 

os Barões para a Outorga das Liberdades da Igreja e do Reino Inglês - e pelo seu art. 65, que 

imbui 25 barões de conservar a paz e liberdade3. 

                                                
1 John, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e Aquitânia, e conde de 

Anjou, aos seus arcebispos, bispos, abades, condes, barões, juizes, guardas florestais, sheriffs, prebostes, ministros 

e a todos os seus bailios e súbditos fiéis, saudações. Saibam que nós, por respeito a Deus e à salvação da nossa 

alma, e a de todos os nossos ancestrais e herdeiros, para a honra de Deus e exaltação da santa igreja, e para o 

aperfeiçoamento do nosso reinado, com o conselho dos nossos venerandos padres, Stephen, arcebispo de 

Canterbury, primaz de toda a Inglaterra, e cardeal da Santa Igreja Romana, Henry, arcebispo de Dublin, William 

de Londres, Peter de Winchester, Jocelin de Bath e Glastonbury, Hugh de Lincoln, Walter de Worcester, William 

de Conventry e Benedict de Rochester, bispos; mestre Pandulph, o subdiácono do Papa e mordomo oficial; irmão 

Aymeric, mestre dos Cavaleiros do Templo na Inglaterra; e dos nobres, William Marshal, conde de Pembroke, 

William, conde de Salisbury, William, conde de Warenne, William, conde de Arundel; Alan de Galloway, 

condestável da Escócia, Warin FitzGerald, Peter Fitz-Herbert, Hubert de Burgh, senescal de Poitou, Hugh de 

NevilIe, Mathew Fitz-Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip d'Aubigny, Robert de Roppelay, John Marshal, 

John Fitz-Hugh e outros dos nossos servidores fiéis: 
2 Prometemos diante de Deus, em primeiro lugar, e por esta nossa presente carta confirmamos por nós e por nossos 

herdeiros, para sempre, que a igreja da Inglaterra será livre e gozará dos seus direitos na sua integridade e da 

inviolabilidade das suas liberdades; e é nossa vontade que assim se cumpra; e isto está patenteado pelo facto de 

que nós, de nossa plena e espontânea vontade, antes que surgisse a discórdia entre nós e os nossos barões, 

concedemos, e por nossa carta confirmamos e solicitamos a sua confirmação pelo Papa Inocêncio III, a 

liberdade de eleições, que é da maior importância e essencial para a igreja da Inglaterra; e a isto observaremos e 

queremos que seja observado em boa-fé pelos nossos herdeiros para sempre. Nós também concedemos a todos os 

homens livres do nosso reino, por nós e por nossos herdeiros perpetuamente, todas as liberdades abaixo escritas, 

para que as tenham e as conservem para si e para os seus herdeiros, de nós e dos nossos herdeiros. 
3 61. E visto que nós, para a honra de Deus e aperfeiçoamento do nosso reino, e para a melhor solução da 

discórdia surgida entre nós e os nossos barões, concedemos todas as coisas acima referidas, nós, desejando 

que elas sejam para sempre gozadas, totalmente e sem violações, estabelecemos e concedemos a eles a 
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É importante enfatizar, portanto, que o constitucionalismo pressupõe uma concepção 

moderna de direitos e de Estado que não existiam claramente, que são componentes centrais da 

ideia de Estado de Direito. Na Antiguidade e Idade Média, a tradição operava por meio de um 

sistema de deveres com a comunidade. O Estado não existia como aparato institucional onde 

havia povo, território e governo claramente definidos dividindo o espaço público do privado. A 

palavra Constituição sequer existia no mesmo sentido moderno. Quando empregada, a palavra 

Constituição designava as características gerais de uma certa população. Poderia ser comparada 

com o que se compreende hoje como Constituição em sentido sociológico, mas não com o 

sentido jurídico a significar um documento escrito que limita o poder político e parâmetro de 

validade para todas as demais leis.  

O constitucionalismo possuiu uma influência substancial do Iluminismo. Os 

pressupostos que tornaram possível o advento do constitucionalismo moderno foram dois. São 

eles: (i) a centralização do Estado nas mãos do rei, a partir do qual passa a existir a figura do 

Estado soberano. A unificação do poder nas mãos do monarca foi um pressuposto para o 

advento de um constitucionalismo que pudesse contestar a legitimidade desse mesmo poder 

divino ou absoluto dos reis; e (ii) a quebra do monopólio do poder religioso também foi 

pressuposto, pois, até então, as normas advinham da religião católica, apenas. Assim, a 

Contrarreforma, a reação contra as lutas religiosas, demandou uma limitação do poder. 

Limitação essa que não era possível quando existia uma única religião. 

Predominava, ainda, na idade média, um organicismo. Havia privilégios eclesiásticos e 

da nobreza e, portanto, uma falta de igualdade formal, porque as partes da sociedade eram 

apenas órgãos com certa hierarquização das funções. Isso mudaria com a reação iluminista, em 

especial, por meio dos autores do contratualismo, como Locke e Montesquieu. A primazia do 

                                                
seguinte garantia, a saber: que os barões elegerão quaisquer vinte e cinco barões do reino, como o 

desejarem, e estes com todo o seu poder manterão, conservarão e farão conservar a paz e liberdade que lhes 

garantimos, e por esta nossa presente carta lhes confirmamos, previsto que se nós, ou o nosso chefe de justiça, ou 

os nossos bailios, ou qualquer dos nossos servidores, de qualquer modo, se afastarem dela, ou transgredirem 

qualquer dos artigos de paz e segurança, e o delito for denunciado a quatro barões dos vinte e cinco referidos, 

aqueles quatro barões virão perante nós, ou o nosso chefe de justiça, se estivermos fora do reino, exporão o delito 

e solicitarão que providenciemos a punição sem demora. Se nós não o punirmos, ou se estivermos fora do reino e 

o nosso chefe de justiça não o punir, dentro de quarenta dias a partir do momento em que foi denunciado a nós ou 

ao nosso chefe de justiça, se estivermos fora do reino, os quatro barões supraditos enviarão a questão ao restante 

dos vinte e cinco barões, os quais com a comunidade de todo o país nos impugnarão e afligirão de qualquer modo 

que possam, a saber, pela captura de castelos, terras, possessões, e de qualquer modo que possam, até que o reparo 

seja feito conforme o seu julgamento, salvaguardando a nossa pessoa e a da nossa esposa e filhos. E quando o 

reparo estiver feito, eles nos obedecerão como antes. E todos do país, que o desejarem, podem jurar que estão 

prontos para a execução das referidas matérias, obedecer às ordens dos ditos vinte e cinco barões, e que com os 

seus homens nos afligirão o máximo que puderem, e nós pública e livremente permitimos a qualquer um jurar 

desse modo, se o desejar, e a ninguém isto será jamais negado. 
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todo sobre a parte, da sociedade ao indivíduo, porque todos renunciariam seus direitos, porque 

seria o melhor modelo para todos. Passa-se a valorizar mais o indivíduo. Percebe-se a mudança 

na quebra do monopólio da fé cristã. Começa-se a superar o Estado absoluto através da 

limitação do governante com a proteção dos direitos individuais dos governados. Por isso, 

abolem-se as oficinas que privilegiam grupos precisos numa relação de senhores e servos, 

mestres e aprendizes. Proclama-se a igualdade entre as pessoas. 

O constitucionalismo alicerçou-se, em síntese, em três pontos: (i) um pilar institucional, 

por meio de um sistema de separação dos poderes mais rígidos (ex: França) ou de freios e 

contrapesos (ex: EUA); (ii) outro de liberdades individuais, com a passagem de um direito 

natural para direitos positivados em Constituições e leis; e (iii) e na quebra do monopólio da 

legitimação do poder em Deus, por meio do processo de separação da Igreja de do Estado e na 

defesa da legitimação do poder por meio da vontade geral (ex: Rousseau) ou de uma estrutura 

institucional por meio da qual se dê um limite dos poderes (ex: Locke ou o Federalista, no 

paper 10.)  

 

3.2. Experiências constitucionais liberais: Inglaterra, EUA e França 

 

Cada experiência constitucional contribuiu com certas ideias para o constitucionalismo 

liberal, em especial por conta das Revoluções na Inglaterra, nos EUA e na França. O termo 

revolução foi utilizado pela primeira vez na Inglaterra após a restauração monárquica com a 

queda de Cromwell em 1660, inspirado na revolução de um astro de Copérnico. Foi, porém a 

Revolução Gloriosa que resultou na aprovação do Bill of Rigths de 1689 que consagrou o uso 

do termo no espaço político. A Revolução Francesa, por sua vez, é quem consagra e modifica 

substancialmente o termo para abrigar a ideia de inovação, de pegar em armas para introduzir 

uma sociedade/Estado sem precedentes, o que difere da tradição inglesa, que ainda remontava 

a ideia de restauração de prerrogativas que foram solapadas. O termo Revolução Americana, 

por isso, opera em um meio-termo. De um lado, traz instituições pioneiras, como a sistema de 

freios e contrapesos entre os poderes. De outro, busca também da restauração das costumeiras 

prerrogativas dos súditos e colonos, retiradas pela metrópole em um dado momento histórico. 

  

 

 

CONSTITUCIONALISMO 
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Inglês Norte-americano Francês 

Avesso a mudanças abruptas Busca de uma União mais 

perfeita 

Apoiado na Vontade geral e em 

Revoluções 

A tradição e os costumes são a fonte 

de legitimidade  

A Constituição passa a ser vista 

como norma a medida que 

limita o Poder.  

O poder constituinte pode criar 

novas instituições e recomeçar.  

Os textos legais apenas reconhecem 

essas tradições imemoriais.   

 

Adota a primeira Constituição 

escrita do mundo e a decisão 

paradigmática sobre o controle 

de constitucionalidade. 

A Assembleia Nacional e o 

Legislador são representações da 

vontade geral 

O Parlamento e o direito comum 

como fontes principais 

Aposta no judiciário como 

forma de limitar o poder, já que 

o legislativo que vinha da 

metrópole. 

Medo do Judiciário por serem 

oriundos da nobreza. Aposta no 

“legicentrismo”. 

Magna Carta de 1215, Habeas 

Corpus Act de 1679 e Bill of Rights 

de 1689 e  

 

 

Declaração de Independência 

de 1776, Declaração do bom 

povo de Virgínia de 1776, 

Constituição de 1787 e as dez 

primeiras emendas. 

Declaração de direitos do Homem e 

do Cidadão de 1789, de 1791 e 

1793 

 

Na Inglaterra do século XII, a supremacia do rei em relação aos barões ingleses 

enfraqueceu-se pela abertura de uma disputa entre o rei João e o rei Felipe Augusto da França. 

Tais eventos levaram o rei a aumentar os impostos contra os barões para financiar as campanhas 

bélicas. Em paralelo, O rei João atritou com interesses do papado por conta de suas pretensões 

territoriais na França onde o imperador Óton IV era seu sobrinho. Pressionado pela Igreja, pela 

falta de recursos e pelos barões, João-sem-Terra acabou excomungado e obrigado a cessar a 

Magna Carta para fazer cessar as hostilidades. Chegou a tentar até mesmo a recorrer ao Papa 

para anular o documento após tê-lo assinado. O Papa Inocêncio III chegou a declarar o 

documento nulo por ter sido obtido mediante coação, o que não impediu sua invocação 

posterior4.  

A Magna Carta de 1215 deixou evidente que o rei se vincula a próprias leis que edita. 

Torna-se, por isso, o gérmen da destruição do regime feudal ao criar direitos próprios do clero 

e da nobreza independentes ou mesmo contra essa a vontade do Monarca. Dessa forma, 

reconhece liberdades eclesiásticas (art. 1), a impossibilidade de tributação sem o consentimento 

dos contribuintes (arts. 12 e 14), superação da servidão e da vontade arbitrária do senhor o que 

seria o embrião da ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em 

virtude de lei (art. 16 e 23), o respeito à propriedade privada contra confiscos (arts. 30 e 31) e a 

desvinculação da pessoa do Monarca, tanto da lei, quanto da jurisdição (arts. 39, 52 e 55).  

                                                
4 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo Saraiva: 2007, p..71-

74. 
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O artigo 39 representa o cerne da Magna Carta, a essência do Due process of Law, 

traduzido geralmente como devido processo legal. Confira-se: “39. Nenhum homem livre será 

capturado ou aprisionado, ou desapropriado dos seus bens, ou declarado fora da lei, ou 

exilado, ou de algum modo lesado, nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra 

ele, exceto pelo julgamento legítimo dos seus pares ou pela lei do país.” 

Séculos mais tarde, sob a dinastia Stuart, observa-se o contraste entre os últimos 

soberanos católicos com um Parlamento predominantemente protestante. Nesse contexto, o 

Parlamento procurou conter e limitar o poder do rei de prender opositores políticos sem que, 

para tanto, fosse utilizado um processo penal com respeito as garantias fundamentais, como a 

do devido processo legal. 

O Habeas Corpus Act de 1679 foi, oficial e originalmente conhecida como “uma lei 

para melhor garantir a liberdade ao súdito e para prevenção das prisões ultramar”. O 

dispositivo central previa a ordem para que a autoridade que detivesse o paciente para 

apresentá-lo imediatamente ao juízo, o que decorre da fórmula em latim que deu nome ao 

instituto: habeas corpus ad subjiciendum, o que significa, “traga o corpo sob a sua guarda”.  A 

legislação dispunha que toda vez que uma pessoa ou pessoas apresentarem um habeas corpus 

a qualquer xerife, carcereiro, juiz, ministro ou qualquer pessoa em favor de alguém mantido 

sob custódia ou deixado em prisão, esses funcionários devem, dentro de três dias, conduzir a 

pessoa ao Lorde-Chanceler, Lorde-Guardião, aos juízes ou barões do Tribunal, salvo nos casos 

de traição ou felonia.  

A Declaração de Direitos, Bill of Rights de 1689 é aprovada em um contexto no qual a 

Inglaterra vivenciava rebeliões, guerras civis e querelas religiosas. Carlos I foi deposto, 

condenado a morte e executado em 1642 por tentar reestabelecer a religião católica. Cromwell 

estabeleceu uma ditadura que perdura até 1658, quando foi reestabelecida a dinastia Stuart. 

Carlos II conseguiu se manter no poder sem convocar o Parlamento para votar o aumento de 

impostos, justamente por receber subsídios do rei Luís XIV da França, o que lhe rendeu 

acusações de manter relações traiçoeiras com inimigos da Inglaterra.  

Irmão de Carlos II, Jaime II sucedeu o trono e angariou contra si mesmo a reação da 

nobreza e do alto clero, ao assegurar a continuidade da monarquia na religião católica por conta 

do nascimento de um herdeiro. Um grupo de sete nobres dos dois partidos – Whigs e Tories – 

convidaram o Príncipe Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, filha mais velha de 

Jaime II que professava a religião protestante, a assumir o trono da Inglaterra no que ficou 

conhecida como Revolução Gloriosa. O nome decorreu do fato de Jaime II ter fugido para 

França, sem opor resistência, o que fez com que o Parlamento declarasse o trono vago para, em 
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seguida, mudar a dinastia. Para tanto, assegurou que os novos soberanos admitissem a Bill of 

Rights como uma das leis fundamentais do Reino. 

O documento, proposto pelos Lordes e pela Câmara dos Comuns ao Príncipe de Orange 

como precondição para assumir o Trono, acaba por institucionalizar a separação dos poderes 

no Estado, ao estabelecer que incumbe ao Parlamento defender os direitos do cidadão perante 

o Rei, por exemplo, ao tornar ilegal a cobrança de impostos ou de levantar e manter exército 

em tempo de paz sem o concurso do Parlamento. Além disso, fortaleceu o direito de petição ao 

rei por prisões ilegais, a proibição de penas inusitadas e cruéis e o tribunal do júri, que deve ser 

composto por livres proprietários. Foi justamente a essa organização que Montesquieu 

descreveu positivamente.  

Apesar dos avanços, o documento afirmou que seria inconsistente com a segurança e o 

bem-estar do “Reino protestante” ser governado por um príncipe papista, ou por qualquer rei 

ou rainha que se case com um papista. Proibiu a toda e qualquer pessoa que sejam, se 

reconciliem ou mantenham comunhão com a Sé ou Igreja de Roma, ou professem a religião 

papista, que se casem com um papista, sob pena de serem excluídas para sempre da capacidade 

de herdar, possuir ou desfrutar da coroa e do governo do Reino. Em outras palavras, tornou a 

Inglaterra um Reino Protestante. 

Passando da Inglaterra para os EUA, o movimento pela Independência em 1776 das 

Treze Colônias britânicas em relação à antiga metrópole reuniu-as sob a forma de Confederação 

e, posteriormente, para uma Federação por meio da Constituição de 1787. Teve como estopim 

uma série de aumentos de tributação pela Inglaterra que enfrentava guerras com a França.  

Esse aumento de tributos, restrição da moeda circulante e uma série de restrições 

comerciais dos colonos com povos indígenas e com impostos sobre o selo precipitaram revoltas. 

Realizou-se, então, em 1774 o primeiro Congresso continental na Filadélfia na qual Thomas 

Jefferson, pela delegação da Virgínia, apresentou um Sumário dos Direitos para América 

Britânica, no qual estavam presentes uma série de ideias na Declaração de Independência de 

1776, como a autodeterminação dos povos, a igualdade de todos os homens, a existência de 

direitos naturais e a dignidade do povo. 

A Declaração de Independência de 1776 é um dos primeiros documentos modernos a 

afirmar os princípios democráticos. A própria ideia de um documento declarando as razões da 

independência em respeito as opiniões da humanidade constituiu uma novidade5. Em primeiro 

                                                
5 Confira: “Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo dissolver os laços 

políticos que o ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da Terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito 
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lugar, afirmou os direitos como verdades evidentes de que os homens são criados iguais “pelo 

Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura 

da felicidade.” 

Em segundo lugar, afirmou, ainda, que os governos são instituídos pelo consentimento 

dos governados, sendo direito do povo instituir, abolir ou alterar certa forma de Governo, que 

tenha se tornado destrutiva, despótico e não seja capaz de promover a segurança e a felicidade6, 

porque “um tirano não está em condições de governar um povo livre”.  A Declaração encerra-

se com a afirmação de que os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos num 

Congresso Geral, têm o direito de ser Estados livres e Independentes.  

As Declarações de Direitos norte-americanas representam uma defesa do indivíduo 

contra as organizações religiosas, os estamentos e a própria família. A Declaração da Virginia 

de 1776 foi contemporânea a Declaração de Independência. O artigo 1º prevê a impossibilidade 

de privar ou despojar sua posteridade de “direitos certos, essenciais e naturais”7. O artigo 2º 

afirma que toda autoridade pertence e emana do povo8.  O artigo 3º afirma o direito da maioria 

da comunidade de reformar, mudar ou abolir o governo que não satisfaça finalidades públicas9. 

Outras declarações possuem semelhantes características. A Declaração da 

Pennsylvania, por sua vez, também aprovou, junto com a Constituição, direitos inspirados na 

referida Declaração. Em 1780, o Estado de Massachusetts também adotou seu próprio catálogo 

de direitos. Todos esses documentos inspiraram-se, em alguma medida, no Bill of Rights inglês 

de 1689. 

O Estado criado, posteriormente, sob esta Constituição de 1787, representou o primeiro 

grande experimento moderno, onde se mostrou possível construir uma democracia 

                                                
as leis da natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se 

declarem as causas que os levam a essa separação.” 

 
6 Confira-se: “Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus 

justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva 

de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios 

e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a 

felicidade. 
7 Artigo 1° - Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais 

dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a 

vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. 
8 Artigo 2° - Toda a autoridade pertence ao povo e por consequência dela se emana; os magistrados são os seus 

mandatários, seus servidores, responsáveis perante ele em qualquer tempo. 
9 Artigo 3° - O governo é ou deve ser instituído para o bem comum, para a proteção e segurança do povo, da nação 

ou da comunidade. Dos métodos ou formas, o melhor será que se possa garantir, no mais alto grau, a felicidade e 

a segurança e o que mais realmente resguarde contra o perigo de má administração. 

Todas as vezes que um governo seja incapaz de preencher essa finalidade, ou lhe seja contrário, a maioria da 

comunidade tem o direito indubitável, inalienável e imprescritível de reformar, mudar ou abolir da maneira que 

julgar mais própria a proporcionar o benefício público. 
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representativa em um território de tamanha extensão. Aponta-se, como fatores decisivos para o 

sucesso dessa empreitada, a defesa das liberdades individuais, a submissão dos poderes 

governamentais ao consentimento popular e a não reprodução em solo americano da sociedade 

estamental europeia e dos privilégios feudais por conta da espécie de colonização 

implementada10. 

Uma questão intrigante é que a Constituição americana não contou originalmente com 

um catálogo de direitos fundamentais. De um lado, George Mason, principal redator da 

Declaração de Virgínia, defendeu que a Constituição viesse precedida desse catálogo. De outro, 

Roger Sherman, representante de Connecticut, defendeu que a impossibilidade de revogação 

das declarações estaduais tornaria tal catálogo inútil.  Essa foi a posição dos Founding Fathers 

norte-americanos. Alexander Hamilton, no paper 84, defendeu que não era conveniente colocar 

o referido catálogo na Constituição, já que o objetivo da Convenção da Filadélfia tinha como 

objetivo reorganizar apenas politicamente os Estados Unidos.  

Posteriormente, tal escolha foi objeto de críticas pelos Estados e por Thomas Jefferson. 

Influenciado por isso, James Madison chegou a propor uma série de emendas, cuja ratificação 

só se completou em 1791. As primeiras dez emendas constitucionais aprovadas tratam de temas, 

como liberdade religiosa, liberdade de expressão, segurança, a possibilidade de portar armas 

devido processo legal, a independência do Tribunal do Júri, entre outros. Esse catálogo se 

tornou conhecido como o Bill of Rights americano. 

No França, por sua vez, os debates na Assembleia Nacional sobre a Redação da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e também a Declaração de 

Direitos da Mulher e da Cidadã de 1789 revelam que os revolucionários se percebiam como 

uma espécie de apóstolos do mundo e tempos vindouros. Os deputados pretendiam não apenas 

dar uma declaração para a França, mas para todo gênero humanos. Representava, portanto, uma 

declaração política com pretensões quase que religiosas de redenção do gênero humano, como 

assinalava Alexis de Tocqueville. Surge uma espécie de universalismo militante. 

A Revolução Francesa desencadeou em um curto espaço de tempo uma luta pela 

supressão dos privilégios monárquicos, servidões feudais, emancipação dos judeus, abolição de 

privilégios religiosos e contra as desigualdades em geral de forma inédita nessa dimensão até 

aquele momento.  

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 estabelece no artigo 3, 

inspirado em Sieyès, que toda soberania reside essencialmente na Nação. Dispõe no art. 6 que 

                                                
10 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo Saraiva: 2007, p. 99-

103. 



10 
 

todos os cidadãos têm o direito de concorrer para formação das leis. Os arts 13 e 14 vedam a 

cobrança de tributos sem lei. O art. 16 é extremamente emblemático ao afirmar que o Estado 

que não garante direitos e não separa os poderes não possui uma Constituição. O art. 17, ainda, 

é revelador dos interesses da burguesia, quando afirma que a propriedade possui um caráter 

sagrado.   

A Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã de 1789 foi proposta pela artista 

Olympe de Gouges, como uma reação a não positivação de direitos da mulher. Essa artista 

criticava tal omissão a ponto de colocar na redação desta Declaração, com evidente ironia, o 

direito de cada mulher subir ao cadafalso. Depois da detenção de Luís XVI, ela posicionou-se 

apoiando o rei. Ao tentar fugir da França, foi justamente presa e enforcada.  

Os catálogos de direitos das Constituições de 1791 e de 1795 também se preocuparam 

com o tema, tanto por conta das Declaração anteriores, quanto por conta da experiência norte-

americana. 

A Declaração de Direitos da Constituição de 1791 reitera os direitos da Declaração de 

1789, reforçando antiaristocrático e antifeudal, por exemplo, por meio da nacionalização das 

propriedades das congregações religiosas. Previu, ainda, pela primeira vez na história, o direito 

à assistência pública em relação às crianças abandonadas, aos enfermos pobres e, ainda, 

trabalho aos pobres válidos. Previu a abolição do sufrágio censitário e da divisão da cidadania 

em ativa e passiva.  

A Declaração de direitos da Constituição de 1795 fala na universalidade dos cidadãos, 

ao invés da soberania popular. Não chegou, de todo modo, a ser aplicada propriamente, porque 

a Convenção Nacional instituiu um governo provisório que se denominou de “governo 

republicano” para “salvação pública”, enquanto durassem as guerras com as potencias 

monárquicas.  

Posteriormente, deu-se o Congresso de Viena em 1815 com uma pauta conservadora de 

nacionalismo, trabalho e liberdade. A Revolva popular em Paris em 1848 visou não só a 

derrubada do rei, mas a reimplementação da República e do espírito Revolucionário de 1792-

3. Isso deflagrou um movimento que ficou conhecido como “Primavera dos Povos” que se 

estendeu por vários países da Europa, como Alemanha, Áustria, Prússia, Hungria.  

A Constituição de 1848 resultou, portanto de um compromisso entre o liberalismo e 

socialismo democrático. De um lado, o liberalismo pretendia a redução de tributos, defesa da 

família, propriedade e ordem pública. De outro, o socialismo democrático reivindicava a o 

ensino público para formação do cidadão e para o mercado de trabalho por meio da instituição 

de deveres dos Estado com os mais necessitados. Os avanços foram a abolição da pena de morte 
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e da escravidão em terras francesas. Os retrocessos resultaram da contradição de declarar que a 

República Francesa não dirige a força contra povo algum em seu preâmbulo, mas declarar a 

Argélia e suas colônias como partes de seu território. 

3.3. Cerne do Constitucionalismo liberal 

 

O constitucionalismo liberal foi abordado em aula, pontuando os seguintes aspectos: 

(i) acontecimentos históricos e documentos jurídicos e modelo de Constituição; (ii) direitos 

enfatizados; (iii) perfil do Estado; (iv) autores da época; e (v) crítica. 

(i) acontecimentos históricos e documentos jurídicos e modelo de Constituição;  

(ii) direitos enfatizados;  

(iii) perfil do Estado;  

(iv) autores da época e visão crítica; 

(v) visão crítica 

 

Quanto aos acontecimentos e documentos históricos, os mais citados do 

constitucionalismo liberal, figuram: (i) Na Inglaterra, o acordo em os barões ingleses e o Rei 

João Sem-terra que resultou na a Magna Carta de 1215, o Habeas Corpus Act de 1679 que criou 

uma garantia por conta das querelas religiosas, e o Bill of Rights de 1689 que resultou da 

Revolução Gloriosa; (ii) Nos EUA, a Declaração de Independência e as Declarações do Bom 

Povo de Virgínia e a Constituição de 1787 com as primeiras emendas constitucionais; e (iii) na 

França, a Revolução que depôs a o Rei Luís XVI e produziu a Declaração de Direitos do 

Homem e do cidadão de 1789. 

Quanto aos direitos enfatizados, percebe-se a inspiração na tradição jusnaturalista 

relida a partir de certos autores contratualistas e das declarações de direitos, que acabam 

principalmente na ênfase nos chamados direito de primeira geração, que são, vida, liberdade, 

propriedade e igualdade em sentido formal. 

Quanto ao perfil do Estado, é possível descrevê-lo do ponto de vista político e 

econômico. Politicamente, a proposta dominante era de um Estado de Direito a limitar por 

direitos e pela separação dos poderes os agentes políticos. Alguns falam em um Estado Liberal 

de Direito. Do ponto de vista econômico, esse Estado deveria se abster de intervir da 

propriedade e da vida privada, como uma forma de implementar separação bem definida entre 

o Estado e a sociedade, entre Estado e Igreja.  
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Quanto aos autores da época em uma classificação crítica, podem ser sistematizados 

em variadas matrizes do liberalismo político: (i) liberal conservadora – Edmund Burke; (ii) 

liberal republicana – Rousseau; (iii) liberal moderada – Locke e Siéyês; (iv) liberal igualitária 

– Tocqueville. 

Quanto às críticas propriamente ditas, é possível apontar que a defesa da autonomia 

privada e da igualdade formal prejudicavam os mais frágeis socialmente, porque o 

individualismo dificulta a visão das relações sociais. Mais do que isso, esconde que o a vontade 

popular é um discurso para legitimar a vontade de um grupo ou classe: o cidadão proprietário e 

a burguesia. Trabalhadores e grupos vulneráveis são excluídos do processo.  

 

CONSTITUCIONALISMO LIBERAL 

Acontecimentos 

Históricos 

Revolução Inglesa, Francesa e Americana 

Documentos jurídicos 

e modelo de 

Constituição 

- Magna Carta, Petiton of Rights, Habeas Corpus Amendment Act, Bill of 

Rights 

- Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, Convenção de 

Filadélfia e Constituição 1787 

- Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França 

- Constituição Sintética/ garantia  => Garantir direitos + separação dos 

poderes 

Direitos enfatizados Individuais, civis e políticos, Constituição: Estado <=> particular e 

Código Civil: particular <=> particular 

Perfil de Estado - Liberalismo e separação dos poderes 

- Cidadão x proprietário 

Autores e algumas 

críticas 

Autores: 

- Rousseau => soberania popular indivisível, indelegável e inalienável 

- Locke=> limitação do poder através do consenso 

- Montesquieu=>  limitação do poder pelo poder, separação dos poderes 

- Sieyès => Assembleia nacional Constituinte 

- Jay, Hamilton, Madison => freios e contrapesos + federalismo 

 

3.4. Experiências constitucionais sociais e socialistas: França, México, Weimar e Rússia. 

  

 

Existem algumas experiências constitucionais de caráter social, as quais retratam a 

inclusão de direitos sociais em Constituições com uma estrutura de separação de poderes 

liberal: (i) A Constituição Francesa de 1848, produto da Revolta Popular de Paris e ensejada 

pela Primavera dos Povos; (ii) a Constituição do México de 1917, decorrente da Revolução 

Mexicana; e (iii) a Constituição de Weimar de 1919. Por outro lado, existe uma experiência 

diversa de construção de um Estado, socialista, que difere substancialmente desse modelo de 

Estado social, seja pelos direitos colocados, seja pela organização institucional implementada. 
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Esse é o que alguns denominam de “constitucionalismo soviético”11, cujo documento símbolo 

é a Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918.  

 Em 1815, a França vivia uma fase conservadora e imperial por conta, em parte, do 

Congresso de Viena. O movimento contrário teve início na Revolução Popular de Paris em 

1848, visando derrubar o Rei Luís de Orleans, mas também a (re)instauração de um República. 

Instalado o governo provisório, convocou-se a Assembleia Constituinte. Esse movimento que 

pugnava pela república se espalhou pela Europa, como pela Alemanha, Baviera, Prússia, 

Áustria, Hungria, Lombardia, Os Estados Pontifícios e a Itália. 

A Assembleia reuniu cerca de 7,8 milhões de um total de 9,4 milhões de eleitores, 

contando com a participação massiva de camponeses. De todo modo, a maior parte dos 

deputados eleitos eram republicanos moderados cerca de 500 de 800 no total. A esquerda não 

chegou a reunir 100 representantes e as demais vagas ficaram dentre os monarquistas. Os 

debates polarizaram-se entre liberais conservadores e liberais igualitários. Nesse sentido, 

alguns, como Adolfo Thiers, alegavam que o direito ao trabalho era um direito à fome que 

destruiria a economia, enquanto outros, como Alexis de Tocqueville, referiam-se à necessidade 

uma “verdadeira democracia” em alusão aos Estados Unidos em um debate constituinte.    

 A Constituição da França de 1848, por isso, foi redigida como uma obra de 

compromisso entre uma versão de liberalismo e uma versão de socialismo democrático. De um 

lado, buscava-se reduzir despesas públicas e impostos e conservar o que seu texto afirmava ter 

por base no preâmbulo, no item IV: “a família, trabalho, propriedade e ordem pública”. De 

outro, buscava-se o direito ao trabalho, ao ensino público e ao que seu preâmbulo, no item I, 

chamou de “repartição sempre mais equitativa dos encargos individuais e das vantagens da 

sociedade”. A declaração de liberdades individuais aparecia limitada pela cláusula do respeito 

aos direitos iguais dos demais e à manutenção da segurança pública, bem como por deveres 

recíprocos do cidadão para República e da República para o cidadão. Apesar disso, muitas 

liberdades eram reguladas por leis orgânicas, o que não raro lhes esvaziava o conteúdo ou lhe 

atribuía sentidos contraditórios.  

Apesar dos antagonismos positivados na Carta, a Constituição de 1848 foi inovadora. 

Aboliu pela primeira vez na história constitucional a pena de morte em matéria política (art. 5), 

aboliu a escravidão em todas as terras francesas (art. 6) e instituiu deveres sociais para o Estado, 

                                                
11 Geralmente o termo constitucionalismo é associado às revoluções liberais burguesas. Ainda assim, alguns 

autores mesclam e utilizam o termo constitucionalismo soviético. Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 

constitucional tomo I. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p.183. 
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como o ensino público e deveres sociais para com os necessitados em geral (art. 13). Vale 

destacar e transcrever esse último artigo:  

 

“Art. 13. A Constituição garante aos cidadãos a liberdade de trabalho e 

de indústria. A sociedade favorece e encoraja o desenvolvimento do 

trabalho, pelo ensino primário gratuito, a educação profissional, a 

igualdade nas relações entre o patrão e o operário, as instituições de 

previdência e de crédito, as instituições agrícolas, as associações 

voluntárias e o estabelecimento, pelo Estado, os departamentos e os 

Municípios, de obras públicas capazes de empregar os braços 

desocupados; ela fornece assistência às crianças abandonadas, aos 

doentes e idosos sem recursos e que não podem ser socorridos por suas 

famílias.” 

 

Note-se: trabalho, ensino primário gratuito, previdência, crédito, assistência às crianças 

abandonadas, doentes e idosos. Toda essa gama de direitos positivada deixa evidente o caráter 

precursor da Constituição francesa de 1848. Esse aspecto do art. 13 foi particularmente 

relevante, porque criou o gérmen do que viria a ser o Estado de Bem-Estar Social no século 

XX.  Por outro lado, essa mesma Constituição dispôs que o território da Argélia e das colônias 

é território francês (art. 109), em clara contradição com seu próprio preâmbulo, segundo o qual 

a “República Francesa não dirige nunca suas forças contra a liberdade de povo algum”.  

 A segunda experiência relevante foi a Constituição do México de 1917, a primeira do 

mundo a prever sistematicamente em seu corpo direitos sociais, econômicos e culturais. No 

início do século XX, jovens intelectuais, como Ricardo Flores Magón, criticaram a ditadura de 

Porfírio Diaz, que governou o país de 1876 até 1911, a partir de um movimento contrário à 

reeleição e que defendia liberdades individuais, políticas, educação pública, reforma agrária, 

proteção do trabalho assalariado e um Estado laico. Tais ideais se consolidaram com a chegada 

ao poder do Partido Revolucionário Institucional (PRI), que foi capaz de centralizar uma 

estrutura nacional, substituir os caudilhos locais e se manter no poder por cerca de 70 anos.  

 A Constituição mexicana passou a prever limitação da jornada de trabalho, desemprego, 

proteção da maternidade, idade mínima para admissão de empregados nas fábricas e para o 

trabalho noturno nas indústrias. Firmou, dessa forma, uma preocupação com uma igualdade 

substantiva entre trabalhadores e empresários que não reduza aqueles a mais uma mercadoria 

qualquer por meio de uma exploração abusiva da liberdade de contratar (art. 5). Foram fixadas 

uma jornada de trabalho, a proteção da mulher nos meses anteriores ao parto, um salário 

mínimo, greves (art. 123).  
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Outra inovação muito relevante diz respeito à mudança no estatuto da propriedade 

privada, que foi despida do seu caráter sagrado e absoluto, típico dos textos das Declarações do 

constitucionalismo liberal. Ao contrário, a propriedade, agora, deve servir a uma função social 

e à nação, sendo passível de se impor “determinações ditadas pelo interesse público”, “medidas 

necessárias para o fracionamento do latifúndio”, “a criação de novos centros de povoamento 

agrícola com terras e águas” e, em outras palavras, a reforma agrária (art. 27).   

O terceiro documento relevante para o constitucionalismo social é a Constituição de 

Weimar de 1919. Weimar é a cidade localizada na Alemanha onde foi elaborada e votada esta 

que foi a instituidora da primeira República Alemã.  Weimar foi escolhida por ser a cidade em 

que morreu Goethe, que se contrapôs ao militarismo de Frederico, o Grande12. É verdade que 

suas palavras iniciais são um tanto contraditórias: “O Império Alemão é uma República”. Ainda 

assim, esse documento marca, de fato, a passagem do Império Alemão para República. O 

contexto e o processo até se chegar a ela ajuda a compreender suas características, limites e 

possibilidades. 

No início do século XIX, as nações europeias se deparavam, de um lado, com os ideais 

da Revolução Francesa e com Napoleão e sua grande armada e, de outro, com ressurgimento 

dos monarquistas que derrotaram a França e instituíram uma “Era da reação”, cujo símbolo é o 

Congresso de Viena, que reuniu Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Isso gerava, pelo primeiro 

motivo, propostas de fortalecimento da instituição parlamentar e a elaboração de Constituições 

liberais que pretendiam limitar as monarquias e, pelo segundo motivo, uma reação que 

pretendia manter o poder do rei forte. Essas contradições ficaram evidentes após a primavera 

dos povos de 1848 que varreu a Europa em busca de mais liberdades.   

A Constituição de 1849 aprovada em Frankfurt adotará, por isso, um Parlamento 

nacional, presidido por um imperador hereditário dos alemães, Friedrich Wilhelm IV da 

Prússia. O imperador acredita em seu poder de origem divina e chegou a dissolver o parlamento, 

tendo em conta a derrota do movimento mais liberal. De todo modo, essa Constituição 

representa um marco na luta dos direitos liberais de primeira geração na Alemanha.  

Entre 1862 até 1889, reinaria Wilhem I, que nomeia Otto von Bismarck como Chanceler 

com o objetivo de conter a influência liberal em oposição às reformas militares que tencionavam 

o imperador e o seu chefe de Estado-maior Helmuth von Molke. Começa a Era Bismarck que 

deflagra o processo de unificação alemã. Bismarck construiu alianças, garantiu a neutralidade 

francesa em caso de conflito entre a Áustria e a Prússia e observa-se a vitória da Prússia sobre 

                                                
12 GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e Ordem econômica e social: a experiência constitucional da 

República de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 52-3. 
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a Áustria e a unificação da Alemanha do sul. Com a criação da Confederação do Norte da 

Alemanha, o sul e o norte da Alemanha se unifica. O rei da Prússia foi designado comandante 

militar e presidente da Confederação na Carta Constitucional elaborada.  

Depois de discussões o projeto de Constituição propriamente foi apresentado ao 

Parlamento por Bismarck. O Reichstag constituinte aceitou a Constituição por 230 contra 53, o 

que significou uma aprovação da mesma pelos governos que se encontravam no Parlamento 

sem posterior ratificação pelos Estados. Bismarck se deparará com uma liderança da Prússia no 

Bundesrat (Conselho Federal) e com presença de uma maioria liberal do Reichstag (Câmara 

dos Deputados). Há um desprestígio da Áustria e uma ascensão da Prússia, influenciando a 

Confederação germânica do Norte. Viena perde seu brilho e o centro político desloca-se para 

Berlim.  

Bismarck terá sucesso em unificando a Alemanha do Norte com a do Sul por conta dos 

conflitos com a França. A Confederação germânica é substituída pelo o Império Alemão, 

fundando-se o II Reich. Haveria um Parlamento Nacional e Parlamentos em cada Land de 

caráter unicameral, com exceção da Prússia que conservou a estrutura bicameral. Ainda assim, 

Bismarck sofreu derrotas com o aumento da influência católica no Parlamento do partido 

Zentrum.  

A Constituição de 1871 é aprovada, nesse contexto, sem nenhum direito fundamental e 

com esferas de competências federais e esferas de competências de cada Länder. A Carta 

operava uma profunda centralização administrativa, permitindo, por exemplo, a intervenção 

estatal nos principais setores da economia, como o ferroviário. A legislação social só surgirá, 

ainda assim, tempos depois e não em sede constitucional. Isso decorre, em especial a partir de 

1878, de uma percepção de Bismarck de que o socialismo poderia ser uma ameaça superior à 

própria Igreja Católica às políticas liberais nacionalistas de onde extraia o seu apoio até então. 

Perceptível disso, foi justamente o avanço no Parlamento do Partido Social Democrata, fundado 

por Ferdinand Lassale em 1863.  

O sucesso de Bismarck na Chancelaria foi Leo von Caprivi, um desconhecido e sem 

experiência política prévia. Adotou uma política de aproximação dos partidos e do Parlamento. 

Objetivou a reforma tarifária, medidas de proteção do trabalhador e reforma educacional. 

Convenceu o Parlamento a aprovar o orçamento militar em 1892. Mas demitiu-se em 1894 após 

um desgaste político. Assumiu, então, um aristocrata liberal-conservador, o Príncipe 

Hohenlohe-Schilingsfürst. No período, conseguiu aprovar o Código Criminal e, ainda, Código 

Civil que debatido desde 1873 que entrou em 1900. Algumas leis anti-socialistas e que 
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reprimissem o movimento sindical apresentadas por ele ou pelo Kaiser foram rejeitadas pelo 

Parlamento.  

Em 1900, a chancelaria foi assumida pelo Príncipe von Büllow, ligado ao partido e 

próximo às aspirações do Parlamento e, partir de então, os próximos a assumir a cancelaria 

seriam cada vez mais limitados pelo Parlamento. Há, de certa forma, uma crise na chancelaria 

após a saída de Bismarck e um fortalecimento institucional do Parlamento. O Kaiser Wilhem 

II se enfraquece com o fim da Realpolitik de Bismarck no plano interno e com os efeitos 

econômicos da guerra no plano externo. Percebe-se então, em 1912, uma ampliação dos poderes 

do Reichstag de interpelar o governo. Em 1914, a união dos partidos em apoio a guerra. Em 

1918, uma coalização de partidos para pedir a Paz, o Armistício e a República. Como destaca 

Marco Aurélio Peri Guedes, esta seria “A coalização de Weimar”13 entre o SPD, o Zentrum 

(Partido Católico) e o DDP (Partido Democrático Alemão). 

Em 1918, uma rebelião naval desemboca em uma guerra civil na Alemanha e, por toda 

parte, começam a se constituir conselhos de soldados e operários, inspirados no modelo 

soviético. O Kaiser Guilherme II chegou a tentar, de um lado, manter-se como rei da Prússia e, 

de outro, para tanto, nomear o Príncipe Max von Baden para sucedê-lo como chefe de governo 

alemão numa tentativa de ganhar tempo e salvar a dinastia. As revoltas eram tantas que, na 

Baviera, foi proclamada a República Democrática e Socialista”. 

Resultado: como medo de o poder escapar para grupos mais radicais de esquerda e para 

as lideranças populares, os representantes do Partido Socialista Majoritário Alemão (MSPD) 

retirou-se do governo e convocou uma greve. Ao mesmo tempo, o Príncipe Max anuncia a sua 

abdicação e designa o líder dos socialistas majoritários, Friedrich Ebert. O Ministro desse 

mesmo partido, Philip Scheidemann, então, proclama a República do balcão da chancelaria em 

Berlim. O governo provisório é chefiado por Ebert e outros membros do Partido Social 

Democrático Independente (USPD) com a pretensão de instituir uma República liberal-

democrata, suspender o Estado de sítio, proteger direitos fundamentais, instituir uma jornada 

de trabalho de 8h, seguro-saúde e desemprego, bem como retornar à legalidade e preparar 

futuras eleições livres e gerais. 

Os dois partidos, ainda assim, possuíam objetivos distintos. O MSPD queria convocar 

uma Assembleia Constituinte e instituir uma democracia parlamentar, enquanto o USPD, uma 

ditadura do proletariado com a socialização da economia. O Congresso votou por ampla maioria 

pela primeira opção. Nesse contexto, líderes de esquerda, como Rosa Luxemburgo foram 

                                                
13 GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e Ordem econômica e social: a experiência constitucional da 

República de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 34.  



18 
 

executados. Houve um enfraquecimento da esquerda e do movimento socialista e um avanço 

da extrema direita. As eleições de 6 de fevereiro de 1919 resultaram em 185 (163 para o MSPD 

e 22 para USPD) de um total de 414, não alcançando a maioria.  

Nesse contexto, o projeto da Constituição foi atribuído a Hugo Preuss, um discípulo de 

Otto v Gierke, historiador do direito e teórico de um comunitarismo germânico. Analisando 

período, Fábio Konder Comparato destaca, a partir disso, a estrutura contraditória que procura 

conciliar ideias pré-medievais, exigências socialistas e liberais-capitalistas da civilização 

industrial14. Por outro lado, Marco Aurélio Peri Guedes destaca que as eleições do Congresso 

constituinte pretenderam instituir um sistema parlamentar forte, contou com a participação de 

83% dos eleitores recenseados e foi a primeira vez na qual mulheres, soldados e maiores de 20 

anos votaram. A constituinte chegou a contar com 37 mulheres.  

Essa Assembleia ratificou o Tratado de Versalhes que impôs à Alemanha uma 

indenização de guerra desproporcional e insuportável. Dez anos depois, com a quebra da Bolsa 

de Nova Iorque e a grande depressão econômica no mundo, fica evidente que esse foi um dos 

fatores que contribuíram para ascensão do nazismo na Alemanha e da barbárie.  

A Constituição de Weimar de 1919, em termos jurídicos mais propriamente, dividiu-

se em duas partes. Na primeira, dispunha sobre a organização do Estado. Na segunda, 

apresentava o catálogo de liberdades, direitos e deveres clássicos e os novos de conteúdo social. 

A inovação reside na segunda parte que rompe com o pensamento individualista tradicional e 

introduz direitos, como educação, saúde, trabalho e previdência social.  

Em sua primeira parte, a Constituição dispunha sobre a estrutura e atribuições do 

Império em sete seções. Divide-se em República e os Länder. O parlamento funciona com a 

possibilidade de emendar a Constituição em qualquer parte, desde que atingido o quórum 

exigido. Uma novidade, ainda, foi uma espécie de “parlamentarismo híbrido”, que permite 

mecanismos de controle do Reichstag em relação ao Executivo, como as comissões 

parlamentares de inquérito. O objetivo era evitar a dissolução do mesmo, como acontecia no 

regime anterior. O Bundesrat (Conselho Federal), por sua vez, tinha funções de aprovar certos 

projetos e vetar leis como uma instância revisora. A possibilidade aberta pelo art. 76 de reformar 

a Constituição de forma ilimitada e não conter dispositivos para tornar crime atentar contra a 

ordem constitucional enfraqueceu a mesma. 

De todo modo, o fortalecimento constitucional do Parlamento contrastava com uma 

realidade política fragmentava por uma multiplicidade de partidos, cujas divergências 

                                                
14 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo Saraiva: 2007, p.192. 
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dificultam aprovar certas leis. O Executivo, na prática, acabou fortalecido pelo art. 48 que 

permitia editar decretos para área econômica e, ainda, a edição de medidas de exceção para 

escapar ao controle e discussão parlamentar, sob o argumento de imobilismo da Administração 

e ingovernabilidade do Estado. O ponto crítico desse dispositivo na prática se dará com a 

ascensão dos nazistas no Parlamento após a eleição de 1933. Com ampla base legislativa, Hitler 

aprova no plenário a Lei de Plenos Poderes com 80% dos votos, rejeitado apenas pelo SPD. Na 

prática, isso significou poderes ilimitados ao chanceler, fim do regime parlamentar, da 

separação de poderes e da própria Constituição.  

Em relação à segunda parte da Constituição de Weimar de 1919, o seu conteúdo marca 

a enunciação de direitos fundamentais pela primeira vez em uma Constituição alemã e, ainda, 

inova substancialmente ao prever direitos sociais com destaque. Marco Aurélio Peri Guedes, 

analisando seu texto, afirma que a mesma não pode ser reduzida a uma ideologia liberal ou 

social, mas ela é “uma Constituição do equilíbrio, do compromisso entre vários partidos”15, o 

que hoje é denominado pela teoria constitucional de Constituição compromissória. 

O art. 113 chega a assegurar o direito de grupos conservarem seu idioma. O art. 119 

trata da igualdade jurídica entre o homem e a mulher. O art. 121 dispôs sobre os direitos iguais 

dos filhos dentro e fora do casamento. O art. 153 trará a clássica fórmula de que “a propriedade 

obriga” e as obrigações seguintes darão conteúdo à função social.  O art. 157 e seguintes elevam 

direitos trabalhistas e previdenciários a categoria de direitos sociais. O art. 163 e 165 consagram 

explicitamente o “direito ao trabalho” e a participação de empregados e empregadores na 

regulação estatal da economia, que servirá de base para as inspirações corporativistas fascistas 

na Itália posteriormente.  

Por fim, é importante o que Jorge Miranda denominou de constitucionalismo soviético, 

tendo em vista as diferenças do modelo de Estado Social para o Estado socialista. O autor 

português propõe 8 fases para compreender a história política e constitucional da União 

Soviética: (i) 1917 a 1921 – a fase revolucionária de implementação do governo soviético e da 

guerra civil; (ii) 1921 a 1928 – a fase da nova política econômica mais moderada com a morte 

de Lênin e a sucessão por Stalin; (iii) 1928 a 1936 – a consolidação, insdustrialização e 

coletivização; (iv) 1936 a 1953 – o stalinismo reforçado pelo XX Congresso do Partido e pela 

segunda guerra mundial; (v) 1953 a 1956/64 – a desestalinização correspondente às reformas 

do tempo de Kruschef; (vi) 1964 a 1985 – estabilização interna e intervenção externa sob a 

                                                
15 GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e Ordem econômica e social: a experiência constitucional da 

República de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 61. 
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direção de Brejnev e dos sucessores; (vii) 1985 a 1989 – Perestroika e Glasnost com Gorbachev; 

(viii) 1989 a 1991 – desagregação da União Soviética16. 

A Declaração de direitos do Povo Trabalhador e Explorado da Rússia de 1918 

apresenta-se por conta do seu caráter coletivista como uma espécie de réplica Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão Francesa de 1789, vazada por uma perspectiva 

profundamente individualista. 

Em primeiro lugar, a organização institucional não será a separação de poderes. A 

Figura chave serão os sovietes. O capítulo 1 afirma que “1. A Rússia é declarada "República 

dos Sovietes dos Deputados Operários, Soldados e Camponeses". Todo o poder central e local 

pertence a estes Sovietes.” 

Em segundo lugar, todos os direitos afirmados estão, como coloca o capítulo II, 

“Visando principalmente a suprimir toda exploração do homem pelo homem, a abolir 

completamente a divisão da sociedade em classes, a esmagar implacavelmente todos os 

exploradores, a instalar a organização socialista da sociedade e a fazer triunfar o socialismo 

em todos os países, o III Congresso Pan-Russo dos Sovietes dos Deputados Operários, 

Soldados e Camponeses decide o seguinte: (...)” 

Nessa linha, diversas medidas são propostas para a extinção da propriedade privada dos 

meios de produção. Propõe-se a socialização do solo, a extinção da propriedade privada, a 

repartição igualitária em usufruto de todos os trabalhadores. As florestas, o subsolo, e as águas, 

todo o gado e todas as empresas agrícolas-modelo passam a ser propriedade nacional. Fábricas, 

das usinas, das minas, ferrovias são transferidos para a propriedade da República Operária e 

Camponesa dos Sovietes. Os bancos também são transferidos para o Estado operário e 

camponês. Determina-se o armamento dos trabalhadores, a formação de um exército vermelho 

socialista dos operários e camponeses e o desarmamento total das classes dominantes. Foram 

anulados os empréstimos contraídos pelo Governo do Czar, dos proprietários fundiários e da 

burguesia. 

Essas e outras medidas são propostas e adotadas pelo Congresso, sob o fundamento de 

uma série de metanarrativas socialistas, como serem uma condição de “libertação das massas 

operárias do jugo do capital”, “suprimir os elementos parasitas da sociedade e organizar a 

economia”, “assegurar a plenitude do poder das massas operárias”, “afastar qualquer 

possibilidade de restauração do poder dos exploradores”, “livrar a humanidade do jugo do 

                                                
16 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito constitucional tomo I. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p.185.  



21 
 

capital financeiro e do imperialismo que empaparam as trincheiras de sangue durante esta 

guerra, de todas a mais criminosa”, “luta decisiva do povo contra os exploradores”. 

Para implementar essas metanarrativas, III Congresso dispôs sobre uma série de 

princípios na Declaração do Povo trabalhador e explorado da Rússia de 1918, considerados 

essenciais da Federação das Repúblicas Soviéticas da Rússia. 

A Constituição de 1918 introduz esses princípios em seu texto, tornando-se a primeira 

Constituição Russa dotada de conteúdo totalmente não liberal. O sufrágio, por exemplo, era 

limitado aos trabalhadores produtivos, excluindo-se os que explorassem o trabalho alheio. Os 

poderes organizavam-se de forma piramidal, ou seja, o “soviete local” escalonava-se em 

degraus sucessivos até se alcançar o Congresso Pan-Russo dos Sovietes que, por sua vez, elegia 

a Junta Central Executiva dos sovietes e o Conselho dos Comissários do Povo. 

A Constituição de 1924 formalizou a União, procedendo à separação entre duas 

Câmaras: o Conselho da União e o Conselho das Nacionalidades, formando uma espécie de 

Estado federal onde este último poderia ser equiparado mutatis mutandis ao Senado americano.  

A Constituição de 1936, a seu turno, reafirmou o fim da exploração do homem pelo 

homem e o direito socialista. Na prática, afastou certas instituições do período revolucionário e 

reaproximou as instituições de esquemas do Estado Constitucional representativo, por exemplo, 

prevendo o sufrágio universal, sob o fundamento de que não haveria mais burguesia.  

A Constituição de 1977 propõe-se a aprofundar e ampliar a “democracia socialista”. 

Previu o princípio da legalidade socialista com a enumeração mais completa de direitos dos 

cidadãos. Consagrou o princípio da coexistência pacífica na política externa e reforçou a 

institucionalização do partido comunista. Em 1989 e 1999, esta constituição passaria por 

sensíveis modificações, como a abertura da sociedade, limitação dos órgãos de poder e um 

embrião do controle de constitucionalidade. Em 1991, desapareceria a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), tendo as repúblicas bálticas readquirido a soberania. Nesse 

mesmo ano, funda-se a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), sob o formato de 

Confederação. 

3.5. Cerne do Constitucionalismo social 

 

A síntese do constitucionalismo social será abordada, neste tópico, considerando 

alguns de seus principais traços distintivos quanto aos seguintes itens:  

(i) acontecimentos históricos e documentos jurídicos e modelo de Constituição;  

(ii) direitos enfatizados;  
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(iii) perfil do Estado;  

(iv) autores da época e visão crítica; 

(v) visão crítica 

 

Quanto aos acontecimentos e documentos históricos, podemos citar: a Primavera dos 

povos e a Constituição francesa de 1848, a Revolução Mexicana e a Constituição de 1917 e a 

Constituição de Weimar de 1919. Além disso, é possível mencionar a Declaração do Povo 

Trabalhador e explorado da Rússia de 1918. 

Quanto aos direitos enfatizados, são direitos sociais, econômico e culturais que 

chamam atenção para necessidade de uma igualdade material ou substantiva e não apenas 

formal. Os documentos abordam diversos direitos trabalhistas, previdência e função social da 

propriedade, entre outros. A proclamação dos direitos sociais como fundamentais fez com que 

irrompesse o Estado de bem-estar social (welfare state), onde os direitos fundamentais não eram 

mais vistos apenas como uma salvaguarda dos indivíduos perante as arbitrariedades do Estado. 

Passou-se a exigir do Estado direitos prestacionais, isto é, garantias para que os indivíduos 

possam exercer suas liberdades de forma efetiva, não as submetendo a outros indivíduos por 

estado de necessidade. Irradia-se, a partir de então, o ideal de igualdade material a ser 

concretizada a partir de políticas públicas destinadas à redistribuição de renda.  

Quanto ao perfil do Estado, pode ser tanto um Estado Social, como o México ou a 

República de Weimar em seus primeiros anos antes do desmantelamento pelo nazismo, quanto 

o Estado socialista, como o Russo. Em qualquer matriz, apontava-se que o liberalismo se 

mostrou ineficaz na resolução dos problemas de ordem econômica das vastas camadas 

proletárias da sociedade e, assim, entrou em profunda crise. O Estado, antes passivo e afastado 

pelo liberalismo, tornou-se, agora, figura de postura mais interveniente na promoção da 

igualdade material. 

Quanto aos autores da época em uma classificação crítica, partem para uma visão 

antiliberal que possuirá variadas matrizes: (i) social – Keynes; (ii) Socialista- Marx; (iii) nazista 

– Carl Schmitt.  

Quanto às críticas propriamente ditas, os autores criticam o Estado Nazista (à direito) 

e o socialista (à esquerda) de contrários à democracia e, portanto, totalitários por suprir ou não 

dar a devida proteção às liberdades fundamentais. Criticam, ainda, o Estado social de 

paternalista ao tentar substituir às escolhas individuais, realizando gastos excessivos e de forma 

autoritária e populista. 
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CONSTITUCIONALISMO SOCIAL 

Acontecimentos 

Históricos 

Primavera dos povos de 1848, Revolução Mexicana, Revolução Russa, Crise 

da bolsa de Nova Iorque  

Documentos jurídicos 

e modelos de 

Constituição 

- Constituição Francesa de 1848 

- Constituição Mexicana de 1917,  

- Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (Rússia,4 de 

janeiro d 1918) 

- Constituição de Weimar de 1919,  

- Dirigente, intervencionista 

Direitos enfatizados - Direitos sociais, trabalhistas, econômicos e culturais 

- Nas relações entre particulares e Estado, tanto quanto nas relações entre 

particulares 

Perfil do Estado - Social ou socialista 

- Proteção do Trabalhador 

Autores e algumas 

críticas 

Keynes, Marx, Lênin, Schmitt 

- Gastos excessivos         

- Demagogia e populismo 

- Ameaças à democracia 
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