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RESUMO
A tese tem como objeto compreender, no campo da história das ideias
jurídicas, a forma pela qual se equacionou a relação entre democracia e direitos sociais na
Constituição brasileira de 1934, utilizando como perspectiva de análise e como baliza
comparativa o constitucionalismo francês dos anos 1920 e 1930. Trata-se de um período
de particular interesse para o estudo constitucional, tendo em vista a crise das premissas
liberais, premissas que, por certo, haviam permitido a expansão democrática, mas que, até
mesmo em função disso, se viram insuficientes como resposta única diante da irrupção da
questão social. Na França, não há alteração constitucional, e é a doutrina do direito público
que absorve a tarefa de responder à nova realidade, o que faz de diferentes modos. No
Brasil, se por um lado as premissas liberais não são postas em prática, afastando a
massificação democrática nos anos 1930, por outro lado a revolução que leva Getúlio
Vargas ao poder e a necessidade de uma nova Constituição obrigam a Assembleia
Constituinte a lidar com novas e velhas questões, isto é, tanto com a democracia liberal
ainda por se concretizar quanto com os novos direitos sociais que marcam as Constituições
modernas. O objetivo da tese é descrever de que forma se travou esse debate no processo
constituinte brasileiro, por meio sobretudo dos registros da época, buscando identificar
tanto influências quanto semelhanças e divergências com o caso francês, reposicionando a
matéria na história das ideias jurídicas.
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ABSTRACT
This work examines, from the standpoint of the history of legal ideas, the
way in which the relation between democracy and social rights was dealt with in the
Brazilian Constitution of 1934, using the French constitutionalism of the 1920s and 1930s
both as an analytical perspective and as a point of comparison. This historical period has
great interest to constitutional studies due to the crisis of liberal propositions that was
taking place; propositions which, of course, had allowed a democratic expansion, but, and
even because of that, had proved themselves insufficient as a unique response to the
outburst of the so-called social question. In France, there is no change in the
Constitutional regime, and it is the legal doctrine that assumes the task of responding in
various ways to the new reality. In Brazil, on the one hand, the liberal propositions had not
been fully materialized, something that restrained any significant democratic expansion
during the 1930s. On the other hand, the revolution that had led Getúlio Vargas into power
and the claim for a new Constitution forced the Constitutional Assembly to deal with both
old and new problems, in other words, with both the liberal democracy yet to be
materialized and the new social rights that characterized modern Constitutions. The aim of
this work is to describe the way this debate developed during the Brazilian constitutional
process, specially by analyzing the historical sources, and searching to identify influences
from, as well as similarities and differences with the French case, repositioning the subject
in the history of ideas.

RÉSUMÉ
Le but de ce travail de thèse est de comprendre, dans le domaine
de l’histoire des idées juridiques, la façon dont s’est résolu le rapport entre démocratie et
droits sociaux dans la Constitution brésilienne de 1934, en se servant du
constitutionnalisme français des années 1920 et 1930 à la fois comme perspective
d’analyse et comme point de comparaison. Cette période présente un intérêt particulier
pour les études constitutionnelles, étant donné la crise des prémisses libérales qu’il y eut
lieu ; prémisses qui, certes, avaient permis l’expansion démocratique et qui, pourtant et
même en raison de cela, s’étaient montrées insuffisantes comme réponse unique à
l’irruption du social. En France, il n’y eut pas d’altération constitutionnelle et c’est la
doctrine du droit public qui assuma la tâche de répondre à la nouvelle réalité, ce qu’elle fit
de diverses manières. Au Brésil, d’un côté les prémisses libérales n’avaient pas été mises
en pratique, ce qui empêcha la massification démocratique pendant les années 1930.
D’autre côté, la révolution qui emmena Getúlio Vargas au pouvoir et le besoin d’une
nouvelle Constitution obligèrent l’assemblée constituante à faire face à des questions
nouvelles et anciennes, à savoir, la démocratie libérale pas encore concrétisée et les
nouveaux droits sociaux qui caractérisaient les Constitutions modernes. Il s’agit donc de
décrire la manière dont s’est déroulé ce débat dans le procès constituant brésilien, par le
moyen d’une recherche de registres historiques de cette époque, tout en cherchant soit les
influences de la pensée française, soit les similarités et les différences par rapport au
même, de façon à replacer le débat sur l’histoire des idées juridiques.
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INTRODUÇÃO

“A década de 30 pertenceu, por inteiro, à polêmica do capital com o
trabalho. Refletia não só a crise do capitalismo, senão também a poderosa
arregimentação das forças trabalhistas com seu decisionismo histórico de ascender ao
poder”1. Em diversos países, a ampliação do reconhecimento dos direitos liberais de
igualdade formal, pressuposto básico para a extensão dos direitos políticos, especialmente
do sufrágio universal, tornavam as novas democracias permeáveis às demandas populares.
Por outro lado, a organização crescente dos trabalhadores indicava uma pressão pela
construção da igualdade material, isto é, a equiparação dos níveis de vida, que se refletia
sobretudo em demandas por direitos econômicos e sociais. O direito, especialmente o
direito público, encontrava-se em uma encruzilhada, que indicava a impossibilidade de
manutenção irrefletida das premissas liberais, organizadas em torno da proteção formal da
liberdade individual. Era preciso ir além.
“A irrupção do social, com efeito, exige sua racionalização jurídica”2,
escreve Carlos Miguel Herrera. É nesse sentido que Joseph Charmont fala, na França de
1903, em “socialização do direito”: “Socializar o direito é torná-lo mais compreensivo,
mais amplo do que era antes, estendê-lo do rico ao pobre, do possuidor ao assalariado –
do homem à mulher, – do pai ao filho, ou seja, é admiti-lo em benefício de todos os
membros da sociedade”3.
O foco do trabalho é compreender, sob uma perspectiva interna ao
pensamento jurídico, notadamente ao pensamento constitucional, a forma pela qual se
processou e se racionalizou a irrupção do social, a socialização do direito, entendida a
partir do confronto entre princípios da democracia liberal individualista e uma nova
preocupação coletivista e social que é incorporada pelo direito.
Trata-se de uma questão ampla, que precisa ser melhor delimitada.
Porém, antes disso, façamos um desvio para tornar claros os pressupostos teóricos da

1

BONAVIDES e ANDRADE, 2006, p. 273.
HERRERA, 2005, t.I, p. 9.
3
CHARMONT, 1903, p. 380. Nota geral sobre as traduções e citações: para os trechos consultados
originalmente em francês, será adotada nesse trabalho tradução livre, de responsabilidade da autora, em que
se privilegiaram, na medida do possível, as escolhas do texto original. Caso a citação venha em nota de
rodapé, optamos por mantê-la conforme o original. Por fim, nas citações em português respeitar-se-á a
ortografia atual do idioma.
2
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pesquisa que ora se propõe. Analisar esse momento de transição no direito significa, por
um lado, aceitar as determinações, sobretudo políticas, que lhe são externas, mas também,
por outro lado, situar-se em um espaço de investigação que seja propriamente jurídico, ou
seja, que diga respeito às ideias e conceitos pertencentes, propriamente, ou ao menos
pretensamente, ao campo do direito, da doutrina e da teoria jurídicas. Para tanto, é
fundamental posicionar-se teoricamente na fronteira do direito com a política, no entredeux entre ambas as disciplinas. Partiremos, para isso, da proposta metodológica de
Herrera4.
De acordo com o autor, tradicionalmente a relação entre direito e política
foi exposta sob uma perspectiva externa, que se confundia com o olhar sociológico. Tratase de tomar a perspectiva jurídica e a política como dois campos externos, unidos pela
abordagem sociológica. “Partindo do caráter político das instituições jurídicas, chega-se a
negar toda autonomia teórica à doutrina, que se vê reduzida a produzir uma explicação
parcial (portanto, falsa) de seu objeto, se esse não cumpre o papel de guardião da ordem.
Mais uma vez, esse tipo de análise termina por apreender a relação direito/política em
termos de sobredeterminação do segundo sobre o primeiro, em uma lógica de
exterioridade”5. Termina por relegar ao direito um papel de violência simbólica, como na
abordagem de Pierre Bourdieu 6 , de legitimação da dominação política a partir da
neutralização do direito pela crença em sua universalidade, uniformidade e coerência
enquanto bloco autônomo de pensamento e normatividade.
Para Bourdieu, de forma esquemática e simplificada, o direito seria um
campo, isto é, um universo dotado de autonomia relativa no qual se joga um jogo de
acordo com determinadas regras e, para jogá-lo é necessário uma certa e indispensável
cultura jurídica. O campo demanda crença no jogo, concordância quanto às suas regras e
quanto à necessidade de jogá-lo de acordo com elas. Transgredir a regra apenas reafirma a
onipotência do sistema, que a partir daí pode se consolidar com toda a sua pretensão de
validade universal. A autonomia do campo se impõe sobretudo em relação à economia,
diante de sua aspiração de pureza. Mas, para o autor, o direito faz parte da realidade
econômica, que o determina de forma inegável e inafastável. A máscara da autonomia, que
se afirma na crença no jogo, é a força própria do direito – produz-se como que uma
“mágica”, operada por conta da convicção dos indivíduos que vale a pena jogar o jogo. “O
4
5
6

Cf. HERRERA, 2007, HERRERA, 2003.
HERRERA, 2007, p. 86.
Cf. BOURDIEU, 1991.
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direito não é o que ele diz ser, o que ele crer ser, isto é, algo de puro, de perfeitamente
autônomo, etc. Mas o fato de se crer como tal, e que consegue se fazer crível, contribui
para a produção de efeitos sociais completamente reais”7. Os juristas são, segundo ele, os
“guardiões hipócritas de uma hipocrisia coletiva”, hipocrisia que se traduz justamente na
crença em sua universalidade e autonomia, que induz ao respeito às regras do jogo. Para
além da crença, existem apenas as determinações sociais, especialmente econômicas, que
determinam o conteúdo das regras e decisões, refutando-se, assim, a tese da autonomia –
pode-se falar apenas em uma autonomia simbólica, quase mágica.
Contudo, a perspectiva externa é limitada por tomar como ponto de
partida a análise das instituições, e não dos conceitos jurídicos enxergados em suas
descontinuidades. É possível proceder ao estudo do direito em sua perspectiva interna,
identificando uma disputa política dentro da própria doutrina pela significação dos
conceitos especificamente jurídicos – é nesse espaço que queremos situar nossa
investigação.
Segundo a proposta de Herrera, “não podemos estudar a relação entre
direito e política sem passar pela análise dessa ‘mediação determinante’ (Bourdieu) que é
a doutrina jurídica”8. Há um espaço entre o direito e sua teorização, um entre-deux, nem
que seja apenas no nível da linguagem, que permite com que o direito seja ao mesmo
tempo determinado e determinante das relações políticas e sociais. O direito é assim
técnica e medida do social, que permite um estudo específico, interno, de história do
pensamento jurídico capaz de identificar nas “transformações por deslocamentos
(glissements)” dos conceitos uma disputa por seu conteúdo, lutas de significação
(políticas).
O pressuposto dessa abordagem é de que há um interesse peculiar para a
história social na análise dos conceitos internos a um determinado campo teórico, o direito,
no caso, conforme sustenta Koselleck: “Na exegese de um texto, o interesse específico no
emprego de conceitos políticos e sociais, e a análise de sua significação revelam uma
importância que concerne também à história social. Seus elementos de duração, de
mudança e de futuro contidos em uma constelação política concreta aparecem na
interpretação. Assim, diríamos, de modo ainda mais geral, que as realidades sociais e
suas mudanças já são tematizadas”9.
7
8
9

BOURDIEU, 1991, p. 91.
HERRERA, 2007, p. 85
KOSELLECK, 1990, p. 103
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A proposta parte da separação entre direito positivo enquanto ordem e a
teoria enquanto espaço do dissenso e do pensamento crítico, entre doutrina jurídica e
dogmática, permitindo relativizar as continuidades ontológicas que frequentemente querem
identificar os defensores de uma neutralidade e uma homogeneidade na doutrina e no
pensamento jurídico. Queremos crer, especialmente, que também o texto do direito
positivo é antecedido e determinado, em parte, pelos debates teóricos acerca das noções
jurídicas, e que portanto carregam em si as divergências que lhe possam caracterizar. Daí a
utilidade em se descrever, junto com a doutrina que lhe dá suporte, os debates que estão na
origem das normas, e, especialmente, das Constituições.
“A empreitada teórica dos juristas de esquerda deixa descoberto, por
sua radicalidade mesma, pelas tensões que desperta, em um discurso que funciona pela
fixação, o projeto de pensar no direito o dinamismo das forças sociais, um lugar
particular, onde se implanta essa relação entre direito e política. Um espaço científico,
sob a forma de um ‘entre-deux’. Isso porque ele opera como um local de junção entre o
jurídico e o político, uma interface discursiva que não possui existência autônoma fora
dos dois campos que lhe dão sua existência (...). É nesse ‘entre-deux’, de todo modo, que
nós encontramos uma articulação entre as ideias políticas em sentido próprio, tais como
se apresentam a nós desde o século XIX (conservadorismo, liberalismo, socialismo) e os
conceitos jurídicos, uma conexão que se ilustra notadamente em noções como
‘constituição’, ‘Estado de direito’, ‘direitos fundamentais’, ‘propriedade privada’ etc. E a
apropriação teórica desse espaço se apresenta, na história do direito (no sentido
blochiano de uma história de juristas) como um procedimento intelectual específico,
sistemático”10.
O objetivo do trabalho é, portanto, traçar uma história dos conceitos
jurídicos, em perspectiva interna à doutrina jurídica e à reflexão jurídica, cotejando-a com
a forma pela qual os conceitos foram manejados em um momento em que particularmente
deles se demandava, qual seja, o momento constituinte. Contudo, a perspectiva interna ao
direito não significa perder de vista a articulação entre o contexto jurídico e a realidade
social como um todo, apenas centrar a análise nos sentidos que as determinações políticas
impactam especificamente o pensamento jurídico. Vejamos de que forma se buscará por
em prática essa postura, na pesquisa concreta.
Como mencionado, o pano de fundo maior da pesquisa é compreender de

10

HERRERA, 2007, p. 91.
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que modo o direito incorporou as demandas sociais, canalizadas, concreta ou
potencialmente, pelo jogo político institucional a partir da universalização do sufrágio e da
expansão democrática. Julgamos que a Constituição e o direito constitucional são esferas
particularmente interessantes em que pode ser buscada essa transição, considerando tratarse do direito mais próximo da política.
O objeto de análise eleito é, assim, a Constituição brasileira de 1934, e os
debates jurídicos travados durante o processo constituinte, que servirão como fontes
primárias. Como é sabido, foi uma carta política de vida curtíssima, o que implica na
escassez de comentários e referências dentro da doutrina jurídica constitucional brasileira.
De acordo com Eduardo Kugelmas, “talvez por sua duração efêmera, a Constituição de
1934 não tem recebido a merecida atenção de juristas, historiadores e cientistas sociais,
sendo escassa a bibliografia sobre suas características básicas e sobre o processo de sua
elaboração. Essa relativa desatenção parece-nos equivocada, já que o documento de 1934
é um excelente guia para o esclarecimento do complexo panorama político-ideológico de
uma época de transição, proporcionando pistas preciosas para o estudioso”11. É, assim,
uma Constituição de uma época de transição, de crise dos velhos paradigmas e de busca
por novos. Desnecessário lembrar que é a primeira vez em que se constitucionaliza um
capítulo sobre ordem econômica e social no Brasil, fato que por si só merece atenção. Mas
o interesse não se resume ao pioneirismo, apenas.
A Constituição de 1934 espelha o complexo panorama políticoideológico de uma época de particular interesse para a história e a teoria social brasileira,
qual seja, o momento de virada na forma pela qual se enfrentava a chamada “questão
social” no país. Deixa de ser “caso de polícia”, como a qualificou o Presidente Washington
Luís, e passa a ser elemento central das políticas do Estado. Por outro lado, é também o
momento em que as forças políticas preocupavam-se, ao menos na retórica dominante,
com a revisão das velhas práticas eleitorais da Primeira República, denunciando a distância
entre as premissas liberais expressas na Carta de 1891 e a realidade de fraudes e
manipulações das eleições. Democracia e direitos sociais estavam na agenda do novo
governo, que, ademais, havia assumido em um contexto revolucionário, de ruptura com a
velha ordem.
Os anos 1930, no Brasil, têm despertado particular interesse na teoria
social e na historiografia nacional há décadas. Qual a utilidade de adicionar-se mais uma

11

KUGELMAS, 1987, p. 30.
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pesquisa sobre o assunto? A investigação preocupar-se-á em iluminar um aspecto talvez
subvalorizado, qual seja, o debate de ideias propriamente jurídicas que se travou durante o
momento constituinte. Lembrar que as inovações foram formuladas sobretudo por juristas,
versados nas teorias contemporâneas mais atuais, não significa atribuir às ideias jurídicas
vida própria, independente do contexto social e político mais geral. Significa apenas
vislumbrar uma instância de reflexão quiçá relevante, tomando como pressuposto a
existência de um mínimo de autonomia da linguagem do direito, que torna útil
compreender a forma pela qual se dá a passagem de ideias propriamente políticas
(liberalismo, corporativismo, autoritarismo etc.) para conceitos específicos do campo do
direito, passíveis de constitucionalização, nesse “entre-deux” de que tratamos acima.
Para tanto, julgamos oportuno escolher uma lente de análise, uma baliza
comparativa, capaz de indicar não apenas possíveis influências diretas, seu uso e sua
inadequação, mas também servir como comparação sistemática, a partir de semelhanças e
diferenças relevantes. Nesse sentido, elegemos a França do entre-guerras, ou melhor, a
doutrina constitucional francesa do entre-guerras, menos por sua uniformidade, e mais pelo
que representa de ruptura e de diversidade de respostas, reposicionando o direito e seu
papel de integração social.
A escolha deveu-se, em primeiro lugar e sobretudo, à multiplicidade de
referências, explícitas ou não, aos publicistas franceses durante o processo constituinte
brasileiro – desnecessário ressaltar a relevância do direito público francês para a formação
do brasileiro, desde o século XIX, bem como o lugar de destaque que a doutrina daquele
país sempre teve nas salas de aula por aqui, formando não apenas juristas mas também
políticos e deputados constituintes. Em segundo lugar, a baliza comparativa é útil também
em razão de suas assimetrias: como se verá, diferente do Brasil, na França não houve nova
Constituição, mantiveram-se as leis constitucionais de feições liberais, a democracia
consolidada e massificada implicou em um Parlamento com composição bastante distinta
da Assembleia Constituinte brasileira, e a doutrina assumiu, muito mais, a tarefa de
incorporação e integração do social. Dessa forma, pôde servir aos constitucionalistas
brasileiros. A pergunta que buscará ser respondida é, portanto: em que a doutrina
constitucional francesa, e as peculiaridades daquele país, podem ajudar a compreender o
momento constituinte brasileiro de 1934, em termos da equação democracia e direitos
sociais, pressupondo, portanto, o movimento de socialização do direito comum aos dois
países?
A tese está dividida em duas partes. A primeira delas será dedicada ao
9
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estudo da doutrina constitucionalista francesa dos anos 1920 e 1930, o que se fará a partir
da escolha de alguns autores-chave, representativos das correntes de pensamento que
vinham se consolidando no período. Estão agrupados em dois capítulos, separação não
apenas cronológica, mas também relacionada com as suas visões, próximas ou distintas, do
que deveria ser o objeto de estudo dos constitucionalistas, os caminhos e os conceitos que
deveriam ser manejados e o papel do direito na relação com a ordem social. São autores
que despertam particular interesse, esses que escrevem durante a Terceira República
Francesa, como salienta Carlos Miguel Herrera: “Encontramos assim uma modalidade de
jurista iconoclasta que se situa entre a tradição (dos conceitos, mas também das
instituições) e a inovação”12.
Em um primeiro grupo figuram juristas de destaque antes mesmo da
Primeira Guerra Mundial, no que ficou chamado de “período de ouro” do pensamento
constitucional francês, quais sejam, Léon Duguit, Maurice Hauriou e Raymond Carré de
Malberg. Todos podem ser considerados representantes do que Olivier Beaud chamou de
“juristas clássicos” 13, na medida em que cuidavam de fundar o direito constitucional como
ramo autônomo baseado em conceitos e método próprio, mas não distante da política e de
uma borrada fronteira com a ciência política. Articulavam teorias em torno de concepções
cuidadosas de Estado, indivíduos, as relações entre eles, que implicavam em
consequências particulares para o funcionamento do sistema político que garante
legitimidade ao direito, tendo como ponto inescapável a democracia e o sufrágio universal.
São eles que passam a se preocupar em teorizar um direito que não pode mais ser descrito
apenas em torno do indivíduo abstratamente considerado e de sua vontade, era preciso ir
além do método exclusivamente individualista que seria típico de um constitucionalismo
liberal, e admitir preceitos sociais dentro do direito, que teria então reforçada sua tarefa de
integração.
Em seguida, Joseph Barthélemy, Boris Mirkine-Guetzévitch e René
Capitant são apresentados no capítulo seguinte, e a despeito de não possuírem a mesma
estatura intelectual no entre-guerras, podem ser reunidos em função de sua nova
perspectiva em relação ao direito constitucional. Sendo o contexto histórico diferente,
também as respostas por eles oferecidas serão novas. O principal ponto a ser destacado, ao
menos em relação aos dois primeiros autores, é a sua preocupação inicial em descrever não
um direito capaz de garantir a resistência de determinados valores, mas sim um direito
12
13

HERRERA, 2005, t.I, p. 9
Exposta em BEAUD, 2000.
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permeável a mudanças. Nesse sentido, não se preocupam em formular um sistema íntegro
e coeso teoricamente, mas sim em descrever realidades práticas e capacitar o direito
constitucional para lidar, de forma eficiente, com elas. Também aqui serão analisadas as
transições no pensamento dos autores, relacionadas à história, bem como o que pode ser
sublinhado do período pelas reflexões de Capitant.
Ao tratar do pensamento jurídico de determinados autores, é preciso que
se apresentem algumas ressalvas metodológicas que, por mais óbvias que sejam, não
custam tornar explícitas. Antes de mais nada, ressalte-se, não se pode tomar a doutrina
como um bloco coeso, e apresentar diferentes pensamentos não raro divergentes vem ao
auxílio de tornar claras descontinuidades e divergências que caracterizam as teorias sobre o
direito. Assim sendo, cada um dos autores trabalha com uma epistemologia própria, o que
significa dizer que as noções particulares de Estado, direito ou democracia, por exemplo,
variam entre eles. Mais ainda, há descontinuidades relevantes dentro do pensamento dos
juristas, implicando em recusar tomá-lo como um bloco coeso, ou, em outras palavras,
evitando o equívoco da “mitologia da coerência” de que fala Skinner14. Ademais, não
podem ser avaliadas de acordo com formas que lhe seriam externas, anacrônicas ou
inadequadas, o que nos obriga a ter cautela ao aplicar paradigmas teóricos tais como
liberalismo, corporativismo ou organicismo, buscando intenções ou falhas a partir de
objetivos que o próprio autor não havia atribuído para sua teoria. Uma pesquisa rigorosa
imporia tomá-los a partir daquilo que se propuseram, em seu tempo e contexto, com o
instrumental de que dispunham e levando em consideração sua própria biografia intelectual
e política. A despeito da humildade que a dificuldade da tarefa impõe ao pesquisador, é
importante não perdê-la de vista e persegui-la tanto quanto possível, e é o que
procuraremos fazer.
Mais ainda, não é possível compreender uma determinada teoria partindo
apenas do texto em si, sem situá-la historicamente. Por isso, dedicaremos capítulos
introdutórios a ambas as partes da tese em que buscaremos traçar linhas mais gerais sobre a
história social e das instituições da França e do Brasil, bem como da doutrina jurídica e do
direito, em perspectiva mais ampla. As exposições não devem ser tomadas como pesquisas
exaustivas, mas sim como apresentação panorâmica, auxiliar na análise das questões que
estavam colocadas ao direito pela sua época. Mas a tese situa-se, sobretudo, no plano da
história das ideias e dos discursos.

14

SKINNER, 1969, p. 16.
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O que nos conduz à segunda parte da tese, que cuida do processo
constituinte brasileiro de 1933/34. Conforme indicado, começaremos por um capítulo que
trata do contexto histórico do Brasil da Segunda República, recuperando elementos
importantes da Primeira República e da Revolução de 1930, para a seguir tratar do
Governo Provisório e das reformas normativas por ele implementadas, que digam
especialmente respeito à democracia e aos direitos sociais no país. A seguir, passaremos à
descrição do processo constituinte, a partir de suas instâncias de debate, atores e cronologia
de acontecimentos.
Em seguida, podemos passar à análise dos debates constituintes
propriamente ditos, que será feita nos capítulos 5 e 6. Nesse caso, há uma assimetria de
objetos que merece ser explicitada e esclarecida. Enquanto na parte I da tese trabalharemos
com a retórica da doutrina jurídica constitucionalista, propriamente dita, na parte II o
objeto central serão os discursos registrados nas atas do processo constituinte, tanto da
Assembleia quanto da Subcomissão Itamaraty, formada para redigir o anteprojeto de
Constituição. Serão feitas referências também à doutrina e a demais obras do período, mas
os discursos compõem o material primeiro de pesquisa. Isso porque é esse, sobretudo, o
objeto da tese, qual seja, descrever o processo de composição da Constituição brasileira de
1934 e sua gênese, tendo como foco peculiar as ideias e os debates jurídicos. A doutrina
francesa não aparece com o mesmo status, como poderia ser caso fosse propriamente um
trabalho de doutrina jurídica comparada, mas sim como instrumental de compreensão das
ideias, dos temas e dos debates, permitindo, ainda, indicar a transição pela qual passava o
direito constitucional.
Portanto, no capítulo 5 buscaremos nos aproximar das discussões a partir
das questões mais amplas sobre o que deveria ser a futura Constituição, como estaria
relacionada à realidade brasileira, como recepcionaria influências estrangeiras, como seria
posicionada em relação à Constituição anterior e seus princípios liberais e qual o papel
reservado à técnica jurídica nos discursos. Assentadas as visões mais gerais, o capítulo 6
será dedicado à análise, propriamente, dos debates constituintes sobre as questões
relacionadas à democracia que se estaria fundando, bem como à regulação e aos direitos
sociais, permitindo compreender se há, ou não, articulação entre o que se estava
formulando. Assim chegaremos à conclusão, em que serão traçados os paralelos e as
influências entre o Brasil e a França, na forma como o direito constitucional absorveu a
questão social e forjou um novo paradigma de regulação daquele momento em diante, que
passou a moldar as preocupações constitucionais futuras.
12
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Por fim, como observação final, vale lembrar qual a relevância que pode
assumir uma tese que trata da história, e mais precisamente, da história das ideias no
direito, sob a perspectiva interna, da doutrina e dos discursos. Queremos crer na valia de
melhor elucidar origens e debates sobre determinadas noções e arranjos constitucionais,
cotejados com suas influências e seu contexto histórico, como forma de possibilitar a
identificação de continuidades – mas não de atemporalidades e conteúdos universais –, e,
sobretudo, de transformações de sentido que passaram a assumir ao longo do tempo. Não
há conteúdos universais e unívocos na doutrina jurídica, mas sim arranjos contingenciais,
que merecem ser esclarecidos e situados historicamente. Conforme destaca Skinner, já é
um senso comum constatar que “nossa sociedade coloca limitações irreconhecíveis sobre
nossas imaginações. Merece, da mesma forma, tornar-se senso comum que o estudo
histórico das ideias de outras sociedades deve ser empreendido como o meio indispensável
e insubstituível de impor limites a essas limitações (...). Demandar da história do
pensamento uma solução para os nossos problemas imediatos é cometer não apenas uma
falácia metodológica, mas algo como um erro moral. Mas aprender com o passado – e
não se pode aprender de outra forma – a distinção entre o que é necessário e o que é mero
produto de nossos arranjos contingentes é aprender a chave da autoconsciência em si”15.

15

SKINNER, 1969, p. 53.
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7 CONCLUSÃO
CRISE DO LIBERALISMO, IRRUPÇÃO DO SOCIAL E DIREITOS:
A VIRADA DO CONSTITUCIONALISMO E DOS CONSTITUCIONALISTAS

7.1 Socialização do direito: o desafio da história; 7.2 A resposta da
doutrina constitucional francesa: o direito como fator de
movimento; 7.3 A resposta da Constituição brasileira de 1934:
regulação social e democracia limitada; 7.3.1 Influência francesa:
reposicionando a história das ideias; 7.3.2 Processos comparados: a
virada pragmática do constitucionalismo brasileiro

“Uma Constituição deve ser (e o é em toda parte do mundo) um
instrumento de pacificação social, uma lei de suma e incomparável relevância,
destinada a harmonizar e coordenar os vários interesses que se revelam no país em
que ela tem que vigorar”16, afirmava o advogado e político José Augusto17 em 1933,
quando o Brasil assistia ao início do processo constituinte. O desafio de promover a
coordenação de interesses, naquele momento, se revelava mais do que nunca
problemático, diante, por um lado, da multiplicação das questões que vinham sendo
tratadas nas novas Constituições do século XX, e por outro, da dificuldade de
conciliação das forças e facções políticas que tinham sido responsáveis pela ruptura
com a ordem da Primeira República, durante a Revolução de 1930. O velho
constitucionalismo liberal já não podia responder às demandas contemporâneas, além
de ter sido objeto de críticas por ter embasado uma carta política, a de 1891, em que o
modelo ideal não podia estar mais divorciado da prática. Era preciso encontrar um
novo modelo, capaz de prevenir problemas que já eram realidade em outros países,
absorver as doutrinas que se tinham desenvolvido no estrangeiro, mas também de
compor uma solução que tivesse em conta as especificidades nacionais.
Colocou-se como problema para a tese compreender de que modo a
irrupção do social, especificamente pela via democrática, mesmo que potencialmente,

16

AUGUSTO, 1933, p. 9.
José Augusto foi deputado federal em diversas legislaturas, senador, e governador do Rio Grande do
Norte, onde fundou o Partido Popular (PP), que elegeu três deputados constituintes. Adversário de
Vargas, deixou de se candidatar à Assembleia Nacional Constituinte de 1933/34 para evitar reações do
governo central, dados em Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro Pós-1930 (2010).

17

14

Estado, democracia e direitos na crise do constitucionalismo liberal:
uma comparação entre o pensamento jurídico francês e o brasileiro

refletiu-se no direito, em especial no direito constitucional, enquanto terreno em que
se manifesta mais particularmente a relação entre direito e política. O objeto de estudo
eleito foi, particularmente, a Constituição brasileira de 1934, vista pelas lentes da
doutrina constitucional francesa do entre-guerras.
Assim sendo, o que se quer elucidar é a forma peculiar pela qual se
equacionaram, em uma Constituição moderna, econômica e social, os velhos
princípios de democracia liberal e os novos direitos sociais, bem como o avanço da
regulação e da participação do Estado na vida social e econômica. O que pode ser dito
sobre isso dentro da perspectiva interna ao direito, em termos de influências e arranjo
de soluções jurídicas para uma nova realidade social? De que forma a irrupção do
social impactou o pensamento jurídico e a visão sobre o direito e sua função? Seria
uma nova Constituição e um novo constitucionalismo, movimentos políticos, antes de
tudo, responsáveis também por um novo direito constitucional e por novos
constitucionalistas?

7.1 SOCIALIZAÇÃO DO DIREITO: O DESAFIO DA HISTÓRIA
O entre-guerras é o período-chave dessa investigação. Isso porque é
o cenário da radicalização das divergências e rupturas com a tradição de pensamento
liberal, tradição essa que já vinha sofrendo abalos desde o começo do século,
especialmente com a organização dos trabalhadores, seja em torno da disputa política
institucional, pela via do sufrágio universal, seja em busca da ruptura revolucionária
com a ordem. Desnecessário lembrar do impulso representado pela Revolução Russa
de 1917, e pela articulação e integração operária internacional, com a fundação ou
consolidação de partidos comunistas e socialistas, sobretudo na Europa. A sociedade
tinha se transformado, e a ampliação da democracia permitia pensar na viabilidade da
transformação também da política, do Estado e do direito.
Nesse sentido, vem a grande inovação no campo do direito, com
potencial de abalar em definitivo as convicções no potencial de resistência das
premissas puramente liberais que o vinham moldando como ciência desde o século
XIX. Trata-se do novo constitucionalismo social, que se inaugura com a Constituição
Mexicana de 1917, mas que tem como expoente de impacto internacional a
Constituição Alemã, de 1919. Contando com dispositivos de regulação social e de
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concessão de direitos, inclusive submetendo a propriedade privada ao atendimento de
sua função social (não apenas como direito, mas como obrigação), a sombra de
Weimar se espalha pelos países da Europa, inaugurando a certeza de que a presença
ampliada das massas populares nos parlamentos não permitiria que as novas
Constituições fossem apenas uma compilação de divisão de competências e garantias
negativas da liberdade individual. Um novo Estado, cuja condução decidia-se pela via
do sufrágio universal, precisava de um novo direito.
Não seria unívoca, porém, a orientação ideológica que conduziria a
produção desse novo direito, pelo contrário. A irrupção da questão social para dentro
da esfera jurídico-institucional, e a consequente necessidade de formular uma resposta
em termos de democracia e de direitos, abrem a possibilidade de diversas linhas de
pensamento dentro do direito, desde o socialismo até o catolicismo social, em dois
exemplos marcantes, confrontando-se na passagem com as premissas liberais ainda
determinantes. Nesse sentido, as novas concepções do direito e do Estado, e a nova
abordagem do social, podem ser historicamente relacionadas, de acordo com Carlos
Miguel Herrera, a dois vetores bastante distintos. “É apenas no curso do século XX
que as normas de conteúdo social e econômico encontrarão uma primeira sanção
eficaz nas constituições positivas, mas um debate mais geral as havia precedido. Os
afluentes teóricos-políticos são complexos: a versão propriamente socialista, que
aparece já como estruturada em 1848, será logo acompanhada de uma corrente
‘social’ que, do liberalismo ao conservadorismo, frequentemente por meio do
cristianismo, matizará as velhas concepções políticas do século XIX, ao menos no
nível da elites dirigentes europeias. Essas abordagens dão lugar a duas visões
político-jurídicas que identificamos em outro lugar em termos de emancipação e de
integração”18.
De um lado é possível identificar um novo problema que, ainda que
tenha tido como epicentro a Europa, estende-se por diversos países, de forma mais ou
menos abrangente, seja como realidade social concreta, seja como perspectiva de
realidade futura. De outro lado, há especificidades na forma pela qual se lidou com
ele, que devem ser buscadas nos contextos nacionais. O foco aqui, como indicado na
introdução da tese, é evidenciar o modo pelo qual o direito público brasileiro
formulou a incorporação da disciplina social à Constituição, na Carta de 1934,
18

HERRERA, 2008, p. 179.
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utilizando como lente de análise as reflexões da doutrina francesa do entre-guerras,
preocupada que estava, também, com a revisão do constitucionalismo liberal. Para
tanto, há que se retomar, nessa conclusão, algumas das balizas apresentadas ao longo
do trabalho. A proposta nos obriga, em primeiro lugar, a tornar claras as diferenças de
contexto, bastante significativas, que separam os dois países, recuperando as
conclusões dos capítulos 1 e 4.
A França do entre-guerras consagrava-se como país vitorioso nas
armas, e tinha seu sistema político republicano consolidado. Democracia e sufrágio
universal eram pilares da Terceira República, conquistas que, se no início sofreram
com a reação monarquista, já tinham desde há muito se estabelecido como centro da
organização da moderna política institucional. A despeito da persistente restrição do
direito de voto aos homens, foi o momento de massificação da participação
democrática, na medida em que o comparecimento eleitoral já podia ser considerado
expressivo, em comparação com os muitos dos países no período, notadamente o
Brasil.
Contudo, a garantia dos direitos políticos e de igualdade formal,
típicas do sistema liberal que havia orientado as leis constitucionais de 1875, já não
era mais suficiente para preservar a harmonia e a integração sociais. A organização
dos trabalhadores, ligada ao novo cenário, primeiro de florescimento e depois de crise
econômica, orientava-se em torno de demandas concretas, de interesses definidos e de
reivindicações de democracia econômica, fundada na igualdade material. Ao sonho de
uma “República absoluta” dos “pais fundadores”, de que fala Rosanvallon19, em que o
Parlamento, composto por uma aristocracia política capaz de formular demandas com
pretensão de universalidade, seria o guardião da vontade geral da nação, contrapunhase a tomada do órgão máximo pelos conflitos de interesses, sobretudo econômicos,
veiculadas por representantes de inclinações políticas as mais diversas, reproduzindo
as disputas externas e denunciando a artificialidade do projeto de igualdade liberal. O
receio que provoca na França, em um primeiro momento, a Constituição de 1919 da
vizinha Alemanha, diz respeito justamente à inauguração, por ela, da tendência a
incorporar temas de democracia econômica, e não apenas política, à pauta

19

Cf. ROSANVALLON, 2000, pp. 243 e ss.
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constitucional20.
O Parlamento passa a ser, em definitivo, o “eco do lado de fora”,
conforme aponta Deslandres21. Como consequência, passa a espelhar os conflitos que
já se faziam presentes no mundo do trabalho, colocando a transformação econômica
como agenda central da política, que vê seu espectro de possibilidades alargado. Por
outro lado, não demora em se organizar a reação à direita, que capitaliza, em torno de
projetos nacionalistas, um propalado medo, ainda que sem fundamento claro, da
subversão da ordem democrática pelos socialistas e comunistas. Assim, sucedem-se
gabinetes ministeriais em espaços cada vez mais curtos de tempo, incapazes de
sustentar-se sobre coalizões minimamente coesas, radicalização que está na base dos
diagnósticos de crise do sistema parlamentar e da democracia. Havia pressão pela
reforma das leis constitucionais, por certo, mas a resistência é grande, diante das
características tão plurais do corpo parlamentar, que fariam de uma eventual revisão
constitucional um palco de conflito aberto – vale lembrar que há pequenas alterações,
e é inclusive instalada uma comissão para elaborar a reforma, da qual Joseph
Barthélemy faz parte, mas não há mudança constitucional significativa na França do
entre-guerras, a não ser pela delegação absoluta do poder constituinte que marca o
final da Terceira República.
Não poderia ser mais distinto o caso brasileiro, está claro. Em
primeiro lugar, porque se em teoria a Constituição republicana de 1891 consagrava as
premissas liberais de participação política e de garantia de direitos, a prática
distanciava-se em muito de sua realização. As oligarquias agrárias que controlavam o
poder econômico no país forjaram um sistema para controlar também o poder
político, o coronelismo combinado com a política dos governadores, fundado na
manipulação do ainda bastante restrito eleitorado. Justamente, esse eleitorado
correspondia a uma parcela muito pequena da população, considerando as restrições
aos direitos políticos em vigor – o voto era prerrogativa de homens brasileiros
alfabetizados, em um país com altos índices de analfabetismo e com uma população
considerável de imigrantes –, resultando em dados de participação eleitoral
insignificantes. Mesmo após a Revolução de 1930, e a revisão da legislação eleitoral,
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Para uma análise mais detida da recepção das ideias de Weimar na França do entre-guerras, ver
HERRRA, Carlos Miguel, Weimar chez les juristes français contemporains, in HERRERA, 2011, pp.
7/28.
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o corpo político nacional continuou bastante reduzido, o que faz com que o entreguerras, no Brasil, não seja o cenário da massificação da democracia e da chegada das
camadas populares ao Parlamento, o que já era realidade desde há muito na França.
Não se pode dizer que tenha havido, por aqui, um passado liberal responsável pela
garantia de intangibilidade do sufrágio universal e da democracia de massas, nem
tampouco a organização popular para a denúncia da dissimulação representada pela
igualdade formal, e para a reivindicação por igualdade material, econômica. Esses
eram problemas europeus dos quais a elite intelectual, que começava a se organizar
em torno da necessidade de construção de uma solução nacional, induzida a partir da
nossa realidade, apenas ouvia relatos, temerosa e em parte imbuída da convicção
positivista de que teria que “prever para prover”.
Ainda assim, em 1930 veio a revolução. Motivada por uma ruptura
intra-oligárquica, mas conduzida sob a bandeira da denúncia às práticas políticas da
Primeira República, que correspondiam à violação do ideal liberal da Carta de 1891, o
movimento de sustentação da Revolução de 1930 não poderia ser mais incoeso, tanto
em sua composição quanto em seu programa. As facções dominantes, como as
oligarquias vencedoras e vencidas, a burguesia industrial ou os tenentes, incapazes de
formularem um projeto político hegemônico para o país, viam-se forçadas a
estabelecer um compromisso, tanto político quanto ideológico. Caberia a Vargas
articulá-lo, o que buscou fazer durante os anos do Governo Provisório, tentando
situar-se do lado de fora do conflito, na posição de mediador, de onde se julgava
capaz de promover as reformas em torno das quais coordenaria as facções sociais,
bem como o povo, que se não podia ser considerado força ativa no processo
revolucionário, também não poderia ser visto como elemento meramente passivo.
Tanto assim que o núcleo central dessas reformas estava na
reorientação da compreensão do social, que era encarado como “caso de polícia”
durante a Primeira República. A construção da mitologia estadonovista, de que
tratamos no capítulo 4 (item 4.2), passava por conceder direitos à massa dos
trabalhadores, a um só tempo atendendo materialmente às reivindicações ainda
esparsas e tópicas dos trabalhadores urbanos pouco organizados e fazendo crer,
enquanto dimensão simbólica, que tais direitos eram concedidos como dádivas, como
doações, posicionando o Estado como mediador e árbitro dos conflitos, antecipandose na tarefa de regulá-los. Não se deve esquecer que as reformas se faziam
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necessárias, considerando o encerramento dos grandes fluxos imigratórios e a recente
territorialização da força de trabalho, que não podia mais subsistir em situação de
infracidadania, de acordo com o diagnóstico proposto por Alencastro22. Era preciso
integrar a população brasileira, bem como garantir ao novo governo a legitimidade de
seu projeto, carente de sustentação na falta de uma e só uma força política
hegemônica. Porém, se as facções sociais em disputa eram diversas, também o eram
as ideias em circulação, que variavam desde a defesa do liberalismo ainda por se
concretizar no país, até soluções antiliberais e autoritárias ou corporativistas,
passando pela leitura “à brasileira” das propostas solidaristas e institucionalistas
francesas e por tímidos projetos socialistas e comunistas.
A postura do Governo Provisório, instalado em 1930, foi condizente
com a orientação de que era preciso fundar um novo homem para um novo país, e é
sob essa perspectiva que assume a tarefa de proteção social, que poderia ser útil para
que mantivesse sob seu controle a classe operária, especialmente ao assumir a
regulação de sua organização sindical. Assim, em interpretação gramsciana proposta
por Werneck Vianna, fala-se em mais uma expressão da “revolução passiva”
brasileira, em que a estratégia da conservação-mudança é adotada tendo como
“‘fermento revolucionário’ a questão social, a incorporação das massas urbanas ao
mundo dos direitos e a modernização econômica como estratégia de criar novas
oportunidades de vida para a grande maioria ainda retida, e sob relações de
dependência pessoal, nos latifúndios”23. Era preciso adotar um novo projeto para o
país, que não cabia no ideal liberal, e a solução acaba sendo a reorientação do Estado
que está na base do que ficou chamado de modernização conservadora, consolidada
com o Estado Novo a partir de “uma economia politicamente orientada, economia
programática de um capitalismo de Estado, as elites políticas à testa de uma nação
concebida como uma comunidade orgânica”24. Mas o projeto não estava claro logo
após a Revolução de 1930, e precisava ser construído como consenso nacional.
É nesse ambiente que se inaugura o processo constituinte, que se por
muitos era considerado prematuro, dada justamente a ausência de um programa
hegemônico, se afigurava como inevitável, considerando a própria plataforma da
Aliança Liberal, e até mesmo a reação paulista de 1932. Assim, decide-se dar início à
2222
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formulação da nova Constituição, lei fundamental que devia encontrar um equilíbrio,
um compromisso, não apenas entre as forças políticas em disputa, mas também entre
os projetos e ideias que se apresentavam. Mas a Assembleia Nacional Constituinte, e
a decisão política de forma mais ampla, não estavam nas mãos da sociedade brasileira
como um todo, como visto. Tratava-se de um corpo político de origem
consideravelmente homogênea, cuja maioria, inclusive, possuía formação jurídica e
provinha quase que das mesmas faculdades. A exceção no perfil dos constituintes é a
representação classista: empregadores mandaram seus melhores quadros na defesa de
seus interesses econômicos, sobretudo o incentivo à industrialização, por um lado, e
as bandeiras liberais, por outro, na medida em que funcionassem como limitação dos
avanços sociais, e empregados selecionados sob o controle atento do Ministério do
Trabalho raramente desviavam-se da posição governista.
Enquanto na França o Parlamento era o espelho da sociedade, e o
povo organizava suas demandas, canalizadas para dentro do jogo político
institucional, no Brasil o povo seguia do lado de fora, como destinatário das políticas,
muito mais do que como seu autor. A diferença não poderia ser mais significativa,
assim como a resposta – enquanto em um dos casos é possível pensar em uma nova
Constituição, formulada por um Parlamento bem pouco representativo da sociedade,
no outro, a solução já se mostrava arriscada demais. Além de explicitar a falta de
paralelismo entre os distintos contextos históricos, explica-se com isso também a
assimetria dos materiais analisados na tese, a doutrina constitucional, no caso francês,
e os debates constituintes, sobretudo, no caso brasileiro, onde se buscou identificar a
forma como o direito, ou melhor, a reflexão propriamente jurídica, lidou com a
questão social e com a democracia.

7.2 A RESPOSTA DA DOUTRINA CONSTITUCIONAL FRANCESA:
INTEGRAÇÃO E DIREITO COMO FATOR DE MOVIMENTO

Para a doutrina jurídica francesa, a Terceira República é um tempo
de inquietude. Os juristas já haviam sido chamados à elaboração de uma filosofia que
fundamentasse a nova República, de modo a estabilizá-la e garantir a continuidade da
ordem em meio a tantas turbulências. Assim surge o papel social do professor de
direito constitucional, do constitucionalista, qual seja, imiscuir-se na política e fundar
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um direito que refletisse sobre uma ordem marcada pela democracia e pelo sufrágio
universal e assegurar sua continuidade. A irrupção do social convoca os juristas a
porem em questão, pouco a pouco, o edifício sobre o qual se fundava o velho direito
liberal, em especial o subjetivismo-voluntarista. E o entre-guerras acirra o desafio,
internamente, com a chegada de vez das representações populares ao Parlamento e a
composição de gabinetes de esquerda, e externamente, com o surgimento de um novo
modelo de constitucionalismo, que abandona a ideia de uma Constituição monolítica,
homogênea, tipicamente liberal. Mas se a transformação não chega à Constituição
francesa, diante da inconveniência de transferir a um Parlamento em disputa a decisão
sobre a nova ordem constitucional, ela chega definitivamente à doutrina do direito
público, que oferece respostas plurais. À doutrina caberia reagir ao reposicionamento
da questão social, absorvendo-o.
Adotamos a tese de Beaud25, dividindo os constitucionalistas em
dois grupos, conforme a natureza de suas preocupações teóricas. Em um primeiro
grupo, que reúne juristas chamados de clássicos, estão aqueles que se preocuparam
em fundar o direito constitucional como ramo autônomo baseado em conceitos e
método próprio, cuidando de descrever suas concepções de Estado, indivíduos, as
relações entre eles e o funcionamento do sistema político que garante legitimidade ao
direito, tendo como ponto inescapável a democracia e o sufrágio universal. Além de
ramo autônomo, o direito constitucional é marcado, aqui, pela pelas fronteiras ainda
borradas com a ciência política. Elegemos três nomes de destaque, Léon Duguit,
Maurice Hauriou e Raymond Carré de Malberg, que, se se aproximavam em suas
indagações e nos elementos que entendiam convenientes para articular suas teorias,
estavam mais ou menos distantes nas respostas que ofereciam, como visto no capítulo
2.
São relevantes para compreender o pensamento dos autores, em
primeiro lugar, os debates em torno do método do direito, cotejado com a proposta
exclusivamente jurídica que vinha se consolidado na vizinha Alemanha e com os
esforços de superação da tradição francesa da Escola da Exegese. Um direito
autônomo precisava de um método próprio, e a resposta que ali havia sido dada foi
sustentá-lo na noção abstrata de indivíduo, em sua vontade e no plexo de garantias de
sua liberdade, os direitos subjetivos. Mas a época era marcada pela socialização das
25

Exposta em BEAUD, 2000.
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preocupações, e pela inserção do homem, sobretudo no mundo do trabalho, o que
indicava a conveniência de considerar a história e as determinações coletivas na
análise do fenômeno jurídico. Assim, em Duguit o direito é compreendido como
produto das relações sociais historicamente determinadas, e dos laços de solidariedade
que unem os indivíduos, percebidos por suas consciências individuais como uma
regra de conduta, que nada mais é senão o direito objetivo. O direito é a expressão da
integração social do homem, sendo independente da atuação do Estado, que, na
verdade, lhe é posterior e por ele cerceada. O Estado não é produto de um contrato,
nem representa uma metafísica vontade geral, é sim um fato de força, que tem na
origem a distinção governantes-governados, e portanto só pode ser legitimado pelas
finalidades que persegue (os serviços públicos), socialmente determinadas pelas leis
de solidariedade. Hauriou, por sua vez, busca combinar as dimensões objetiva e
subjetiva em uma teoria dinâmica do direito, que é o conjunto de regras limitadoras da
liberdade individual formado, enquanto instituição-coisa, pelas manifestações de
comunhão da população, consciente da necessidade de regulação antecipada de
conflitos. Mas é no Estado, instituição-pessoa, que está a garantia última do direito, na
medida em que, ao se personificar com a interiorização da ideia diretriz, torna-se
responsável pela manutenção da ordem social, a partir do uso do poder organizado,
promovendo estabilização e continuidade.
Dessa disparidade de pensamentos, convém reter a preocupação,
comum a ambos, com os problemas de integração social, bem como com a ordem e
com a manutenção dos valores liberais, embora recusando o método individualistavoluntarista. Retomando de forma bastante esquemática os complexos argumentos já
expostos, temos que em Duguit e em Hauriou, no final de suas obras, aparece a
tentativa de substancializar o direito, passando a atribuir a ele conteúdos mínimos
independentes da deliberação democrática concreta, seja a solidariedade combinada
ao sentimento de justiça, seja a própria defesa da ordem liberal predominando sobre
os impulsos de justiça, preservando para o direito funções pré-concebidas. O direito
aparece como fator de resistência, ao qual os juristas atribuem a função de preservar
determinados valores, em uma inversão mistificada do liberalismo clássico. Em uma
simplificação grosseira, poder-se-ia dizer que passam da imposição normativa liberal
– o dever de cooperação imposto de fora pela lei, pelos mandamentos éticos e pelo
contrato – para a defesa de um impulso de cooperação endógeno, originado e mantido
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pela sociedade, ou pelo povo em conjunto com as elites, confirmado pelo poder
estatal, e com caráter universalizante e integrador. Em qualquer caso, o indivíduo não
está diluído no social e ao direito constitucional segue cabendo preservá-lo diante do
Estado.
É importante marcar a diferença do pensamento de Carré de
Malberg, que segue o positivismo para refutar a possibilidade de o jurista o papel de
legislação, cabendo a ele somente as funções de interpretação, já que o direito é
produto da vontade soberana do povo. Ao povo devem serem conferidos mecanismos
democráticos de participação, de modo a fazer das normas jurídicas expressão de sua
vontade soberana. A teoria é individualista, mas a ênfase é no procedimento
democrático, ao transferir a soberania da nação para o povo e acentuar a importância
dos mecanismos de deliberação. Mantinha-se o positivismo enquanto método, ao
mesmo tempo em que se abria a possibilidade de novos conteúdos políticos ao direito.
Em Carré de Malberg, não há definição a priori de conteúdo do direito, na medida em
que poderia, potencialmente, se abrir para quaisquer reivindicações do povo
organizado, origem primeira da soberania, canalizadas ao direito pela via
democrática, não apenas no Parlamento, mas também nos instrumentos de democracia
direta, como o referendo. O conteúdo do direito é definido e alterado por meio dos
procedimentos democráticos.
O segundo grupo de juristas escolhidos não pode ser reunido por
conta de sua equivalente estatura intelectual, mas sim pelo período em que escrevem
as obras aqui tratadas, o entre-guerras propriamente (e não como os clássicos, de
quem o ápice da produção teórica se deu antes da Primeira Guerra Mundial), bem
como, e até por consequência do momento mais turbulento e radicalizado, pela sua
relação mais próxima com a política. A virada importante proposta por Joseph
Barthélemy em termos de método foi justamente abandonar as pretensões dos
“juristas encastelados em suas torres de marfim”, preocupados em descrever uma
teoria coesa e abstrata do direito e do Estado. A postura deveria ser pragmática:
ciência e experiência são intimamente misturadas, e o direito abre-se para as
constantes e aceleradas mudanças na prática jurídica e institucional. O direito deixa de
ser resistência e volta-se para a ação, engajando-se não apenas na formatação, mas
também na transformação das instituições. Em um primeiro momento, a proposta
permitiu um alinhamento de Barthélemy às premissas liberais e democráticas, bem
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como às leis constitucionais de 1875, convicto que estava da força estática e
conservadora do sufrágio universal. Individualista e liberal, recusava propostas
solidaristas, coletivistas ou corporativistas de representação classista, bem como
soluções autoritárias, apesar de sustentar a necessidade de reforçar os poderes do
Executivo contra um Parlamento enfraquecido por críticas. Mirkine-Guetzévitch,
testemunha das novas constituições europeias do entre-guerras, bate-se pelo direito
constitucional como técnica da liberdade, e é otimista, no início, quanto à expansão da
democracia e dos novos direitos. Também vê as novas cartas políticas como fator de
movimento, de construção de ordens democráticas, racionalizando, isto é, submetendo
ao direito e à deliberação democrática, parcelas cada vez mais amplas da vida social e
política.
Porém, os tormentosos anos 1930 assistem a um certo abandono do
otimismo liberal. Em Barthélemy, a convicção na capacidade integradora do sufrágio
universal é substituída pela defesa da existência de princípios superiores à
deliberação, que constituem o “fundamento moral” do Estado, notadamente
relacionados à preservação das liberdades individuais. Mas ao vislumbrar a
possibilidade de haver democracia sem a preservação das liberdades individuais –
uma ruptura, assim, entre democracia e liberalismo –, coloca-se na posição de defesa
das liberdades do cidadão abstrato como determinações intangíveis, impassíveis de
limitação por decisões democráticas. Não é mais a origem democrática o fundamento
de legitimidade do Estado, mas sim a adequação eficiente desse poder às suas
finalidades, que naturalmente deveriam estar relacionadas à preservação da ordem.
Também é uma virada na direção da substancialização do direito, atribuindo a ele um
conteúdo liberal mínimo, que subsistiria diante da deliberação democrática.
A leitura do discípulo de Carré de Malberg, René Capitant, funciona
para evidenciar a diferença do novo direito constitucional pragmático. Capitant
assume a tarefa de levar adiante a proposta dos clássicos, buscando fundar seu
pensamento em uma teoria abstrata e abrangente sobre o direito e sobre o Estado, na
linha positivista. Posiciona-se com Kelsen ao distinguir o imperativo do indicativo, a
lei natural da norma, e ao refutar o direito natural, mas contra Kelsen ao descrever o
fundamento de validade da norma: para o francês é o reconhecimento da norma pela
generalidade dos sujeitos, por seus destinatários, que responde pela sua validade.
Reafirma o fundamento individualista da Terceira República para renovar a
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importância da democracia, recusando o que chama de “mito social”, o pensamento
que procura submeter o Estado a uma razão superior aos indivíduos. Não deixa de ser
uma visão do direito como movimento, mas um movimento alimentado por influxos
bastante distintos daqueles que sustentava Barthélemy. O impasse não demora a ser
solucionado pela história, e não pela teoria, com a queda da Terceira República e a
instauração do governo colaboracionista de Vichy.
É importante fixar alguns elementos importantes que nos são
revelados pela doutrina constitucionalista francesa do entre-guerras. O primeiro deles
é que, na França, é o pensamento jurídico quem absorve a tarefa de refletir sobre a
integração de uma sociedade em profunda e acelerada transformação, descartando, ou
ao menos postergando, uma revisão constitucional que teria sido necessariamente
decidida por um Parlamento em constante disputa e radicalização. O surgimento de
juristas solidaristas ou institucionalistas corresponde à preocupação de conceber o
direito como momento de integração social, de harmonia entre as classes, de
coordenação. O conflito cede à coesão ao se pensar a origem e a continuidade do
direito e do Estado.
O segundo elemento é a forma pela qual se expressa a tarefa de
integração, o tipo de resposta oferecida, que não raro procura dar conteúdo
substancial ao direito, anterior e superior ao processo de deliberação democrático no
Parlamento. O direito serve como garantia de resistência aos impulsos de ruptura com
os valores liberais especialmente dedicados à proteção do indivíduo, de suas
liberdades e de sua igualdade formal, apenas. Mas isso não significa que os juristas
tenham abandonado a defesa de mecanismos democráticos, ou dos direitos políticos e
do sufrágio universal. Apenas, esforçavam-se por enxergar valores ou princípios de
justiça e ordem que estariam na base da sociedade e de seus laços de cooperação ou
de comunhão. Por outro lado, aqueles que se mantiveram fiéis ao positivismo jurídico,
enquanto método, como Carré de Malberg ou Capitant, forçosamente excluíam a
possibilidade de substancialização do direito, entendendo, pelo contrário, que a
unidade e a consistência de sua teoria estaria na defesa do procedimento democrático,
capaz de expressar a soberania popular, como fonte de legitimidade da norma.
Os clássicos preocupavam-se, assim, em formular teorias que
articulassem Estado e direito, legitimidade e ordem, dentro de método e a partir de
princípios aptos a garantir sua coerência e consistência, de modo a sustentar o direito
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constitucional, como direito político, enquanto fundamento da República,
subordinando o poder político às regras jurídicas. A mudança que vem nos anos 1930,
com o pragmatismo de Barthélemy, está no abandono dessa pretensão. O direito
constitucional, para ele, deixa de se preocupar com a teoria do Estado e com noções
abstratas e assume-se como um pensamento voltado à ação, cuidando da prática das
instituições e de sua história política. O autor defende que os juristas saiam de sua
torre de marfim, e cuidem de descrever e prescrever em concreto o funcionamento do
Estado e a produção do direito, buscando soluções mais adequadas ao momento
presente. O direito passa a ser fator de movimento, posição que permite incorporar as
preocupações políticas dos juristas, mais marcadas, com maior facilidade.

7.3 A RESPOSTA DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1934:
REGULAÇÃO SOCIAL E DEMOCRACIA LIMITADA

Como destacado, o desafio constituinte brasileiro, do ponto de vista
político, era a composição entre as facções das elites representadas na Assembleia, as
diferentes correntes de pensamento às quais aderiam e o projeto do Governo
Provisório de revisão do papel do Estado e da regulação do social, estabilizando-os
em um compromisso durável. Não seria tarefa simples para o texto constitucional.
Mas estava claro que seriam a Constituição e o direito constitucional que dela se
encarregariam. E se serviriam da observação da realidade de radicalização de outros
países, como a França, bem como da doutrina jurídica que se vinha produzindo tendo
em mente as novas questões sociais, para fazê-lo.
No plano jurídico, o direito constitucional é encarado como o
momento de síntese, função que ganha especial destaque em tempos de crise ou de
transição, como os anos 1930 no Brasil. Assim nos faz ver Pontes de Miranda, para
quem “a tentativa – por parte de quase todos os Estados – de submeter as novas
formas econômicas, os grupos proletários, ao direito do Estado não-reestruturado,
do Estado antigo que persiste, necessariamente, é vã. Esforço inútil. Todos os
pequenos resultados serão provisórios e inconsistentes. O propósito da matéria nova
à velha forma, de prender a nova vida em normas estranhas a ela, extraídas por
entidade distinta, agrava o dualismo entre sociedade e Estado, entre classes
trabalhadoras e organização estatal. Todo programa de solução do problema social
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mediante lei ordinária, leis de direito provado, nenhuma probabilidade pode ter de
êxito. Só no terreno do Direito público, do Direito constitucional, é que pode
plantear-se. Só assim será possível direito que seja ao mesmo tempo do Estado e das
forças econômicas. Qualquer outro ensaio representaria o intento de submeter as
forças econômicas a disciplina jurídica prepotente, heterogênea, despótica,
heteronômica. Seria a contraposição, o antagonismo; em duas palavras: a luta”26.
Ao direito constitucional caberia promover a síntese, a homogeneidade, a cooperação.
Mas que tipo de síntese foi proposta pela Constituição de 1934?
Ao comentar o resultado, pouco tempo depois da promulgação da
Constituição, Pontes de Miranda é enfático, afirmando tratar-se de uma “Constituição
híbrida,

associando

constitucionalismo,

liberalismo

econômico,

federalismo

dissolvente (contra a lição norteamericana de agora, e, pois, consequente ao
caudilhismo sulamericano), fascismo – sem ser capaz de organizar fascismo, a
despeito da população italiana de São Paulo e dos alemães de todo o sul do Brasil, e
sem ser, tampouco, capaz de enfrentar o problema nacional-humano, marchar para o
Estado técnico, organizando a economia e a educação nacionais”27.
Em sentido semelhante, fala-se da Carta de 1934 como sendo uma
“colcha de retalhos”, uma tentativa malsucedida de combinação de princípios
antagônicos, o produto de tendências distintas e inconciliáveis, marcas que
determinariam desde a promulgação sua inexequibilidade e sua vida curta. Não há
consenso na teoria social e política sobre a orientação predominante da Constituição.
Para Wanderley Guilherme dos Santos, a contradição é sua marca evidente, já que “a
Constituição de 1934, ciosa embora da ordem liberal e moderna que desejava ver
implementada no país, contratou a legitimidade de uma série de procedimentos
estatais que o governo de Vargas viria a exercer autoritariamente, isto é, sem ouvir o
Congresso, então fechado, durante o período 1937-1945”28.
Werneck Vianna, por seu turno, fala em uma “esdrúxula
combinação entre liberalismo e corporativismo”, salientando a predominância desse
último: “O fato do tenentismo ter perdido, com a eleição de Antônio Carlos,
candidato da oligarquia, não veio a acarretar a quebra do compromisso, exprimindo,
ao contrário, a condição da sua possibilidade. Elevados à posição dirigente dos
26

MIRANDA, 1937, t. I, p. 297.
PONTES DE MIRANDA, 1937, t. I, p. 97.
28
SANTOS, 1979, p. 32.
27

28

Estado, democracia e direitos na crise do constitucionalismo liberal:
uma comparação entre o pensamento jurídico francês e o brasileiro

trabalhos da Constituinte, os sobreviventes do liberalismo excludente da Primeira
República adotam uma Carta corporativa, infiltrando aqui e ali um dispositivo
liberal. Sua participação, porém, garantirá o resguardo da concepção de federação
contra o unitarismo tenentista e reiteração da declaração dos direitos fundamentais
do indivíduo. Essa esdrúxula combinação de liberalismo com corporativismo, numa
sociedade onde não havia mais liberais, a não ser no sentido privilegiador e
excludente das antigas oligarquias dominantes, não poderá deixar de provocar o
trânsito, ainda que titubeante e equívoco, para o sistema da ordem do corporativismo
de base estatal. Em termos de postulados, a recorrência última não se encontrará
mais no indivíduo, que ainda se reverencia como detentor de direitos diante do
Estado. Na nova Carta, instala-se o princípio do ‘superior interesse da comunidade’,
do qual a agência estatal seria instância oracular. Note-se que a nova ordem,
iniciada em 1935, pôde conviver dois longos anos com a Constituição de 1934, para
o que bastou se ignorar a existência de seus bolsões liberais”29.
Para José Murilo de Carvalho de Carvalho, a ênfase é oposta, e deve
ser colocada no liberalismo fora de época da Carta de 1934, ainda que como mera
estratégia de conservação: “Fora esse capítulo [da ordem econômica e social], era
uma constituição ortodoxamente liberal, logo atacada pelo governo como destoante
das correntes políticas dominantes no Brasil e no mundo. Segundo essa crítica, o
liberalismo estava em crise, em vias de desaparecer. Os novos tempos pediam
governos fortes como os da Itália, da Alemanha, da União Soviética, ou mesmo do
New Deal norte-americano. Os reformistas autoritários viam no liberalismo uma
simples estratégia para evitar as mudanças e preservar o domínio oligárquico”30.
Ângela de Castro Gomes também destaca a tentativa de conciliação
entre liberalismo e propostas autoritárias, mas assinala ênfases distintas, ao afirmar
que “a possibilidade da construção de um pacto político só pode ser entendida se
bem considerado o momento político que se vivia, marcado pela multiplicidade de
propostas e pela variedade de grupos e subgrupos político-partidários. No entanto,
apesar de todo este ecletismo, um fato se destaca no contexto dos debates então
travados, marcando uma das características centrais desta constituinte dos anos
trinta: a preocupação em assegurar o predomínio do Legislativo no sistema político
nacional, tornando-o a base da vida governamental e o meio de controlar e deter o
29
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avanço do Executivo. Tal preocupação, informada pela experiência de nossa história
republicana e também pela experiência contemporânea de outras nações, bem revela
o momento crítico que atravessava a liberal-democracia ocidental nos anos trinta,
comprimida pelos novos experimentos do socialismo e do fascismo. O Brasil,
integrando-se aos rumos do debate internacional, não superaria os impasses desse
problema fundamentalmente político, e não jurídico, como bem o demonstrariam os
anos que se seguiram a 1934. A experiência dos anos de 1935, 1936 e 1937 só iria
consagrar e agravar o desacordo entre a vida política real do país e o texto
constitucional, que já parecia caduco alguns meses após sua promulgação.
Entretanto, é preciso ressaltar que tal defasagem não procede da construção jurídica
realizada ou mesmo da orientação política que dominou sua elaboração – a do
controle do Executivo e manutenção do federalismo. Suas raízes se localizam num
campo mais profundo e mais amplo, que é o da própria política”31.
Menciona-se portanto em corporativismo deslocado, liberalismo
fora de época como saída estratégica, completa defasagem da Constituição com a vida
política nacional, ou, pelo contrário, compatibilidade, na medida em que se podia
ignorar seus “bolsões liberais”. A dificuldade em avaliar o sentido da Constituição de
1934 é evidente, e decorre, por certo, do tamanho do desafio que a ela se colocava.
Por certo a explicação de fundo para o momento do país e para o
que se seguiu só pode ser dada no campo da política, e não do direito, como assevera
Ângela de Castro Gomes, e não é na Constituição e no debate de ideias jurídicas que a
resposta será completamente encontrada. Mas não haveria uma contribuição
específica e particular que poderia ser dada pelo estudo das ideias jurídicas, tendo
como lente o direito público francês, considerando o direito como uma linguagem
dotada de um mínimo de autonomia? E, por outro lado, não representaria a
Constituição de 1934 uma virada importante para o próprio direito constitucional,
permitindo relacioná-la ao que aconteceu na França, para além dos desafios políticos
que a ela se seguiram? Afinal, qual a lição que a Constituição de 1934 traz para o
direito, na forma como equacionou democracia e direitos sociais? São essas as
questões a que se procurou responder no presente trabalho.

7.3.1 Influência francesa: reposicionando a história das ideias
31
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Destacamos o fato de que a Constituição de 1934 representa um
desafio à teoria social, que busca identificar suas orientações predominantes,
aproximando-a ora do liberalismo, ora do corporativismo, usando para tanto a filiação
ideológica que tradicionalmente se associa a seus dispositivos. Um primeiro esforço
da pesquisa foi mostrar que nem sempre as influências para os arranjos institucionais
podem ser traçadas linearmente, e a doutrina francesa vem ao encontro da
compreensão da complexa genealogia das ideias em jogo. A questão se sobressai,
especialmente, ao considerarmos que a maioria dos atores envolvidos no processo
constituinte brasileiro era composta por juristas, que não apenas destacavam a
importância da técnica jurídica nos debates e nas soluções propostas, como também
diferenciavam-se de acordo com a capacidade de fazerem referências à doutrina
estrangeira, sinal de erudição e garantia de respeitabilidade da opinião. Ainda que ao
final a preocupação fosse em estabelecer um compromisso político, a partir de
acomodações necessárias, e que tenhamos que distinguir os diferentes níveis de
discurso entre a doutrina jurídica e os agentes políticos, é certo que os constituinte de
1933/34 não deixavam de emprestar particular importância ao embasamento teórico
de suas posições, o que permite vislumbrar uma instância de explicação interna ao
debate jurídico para o compromisso representado pela carta constitucional.
Nesse sentido, salientamos o papel de influência central da doutrina
constitucional francesa no pensamento dos constituintes brasileiros. São incontáveis
as referências ou citações aos franceses, a começar por Boris Mirkine-Guetzévitch,
que ensinava “nos bondes, nos hotéis e nos ônibus” o “A B C constitucional”32. Era
em boa medida por meio das lentes do jurista que os brasileiros tinham acesso às
novas constituições europeias – inclusive a de Weimar, cujo texto foi tomado como
inspiração – e são suas observações que conduzem a leitura que delas é feita.
Antes disso, verificamos que a geração de políticos-juristas
constituintes teve parte substantiva de sua formação em direito pública conduzida pela
leitura dos franceses, especialmente dos que chamamos de clássicos. Em testemunho
a Ana Lúcia de Lyra Tavares, tratando dos debates da Constituição de 1934, Evaristo
de Moraes Filho, ao ser perguntado sobre a influência de Léon Duguit, responde: “Foi
32
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enorme. Duguit desempenhou o papel de um tirano no pensamento politico e
constitucional brasileiro. Eu mesmo ainda sofri a sua influência, principalmente
através de Eusébio de Queirós Lima, meu professor de Direito Constitucional (1934)
na Faculdade (...). Duguit visitara a Argentina, na década de 20, pouco antes de seu
falecimento, onde proferira conferências, mais tarde reunidas em livro. Foi realmente
um grande constitucionalista e teve ascendência sobre muitos dos nossos teóricos
políticos (...). Ademais, as tendências positivistas de Duguit casavam-se facilmente
com o nosso positivismo político e social, se não dominante, pelo menos subjacente.
Estávamos preparados para absorver e aceitar, de certo modo, os ensinamentos do
decano de Bordéus”33.
Duguit é referido em diversos debates, a começar pelos que tratam
da noção de soberania, seu sentido e sua crise, conforme ficou claro. É ele, junto com
Maurice Hauriou, que aparece como justificativa para o Decreto nº 19.770, de 19 de
março de 1931, que trata da organização sindical brasileira. Ali, inclusive, mencionase que Rui Barbosa considerava Duguit “o maior juris-publicista dos nossos
tempos”34. Os dois franceses são lembrados para sustentar o argumento de que era
preciso ingressar no “mundo da cooperação social”, reconhecendo a interdependência
das classes e a subordinação do progresso à “noção fundamental da ordem” 35 ,
preocupações que se estendem para além das normas do Governo Provisório e
figuram nos debates constituintes, como visto. Os constituintes observavam os
problemas que vinham tomando curso na Europa, especialmente decorrentes da
ampliação e suposta crise da democracia, e estavam abertos não só a prevenir-se
contra o contágio dos problemas sociais, mas também a importar a terapêutica que
vinha sendo proposta, no campo teórico. Surge, portanto, a preocupação de integração
pela via da regulação social, tendo em conta a necessidade de atuação coordenada
com os grupos sociais organizados. No Brasil, contudo, o reconhecimento da
relevância dos grupos sociais intermediários vem articulado em torno do papel central
do Estado na regulação e no controle desses organismos, diferença importante com o
pensamento francês.
Tratando da questão específica da representação classista, a
referência que também aparece é Léon Duguit, em uma associação talvez inusitada da
33

TAVARES, 1988, p. 130.
COLLOR, 1990, p. 106.
35
Cf. COLLOR, 1990, pp. 106/107.
34

32

Estado, democracia e direitos na crise do constitucionalismo liberal:
uma comparação entre o pensamento jurídico francês e o brasileiro

proposta à influência francesa. Novamente, contudo, a tentativa de promover a
integração social por meio da inclusão da representação profissional vem
acompanhada, aqui, de forte disciplina estatal. Portanto, muito embora a influência
tenha sido em boa medida francesa, há uma distinção, que talvez seja a brecha para
que possa ser considerada uma solução corporativista: enquanto os laços de
solidariedade, para Duguit, eram produzidos de forma endógena na sociedade,
cabendo às formas institucionais reconhecê-los, na sua auto-organização, no Brasil a
ideia era de que era preciso promover a cooperação em um sociedade tida como
insolidária. Assim, o Estado aparece como promotor e mediador da organização
social, o que não poderia ser lido em Duguit.
De se notar, mais ainda, que no Brasil a referência à integração
social e a pacificação, ou prevenção, de eventuais conflitos pela via da regulação,
extensão de direitos e cooperação dos grupos intermediários, assenta-se sobre uma
crítica bem mais marcada ao individualismo do que era presente nos autores franceses
frequentemente pontuados como referência. Lembramos novamente da crítica de
Vicente Rao ao “individualismo à outrance”, na sua divergência com MirkineGuetzévitch. Enquanto para o otimismo do segundo, a democracia só teria falido onde
não tinha existência real, ou seja, onde não foram completamente levados a efeito os
princípios do sufrágio universal (caso que poderia ser associado ao Brasil da Primeira
República), para o brasileiro, a causa da crise da democracia era o choque entre o
individualismo e as “novas condições econômicas e sociais”, que teriam redefinido o
lugar do indivíduo. Ora, a diferença é sensível, na medida em que a recolocação do
problema por Rao permite pensar em na integração social à margem da garantia de
inclusão do povo no corpo eleitoral, expandindo e consagrando a democracia no país.
O desafio, para o brasileiro, seria o de abandonar o liberalismo clássico e associar
novas finalidades ao direito constitucional, especialmente relacionadas às condições
econômicas e sociais.
Assim sendo, conclui-se pela origem complexa das influências do
modelo da Constituição de 1934. Por mais tentadora que seja a tendência a buscar
encaixar a solução em paradigmas doutrinários fechados, como liberalismo ou
corporativismo, o estudo dos debates constitucionais concretos e das referências que
nele aparecem permitem apontar para a necessidade de afastar classificações
apressadas. Buscamos mostrar que por mais que um arranjo soe familiar e consistente
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com uma determinada doutrina, considerada a posteriori, que ele de fato é produto
direito desse conjunto de ideias. É preciso reconhecer a impossibilidade de sublinhar
uma influência única e direta para a resultante brasileira das Constituições sociais dos
anos 1930.
Assim, no caso do processo constituinte brasileiro de 1933/34, há
influência das ideias constitucionais francesas, que não podem facilmente ser
enquadradas como liberais, antiliberais ou corporativistas. Por um lado, remetem-se
aos franceses para problematizar a soberania e a teoria do direito subjetivista,
apontando especialmente para o desafio do direito, que é a integração social e a
manutenção da ordem. A postura passa por aceitar a nova visão da sociedade e de
suas associações, especialmente profissionais, pela qual a organização em corpos
intermediários deveria ser aproveitada como instrumento para a promoção da
solidariedade e a diminuição do conflito, opondo-se assim às teorias socialistas,
preocupadas com a perspectiva emancipatória, que só poderia partir do
reconhecimento do conflito social, e não da harmonia. A proposta da representação de
classes, repudiada pelos liberais mais tradicionais, apoiou-se nessa convicção na
possibilidade de integração pela via das organizações profissionais, diante das
crescentes dificuldades que vinha apresentando a aposta no sufrágio universal.
Contudo, enquanto na doutrina constitucional francesa a democracia
e o indivíduo configuravam-se como premissas de difícil recusa, e que, pelo contrário,
haveriam de ser mantidas, no Brasil, a falta de um liberalismo efetivo, bem como de
uma democracia verdadeiramente consolidada, permitiam que o questionamento do
modelo anterior fosse mais adiante. Assim, a resposta assume feições autoritárias, ao
posicionar o Estado como mediador da cooperação social, que deveria ser constituída
a partir dele. Se não há preocupação em blindar o direito contra influxos de
transformação vindos da organização popular em torno de projetos que visavam à
igualdade material, em oposição à igualdade formal do liberalismo, também não há
necessidade de manter o indivíduo e sua liberdade como centro do direito
constitucional, que pode orientar-se a partir do papel de coordenação do Estado. Em
lugar de se falar em laços de solidariedade ou cooperação endógenos à sociedade,
percebidos antes de tudo pelas consciências individuais, aqui fala-se na necessidade
de que sejam produzidos, de que sejam induzidos pela via do Estado, tendo em conta
uma sociedade insolidária e carente de organização, mesmo que isso implique na
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dissolução completa do indivíduo. Apesar de termos ressaltado a influência nem
sempre lembrada, a diferença não poderia ser mais significativa, e aponta para uma
leitura eminentemente nacional daquilo que vinha sendo proposto na França.

7.3.2 Processos comparados:
a virada pragmática do constitucionalismo brasileiro
Com isso, devemos retomar as conclusões do capítulo 6 sobre a
forma pela qual a Constituição de 1934 equacionou a relação entre democracia e
direitos sociais. Conforme buscamos destacar, o processo constituinte orientou-se por
uma dupla opção, qual seja, constitucionalizar o que já vinha sendo previsto pela
legislação ordinária em termos de direitos sociais e políticos36, e ao mesmo tempo
estabelecer mecanismos de regulação social para a formação do “novo” povo
brasileiro e garantir o controle da expansão do corpo eleitoral por uma série de
mecanismos concernentes à concessão e perda da nacionalidade e dos direitos
políticos. Direitos são acompanhados por tutela, em uma dinâmica combinada.
À premência da adoção da perspectiva social na Constituição,
reconhecendo a organização da sociedade em grupos que mereciam representação,
expandindo direitos trabalhistas e assistenciais, e moldando um Estado interventor na
ordem econômica, combinava-se a urgência na formação dos destinatários de tais
direitos, isto é, na constituição de um novo povo brasileiro, marcado pela harmonia
entre as classes e pela solidariedade que seria construída, especialmente por meio da
educação, passaporte de entrada inclusive para os direitos políticos (já que os
analfabetos não faziam jus ao direito de voto). A participação política estava
condicionada à alfabetização, à escolha criteriosa dos estrangeiros desejáveis que
poderiam requerer sua nacionalização, e à “capacidade moral” do cidadão, que não
deveria possuir ideias “que se opunham à pátria”. Na prática, portanto, a deliberação
democrática seguia concentrada nas mãos de uma elite intelectual, que se julgava
capaz de expressar mais genuinamente o “civismo” condizente com a função,
moldando-se uma democracia limitada. A plena democracia viria com a formação, no
futuro, do povo brasileiro.
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O diagnóstico é consistente com a visão proposta por José Murilo de
Carvalho, para quem 1930 representou não apenas um divisor de águas na história do
país por conta de sua nova abordagem da questão social, mas também uma
peculiaridade brasileira no que tange ao processo de afirmação de direitos37. O autor
chama atenção para a inversão brasileira da ordem clássica da positivação de direitos
de que trata T. S. Marshall, que vai dos direitos civis e políticos, tipicamente liberais,
para os direitos sociais. No Brasil, “o período de 1930 a 1945 foi o grande momento
da legislação social. Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou
nula participação política e de precária vigência dos direitos civis. Este pecado de
origem e a maneira como foram distribuídos os benefícios sociais tornaram duvidosa
a sua definição como conquista democrática e comprometeram em parte sua
contribuição para o desenvolvimento de uma cidadania ativa”38. Os direitos sociais
vêm sem que se tenham consolidado os direitos políticos e a democracia de massas,
fazendo com que, para o autor, “a existência dos direitos políticos sem o prévio
desenvolvimento de direitos civis, da convicção cívica da liberdade individual e dos
limites do poder do Estado, redunda[sse] num exercício falho da cidadania política.
O voto, como ainda acontece até hoje em largas parcelas da população, passa a ser
tudo, menos a afirmação da vontade cívica de participação no governo do país,
através da representação. Ele é o penhor de lealdade pessoal, de retribuição de
favores, de barganha fisiológica, quando não simples mercadoria a ser vendida no
mercado eleitoral”39.
A proposta pode ser combinada à tese de “cidadania regulada”,
formulada por Wanderley Guilherme dos Santos, que enxerga no Brasil dos anos
1930 um deslocamento da cidadania desde a ideia de participação política para a de
participação econômica no mercado de trabalho, condição prévia para a fruição de
direitos. Trata-se “do conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um
código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que,
ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em
outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se
encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em
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lei”40. A cidadania fica vinculada à profissão regulamentada por lei, o documento que
a estipula é a carteira de trabalho e a luta dos trabalhadores passa a ser pelo
reconhecimento e pela regulamentação de suas ocupações pelo Estado, que “definia
quem era e quem não era cidadão, via profissão”41. À igualdade que se vincularia à
cidadania do liberalismo clássico, que considera os indivíduos independentemente de
sua posição social, contrapõe-se a desigualdade que é da natureza do mercado de
trabalho, dos salários e do sistema previdenciário.
O que se quer pontuar, aqui, é o arranjo peculiar adotado pela Carta
política brasileira, no que tange ao balanceamento entre princípios democráticosliberais e disciplina social, que se não pode se encaixar em categorias monolíticas.
Nem por isso deixa de conter uma direção própria, coerente, que consiste em incluir
direitos sociais como princípios, tutela social como comando para o Estado e
democracia e igualdade política como processos, de toda forma mirando na
constituição de uma determinada sociedade no futuro, integrada, solidária e
desprovida de conflitos. A cidadania passa pela inclusão no mercado de trabalho, o
que se dá em posições desiguais de saída, considerando a divisão social das
ocupações, e pelo atendimento do pré-requisito de formação intelectual. Assim a
Constituição deseja que se estabeleça a sociedade que viria a ser, orientada a partir do
papel provedor e mediador do Estado.
À ciência política deixamos a tarefa de apontar orientações
predominantes, se o liberalismo, ainda que idealizado e divorciado da realidade, ou se
o corporativismo, antecipando o que viria a ser o autoritarismo do Estado Novo de
1937. Vale lembrar, novamente, que a empreitada deve assumir os riscos de afirmar
determinado paradigma doutrinário, descartando outros, de modo a permitir qualquer
classificação que seja. Nesse estudo das ideias jurídicas, queremos excluir qualquer
objetivo de classificação. Cumpre apenas extrair o que daí se concluir em relação ao
desafio que passou a se impor aos constitucionalistas, na leitura e interpretação da
nova Constituição e do novo direito constitucional que dela seria consequência,
descartando justamente rótulos unívocos.
Pontes de Miranda, ao escrever seus comentários sobre a Carta de
1934, problematiza o liberalismo e a democracia: “A democracia clássica,
considerando o povo como agregado de indivíduos singulares, na antítese típica
40
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“Indivíduo-Estado’, constitui o micro-individualismo. O Estado soviético supõe o
macro-individualismo: a massa, o todo como expressão do Indivíduo. No fundo, o
Estado democrático-liberal, atento aos interesses individuais, vê, tão-só, os
indivíduos; o Estado soviético, o Indivíduo. O liberalismo conviveu, um tanto
artificialmente, com a Democracia; e os resultados mostraram que o proteger a
indivíduos de per si, pluralisticamente, não protege o Indivíduo. O Estado soviético
não poderia ser liberalista: monoideico, a sua afirmação supõe a marcha unívoca,
que não se conciliaria com a democracia clássica, nem com a doutrina liberal,
responsáveis pelo Estado sem finalidade. Igualdade jurídica como fim do Estado é a
negação da eficácia prática do Estado; igualdade política (direta), constitui forma
sem substância. O Estado fascista e o Estado nacional-socialista querem conciliar o
propósito de proteção do Individuo e o propósito de grandeza estatal, dita nacional, o
que mostra o seu realismo. A solução italiana, menos representativa que a solução
alemã, que deu passo além para a integração pessoal” 42 . É a partir dessas
observações que conclui pelo novo modelo de Estado que se estaria buscando, ao
comentar

o

inédito

capítulo

sobre

a

ordem

econômica

e

social:

“A

constitucionalização da estruturação econômica submete Estado e forças econômicas
a direito seu: primeiro, porque estas passaram a ser órgãos do Estado, passaram a
ser estatais; segundo, porque ao Estado político (ele se tornou político-econômico) só
se dará a atuação no sentido do interesse geral, controlativa; terceiro, porque se
judicializa, até certo ponto, a luta pela instituição da magistratura do trabalho: o
ordenamento jurídico dará o processo que se substitua à defesa pelas próprias mãos,
e ter-se-á a juridicidade da coordenação das classes, criada por um direito, que é
também delas. Autosubmissão, em vez de submissão. Noutros termos, a marcha
pacífica para a simetrização, para a solidariedade social em vez das soluções
catastróficas, uma ilusória, que é a de reprimir o violento surto reivindicativo dos
proletários, e outra, também violenta, que é a ditadura do proletariado”43.
Ao direito constitucional cumpriria uma missão proativa, enquanto
fator de mudança, qual seja, “juridicizar a coordenação das classes”, garantir, pela via
do direito, a marcha pacífica para a solidariedade social. Deveria aceitar o desafio que
havia sido proposto por Oliveira Vianna ao criticar a Carta de 189144, e livrar-se do
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idealismo de outrora, aceitando posicionar a norma como direção para a realidade
futura, pensada a partir da experiência presente e da observação do que vinha
acontecendo em outros países.
A tarefa é assumida pelos atores no processo constituinte, que a
realizam conscientes de que estão a redigir uma carta política inspirada por preceitos
híbridos, ora liberais, ora solidaristas, ora centralizadores e autoritários, ora
democráticos. Não é intenção compor uma Constituição coerente com quaisquer
teorias unívocas sobre o direito ou sobre o Estado, nem que desse aos
constitucionalistas a possibilidade de sobre ela construir teorias gerais. Por outro lado,
valiam-se do direito como ação transformadora, capaz de moldar a sociedade que
viria, e não apenas de refletir, como uma fotografia, aquilo que ela era. Lembrando da
divergência de Mirkine-Guetzévitch com Ferdinand Lassalle, a Constituição passa a
ser ferramenta para a criação de realidades políticas, concretas ou simbólicas. E se “os
métodos segundo os quais as constituições poderão reinar sobre todos os aspectos da
vida do futuro em construção, e a análise das possibilidades que se apresentam neste
ou naquele país em particular, são da competência da política” 45 , ao direito
constitucional cumpriria abrir-se para essa nova função conformadora de futuro.
Ora, ao despir-se da obrigação tanto de retratar o presente quanto de
espelhar uma teoria coerente, a Constituição é formulada sob a perspectiva
pragmática do direito como instrumento aberto para a política e para a formatação das
instituições futuras, sob a ótica da eficiência prática em atingir os objetivos
politicamente delineados. O direito constitucional, diante de uma carta híbrida que
não mais podia ser reagrupada em torno de uma teoria geral do direito e do Estado,
vê-se instado a reorientar seu foco, também de forma pragmática, em movimento não
distante do que vinha propondo Barthélemy, na França. À uma Constituição de
facetas múltiplas deveria corresponder uma doutrina que não buscasse unificá-la por
meio de teorias abstratas, seja liberais, seja corporativistas, e que fosse capaz de
articular em concreto respostas adequadas e eficientes para moldar a realidade futura.
A tarefa afigura-se ainda mais relevante quando se leva em conta o formato da
Constituição, cada vez mais aberto, que desloca também para o momento futuro a
decisão sobre o conteúdo de suas normas.
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A interpretação da lei fundamental passa a ser, portanto, cada vez
mais decisiva na definição de seu conteúdo, e, mais do que isso, crucial, na medida
em que a carta conta com inúmeros dispositivos abertos, princípios e diretrizes que
regulam aspectos cada vez maiores da vida social. Ao mesmo tempo em que avança
para terrenos novos, em consonância com o que Mirkine-Guetzévicth chamou de
processo de racionalização do poder, é o direito, enquanto doutrina e jurisprudência,
quem se apodera da decisão, ao indicar o modo pelo qual as novas normas sociais e
econômicas seriam interpretadas.
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