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Sumário: Este trabalho tem por objetivo analisar o surgimento do Estado social de Direito na 
Espanha, sob a égide da Constituição espanhola de 1931. Por ser um estudo de Direito 
Comparado, será empregado o método funcionalista, em uma comparação nos planos macro e 
micro. O ponto de partida são as Revoluções Industrial inglesa e a Revolução Francesa (1789) 
em suas linhas fundamentais, que provocaram inúmeras transformações na ordem sócio-
econômica europeia no século XIX. O foco então é direcionado à Alemanha, da formação do 
Zollverein nos idos de 1850 até a primeira unificação em 1870, passando pela legislação social 
de Bismarck e seu Sozialstaat até chegar à Primeira Guerra Mundial e à Constituição de Weimar 
de 1919. Com estes elementos, é feita uma macro-comparação com o Estado espanhol e seu 
constitucionalismo no século XIX, para então analisarmos a Segunda República espanhola e sua 
Constituição de 1931. Finalmente, em termos micro-comparativos são comparados dispositivos 
das Constituições alemã de 1919 e espanhola de 1931, nas ordens econômica e social, a fim de 
apontar semelhanças entre as duas. 

Palavras chave: Estado liberal. Estado social. Direitos sociais. Constituição de Weimar (1919). 
Constituição espanhola (1931). 

Summary: This work aims to analyze the emergence of the social rule of law in Spain, under the 
aegis of the Spanish Constitution of 1931. As a study of Comparative Law, the functionalist 
method will be used, in a comparison at the macro and micro levels. The starting points are the 
English Industrial Revolution and the French Revolution (1789) in their fundamental lines, which 
provoked countless transformations in the European socio-economic order in the 19th century. 
The focus then is on Germany, from the formation of the Zollverein in the 1850s until the first 
unification in 1870, through the social legislation of Bismarck and his Sozialstaat until reaching 
the First World War and the 1919 Weimar Constitution. With these elements, a macro-
comparison is made with the Spanish State and its constitutionalism in the 19th century, to then 
analyze the Second Spanish Republic and its 1931 Constitution. Finally, in micro-comparative 
terms, several articles from the 1919 German and 1931 Spanish Constitutions are compared, in 
the economic and social orders, in order to point out similarities between the two. 

Keywords: Liberal state. Welfare state. Social rights. Weimar Constitution (1919). Spanish 
constitution (1931). 

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo analizar el surgimiento del Estado de derecho social 
en España, bajo los auspicios de la Constitución española de 1931. Como se trata de un estudio 
de Derecho comparado, se utilizará el método funcionalista, en una comparación a nivel macro y 
micro. El punto de partida son las revoluciones industriales inglesas y la revolución francesa 
(1789) en sus líneas fundamentales, que provocaron innumerables transformaciones en el orden 
socioeconómico europeo en el siglo XIX. La atención se centra en Alemania, desde la formación 
del Zollverein en la década de 1850 hasta la primera unificación en 1870, pasando por la 
legislación social de Bismarck y su Sozialstaat hasta llegar a la Primera Guerra Mundial y la 
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Constitución de Weimar de 1919. Con estos elementos, Se hace una macro-comparación con el 
Estado español y su constitucionalismo en el siglo XIX, para luego analizar la Segunda República 
española y su Constitución de 1931. Finalmente, en términos micro-comparativos, se comparan 
los dispositivos de las Constituciones alemana de 1919 y española de 1931, en el orden económico 
y social, para señalar similitudes entre los dos. 

Palavras clave: Estado liberal Estado de bienestar. Derechos sociales Constitución de Weimar 
(1919). Constitución española (1931). 

 
1. Introdução. 

O século XIX na Europa fica marcado pela consagração dos valores do liberalismo político-

econômico em muitas das Constituições, expressa nas liberdades públicas fundamentais. Este foi 

o período de consolidação do projeto político liberal-burguês que havia triunfado sobre as 

monarquias do antigo regime, notadamente após a Revolução francesa de 1789. Inobstante a 

derrota de Napoleão Bonaparte em Waterloo (1815), as campanhas napoleônicas haviam 

difundido os valores liberais por grande parte da Europa. Do choque entre as ideias liberais e os 

valores absolutistas surgiram mudanças em muitas monarquias, que assistiram ao inevitável 

nascimento do constitucionalismo e com ele, o florescer de inúmeras Constituições assegurando 

a proteção da liberdade, propriedade e outras liberdades públicas. A formalização constitucional 

destas liberdades públicas delineou o Estado liberal naquele século, não interventor na ordem 

sócio-econômica, em muito devido ao pensamento predominante das forças econômicas pautadas 

pelo primevo capitalismo industrial. Entre avanços e recuos causados por movimentos 

restauracionistas na órbita política, o projeto de Estado liberal não atravessa o século sem críticas 

aos efeitos deletérios do absenteísmo estatal na ordem sócio-econômica.  

Das sucessivas crises do Estado liberal por toda a Europa, haveria de surgir um novo desenho 

político-institucional para o Estado, renovando o pacto fundamental e estabelecendo novas 

relações entre o Estado e a sociedade. A última quadra do século XIX registra os sintomas mais 

graves, em muito notados pela tíbia resposta aos inúmeros problemas sociais com a edição de 

esparsa legislação social em muitos países. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) assinala o 

momento de transição do Estado liberal ao Estado social, pois foi durante ou depois do conflito 

que surgiram as designadas Constituições sociais a formalizar no plano constitucional novos 

direitos às liberdades fundamentais.  

A efeméride de 11 de agosto de 2019 assinala a passagem do primeiro centenário da 

promulgação da Constituição alemã de Weimar, a mais expressiva das pioneiras Constituições 

sociais promulgadas na primeira quadra do século XX. Ao lado da Constituição mexicana de 1917 

e da Russa de 1918, inaugurou o ciclo do denominado constitucionalismo social. As três foram o 

resultado das transformações sócio-econômicas ocorridas na Europa desde os primeiros 

momentos da Revolução Industrial inglesa, nos idos de 1750. A dimensão histórica desta 

Constituição alemã ainda está por ser de todo compreendida, pois suas repercussões ainda se 
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fazem sentir na dogmática constitucional contemporânea. O estudo destas Constituições deve ser 

antecedido de leitura da História do período que lhes antecede, devendo-se atentar ao contexto 

em que se desenvolvem e ao especial significado que em si trazem.  

A Constituição de Weimar de 11 de agosto de 1919 inaugura o projeto republicano na 

Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), trazendo em si um catálogo de 

novos direitos, os designados Direitos Sociais. No constitucionalismo do entreguerras, esta será 

a Constituição que mais influência exercerá no hemisfério ocidental – dentre as três há pouco 

indicadas, muito além de suas fronteiras e para além de seu tempo. Podemos citar, como 

exemplos, a Constituição espanhola de 1931, a portuguesa de 1933 e a brasileira de 1934, entre 

outras, onde sua influência se faz notar com relevo. E para além de seu tempo, a Lei Fundamental 

de Bonn de 1949, as Constituições portuguesa de 1976, espanhola de 1978 e brasileira de 1988, 

entre outras. Com estas Constituições e seus avanços configurou-se o Estado social. 

O objetivo do presente trabalho é abordar em grandes linhas as transformações sócio-

econômicas ocorridas na Europa desde 1750 – tendo início na Revolução Industrial inglesa –; 

passando pela Revolução francesa (1789), pelo constitucionalismo liberal europeu decimonônico 

e mostrar como repercutiram no constitucionalismo social do século XX. Neste ponto, 

analisaremos como estas transformações ocorreram na Alemanha de Weimar, bem como analisar 

suas influências no surgimento do Estado social de Direito em Espanha, com sua Constituição de 

09 de dezembro de 1931. Portanto, o percurso a ser abordado vai do Estado liberal (século XVIII-

XIX) ao Estado social de Direito (século XX). Ao longo do século XIX as transformações na 

economia com aumento exponencial na geração de riqueza trouxeram repercussões no mundo do 

Direito. A tutela da liberdade e da propriedade haveria de ser a nota marcante deste século, tanto 

na Inglaterra da Revolução Industrial como em França da designada Revolução cidadã, com seus 

valores liberal-burgueses. De Inglaterra nos chegam as lições e ponderações de Adam Smith e 

John Locke sobre liberdade e propriedade. De França a limitação do poder estatal pela 

Constituição, o conceito de cidadania e a tutela das liberdades públicas fundamentais. A 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão - de 26 de agosto de 1789 - assinala 

a vitória da burguesia sobre o absolutismo francês. 

Inglaterra e França, Revolução Industrial e Revolução Francesa, Economia e Direito, riqueza 

e burguesia, livre comércio e contratos, liberdade e segurança jurídica, eis alguns exemplos de 

conceitos que passaram a fazer parte de nossas vidas cotidianas em razão das transformações 

sócio-econômicas ocorridas desde 1750. Observar como isto ocorreu na Europa nos permitirá 

compreender a evolução do Constitucionalismo de primeira e segunda gerações, com seus 

mecanismos de tutela das liberdades e das igualdades, desde o Estado liberal em França (1789) 

até chegar ao Estado Social na Alemanha (1919) e na Espanha (1931). Escolhemos a Constituição 

espanhola de 1931, pelo fato de esta instância de investigação pós-doutoral ter sido desenvolvida 
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junto à Universidade de Vigo, no campus avançado de Ourense – Campus da Auga, e para 

contribuir ao estudo dos liames constitucionais entre Alemanha e Espanha. 

Assim, tendo como ponto de partida estas duas Revoluções – Inglesa (1750) e Francesa (1789), 

elegemos como eixo analítico a evolução constitucional dos Estados alemão e Espanhol 

(Schwerpunkte) desde princípios do século XIX, sob a perspectiva de sua evolução sócio-

econômica. Neste percurso, apontaremos brevemente as linhas históricas fundamentais 

(Historische Grundlinien) de seu desenvolvimento sócio-econômico para em macro-comparação, 

indicar eventuais singularidades, semelhanças e diferenças entre ambos – núcleo comum de 

conceitos, valores e princípios no âmbito de seus marcos constitucionais, em uma perspectiva 

interdisciplinar. E assim, indicar como os dispositivos das Constituições alemã (1919) e 

espanhola (1931) se aproximaram dogmaticamente. Ao par do Direito Constitucional, 

contribuirão para este trabalho as disciplinas de Direito Comparado, Direito Romano, História 

Constitucional e Teoria do Estado fundamentalmente. A comparação histórica trará elementos de 

compreensão necessários à contextualização de suas Constituições no tempo político de cada 

Estado e o modelo de solução adotado1. Ao chegar no século XX, abordaremos a Primeira Guerra 

Mundial como catalisador de eventos políticos no continente europeu, e o surgimento do 

constitucionalismo social em Weimar. Em seguida, faremos apontamentos entre a Constituição 

de Weimar (1919) e a Constituição da República espanhola (1931). E daí a comparação entre 

alguns dispositivos das Constituições no plano da micro-comparação, à luz de uma ótica 

funcionalista2.  

 

2. Da liberdade à igualdade: dois séculos de constitucionalismo. 

A Inglaterra de fins do século XVIII assistirá a um ciclo de inovações técnicas e de ideias 

afetas à organização do trabalho e da produção que ficará conhecido como Revolução Industrial. 

Um dos símbolos desta revolução na economia, a máquina a vapor de James Watt com técnica 

superior à de seus antecessores, será mais econômica e mais eficiente que as anteriores. 

Rompendo os limites da força humana, a máquina a vapor aumentará a força empregada numa 

atividade pela otimização da energia utilizada. Sua aplicação em larga escala em fábricas e 

embarcações conduzirá a Inglaterra a uma era de prosperidade e riqueza sem precedentes. Em 

conjunto com outras inovações no mundo da técnica e aplicando-se novas ideias no âmbito da 

produção, o capitalismo inglês lançou as bases de uma economia de escala global. A indústria de 

 

1 Heinen (2020, p. 178). 
2 Dutra (2020, p. 198-200). 
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tecidos e seus teares mecanizados ilustram a expansão desta economia global3. Daquele momento 

em diante, todos os territórios que compunham o Império britânico ampliariam a importação dos 

tecidos e outros produtos industrializados ingleses. O conceito de mercado se amplia de nacional 

para global4 e ao liderar tecnologicamente estes processos Inglaterra se tornará a potência 

industrial dominante em todo o século XIX. O designado liberalismo clássico – a caracterizar este 

período em termos político-econômicos - toma forma com essa integração dos mercados 

nacionais em um ensaio de globalização, assemelhando-se em muito ao que realizaram os 

romanos no auge de seu império5, quando então dominavam todo o mundo conhecido. Em 

decorrência disto, o capitalismo renovado necessitava de instrumentos e soluções jurídicas que 

trouxessem segurança jurídica ao comércio e ao sistema de trocas, pelo que deu-se o resgate e 

desenvolvimento de antigos institutos do Direito Romano6. A base do sistema capitalista é a 

propriedade privada, instituto que havia se desenvolvido muito com os romanos, quando 

determinaram os conceitos de possessio e dominium. 

De fato, na Inglaterra pós-romana a propriedade como base do sistema capitalista já havia sido 

tutelada na Magna Charta Libertatis (1215)7, um dos mais significativos textos do Direito 

Constitucional, quando trata do que mais tarde seria conhecido como o princípio do due process 

of law – devido processo legal8. Da Filosofia Política, temos a contribuição de John Locke com 

seu ‘Segundo tratado de Governo Civil’ publicado pela primeira vez em 1689, discorrendo sobre 

as origens da propriedade e embasando o Estado liberal. Para Locke a propriedade é um direito 

natural do indivíduo e sua aquisição se dá pelo trabalho empregado na terra9. A transição do 

 

3 De se recordar do Tratado de Panos e Vinhos entre Inglaterra e Portugal, de princípios do século XVIII. 
A Inglaterra já se destacava na produção de tecidos na Europa. Em muitos momentos o tecido inglês seria 
contrabandeado para as colônias da América hispânica. 
4 Global, pois assim o era o Império Britânico naquele momento, com tamanha extensão em todo o globo 
terrestre que se dizia que nele o sol nunca se punha. 
5 Neste sentido, consultar Blázquez (2018, p. 34): “Roma adota a livre circulação internacional terrestre e 
marítima de pessoas e bens entre seus domínios e se garantem assim seus interesses”. 
6 Para os desenvolvimentos de institutos empresariais, comerciais e contratuais como resultado desta 
expansão territorial romana, consultar ainda Blázquez (2016), Blázquez (2017), Blázquez (2019a, p. 1-92) 
e Blázquez (2019b). O autor nos proporciona uma pesquisa profunda sobre o tema, demonstrando como 
ainda vivemos sob premissas estabelecidas pelos romanos. 
7 Neste sentido Ristik (2020, p. 2): “Nomeadamente, os compromissos mais importantes do rei estavam 
contidos no Capítulo 39, que prevê o seguinte: ‘Nenhum homem livre deve ser preso, detido na prisão, ou 
privado de sua propriedade, ou de qualquer forma molestado; e não enviaremos contra ele, nem agiremos 
contra ele, a não ser pelo juízo legal de seus pares ou pela lei da terra’. Neste capítulo, o rei João concordou 
que, no futuro, ele não privaria o homem livre de suas vidas, liberdades ou propriedades, a menos que isso 
fosse exigido pelas leis existentes e adequadas e, então, somente de acordo com procedimentos justos e 
adequados” [Grifo nosso]. 
8 Mais tarde, este princípio seria consagrado no constitucionalismo norte-americano, na Quinta Emenda à 
Constituição norte-americana de 1787: "[...] ninguém será [...] privado de vida, liberdade ou propriedade, 
sem o devido processo legal" [Grifo nosso]. A Quinta Emenda, portanto, é corolário das garantias e 
procedimentos da Magna Carta, na forma da "[...] lei da terra". 
9 Neste sentido, consultar Martins (2020). 
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estado de natureza para o estado civil teria sido motivada pela necessária tutela da propriedade. 

Daí os homens serem levados a celebrar um pacto em razão do qual o Estado surge, tendo como 

objetivos fundamentais a proteção da vida e da propriedade – em um sentido amplo. 

Posteriormente, este pensamento seria reforçado por Adam Smith com sua obra ‘A riqueza das 

nações’, publicada em 1776, discorre sobre como o comércio e as trocas fazem parte da vida no 

concerto das nações, pois nenhuma nação em qualquer momento da história foi – ou é - 

autossuficiente em tudo. A teoria explicativa de Locke para o surgimento do Estado ensejaria 

muitas das críticas de Marx, pois para este o Estado teria sido uma invenção da burguesia para a 

proteção da propriedade e dos meios de produção, mantendo um estado de desigualdade iniciado 

com o pacto fundamental de transição do estado de natureza. 

A Revolução Industrial foi o corolário de todas estas reflexões e contribuições provenientes 

de distintas áreas do engenho humano – da técnica às ciências sociais, que naquele momento 

convergiram e criaram uma sinergia singular. Novas técnicas, a maneira de pensar a propriedade 

e o novos modos de produção pela divisão do trabalho – sempre mais, melhor e mais barato – 

abriram um novo capítulo na história da Economia e dos Estados10. A era da manufatura havia 

passado. A máquina dominaria o ambiente da produção, por trabalhar de forma regular, contínua 

e incansavelmente. O homem a si ficaria subordinado, assistindo e assegurando o seu 

funcionamento contínuo, em distintos turnos de trabalho. As fábricas atrairiam mão-de-obra do 

interior – pelas constantes limitações ao trabalho na terra, provocando o ocaso lento da 

aristocracia rural e causando o surgimento do proletariado urbano. A população que migra do 

campo às cidades formaria o exército de mão-de-obra disponível, em excesso, a induzir por sua 

vez à baixa remuneração dos operários. De um lado, essa população encontraria precárias 

condições de vida no meio urbano, pelo que haveria um aumento da pobreza, doenças, 

criminalidade e prostituição. De outro lado, a produção excedente em Inglaterra teria que ser 

distribuída em novos mercados e isto seria feito através do comércio além-mar11. O comércio, 

portanto, que compõe item estratégico na pauta dos Estados, deveria ser incentivado e protegido. 

Como outrora já haviam feito os romanos e agora o fariam os ingleses. Deste modo, os conceitos 

de liberdade, propriedade, comércio e indústria seriam contribuições inglesas ao capitalismo nos 

séculos XVIII e XIX. Mas, este novo mundo não regulado em muito de seus aspectos traria 

 

10 Consultar Soares (2020, p. 6). 
11 Inclusive, através de práticas de contrabando nos territórios de Nova Espanha, na América Latina ao 
longo do século XIX. Ou ainda, através de antigas práticas diplomáticas pouco justas com alguns de seus 
aliados, como foi o caso do Tratado de Panos e Vinhos com Portugal – Tratado de Methuen, que vigorou 
entre 1703 e 1836. Por este tratado Portugal como que renunciou a desenvolver sua indústria têxtil, 
permitindo também o acesso inglês às colônias portuguesas, notadamente o Brasil. Sobre o excedente na 
produção, na teoria de Adam Smith, consultar Borba (2020, p. 3). 
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desdobramentos e reveses mais adiante, com as desigualdades sócio-econômicas já se 

manifestando12. 

Do outro lado do Canal da Mancha, os franceses produziam mudanças à sua maneira. A 

burguesia comercial que surgira nas grandes cidades e se ampliara nos séculos XVI-XVIII 

cansara-se de contribuir à manutenção da Corte com elevados tributos. Havia pobreza nos campos 

e nas cidades. O excesso de leis - muitas ainda do medievo, dificultavam as trocas e o comércio. 

E, nos idos de 1780 o clima havia prejudicado as colheitas. A fome chega às cidades pela escassez 

de alimentos. A burguesia enxerga uma oportunidade e movimenta-se contra o Antigo Regime. 

A massa popular dos sans culottes é mobilizada e volta-se contra os nobres e o Rei. A 14 de julho 

de 1789 ocorre o evento deflagrador da Revolução Francesa: a queda da Bastilha13. Os eventos 

subsequentes demonstrariam a fragilidade de a monarquia francesa se defender, em muito 

desgastada pelos seus excessos e luxos, como ficou comprovado com a tomada do Palácio de 

Versalhes. 

Como certidão de nascimento da I República francesa é elaborada a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. A Declaração enumera os direitos 

fundamentais do cidadão, sob o mote revolucionário de ‘Liberdade, Igualdade e Fraternidade’, 

entre eles a propriedade em seu artigo 2º 14 como um valor caro à burguesia. Outros direitos são 

as liberdades de circulação, de expressão e de pensamento, a aplicação de penas justas e 

motivadas, a separação de poderes, a responsabilização dos agentes públicos no trato da coisa 

pública. Como observa Saldanha (1983), a burguesia toma o poder com ajuda do povo e substitui 

a aristocracia, passando com o tempo a beneficiar-se também de privilégios. Em França, portanto, 

avançaria o Direito Constitucional como dogmática15 tendo como objetivo instruir as novas 

gerações sobre o valor das conquistas da Revolução, como a liberdade e a Constituição. Neste 

momento inicial, em razão do anterior Antigo Regime, a tutela da liberdade recebe maior atenção. 

As desigualdades sociais permaneciam, sem merecer maiores considerações, até porque 

incipientes. Naquele momento o inimigo maior a ser combatido era o absolutismo, supostamente 

o causador da pobreza e das desigualdades. 

 

12 Cuenca (2000, p. 40) destaca as primeiras peças de legislação laboral protetiva em Inglaterra em 1802 
(trabalho infantil em fábricas de algodão), 1819, 1833, 1842 (Lei de Minas), 1844, 1864 e 1878; tratando 
de condições de trabalho, horários de trabalho, descanso hebdomadário, etc. 
13 Da relação entre Revolução Industrial na Inglaterra e Revolução Francesa, consultar De Lima (2020, p. 
5). 
14 Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 
homem. Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão [grifo nosso] 
e artigo 17º- Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a 
não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de 
justa e prévia indenização [Grifo nosso]. Também neste sentido Agesta (1978, p. 484): “[...] as pobres 
classes médias que um século antes inventaram o constitucionalismo como instrumento de poder de quem 
cria possuir, com a propriedade, a capacidade intelectual e a independência”. 
15 Em 1834 seria fundada a Cátedra da disciplina na Universidade de Paris, por François Guizot. 
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Na Inglaterra, a proliferação das fábricas nas grandes cidades expõe o outro lado do 

capitalismo naquele momento. O trabalho e suas relações não eram regulados pelo Estado, pelo 

que são comuns os registros históricos de jornadas de trabalhos superiores a doze horas, o 

emprego de crianças e mulheres nas fábricas em atividades perigosas e de risco, as condições 

insalubres no ambiente de trabalho e os baixos salários. Adicionando-se a isto a fome e as doenças 

que acometem boa parte da mão-de-obra disponível pelas precárias condições habitacionais e 

sanitárias, pode-se constatar que os trabalhadores estavam submetidos a condições extremas e 

desumanas. É com base nestas condições, que logo serão um cenário comum por toda a Europa, 

que surgirão críticas ao liberalismo econômico como modelo de organização econômica. A 

designada ‘mão invisível do mercado’ não corrige estas distorções16. Pelo que, em 21 de fevereiro 

de 1848 é publicado pela primeira vez o ‘Manifesto Comunista’, de Karl Marx. O manifesto 

analisava criticamente a ordem econômica estabelecida e exortava os trabalhadores a se unirem 

por melhores condições de trabalho. Para Marx, a classe operária deveria unir-se e tomar o poder, 

apropriando-se dos meios de produção e coletivizando a propriedade. Esta seria a única forma de 

eliminar as desigualdades sociais. O Estado deveria ter um papel mais ativo neste processo inicial, 

para que ulteriormente ele mesmo deixasse de existir. Portanto, o marxismo se coloca como 

oponente conceitual do Estado em sua essência. Ao par do ‘Manifesto’ de Marx, os idos de 1840-

1848 também foi um período marcado por Revoluções liberais em todo o centro europeu17, em 

muito motivadas pela pobreza e contra o absolutismo restaurado após o Congresso de Viena de 

181518. 

O Estado de Direito (Rechtsstaat) que desde princípios do século XVIII se delineava não 

apresentava ferramentas para lidar com as novas realidades sociais. Seu propósito conceitual era 

limitar o poder soberano do Estado, submetendo cidadãos e seus mandatários ao império da lei, e 

depois da Constituição como lei fundamental do Estado. E, portanto, as desigualdades sociais 

surgidas com a Revolução Industrial permaneceriam uma ferida aberta nas sociedades europeias 

ao longo de todo o século XIX, mobilizando trabalhadores em vários países pela criação de 

sindicatos e partidos operários. O Estado Liberal evoluía ao largo destas situações. No centro da 

Europa, onde se encontra atualmente a Alemanha, a Prússia ascendia como potência, desafiando 

a Áustria como potência militar no centro-leste europeu. Em 1834, por sua iniciativa, é criado o 

Zollverein – ou União Aduaneira19, primeiro estágio de integração econômica entre os trinta e 

nove principais Estados germânicos para futura unidade política. O Zollverein teve como 

 

16 Sobre a Teoria do Livre Comércio e a ‘mão invisível do mercado’, consultar Borba (2020, p. 10 e 14). 
17 Consultar Sigmann (1985, pp. 80-95). Em Espanha não houve mais que uns pronunciamentos e 
movimentos de parte de alguns grupos militares (AGESTA, 1978, p. 397). 
18 Consultar Brunn (1992, p. 15-20). 
19 Sobre o Zollverein – ou Liga Aduaneira - consultar Koch (1984, p. 87). 
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resultado uma rápida industrialização naqueles Estados, pelo que já nos idos de 1860 o chanceler 

prussiano Otto von Bismarck já notara os movimentos operários como outra ameaça ao Estado 

prussiano, além da Áustria e da Kulturkampf promovida em face das influências da Igreja Católica 

no Estado. A sua resposta para as questões sociais seria o Sozialstaat – ou socialismo de Estado, 

conjunto de leis de conteúdo social20 objetivando mitigar os efeitos da pobreza entre os 

trabalhadores21. Estavam lançadas as sementes históricas do Estado Social. Todo este introito 

histórico é imprescindível, pois como resume bem Solé Tura (2000, p. 118-119): 

A história constitucional de um país não se pode explicar unicamente através das Constituições. 

[...]. [...] é imprescindível ter em conta os diversos aspectos da realidade político-ideológica, [...]. 

Finalmente, há que se introduzir continuamente na explicação da história constitucional o 

elemento internacional.  

 

Em Espanha, a chegada das tropas francesas e seus desdobramentos políticos fazem surgir o 

constitucionalismo espanhol na primeira quadra do século XIX. O ponto deflagrador teria sido a 

outorga do Estatuto de Bayona (1808)22, que em seu Título XIII reunia alguns dos princípios 

fundamentais do liberalismo, ainda incipiente na Espanha23. A elevação ao trono de José 

Bonaparte como Rei de Espanha mobiliza a nação espanhola em lutas de resistência aos invasores. 

Foi em meio à chamada Guerra Peninsular (1807-1814) em Espanha que em vários locais houve 

a criação de Juntas, a fim de deliberar assuntos relativos à resistência e posterior reconstrução do 

Estado. Uma das correntes deliberou pela elaboração de uma Constituição. Influenciada pelo 

iluminismo francês, a Constituição de Cádiz (1812) foi um projeto liberal que resultou mal-

sucedido no intento de limitar o absolutismo espanhol24, mas este documento marca o surgimento 

 

20 Segundo Guedes (1998, p. 28): “Em 1883 é criado o Seguro de Saúde e Responsabilidade Civil; em 1884 
é promulgada uma Lei de Seguro contra Acidentes; em 1889 é promulgada uma Lei de Amparo à Velhice 
e a Invalidez; em 1891 é criada ampla Legislação de Proteção ao Trabalho”. Neste sentido Stolper (1942, 
p. 77) destaca que a ideia de reforma social teria se originado em países de tradição industrial mais longeva, 
notadamente a Inglaterra, mas que na Alemanha se transformou numa filosofia social. Cuenca (2000, p. 
35) destaca uma aliança entre os socialistas de Ferdinand Lassale e Otto von Bismarck pela unificação da 
Alemanha, em troca desta legislação social. 
21 Neste sentido, consultar Guedes (1998, p. 28). 
22 Del Moral (2009, p. 20). O autor mostra a divisão na sociedade espanhola. O texto continha 146 artigos 
e foi, na verdade “[...] uma Carta outorgada” (DEL MORAL, 2009, p. 40). Redigido sob orientação de 
Napoleão, por representantes espanhóis dos altos estamentos, foi paradoxal ao trazer em seu artigo 1º a 
seguinte proclamação: “A religião Católica, Apostólica e Romana em Espanha e em todas as possessões 
espanholas, será a religião do Rei e da Nação e não se permitirá nenhuma outra”. Napoleão, o filho da 
Revolução, permite a continuidade do Estado confessional em Espanha. Acrescenta o autor (p. 28) que “O 
texto de 1808 estabelecia pela primeira vez em Espanha uma monarquia de caráter limitado, [...]”. Consultar 
também Solé Tura (2000, p. 11). 
23 Como, por exemplo: inviolabilidade de domicílio (artigo 126), habeas corpus (artigo 130), abolição da 
pena de tormento (artigo 133), igualdade de trato fiscal sem distinção de classes (artigo 140). 
24 Suanzes-Carpegna (2020, p. 263): “Constituição de Cádiz mal entrou em vigor e, logo deixou de vigorar, 
pois em maio de 1814, quando Fernando VII de volta do exílio francês, anulou a Constituição junto a todos 
os decretos aprovados pelas Cortes”. Para Del Moral (2009, p 22) isto se deve ao fato de que em Espanha 
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do constitucionalismo na Espanha e na Península Ibérica. Como anota Solé Tura (2000, p. 17) 

“Os poderes do monarca na Constituição estão inspirados pela desconfiança ante o possível 

retorno ao absolutismo”. Havia um certo equilíbrio entre as partes conflitantes, pelo que o conflito 

entre liberais e absolutistas espanhóis prosseguiria indefinido nas décadas seguintes25.  

A Constituição de Cádiz resultou num texto extenso, com trezentos e oitenta e quatro artigos, 

organizados em dez Títulos, um dos mais extensos da História constitucional espanhola. Neste 

período ocorreram as Guerras de Independência dos territórios de Nova Espanha na América 

Latina, que esgotaram os recursos do tesouro. Para um Estado eminentemente agrário, o cenário 

econômico era desolador. A Guerra Peninsular havia trazido grande destruição e milhares de 

mortos. A vigência do texto de Cádiz foi muito curta, se aplicando apenas no período da Guerra 

Peninsular e um pouco depois. Entre avanços e recuos, em 1823 tem-se a restauração do 

absolutismo com Fernando VII, que declara nula a Constituição.  

Em seguida, o chamado Período Isabelino (1833-1868) compõe-se do Estatuto Real (1834)26, 

da Constituição de 1837 que foi “[...] uma Constituição transacional, fruto de um pacto político 

entre os dois grandes partidos liberais, o progressista e o moderado” 27, da Constituição de 184528 

e 185629. A Constituição de 1869 teve uma breve vivência republicana, refletindo o chamado 

Sextênio revolucionário (1868-1874). Neste momento, destronou-se Isabel II e entronizou-se a 

Dinastia de Savoia, resultando posteriormente na chamada Primeira República, igualmente breve. 

Para Solé Tura (2000, p. 57): “A Constituição de 1869 pode ser considerada a primeira 

Constituição democrática de nossa história, precedendo em várias décadas conquistas 

semelhantes de outros países europeus”. Era “[...] marcadamente liberal, das mais avançadas da 

Europa naquela data” (DEL MORAL, 2009, p. 147), porém “[...] foi traída por uma classe política 

 

naquele momento não haver uma burguesia como em Inglaterra ou França, tanto que o movimento de 
ilustração estava sendo conduzido pela aristocracia, que buscava tornar-se “[...] uma sociedade estamental 
modernizada” (DEL MORAL, 2009, p. 21 e 45-76). A Constituição era extensa e continha 384 artigos. De 
Cádiz, consultar também Solé Tura (2000, p. 13-23). 
25 Neste sentido destaco que “[...] houve uma revolução burguesa, [...] de forma descontinuada, como 
permitiram as circunstâncias, com avanços, retrocessos e longos períodos de letargia real ou aparente” 
(DEL MORAL, 2009, p. 24). 
26 Segundo Santos (2008, p. 163-168) era um texto de apenas cinquenta e cinco artigos, em cinco Títulos 
no texto principal e mais dez nas Disposições Gerais e Transitórias. Carecia de uma declaração de direitos 
e regulava basicamente as relações das Cortes com o Rei. 
27 Suanzes-Carpegna (2020, p. 263).  
28 Suanzes-Carpegna (2020, p. 269): “Muito em particular no texto de 1845, se configurava a doutrina da 
soberania compartilhada entre o rei e as Cortes e a concepção jovellanista de uma constituição histórica da 
Espanha, não necessariamente escrita, anterior e superior ao texto constitucional”. Consultar também Solé 
Tura (2000, p. 41): “Tudo isso conduzirá, como veremos, à hegemonia constitucional do monarca e a 
direção política do Estado por uma reduzida oligarquia, política e social”.  
29 Conhecida como ‘Constituição não nascida’, pois não entrou em vigor. Consultar também Solé Tura 
(2000, p. 50-52). Sobre esta Constituição consultar também González (1999, p. 459). 
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monárquica e foi tolerada por um Exército também monárquico” (DEL MORAL, 2009, p. 150)30. 

É sob sua vigência que evolui a questão social espanhola, também chamada na altura de “[...] 

questão pavorosa, [...], a qual se define como um antagonismo entre o capital e o trabalho” 

(AGESTA, 1978, p. 416)31. Em 1873 foi elaborado um Projeto de Constituição que as Cortes 

debateram mas não tiveram tempo hábil para aprovar. Para Solé Tura (2000, p. 65) “Seu maior 

interesse reside na estrutura federal que propõe” 32. A Constituição de 1876 assinala o período da 

Restauração (1874-1931), apenas reafirmando o poder da coroa espanhola, com limitados 

avanços constitucionais33. O nome da política espanhola neste momento é Antonio Cánovas del 

Castillo, articulador político que exerceu influência na elaboração desta Constituição. O atraso do 

constitucionalismo no século XIX era um reflexo da realidade sócio-econômica espanhola, 

podendo ser definida como agrária, arcaica e estamental (DEL MORAL, 2009, p.23-24), sem uma 

significativa burguesia ilustrada a difundir os valores liberais. Há que se destacar os movimentos 

políticos das oligarquias e do caciquismo neste período34, influenciando as eleições e o jogo 

político. E até 1869 não se podia falar em um autêntico movimento operário espanhol35. Em meio 

a este contexto histórico de desigualdade social, registra Suanzes-Carpegna (2020b, p.4) a 

irrupção de um organizado movimento operário, tal qual ocorria na Alemanha. Solé Tura (2000, 

p. 75) é mais contundente em sua análise: 

As características mais importantes do desenvolvimento capitalista que gera o regime da 

restauração residem na maior exploração, em comparação com a Europa ocidental, de que padece 

a classe operária e o campesinato espanhol, e na aproximação entre a oligarquia agrária e a 

burguesia industrial, tanto a nível político como econômico. 

 

Os grupos em confronto dividiam-se de monarquistas a republicanos, moderados, 

progressistas ou democratas36. Assim, segundo anota Del Moral (2009, p. 175): 

Em Espanha, segundo Jover, dadas as estruturas econômicas e sociais vigentes e dada sua 

trajetória política durante o século XIX (isto é: sua deficiente revolução burguesa e o habitual 

recurso ao Exército), o empenho de Cánovas, consistente num regime constitucional com a 

concórdia de partidos que antanho haviam se combatido, só era possível com uma profunda 

 

30 Mais do que isso, na ocasião tentou-se implantar um projeto federal para o Estado, que não logrou êxito. 
Neste sentido consultar Del Moral (2009, p. 152).  
31 Da expansão do movimento operário neste período à luz da liberdade de associação, consultar Agesta 
(1978, p. 416). 
32 Santos (2008, p. 356): “Artigo 39 - A forma de governo da Nação espanhola é a República federal”. 
33 Para Del Moral (2009, p. 161): “Se trata de uma Constituição breve, flexível e elástica”. Consultar 
também Solé Tura (2000, p. 70-74). 
34 Sobre o funcionamento do sistema oligárquico-caciquista e seus métodos para conseguir maioria nas 
eleições, nas cidades e no campo, consultar Solé Tura (2000, p. 75-79) e Agesta (1978, p. 184-191). 
35 Consultar Agesta (1978, p. 396). 
36 Consultar Del Moral (2009, p. 29). 
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reforma social e econômica ou falseando o sistema político. Tão logo se fez a reforma; seguiu-se 

preferencialmente a segunda opção, [...]. 

 

Cánovas era o líder político do período, hábil articulador e aberto a alianças espúrias e 

conchavos, de molde a permanecer no poder e se dispondo a compromissos políticos de toda 

ordem. De todo modo, comenta Suanzes-Carpegna (2020b, p. 12) que:  

“É certo que desde fins do século XIX e sobretudo em princípios do século XX (pensemos em 

Canalejas e Dato), se tentou articular um Estado social de direito através de diversas medidas 

adotadas pelas Cortes e pelo governo, auspiciadas em boa parte delas pela Comissão de Reformas 

Sociais, criada em 1883 e transformada a partir de 1903 no Instituto de Reformas Sociais, [...]” 

 

Portanto, tal qual ocorria na Alemanha de Bismarck, os idos de 1880 na Espanha assistiram 

ao nascimento de um incipiente conjunto de leis com conteúdo social. A iniciativa chegava tarde, 

e a economia agrária espanhola em muito se diferenciava da dinâmica economia industrial alemã. 

Na virada para o século XX, a Guerra Hispano-americana (1898) e as perdas coloniais 

conduziram a Espanha a um momento de desprestígio e desencanto, contrastando com o passado 

glorioso do Império espanhol. O sistema político inaugurado em 1876 começa a dar mostras de 

esgotamento contínuo em 1923. Nesta ocasião “Surgiram, sim, partidos novos: o Radical, o 

PSOE, partidos regionalistas ou nacionalistas periféricos. Mas nenhum com capacidade de 

mobilização de massas pelo momento” (DEL MORAL, 2009, p. 183)37. O constitucionalismo 

espanhol, de Cádiz (1812) à Constituição espanhola em vigor (1978) exclusive, com todos os seus 

textos é assim resumido por Del Moral (2009, p. 20) “Uma Constituição não passou de projeto, 

outra não foi promulgada, nenhuma foi cabalmente aplicada, várias tiveram uma vigência muito 

curta e todas tiveram uma vida soçobrante”. Para este autor, o constitucionalismo espanhol é 

marcado por um falseamento formal da Constituição material, e, portanto, não viceja. As 

Constituições seriam meras alegorias políticas, Constituições semânticas, portanto. No ano de 

1931 em Espanha, os valores do liberalismo econômico encontrar-se-iam com os princípios de 

igualdade social. Ao seguirem as Cortes a doutrina alemã em muitos dispositivos de sua 

Constituição entrariam em sincronia com os modernos paradigmas estabelecidos em Weimar. E 

também passariam pelos mesmos testes de forças políticas contrárias e polarizadas, a lhe rejeitar 

tal qual ocorrera na Alemanha de Weimar (1919).  

 

37 E prossegue Del Moral (2009, p. 184): “A Monarquia, dizia Ortega em 1931, era uma sociedade de 
socorros mútuos que haviam formado uns quantos grupos para usar do poder público: os grandes capitais, 
a alta hierarquia do Exército, a aristocracia de sangue, a Igreja. O monarca, acrescentava o citado autor, era 
o gerente dessa sociedade, nada mais, nada menos. Aqueles grupos, concluía, nunca se fundiram com a 
nação, mas sim a subordinaram sempre a seus particulares interesses”.  
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2.1. Antecedentes históricos: a Alemanha entre 1870 e 1919.  

Neste ponto do trabalho faremos uma abordagem do contexto político-social da Alemanha no 

período compreendido entre sua primeira unificação em 1870, sob o Imperador Guilherme I e seu 

Chanceler Otto von Bismarck, até a promulgação da Constituição de Weimar em 11 de agosto de 

1919. O período abrange inúmeras transformações em termos de expansão do movimento 

operário na Alemanha, com a fundação de partidos políticos como o KPD – Partido Comunista 

da Alemanha, de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. Uma dissidência deste partido daria azo 

à fundação do SPD – Partido Social-democrata da Alemanha, ator político de relevo na formação 

da Primeira República alemã. Do ponto de vista sócio-econômico, as desigualdades sociais 

trazidas com a rápida industrialização após o Zollverein ocasionaram a edição de uma série de 

leis de caráter social como forma de mitigar a expansão do movimento operário, entre 1883 e 

1891. Este Socialismo de Estado ou Sozialstaat foi uma criação única e paradoxal de Bismarck38, 

pois provinha de uma monarquia autoritária que desprezava as classes mais baixas. O modelo 

assistencialista no qual se baseou foi o das indústrias Krupp, em cujo complexo industrial na 

cidade de Essen havia creche para os filhos de operários39, moradia em vilas operárias e outros 

benefícios. Deste modelo privado de assistência e amparo ao trabalhador formou-se uma política 

de Estado.  

A Carta constitucional alemã de 1871 não continha direitos fundamentais, pois estes direitos 

seriam contemplados nas Constituições dos Länder que compunham o recém-criado II Império 

alemão. Mas, esta Carta constitucional já continha dispositivos autorizando o intervencionismo 

estatal na economia40, o que indicava a presença do Estado em amplos setores da vida social e 

econômica. Com a vindoura República este grau de intervencionismo não seria alterado, pelo que 

a futura Constituição de Weimar (1919) apenas formalizaria esta presença do Estado, sob o ângulo 

da social-democracia. De um intervencionismo monárquico-autoritário ao social-democrata por 

motivações sociais. Embora as leis de caráter social tenham sido um avanço, não foram suficientes 

para conter os movimentos operários e partidos ditos progressistas. Em razão da unificação tardia, 

o Estado alemão chega tarde à corrida colonial, embora tenha logrado conseguir possessões 

territoriais no oriente e em África, às custas de uma política expansionista calcada na diplomacia. 

 

38 Neste sentido, consultar Koch (1984, p. 97) e Stolper (1942, p. 77). Para as dificuldades em se conciliar 
Liberdade e Igualdade, consultar Borba (2020, p. 19). 
39 Lugar onde os filhos dos operários ficavam, sob cuidados, enquanto seus pais trabalhavam. 
40 Da Carta constitucional alemã de 1871, é o caso do artigo 41 (exploração, concessão e controle do sistema 
ferroviário), artigo 48 (sistema postal e telegráfico) e artigo 53 (marinha mercante e de guerra). Estes 
setores, por envolverem transporte e comunicação, passíveis de emprego militar, eram considerados 
estratégicos para o Estado. Consultar também Carr (1991, p. 136) para a relação entre o Estado na economia 
e a tradição do paternalismo monárquico. 
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A rivalidade com Inglaterra se acirra na virada do século XX, notadamente na competição por 

mercados de produtos industrializados. Seu outro rival, no continente, a França se organiza para 

em oportunidade futura compensar suas perdas aos alemães na Guerra Franco-prussiana (1870). 

Nos idos de 1910 os resultados das reformas sociais da década de 1880-1890 já se notavam na 

Alemanha, com aumento da expectativa de vida41. Então, sob a ótica militarista prussiana, as 

condições sócio-econômicas da população se tornaram estratégicas, pois trariam soldados mais 

fortes e saudáveis e força de trabalho mais longeva. 

Este é o contexto político-econômico que antecede a Primeira Guerra Mundial. O conflito 

entre grandes potências pela hegemonia europeia aproximava-se. E o evento do atentado ao 

Arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo deflagraria a guerra. A questão de fundo era que 

estas potências, à exceção de França, eram monarquias que lutavam para resistir a novas ondas 

de republicanização. O mesmo ocorria em Espanha, um país cuja história constitucional havia se 

iniciado em 1812 com a Constituição de Cádiz, mas que até 1931 não teria uma Constituição 

democrática. A monarquia espanhola, decadente e arcaica nas suas práticas cortesãs, resistia 

cercada por estamentos com suas próprias agendas de interesse, em nada coincidentes com os 

interesses do Estado. O jogo político das oligarquias e o caciquismo atrasavam o ingresso do país 

na modernidade que se espalhava pela Europa. A população em sua maioria era pobre, analfabeta, 

exposta a inúmeras carências e sem perspectivas. Este o cenário que aproximava a Espanha do 

momento de ruptura com a ordem monárquica, tal qual ocorreria com a Alemanha no final da 

Guerra, em 1918.  

Embora na Alemanha a guerra tenha sido determinante como catalisador de mudanças, como 

a República e a constitucionalização democrática, a Espanha não ficaria atrás, pois com uma 

diferença de doze anos a República ali também chegaria. Haveria, portanto, neste caso, quase que 

uma sincronia entre ambos os Estados em termos de renovação político-constitucional. E, dentre 

outros fatores, essa é uma das razões a explicar porque a Constituição de Weimar de 11 de agosto 

de 1919 exerceria esta influência nas Cortes Constituintes espanholas de 1931. Note-se que, 

embora a Constituição Mexicana de 1917 e a Russa de 1918 tenham lhe antecedido, a alemã se 

notabilizou pelo fato de muitos acadêmicos espanhóis terem estudado na Alemanha nos anos 

anteriores e pelo prestígio do direito alemão na Europa. Ao longo do século XIX a primeira 

unificação alemã foi construída enfrentando-se obstáculos singulares, pelo que mais tarde seria 

designado de Sonderweg42. Essa Weltanschauung43 alemã era reconhecida por trazer questões 

 

41 Como nota Holborn (1981, p. 367): “Melhor higiene, cuidado médico, e condições sociais aumentaram 
a expectativa de vida do indivíduo”, de 37 anos em 1871, para 42 anos em 1890 e depois 50 anos nos idos 
de 1910. Consultar também Orlow (1995, p. 80). 
42 No vernáculo ‘caminho especial’, conceito que foi plasmado ao longo dos séculos XIX e XX por distintos 
regimes, a destacar a grandeza do povo alemão e seu destino de glória. 
43 Ou ‘visão de mundo’ no vernáculo. 
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importantes na organização político-administrativa do Estado, muito antes de o próprio Estado 

ter sido materializado na Alemanha. A difusão da cultura e do pensamento alemão pelo mundo, 

através de sua expansão diplomática pós-1870, havia criado uma legião de discípulos da 

dogmática jurídica alemã44.  

E assim se explica o porquê da Constituição alemã (1919) ter sido privilegiada como fonte de 

influência nos trabalhos das Cortes Constituintes espanholas, pois era tida como modelo de 

prestígio. A Constituição alemã de Weimar, de 11 de agosto de 1919 não faria mais do que 

reconhecer formalmente o tempo da Constituição material em que se encontrava. A monarquia 

havia contido a sociedade alemã, formatando-a dentro de um pré-concebido e uniforme modelo 

educacional prussiano. A modernidade social, corolário da modernidade industrial decimonônica, 

havia chegado e suas mudanças seriam incontroláveis na virada para o século XX. Todo este 

curso de mudanças político-sociais correu em paralelo com a guerra, e ao final dela irrompeu com 

força. O liberalismo econômico que havia se desenvolvido sob a monarquia autoritária alemã ao 

longo do século XIX havia esgotado o seu ciclo45. A Proclamação da República, a chegada da 

democracia e a Constituição reconheceriam as vicissitudes do pós-guerra, com as fragilidades da 

família, dos idosos, dos jovens, dos enfermos, dos trabalhadores, a questão agrária, a 

nacionalização, a socialização, a universalização da educação, a dignidade da pessoa humana e a 

proteção ao trabalho, entre outras pioneiras contribuições. Além disto, a desmobilização dos 

exércitos com milhões de homens trouxera novos desafios, como lidar com o desemprego a níveis 

elevados, os inválidos, os órfãos e as viúvas. As questões sócio-econômicas que evoluíam desde 

o século anterior alcançavam agora outro patamar, consentâneo com uma sociedade de massas. 

O modelo de solução adotado foi a mantença do intervencionismo estatal para benefício de toda 

a sociedade alemã, com eventuais ações de socialização e nacionalização – vetores da ação 

política do momento. Estes desafios e novidades constitucionais projetar-se-iam em países 

vizinhos, como a Espanha (1931), Portugal (1933) e mesmo além dos limites europeus como o 

Brasil (1934).  

E foi à esteira destes desenvolvimentos que a Espanha iria - também em situação de 

desigualdade social por outras razões - vivenciar o ocaso do regime monárquico e de sua 

 

44 Na América latina esta expansão diplomática alemã trouxe impactos políticos importantes em países 
como o Chile. Uma geração de juristas seus na virada do século XX havia sido formada à luz dos teóricos 
alemães, nas ciências exatas e jurídicas, o que traria repercussões na elaboração da Constituição chilena de 
1980. 
45 Suanzes-Carpegna (2020b, p.4): “Esta etapa se caracteriza por uma profunda crise do estado liberal que 
foi se construindo ao longo do século XIX, assim como da teoria que a seu abrigo tinha se construído. Esta 
crise, fruto de diversas e complexas causas sócio-econômicas e culturais, entre as que só sinalizavam a 
irrupção de um potente movimento operário, se vinha anunciando nas últimas décadas da antepassada 
centúria, sobretudo nos países economicamente mais industrializados, como a Grã-Bretanha, Alemanha e 
França, mas estalou depois da grande guerra, estimulada pelo comunismo e pela reação fascista”.  
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Constituição de 1869. Em termos macro-comparativos, tal como ocorrera na Alemanha, haveria 

aqui também uma ruptura no sistema político-constitucional na transição monarquia-república. O 

irromper das mudanças foi demasiado intenso em ambos os países, em pouco tempo, pelo que 

estas sociedades não estavam preparadas para assimilar os novos paradigmas constitucionais. O 

sistema político-partidário organizado sob as bases do século XIX, em ambos os países, não 

estava preparado para o regime democrático. Nos dois casos, nenhum governo se mostrou à altura 

dos desafios a serem vencidos, em magnitude inédita. O campo do meio na política, de liberais a 

social-democratas, não se afirmariam nos gabinetes de governo.  

É neste contexto que o momento posterior à guerra evidenciaria a polarização fascismo-

comunismo na Europa e as reações seriam em sequência. As classes médias e a aristocracia 

apoiariam o fascismo de Benito Mussolini na Itália em 1922, o nazismo de Hitler na Alemanha 

em 1933 e o franquismo de Francisco Franco na Espanha em 1939.  

Contudo, ainda que tenha vigorado por pouco tempo, a Constituição de Weimar (1919) 

influenciaria a Constituição espanhola (1931) e a Lei Fundamental de Bonn (1949). E a 

Constituição espanhola de 197846 teria uma dúplice influência alemã, a primeira proveniente da 

Constituição de Weimar pelo texto de 1931 e da Lei Fundamental de Bonn de 1949. 

 

3. A Constituição espanhola de 1931: pródomos e processo constituinte.  

 

Como já afirmamos, a primeira quadra do século XX na Europa é testemunha de muitas 

mudanças políticas. Em Portugal a República é proclamada em 05 de outubro de 1910. A 

competição político-militar entre as potências coloniais europeias por áreas de influência e 

mercados, conduzem à Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A guerra duraria quatro anos, 

consumiria milhões de vidas e mostrar-se-ia como que um capricho de ultrapassada honra de 

cavalheiros. O fim da Primeira Guerra Mundial (1918) e o Tratado de Versalhes (1919) provocam 

inúmeras transformações político-sociais na Europa. “Como assinalou Arno Mayer [55] o término 

da Primeira Guerra mundial é, em boa medida, o fim do Antigo Regime” (ATIENZA, 2020, p.10). 

Estes dois eventos catalisam a solução de alguns problemas políticos históricos, mas criam 

outros que conduzirão ao conflito em 1939. Alguns Estados desaparecem e vários outros 

surgem47, redesenhando o mapa político europeu. A República alemã proclamada a 09 de 

novembro de 1918 por Philipp Scheidemann mostra-se inovadora neste sentido, pois no artigo 1º 

da Constituição alemã (1919) consta “O Império é uma República”, numa tentativa de convencer 

 

46 Suanzes-Carpegna (2020b, p.2). Consultar Suanzes-Carpegna (2020b, p.16-18) e também Atienza (2020, 
p.30-33) para semelhanças entre as Constituições espanholas de 1931 e 1978.  
47 Desaparece o Império Austro-húngaro e surgem Áustria, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, 
Iugoslávia, Romênia, Polônia, dentre outros. 
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que a República seria a continuidade das tradições imperiais veneradas pelos alemães. À 

Alemanha são impostas pesadas reparações financeiras, material ferroviário é confiscado, há 

significativa perda de território e de suas colônias em além-mar. Mesmo com este cenário 

econômico-financeiro desfavorável, os novos governos de pós-guerra conseguem equilibrar 

temporariamente a situação, modernizar o país e retomar o crescimento até a crise de 192948. Os 

sinais de modernidade social que já eram detectados em fins do século XIX exsurgem e dão a 

tônica da nova Alemanha. O período é marcado por consumo de drogas, pobreza, abortos e 

prostituição. Estas questões sociais serão associadas ao advento da democracia liberal e mais tarde 

repudiados por setores conservadores e pelos nazistas como hábitos degenerados da burguesia 

republicana. Sob o ponto de vista jurídico-constitucional o período entreguerras será marcado 

pela influência da Constituição de Weimar - de 11 de agosto de 191949, a mais notável dentre as 

Constituições sociais. Esta Constituição traz em si as ideias e propostas da social-democracia 

alemã, pois coube ao S.P.D. – Partido Social-democrata alemão conduzir o processo político de 

transição à República, após a abdicação do Kaiser Wilhelm II em 1918.  

Em Espanha, por sua vez, as vicissitudes sócio-econômicas da sociedade não encontravam 

resposta satisfatória50. A Constituição de 1869 era uma fachada de legitimidade para uma 

monarquia decadente e esgotada, que se prolongara para além de seu tempo. Segundo Suanzes-

Carpegna (2020b, p.11), assim se resumiam as Constituições do século XIX: 

Progressistas e moderados haviam concebido as relações entre o Estado e a sociedade desde a 

mais pura ótica do liberalismo clássico, isto é, desde os postulados que haviam defendido os 

fisiocratas franceses e os fundadores da economia política, Adam Smith e David Ricardo. 

 

Depois da Guerra de 1898, o ano de 1917 abriu crise mais profunda da Monarquia, motivada 

pelas Juntas Militares de Defesa que derrubam o governo de García de Prieto, a reação da 

Assembleia de parlamentares da Catalunha e a greve geral e revolucionária de 13 de agosto. 

Diante das contínuas crises políticas sob a égide da Constituição de 1876, agravadas após 1917, 

“O general Primo de Rivera, Capitão Geral da Catalunha, promove um golpe de Estado no dia 13 

 

48 Consultar Guedes (1998, p. 35-86). 
49 O ciclo do designado constitucionalismo social tem início com a Constituição mexicana de 1917, 
promulgada em Querétaro. A Constituição russa de 1918 é a segunda, e a de Weimar (1919) é a terceira. 
De todas, a de Weimar exerceu maior projeção e influência pelo reconhecimento e respeito à dogmática 
jurídica alemã. 
50 Apesar das reformas sociais, destacando Cuenca (2000, p. 42) a Lei de 24 de julho de 1873 (trabalho de 
menores), Lei de 26 de julho de 1878 (trabalhos perigosos para crianças), Lei de 13 de março de 1900 
(trabalho de mulheres e crianças), Lei de 08 de março de 1904 (trabalho dominical), Decreto de 20 de junho 
de 1902 (limitação da autonomia da vontade no contrato de trabalho) e Decreto de 03 de abril de 1919 
(jornada de oito horas). 
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de setembro de 1923, aceito imediatamente pelo Rei, [...]” (DEL MORAL, 2009, p. 187)51. Neste 

momento, o país já contava com uma burguesia, com projeção “[...] econômica, social e política” 

(DEL MORAL, 2009, p. 24). Além da crise do sistema político em 1917 estava em aberto a “[...] 

questão operária” (ATIENZA, 2020, p.1)52.  

A Constituição de Weimar havia sido promulgada há pouco na Alemanha, com grandes 

inovações no campo dos Direitos Sociais somados às liberdades públicas fundamentais. As 

contradições políticas e o arcaísmo econômico buscariam em si um modelo de solução, ao menos 

no plano da Constituição formal. Entre 11 de outubro de 1927 e 21 de janeiro de 1930, foram 

debatidos e elaborados um Anteprojeto de Constituição e cinco Anteprojetos mais de Leis 

Orgânicas 53. A Ditadura de Primo de Rivera continuaria até 28 de janeiro de 193054, quando 

apresentaria sua demissão e indicaria ao Rei Afonso XIII um sucessor, dentre eles o General 

Dámaso Berenguer55, que assumiria o governo em 30 de janeiro de 193056. “O objetivo do 

governo Berenguer consiste em uma volta paulatina e controlada às instituições da Constituição 

de 1876” (SOLÉ TURA, 2000, p. 91). 

O novo governo não atende às demandas de amplos setores da sociedade, pelo que anota Del 

Moral (2009, p. 192): 

A Ditadura, por sua parte, não impediu uma certa organização da classe trabalhadora nem satisfez 

a burguesia industrial, [...]. [...], a crise econômica mundial começou a fazer notar-se em nosso 

país. A peseta se desvalorizou em 1930. Se sucederam movimentos sociais de reivindicação e de 

luta. [...]. Estamos, pois, ante uma ação convergente das capas liberais e progressistas da 

burguesia urbana e industrial com as forças políticas e sindicais operárias. 

 

 

51 Solé Tura (2010, p. 88) aponta como 12 de setembro de 1923 a data do manifesto de Primo de Rivera. 
Para as causas da crise da Restauração e ascensão de Primo de Rivera, consultar Santos (2008, p. 387). Para 
uma cronologia dos eventos, de 1920 a 1936, consultar Sánchez-Marín (1994, p. 141-147). 
52 Santos (2008, p. 388) comenta: “[...]; temos que mencionar o surgimento em cena de novas forças sociais, 
sindicais, como são a socialista União Geral dos Trabalhadores (1887) e a anarquista Confederação nacional 
do Trabalho (1911)”. 
53 São eles: Lei Orgânica do Poder Executivo, das Cortes do Reino, do Poder Judicial, do Conselho do reino 
e de Ordem Pública. Seus fundamentos ideológicos são intervencionismo do Estado, corporativismo sócio-
econômico e a política corporativa como dogma, tão comum na época, como se percebe no fascismo 
italiano. 
54 Santos (2008, p. 390). 
55 Como nota Del Moral (2009, p. 175), o establishment político espanhol empregava os militares como o 
último recurso em tempos de crise. As Constituições eram verdadeiras folhas de papel, sem conexão com 
a realidade concreta da sociedade espanhola, como já notara Lassale (1985) em seu opúsculo. Daí a tese de 
Del Moral (2009) sobre o ‘falseamento’ do constitucionalismo espanhol de sua origem até 1931, com a 
primeira Constituição democrática de Espanha. Sobre o tema falseamento, consultar também Agesta (1978, 
p. 211-215). Sobre a atuação das oligarquias espanholas e do caciquismo na prática política, consultar Del 
Moral (2009, p. 181) e Solé Tura (2000, p. 75-78).  
56 Santos (2008, p. 392). 
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Neste intuito a 17 de agosto de 1930 ocorre uma reunião com representantes de amplos setores 

da sociedade espanhola, insatisfeitos com a crise, na cidade de San Sebastián57, não tendo sido 

“[...] redigido nenhum documento; o acordo foi um pacto de cavalheiros. [...]. Constituíram um 

Comitê revolucionário que começou a planejar um levante geral contra a Monarquia” (DEL 

MORAL, 2009, p. 193)58. Pela ausência de estabilidade e contínua ação da oposição republicana, 

o governo de Berenguer cai em 16 de fevereiro de 193159. O Rei tenta formar um novo governo 

e o requer ao Almirante Aznar, que organiza um calendário eleitoral escalonado, de eleições 

municipais às gerais. Em 12 de abril ocorrem as eleições municipais que tomam caráter 

plebiscitário, com vitória de candidaturas republicanas nas grandes cidades, mostrando o “[...] 

voto dos profissionais, das classes médias urbanas e do proletariado industrial o eixo decisório da 

mudança de regime” (DEL MORAL, p. 195)60. As forças políticas republicanas percebem que o 

momento é favorável e a República é proclamada nas ruas de grandes cidades a 14 de abril de 

1931, chegando em harmonia com o sentimento político dos cidadãos espanhóis. O governo do 

país foi assumido por um Comitê Revolucionário constituído em Governo Provisório da 

República, presidido por Alcalá-Zamora. A Espanha, a exemplo da Alemanha republicana, tinha 

seus desafios e opositores internos. Impaciência com o ritmo das mudanças, conflito de classes, 

diversas agendas de interesses, o receio conservador e a ansiedade progressista; foram estes 

alguns fatores que dividiram mais do que uniram a sociedade espanhola naquela altura. Como 

anota Atienza (2020, p.1) “A Constituição de 1876 morria em abril de 1931 [...]. Carente do 

caráter normativo que faltou em nossas Constituições do século XIX, [...]”. O Governo 

Provisório, com base em Decreto publicado a 15 de abril, passaria a governar com base em “[...] 

um <<Estatuto jurídico>> do Governo Provisório como espécie de Constituição para este tempo 

de interinidade. É realmente um Estatuto de valor constitucional” (CLAVERO, 1989, p. 173). A 

10 de maio o Governo provisório reforma a Lei eleitoral de 1907, introduzindo “[...] modificações 

democratizadoras” (SOLÉ TURA, 2000, p.97). 

As eleições às Cortes Constituintes são marcadas para 28 de junho. Segundo Suanzes-

Carpegna (2020b, p.2): 

[...] o governo provisório encabeçado por Niceto Alcalá Zamora, criou uma Comissão Jurídica 

Assessora, subordinada ao Ministério da Justiça, à qual se encomendou a redação de um 

anteprojeto de Constituição. Tal encargo foi levado a cabo por uma Sub-comissão, presidida por 

Ángel Ossorio y Gallardo, mas cujo membro mais influente foi Adolfo Posada, catedrático de 

 

57 Neste sentido Atienza (2020, p.3) 
58 Para os temas acordados, consultar Del Moral (2009, p. 193). 
59 Santos (2008, p. 393) indica como data o 14 de fevereiro de 1931. Aponta os levantes em Jaca e Cuatro 
Vientos, de Galán e García Hernández. 
60 Sobre o resultado favorável à coalizão republicano-socialista, consultar Solé Tura (2000, p. 98). 
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direito político da Universidade de Madrid e o mais prestigioso constitucionalista espanhol da 

época, [...].61  

 

Houve divergências em relação ao anteprojeto, mas este acabou sendo levado às Cortes, para 

servir como texto base. As Cortes Constituintes se reúnem em 14 de julho de 1931, “[...] em 

homenagem à queda da Bastilha, [...]”62. A 28 de julho de 1931, as Cortes nomeiam uma 

Comissão, presidida por Luis Jiménez de Asúa, prestigiado Professor Catedrático de Direito Penal 

da Universidade de Madrid e membro do PSOE, que elabora outro projeto. A 27 de agosto tem 

início o debate do Projeto de Constituição no Plenário. As ideologias dominantes no processo 

constituinte foram o liberalismo e a social-democracia. O Diário de Sessões das Cortes 

Constituintes registra neste dia o discurso de apresentação do Projeto de Luis Giménez de Asúa, 

ressaltando em inúmeros pontos as influências da Constituição alemã de Weimar63. Para Suanzes-

Carpegna (2020b, p.3): “Uma Constituição ‘de esquerdas’, como reconheceu Jiménez de Asúa 

em seu discurso”64.  

Para Suanzes-Carpegna (2020b, p.3) foi:  

“Uma Constituição que, rompendo deliberadamente com o constitucionalismo espanhol do século 

XIX, sobremaneira com o moderado e conservador que encarnava a Constituição canovista de 

1876, tivesse como ponto de referência as Constituições estrangeiras nascidas durante ou depois 

do fim da Primeira Guerra Mundial. Umas Constituições que Posada se havia encarregado de dar 

a conhecer, às vezes com a ajuda de seu jovem discípulo Nicolás Pérez Serrano, com quem editou 

em 1927 um livro intitulado Constituições da Europa e América, no qual se recolhiam e 

comentavam, entre outras muitas, a mexicana de 1917, a alemã de 1919 – a chamada Constituição 

de Weimar -, a austríaca de 1920 e a tchecoslovaca desse mesmo ano, que foram as Constituições 

que serviram de modelo aos constituintes de 1931. [...]”. 

 

61 Além destes, anota Suanzes-Carpegna (2020b, p.2) que “[...] entre elas é preciso mencionar duas Adolfo 
Posada e Luís Jiménez de Asúa”. Ainda que em momentos distintos. Sobre a Comissão consultar também 
Solé Tura (2000, p. 100). Ainda sobre o Anteprojeto consultar Clavero (1989, p.176). 
62 Santos (2008, p. 394). 
63 Neste sentido consultar Asúa (2020), Sánchez-Marín (1994, p. 100) e Solé Tura (2000, p. 100). Este 
último (2000, p. 119) destaca que o Direito Constitucional espanhol passou a ter preponderante influência 
internacional após a Constituição de 1931. Consultar também Santos (2008, p. 395) que acrescenta “[...] a 
influência de alguns de nossos textos decimonônicos como a Constituição de Cádiz, a Constituição de 1869 
e o Projeto republicano federal de 1873”. 
64 Divergindo um pouco anota Solé Tura (2000, p. 102): “A influência socialista, evidente em toda a 
regulação dos direitos, se preocupou, em um sentido muito renovador, por respeitar a organização social 
da propriedade, prevendo a possibilidade no futuro, ou em caso de necessidade, de nacionalizar 
determinados setores chaves da produção”. E Suanzes-Carpegna (2020b, p. 6): “[...] a Constituição 
espanhola da 1931 recolheu os traços essenciais do constitucionalismo de entreguerras ao construir um 
renovado Estado de direito, compatível com a organização de uma democracia social”.  



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 21 

 

Diante dos grupos antagônicos que se articulavam neste momento político, com risco de 

enfrentamento, a República precisava de um instrumento que legitimasse a ação repressiva aos 

grupos mais exaltados e violentos. Nesta linha de reflexão, o primeiro documento político-

constitucional será a Lei de Defesa da República - de 21 de outubro de 1931 – antecedendo o 

texto constitucional, a tipificar as condutas que seriam consideradas atos de agressão à 

República65.  

A Constituição espanhola será promulgada em 09 de dezembro de 1931, aprovada que foi por 

“[...] 368 votos”66. Como em Weimar, a Segunda República espanhola nasce sob o signo de 

confronto e repúdio. Logo em seguida “[...], Alcalá Zamora seria eleito o primeiro Presidente da 

Segunda República em 10 de dezembro de 1931” (SANTOS, 2008, p. 402). “Foi uma nova 

tentativa de regime liberal democrático, [...]” (DEL MORAL, 2009, p. 36). A Constituição 

inaugura formalmente a Segunda República espanhola (1931-1936), primeira a oferecer um 

consistente projeto republicano à Espanha, estabelecendo o chamado Estado integral67, abrindo o 

debate público sobre a autonomia das Regiões (ATIENZA, 2020, p.25-26)68. A expressão ‘Estado 

integral’ teria sido uma solução intermediária encontrado pelos constituintes - entre os conceitos 

de ‘Estado unitário’ e ‘Estado federal’ – para lidar com a questão autonômica. Muitos 

representantes nas Cortes eram acadêmicos69, o que trouxe ao texto uma redação culta. 

Utilizaram-se vocábulos como ‘socialização’ e ‘nacionalização’, muito em voga na altura e que 

já haviam sido inscritos na Constituição de Weimar. A Constituição apresentava cento e vinte e 

cinco artigos e duas disposições transitórias70. Suanzes-Carpegna (2020b, p. 7-9) registra ainda 

 

65 O artigo 1º da Lei definia os atos considerados como de agressão. 
66 Sánchez-Marín (1994, p. 101). Agesta (1978, p. 483) nos proporciona outro ângulo desta leitura: “A 
Constituição de 1931 é já a mesma revolução em marcha, o processo de desagregação em seu ponto de 
fusão: a guerra ideológica, a luta de classes, a dissolução mesma da unidade nacional”. 
67 Artigo 1º, parte 3, da Constituição espanhola de 1931: “A República constitui um Estado integral, 
compatível com a autonomia dos Municípios e Regiões” [Grifo nosso]. Sobre o Estado integral ou 
descentralizado, consultar Blanco Valdéz (2001, p. 164), Atienza (2020, p. 8), Clavero (1989, p. 180-181) 
e Solé Tura (2000, p. 107-109). Rivero (1997, p. 221) anota que “[...], a única formulação original do texto 
espanhol seja a referente à organização territorial do Estado mediante a fórmula do Estado integral, 
Regional chamaríamos agora, [...]”. Consultar também o discurso de Asúa (2020) em 27 de agosto de 1931, 
quando insere o conceito de Estado integral no âmbito de um projeto socialista de aspiração civilizatória 
global: “Somos nós, os socialistas, não um partido político, mas uma civilização e precisamente isso é o 
que nos fez pensar no Estado integral e não no Estado federal; é por isso que somos uma civilização, [...]”. 
Daí a reação conservadora que viria mais tarde, com Franco e outros setores mais conservadores espanhóis, 
à luz da polarização ideológica na Europa daquele momento, entre fascistas e comunistas.  
68 O artigo 20 da Constituição espanhola de 1931 sobre execução das leis da República pelas Regiões foi 
inspirado na Constituição de Weimar.  
69 Santos (2008, p. 395): “A Constituição de 1931 forma parte das chamadas <<Constituições dos 
professores>> de grande altura técnica, mas de escasso resultado político”. 
70 Assim discursou Luis Jiménez Asúa na apresentação do Projeto, em 27 de agosto de 1931: “Em primeiro 
lugar, gostaria de afirmar que a Constituição por nós redigida não é excessiva no articulado, pois só contém 
121 artigos. A parte propriamente dispositiva da Constituição alemã tem 165, e 150 a austríaca, e não 
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que “[...] a Constituição de 1931 supôs um giro copernicano ao reconhecer a supremacia da 

Constituição – não da lei – no conjunto das fontes do direito. Uma supremacia que lhe havia 

negado o anterior constitucionalismo” 

Pelo seu perfil liberal com tons de social-democracia, trazia em si uma Declaração de Direitos 

individuais e políticos, família, economia e cultura71. Cada direito destes protegido pelo sistema 

de recursos jurídicos, em sede de recurso de amparo ao Tribunal de Garantias Constitucionais, na 

forma do artigo 121, alínea ‘b’72 – outra inovação desta Constituição. No âmbito dos Direitos 

Sociais e Econômicos, se baseou nas Constituições mexicana de Querétaro (1917) e de Weimar 

(1919) fundamentalmente, pautando-se nos já mencionados modelos de ‘socialização’ e 

‘nacionalização’73. O artigo 44 subordinava a propriedade privada e os meios de produção aos 

interesses da economia nacional, pautados nos modelos socialização-nacionalização, sob o signo 

do intervencionismo estatal – tal qual no texto alemão de Weimar (1919). Como anota Suanzes-

Carpegna (2020b, p.5) “[...] destacadamente a mexicana de 1917 e a alemã de 1919, vertebravam 

um Estado social de Direito que só as Constituições francesas de 1793 e 1848 tinham antes se 

atrevido a esboçar”74, resultado da aliança entre sindicatos operários e burgueses progressistas. 

Asúa (2020) rechaçara em seu discurso de apresentação do Projeto de Constituição em 27 de 

agosto de 1931, o argumento de que os Direitos Sociais não deveriam constar do texto 

constitucional, por alegadamente faltar-lhes materialidade constitucional, se utilizando de 

exemplos de outras Constituições europeias – e mesmo espanholas do século XIX – nas quais 

dispositivos estranhos a uma Constituição foram nela inseridos75. 

E prossegue Asúa (2020): 

 

esqueceis que a Constituição de Cádiz tinha 384 artigos; porque a experiência nos ensina que as 
Constituições populares são sempre longas, e o que vamos fazer aqui é uma Constituição ”. Segundo Santos 
(2008, p. 395): “Com uma extensão intermediária, desta Constituição se pode predicar que é completa e 
sistemática”.  
71 Solé Tura (2000, p. 101). 
72 Pois como dissera Asúa, em seu discurso de 27 de agosto de 1931, a Constituição trazia uma declaração 
e não uma declamação de direitos. Esses direitos seriam garantidos em sede de recurso de amparo ao 
Tribunal Constitucional. 
73 A este respeito, o discurso de Luis Jiménez de Asúa, na apresentação do Projeto às Cortes, a 27 de agosto 
de 1931: “E por isso nos encontramos com o que as ânsias populares vão a essas Constituições, porque 
desde a do México, de 1917, a da Rússia, de 1918, e a da Alemanha, de 1919, cada uma a seu estilo, tem 
em seu texto uma série de preceitos e de princípios que antes não correspondiam ao conceito puro 
constitucional, [...]”. E com Suanzes-Carpegna (2020b, p. 10): “Mas, além de democrático, o Estado 
configurado na Constituição de 1931 era também social. Quiçá neste ponto, mais que em nenhum outro, o 
texto republicano se unia com as tendências constitucionais mais vanguardistas da época, encarnadas na 
Constituição mexicana de 1917 (cotejando-se os seus artigos 3º, 5º, 27 e 123 com os 43 a 48 da espanhola) 
e na de Weimar, se distanciava completamente do constitucionalismo espanhol e europeu do século XIX”.  
74 No mesmo sentido Cuenca (2000, p. 43), mencionando os artigos 21 (instrução pública) e 22 (garantia 
social) da Constituição francesa de 1793, bem como o item VIII do Preâmbulo da Constituição francesa de 
1848. 
75 No caso da Espanha, menciona Asúa em seu discurso: “E na Espanha temos o exemplo na Constituição 
de Bayona, na de Cádiz e na de 1869, nas quais vemos preceitos que estabelecem normas para os 
cavalheiros que se encarregam da educação do Rei infante, [...]”.  
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[…] mas, sobretudo, desde a Constituição mexicana de 1917, a Constituição russa de 1918 e a 

Constituição alemã de 1919, se engrandece o território dos direitos do homem de uma maneira 

extraordinária, e chegam aí não só os direitos individuais, mas os direitos das entidades coletivas: 

sindicatos, família, etc, mas a evolução ainda não para aqui, estabelecendo, ao lado dos direitos 

individuais, estes outros direitos da vida familiar e econômica, mas que busca que não sejam as 

declarações de direitos do homem declamações de direitos, como se disse ao debater-se a 

Constituição de Weimar. 

 

Como de se esperar, em reação ao modelo de Estado monárquico com concentração de poder 

no Executivo, a Constituição buscou fortalecer o Parlamento76. Contudo, como havia uma questão 

sócio-econômica a ser resolvida, o intervencionismo estatal na economia, tal qual ocorrera na 

Alemanha de Weimar, demandaria poderes amplos ao executivo, de molde a atender aos anseios 

formalizados de socialização e nacionalização77. Note-se, contudo, que estes vocábulos não 

implicavam que a Constituição espanhola representasse um projeto de implantação do socialismo, 

mas sim uma tendência social-democrata estabelecida anteriormente pela Constituição alemã 

(1919). Como assinala Del Moral (2009, p. 210): “[...], o sistema econômico estabelecido na 

Constituição era, em geral, avançado, mas não socialista”78. Para Suanzes-Carpegna (2020b, p.10) 

“Mas além de democrático, o Estado configurado na Constituição espanhola de 1931 era também 

social”. E ainda “Em resumo, se institucionalizou um Estado interventor e socializador, mas não 

confiscador” (DEL MORAL, 2009, p. 211). A propriedade era garantida, mas podia ser 

expropriada, algo completamente diverso de se afirmar que a propriedade era coletiva79. Sobre os 

Direitos Sociais na Constituição de 1931 anota Atienza (2020, p.3) que:  

É o mundo de Weimar, ‘um ponto de referência doutrinário e prático imprescindível para o Direito 

Constitucional Europeu Continental’ [7] e ‘microcosmos cultural do Direito Constitucional 

Ocidental Europeu que ainda nos inspira’ [8]. É um mundo no qual o debate político é debate 

 

76 Notar o discurso de Asúa (2020), ao destacar a novidade das Comissões Parlamentares. Consultar 
Suanzes-Carpegna (2020b, p.15) sobre a responsabilidade do governo. 
77 Del Moral (2009, p. 204): “[...], as exigências do crescente intervencionismo estatal os persuadia da 
necessidade de um executivo ágil e não excessivamente dependente da alquimia parlamentar. Assim se 
vinha fazendo no constitucionalismo de entreguerras e muito especialmente na Constituição de Weimar”. 
Da socialização e nacionalização, consultar também Solé Tura (2000, p. 102). 
78 E esclarece o autor porque confunde-se esta Constituição com um projeto socialista: “Como diz Jackson, 
em 1931 nenhum regime havia empregado ainda os métodos keynesianos. De todo modo, uns anos mais 
tarde seria prática comum nos países capitalistas o que havia sido em 1931 – e foi – considerado como 
comunismo. Tal aconteceu com o modelo econômico de nossa Segunda República”. Suanzes-Carpegna 
(2020b, p.4): “As Constituições de entreguerras antes citadas continham um programa verdadeiramente 
transformador do velho Estado liberal, ainda que sem destruir suas premissas básicas, diferentemente do 
fascismo e do bolchevismo”.  
79 Para uma visão dos setores socialistas sobre a propriedade no contexto da Constituição espanhola de 
1931, consultar Agesta (1978, p. 485). 
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constitucional, e o debate constitucional é um dos âmbitos em que se expressa aquele debate 

político80.  

 

E prossegue Atienza (2020, p.3):  

Nesse ambiente participaram também os que haviam de ser constituintes na Espanha de 1931. 

Frente às influências historicamente recebidas [9], a influência predominante nos 

constitucionalistas espanhóis dos anos 20-30 é procedente da doutrina alemã, como foi 

frequentemente notado [10]: boa parte deles havia estudado na Alemanha, e quem não o fez, havia 

seguido e conhecia seus debates e propostas. [Grifo nosso]81 

 

Ainda com Atienza (2020, p.12) temos que “A declaração de direitos segue as pautas das mais 

avançadas da época, particularmente da mexicana e da alemã” e busca solução para os então 

chamados “[...] problemas modernos”. E então, a Espanha alinhou-se ao constitucionalismo 

alemão, o mais avançado de sua época e com sólida tradição na Europa desde o século XIX. A 

dogmática jurídica deve ser estudada ao par da História política alemã do período. As 

Constituições posteriores à Primeira Guerra Mundial (1914-1918) estabeleceram com os Direitos 

Sociais novas relações entre o Estado e a sociedade, como um corolário da sociedade industrial e 

de massas que se anunciava (SUANZES-CARPEGNA, 2020b, p.4). Depois de duzentos anos o 

Estado liberal expunha publicamente a sua crise na Europa, politicamente com a crise das 

democracias liberais e sócio-economicamente com as desigualdades sociais82. O pacto 

fundamental das sociedades teria que ser refeito por todos os lados e as mudanças agora seriam 

inevitáveis. Ao acrescentar Direitos Sociais ao catálogo de liberdades públicas tipicamente 

 

80 Neste mesmo sentido Callejón (2013, p. 44), ao analisar o ‘caráter derivado’ das Constituições espanholas 
por receber influências de outras Constituições: “[...], por último, a Constituição da Segunda República tem 
uma nítida influência das Constituições europeias de entreguerras, sobretudo a Constituição de Weimar de 
1919”. Consultar também Solé Tura (2000, p. 100) indicando expressamente as Constituições de Weimar, 
a austríaca e a mexicana como modelos de prestígio. 
81 Outras influências estrangeiras foram a já mencionada Constituição mexicana, a austríaca e a tcheca de 
1920 (Suanzes-Carpegna, 2020b, p. 3). São Constituições nascidas durante ou após a Primeira Guerra 
Mundial. A mexicana influenciou os direitos sociais, juntamente com a alemã. A Constituição austríaca e 
a influência de Hans Kelsen mostram-se no capítulo referente ao controle concentrado de 
constitucionalidade, pois Weimar não tratava do tema (ATIENZA, 2020, p. 6-7). E acrescenta Suanzes-
Carpegna (2020b, p.4) “[...] sobretudo a alemã e austríaca, em cuja elaboração haviam desempenhado um 
destacado papel Hugo Preuss e Hans Kelsen; juristas, estes últimos, bem conhecidos por seus colegas 
espanhóis, empapados de cultura germânica”. 
82 Anota Agesta (1978, p. 488): “O liberalismo parece estar já nessa situação limite na qual sobre suas 
ruínas se enfrentam novas doutrinas com uma profundidade dogmática e um sentido social alheio ao 
constitucionalismo genuíno”. 
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liberais surgia o Estado social de Direito83, por muitos designado social-democrata84. O Estado 

social de Direito concebido em Weimar e transplantado em Espanha havia lançado raízes, que 

resistiriam à vindoura guerra civil e à Ditadura de Francisco Franco, retornando em 197885. Para 

Del Moral (2009, p. 211): 

O sistema que pretendia instaurar a República em nenhum momento se entendeu como 

socialismo, mas, segundo R. Carr, como um Estado de bem-estar social, com relações trabalhistas 

controladas pelo Estado, com participação limitada dos trabalhadores na gestão da empresa e com 

salário mínimo 

 

Assinala Callejón (2013, p. 42):  

Inobstante, como as demais Constituições de entreguerras, a espanhola de 1931 naufragou em 

meio às tensões provocadas pela irrupção de movimentos políticos antiparlamentares, o fascismo 

e o bolchevismo, que alcançaram o poder para destruir a partir de dentro um ainda imperfeito 

sistema parlamentar [...]. 

 

A reação que recebe a nova ordem constitucional no que afeta à propriedade é própria de um 

tempo em que a compreensão deste instituto em Espanha enxergava a mínima interferência estatal 

como uma ameaça socialista. Compreensão em muito sustentada pelo absolutismo espanhol, 

como forma de granjear o apoio dos estamentos que eram os maiores detentores de terra: a Igreja 

católica e a aristocracia rural. Cabe, portanto, atenção na significação que se atribui aos vocábulos 

neste momento da História e do constitucionalismo espanhol. Outra situação semelhante, neste 

sentido, é trazida por Suanzes-Carpegna (2020b, p.8-9) ao comentar que a Constituição espanhola 

de 1931 conseguiu compatibilizar a oposição liberalismo e democracia em Espanha. Isto porque, 

segundo o autor o liberalismo de Cádiz não era democrático no sentido que atualmente 

compreendemos a democracia. A democracia em princípios do século XIX em Espanha era 

identificada com o período do terror da Revolução francesa (1789), daí se explicando a reação 

conservadora de uma sociedade monárquica e agrária naquela quadra histórica. 

 

83 Segado (2020, p. 7), o princípio da solidariedade no Estado Social. “Foi Hermann Heller quem cunhou 
em 1903 a noção de «Estado social» (sozialer Rechtsstaat), com que se iam tratar de positivar velhas 
aspirações sociais, elevadas agora à categoria de princípios constitucionais. As Constituições de Querétaro 
de 1917 e de Weimar de 1919 constituiriam os primeiros exemplos significativos desta nova concepção de 
ordem política”. No mesmo sentido Cuenca (2000, p. 17), para quem “[...] Heller tratou de contrapor o 
Estado de Direito liberal e puramente formalista com um Estado de Direito material, que tivesse como 
finalidade fazer realidade para todos os cidadãos os postulados do Estado de Direito clássico”, mais tarde 
reconhecido no artigo 1º da Constituição espanhola de 1978. Rivero (1997, p. 221) fala em “[...] Estado 
Social e Democrático de Direito”. 
84 Para setores mais extremos da esquerda européia, na ocasião os social-democratas eram chamados de 
social-fascistas, como muitas vezes foi chamado o Partido Social Democrata alemão. Sobre os direitos 
sociais acrescentados às Constituições liberais, consultar Suanzes-Carpegna (2020b, p. 5).  
85 Ver artigo 1.1 da Constituição espanhola de 1978. 
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Como se não bastassem as tensões externas, as divisões internas também não ajudavam na 

construção de uma estabilidade política. As desigualdades sócio-econômicas históricas haviam 

criado não forças ou correntes políticas, mas sim forças de classe. E estas divisões entre 

monarquistas e republicanos, católicos e defensores do Estado laico, progressistas e 

conservadores, civis e militares, burguesia comercial, industrial e financeira, campo e cidades, 

compunham o universo político espanhol, refletindo-o no Parlamento. A atmosfera política era 

de confronto e de busca por hegemonia dos grupos em confronto. O jogo político parlamentar, 

modelado na Constituição de Weimar (1919), refletiria estas divisões profundas e traria 

instabilidade constante86. Comparativamente, a inexistência de um autêntico sistema político-

partidário – por ausência de prática democrática, como em Weimar – seria uma das explicações 

desta instabilidade87. Para Santos (2008, p. 406) “[...], os atores da vida política, seja qual for sua 

ideologia e partido, pecaram por falta de lealdade e prudência na observância das regras do jogo 

constitucional”. Com estas deficiências históricas a Constituição de 1931 não vigoraria por muito 

tempo, pois após Guerra Civil espanhola (1936-1939) tem início Ditadura de Francisco Franco 

(1939-1975).  

O texto constitucional sintetizou um pacto temporário entre setores burgueses reformadores e 

segmentos do movimento operário. Nos idos de 1933 os enfrentamentos ocorrem entre as partes 

antagônicas88, que desejam o poder. Os de esquerda para instaurar um Estado socialista e os de 

direita para restaurar a monarquia e os valores conservadores. O período compreendido entre 

1933 e 1935 é chamado de ‘Biênio negro’ 89. Em 1936 há muitos enfrentamentos nas ruas e atos 

de violência entre os grupos políticos antagônicos90. Resume bem Santos (2008, p. 407-408), com 

as palavras de Oliver Araujo: 

Contudo, a Constituição de 09 de dezembro de 1931 poderia ter servido, sem dúvida, para 

consolidar a democracia e transformar o Estado em chave de justiça e liberdade. Não pode sê-lo. 

A uma Espanha imobilizadora, injusta e extremamente conservadora (...) se lhe opuseram umas 

 

86 Neste sentido, consultar Weber (1993, p. 38). A crise da democracia liberal na Alemanha nos idos de 
1919-1933 se deveu muito à inexperiência democrático-partidária, em razão do sistema político 
monárquico deixado por Bismarck. O sistema político-partidário não estava organizado. 
87 Neste sentido Solé Tura (2000, p. 126-131). A exemplo do que Weber (1993, p. 38) registrara na 
Alemanha. 
88 Consultar Agesta (1978, p. 458-459) sobre a tese do ‘particularismo’ de Ortega, como explicação para o 
processo de desintegração da Espanha no período 1890-1920. E de como o fracionamento no interior da 
sociedade espanhola conduziu à ausência de uma alma coletiva: “A consequência desta não solidariedade 
é, pois, a ação direta, a imposição da vontade própria”. As diferentes leituras sobre a construção de um 
Estado nacional, genericamente agrupadas em duas linhas, uma calcada na tradição monárquica e a outra 
na revolução leva Agesta a cunhar a expressão ‘As duas Espanhas’ (1978, p. 465-467).  
89 Consultar Solé Tura (2000, p. 114-116). 
90 As tensões haviam iniciado quando da proclamação da República, como registra Solé Tura (2000, p. 
109): “Desde os primeiros dias os partidos operários refletiam a tensão entre seus objetivos últimos, 
largamente reprimidos, e as possibilidades concretas de atuação imediata”. 
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forças políticas que faziam bandeira da revanche e que concebiam o Estado de Direito como um 

meio e não como um fim. 

 

“Por isso os anos de inquieta vigência da Constituição de 1931 são a crise final do regime 

liberal” (AGESTA, 1978, p. 488)91. O caminho para a Guerra Civil estava aberto, e as seculares 

forças antagônicas da sociedade espanhola tentariam resolver seus conflitos de interesse pela 

violência92. Cada lado recorreria a aliados externos e a Guerra Civil espanhola (1936-1939) seria 

o capítulo de abertura da Segunda Guerra Mundial. A chegada de Francisco Franco ao poder 

representaria para muitos uma pausa na História constitucional espanhola, até 197893. 

 

3.1. Estudo comparado dos casos alemão e espanhol.  

 

3.1.1. A Ordem Social.  

Quando trabalhamos com Direito Comparado sempre nos vem à mente o ditado ‘Comparar é 

aprender’. Agora que delineamos as condições sócio-econômicas de Alemanha e Espanha em 

retrospectiva desde princípios do século XIX, bem como os principais pontos da História 

constitucional espanhola, podemos passar ao plano da micro-comparação entre os dispositivos da 

Constituição alemã de Weimar (1919) e da Constituição espanhola (1931), destacando 

semelhanças e diferenças. Há inúmeros autores espanhóis que analisaram as influências daquela 

Constituição alemã nesta Constituição espanhola, mas não encontramos uma comparação direta 

entre as duas, pela justaposição de seus textos, pelo que este trabalho se mostra como uma 

contribuição original. 

O primeiro tópico a ser analisado será a Ordem Social. De se notar que este tópico na 

Constituição alemã de Weimar (1919) recebeu especial atenção em razão dos efeitos da Primeira 

Guerra Mundial, como a desmobilização de milhões de soldados alemães, o desemprego e as 

famílias desestruturadas pela perda dos pais - como provedores – nos campos de batalha, deixando 

suas viúvas e filhos órfãos. Ou ainda, dos mutilados pela guerra que dificilmente encontrariam 

trabalho adaptado às suas condições. Estas condições sensibilizaram em muito os constituintes de 

Weimar, que destes temas cuidaram na Parte II – ‘Direitos e Deveres Fundamentais dos alemães’, 

na Seção II – ‘Da vida social’, de onde abordaremos alguns dispositivos. Já a Constituição 

 

91 E ainda “O que a Constituição tinha de liberal foi, de certa maneira, a prova do absurdo de que o princípio 
não tinha já vigência nas consciências nem era viável na realidade histórica espanhola dessas datas”. 
92 Agesta (1978, p. 489) destaca um balanço da violência no país feito nas Cortes Gerais em junho de 1936, 
com “[...]: 150 igrejas destruídas; 251 atacadas ou incendiadas; 269 pessoas assassinadas e 1.280 feridas; 
69 lugares destruídos; 113 greves gerais e 228 parciais”. 
93 Solé Tura (2000, p. 117).  
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espanhola de 1931 cuida em seu Título III, Capítulo II, da ‘Família, economia e cultura’94. Os 

direitos dos espanhóis são topograficamente posicionados no texto anteriormente à organização 

das funções do Estado, sinalizando uma mudança clara na História constitucional espanhola e o 

caráter democrático da Constituição. Seguindo o modelo de Weimar, há um posicionamento do 

constituinte originário espanhol pelo intervencionismo, dirigindo as ações do Estado na proteção 

da família como núcleo fundamental do Estado, como acentuado pela dogmática jurídica da 

época95. Como a Espanha não se envolveu diretamente na Primeira Guerra Mundial, não há que 

se falar em famílias economicamente fragilizadas por morte dos homens provedores em batalha. 

Mas, embora este fator não tenha influenciado diretamente os constituintes espanhóis, o cuidado 

com a família, jovens e idosos chegaram em Espanha pelas inovações do texto alemão. Há que se 

lembrar também dos efeitos causados pela crise econômica de 1929, cuja solução ainda estava 

longe quando da promulgação da Constituição de 1931. Sobre o tema destaca Atienza (2020, 

p.12): 

Fundamentalmente baseada em Weimar, a regulação constitucional da família [...] concretiza 

determinadas questões de importância na sociedade espanhola de 1931 (e que voltariam a ser 

enfrentadas pelo constituinte de 1978): afirmação da igualdade entre os cônjuges e da igualdade 

entre filhos, nascessem ou não dentro do casamento, e proibição de consignar declaração sobre 

legitimidade ou ilegitimidade dos matrimônios ou sobre o estado civil dos pais: definição das 

obrigações dos pais e dos direitos dos filhos; possibilidade de investigação de paternidade; 

reconhecimento constitucional da possibilidade de divórcio por mútuo dissenso ou a pedido de 

qualquer cônjuge que alegue justa causa. 

 

No plano da educação os artigos 120 e 143 da Constituição alemã (1919) encontra 

correspondência no artigo 43 da Constituição espanhola (1931). O artigo 120 destaca a educação 

dos filhos para aperfeiçoamento físico, moral e social, cabendo à Comunidade ou Municipalidade 

– Gemeinde96 – sua fiscalização. O artigo 120 faz menção expressa à educação como “[...] direito 

 

94 Consultar Suanzes-Carpegna, 2020b, p.12. 
95 Na primeira quadra do século XX ainda se encontra o modelo de família patriarcal, com o homem sendo 
o provedor da casa. A família era estruturada em torno do homem, que deveria zelar financeiramente por 
todos: pela mulher que realizava o trabalho doméstico, pelos filhos jovens e pelos idosos. Com o chamado 
às armas, muitos chefes de família morrem nos campos de batalha deixando suas famílias desassistidas. As 
necessidades da guerra causam outra mudança de ordem sociológica, pois as mulheres são chamadas ao 
trabalho nas fábricas de munições e outros insumos. Há, portanto, um avanço muito grande do papel da 
mulher na família, na conquista da igualdade. É neste contexto que o conceito de família monoparental 
começa a evoluir, fortalecendo também a causa feminista pela igualdade de direitos. De se notar que, já em 
1918 às mulheres é concedido o direito ao voto para a Assembleia Constituinte de Weimar. Neste sentido, 
consultar Brunet (1921, p. 134-137) e Holborn (1981, p. 524). 
96 Gemeinde – ou Comuna, Comunidade ou Município - é uma unidade administrativa, mais parecida com 
município. A comunidade pode ser um povoado ou cidade, ou várias aldeias e cidades pequenas que 
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natural dos pais”. O artigo 143 destaca a proteção da juventude, pelo que o poder público do 

Império, Estados e comunas devem se envolver. Já a Constituição espanhola (1931) dispõe sobre 

a família no artigo 43, impondo a obrigação dos pais em “[...] alimentar, assistir, educar e instruir 

seus filhos”, com acompanhamento pelo Estado e sua participação subsidiária. Também trata da 

assistência a enfermos e idosos, proteção à maternidade e infância. O artigo 48 trata do acesso ao 

ensino público em todos os graus de ensino, condicionado pela aptidão e vocação do aluno; a fim 

de reverter o histórico de analfabetismo na Espanha. Da educação da juventude cuidam os 

dispositivos 122 e 143 da Constituição alemã (1919), destacando a proteção contra “[...] o 

abandono moral, intelectual e físico”. Ao Estado e às Comunidades caberia sua criação, 

organização e fiscalização, dispositivos que encontram equivalente no artigo 50, parágrafo 1 da 

Constituição espanhola (1931). 

Da fiscalização do ensino dispõe o artigo 144 da Constituição alemã (1919), pelo estado com 

colaboração das Comunidades, encontrando correspondência com o artigo 50 da Constituição 

espanhola (1931), autorizando as Regiões Autônomas a organizar o ensino, mas sob supervisão 

do Estado. O artigo 148 da Constituição alemã (1919) destaca que o ensino deve se pautar pela 

formação moral, espírito cívico e capacidade profissional, destacando o ‘caráter nacional alemão’ 

e a ‘reconciliação dos povos’ – em direta relação com a guerra, enquanto que o artigo 48 da 

Constituição espanhola (1931) destaca o caráter laico do ensino e a ‘solidariedade humana’, 

dentro de uma ótica progressista. 

O artigo 145 da Constituição alemã (1919) estabelece o princípio da escolaridade obrigatória 

e gratuita, encontrando dispositivo equivalente no artigo 48, parágrafo 2 da Constituição 

espanhola (1931). Nesta mesma linha de reflexão o artigo 146 da Constituição alemã (1919) prevê 

que o poder público em todas as suas instâncias (Império, Estados e Comunidades) auxiliarão os 

pais “[...] dos alunos desprovidos de recursos suficientes”, nos ensinos secundário e superior, “[...] 

até a conclusão dos respectivos cursos”; encontrando dispositivo semelhante no artigo 48, 

parágrafo 3, da Constituição espanhola (1931), quando menciona “[...] facilitar aos espanhóis 

economicamente necessitados o acesso a todos os graus de ensino”, lembrando apenas que as 

ordens de limitação seriam apenas a aptidão ou vocação do aluno. 

Um avanço no Direito de Família foi a igualdade jurídica entre filhos legítimos e ilegítimos, 

de que trata o artigo 121 da Constituição alemã (1919), com direta correspondência com o artigo 

43 da Constituição espanhola (1931), em seu parágrafo 3; aqui prevendo inclusive investigação 

de paternidade no parágrafo 4. Foram previstas inclusive mudanças nas leis de registro público, 

vedando a distinção ou rubricas distintas nos livros de registro. 

 

possuem um conselho municipal comum. A Comunidade tem uma administração, um prefeito, sua própria 
gerência de águas residuais e às vezes a escola. 
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O artigo 132 e 133 da Constituição alemã (1919) dispõe que o cidadão tem o dever de aceitar 

“[...] funções não retribuídas” e “[...] prestar ao Estado e às Comunidades serviços” em harmonia 

com as leis, pelo bem do povo; dispositivo que encontra equivalente no artigo 37 da Constituição 

espanhola (1931), que dispõe que “O estado poderá exigir de todo cidadão sua prestação pessoal 

para serviços civis e militares, na forma da lei”. O artigo 134, na mesma linha, trata de os cidadãos 

serem “[...] obrigados a contribuir com suas faculdades para os encargos públicos”, dispositivo 

sem equivalente na Constituição espanhola (1931). 

No plano da cultura, cuida o artigo 142 da Constituição alemã (1919) das artes e das ciências, 

assegurando-lhe plena liberdade e colocando o Estado como seu protetor e colaborador, pois são 

consideradas expressões da alma nacional; enquanto na Constituição espanhola (1931) estes 

tópicos são tratados nos artigos 45 e 48 da Constituição espanhola (1931), dispondo o artigo 45 

que a “[...] a riqueza artística e histórica do país” devem ser preservados e protegidos pelo Estado, 

como “[...] tesouro cultural da nação” e o artigo 48 que a “[...] cultura é atribuição essencial do 

Estado”. O artigo 45 prevê ainda possibilidade de expropriações para sua defesa. 

 

3.1.2. A ordem Econômica.  

A Ordem Econômica em uma Constituição trata constitucionalmente do regime jurídico da 

propriedade. Desde a Revolução Industrial até as Constituições sociais o regime jurídico da 

propriedade sofreu crescentes restrições de ordem constitucional, sempre buscando atender aos 

interesses da sociedade, em suas múltiplas acepções. A propriedade obriga e deve atender a sua 

função social. Sua nota característica em um sistema capitalista é propiciar a geração de riqueza, 

valor que deve ser conjugado com o conceito de moradia digna. 

A Ordem Econômica na Constituição alemã (1919) é tratada na Seção V – ‘Da vida 

econômica’. O dispositivo que mais nos chama atenção é o artigo 151, que dispõe sobre os vetores 

a serem observados, dentre eles o princípio de justiça, para então enunciar a dignidade da pessoa 

humana. Esta Constituição foi das pioneiras a dispor formalmente sobre este tema, depois também 

formalizado na Lei Fundamental de Bonn (1949). Mesmo sendo uma Constituição social-

democrata, a vida econômica seria pautada pela liberdade econômica individual, bem como pela 

liberdade de comércio e de indústria. Estas liberdades estão diretamente associadas ao artigo 153, 

primeira parte, que garante a propriedade. Estes valores encontraram eco no artigo 46, parte 2, da 

Constituição espanhola (1931), quando dispõe que “A República assegurará a todo trabalhador 

as condições necessárias de uma existência digna”. E como desdobramento jurídico da dignidade 

da pessoa humana, “Sua legislação social regulará: os casos de seguro-doença, acidente, 

desemprego, velhice, invalidez e morte; o trabalho das mulheres e jovens, e especialmente a 

proteção da maternidade; [...]”. O artigo 165, parágrafo 1, da Constituição alemã (1919) dispõe 

sobre a participação dos trabalhadores na gestão das forças produtivas em cooperação com os 
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empregadores97, encontrando dispositivo semelhante no artigo 46, parágrafo 2, parte final, ao 

dispor sobre “[...] a participação dos trabalhadores na direção, administração e nos benefícios da 

empresa, e tudo quanto afete a defesa dos trabalhadores”. Uma redação muito próxima. 

O artigo 152 da Constituição alemã (1919) formalizou o princípio da autonomia da vontade 

nos contratos, vedando a prática da usura e prevendo pena de nulidade aos atos contrários aos 

bons costumes, enquanto a Constituição espanhola (1931) não apresenta dispositivo semelhante, 

mas o tema é tratado pela denominada Lei da Usura ou Lei Azcárate, de 23 de julho de 1908. 

O regime jurídico-constitucional da propriedade é previsto no artigo 153 da Constituição 

alemã (1919), sendo a propriedade garantida pela Constituição. Mas, há previsão de expropriação 

pautada pelo bem-comum mediante justa indenização, salvo exceções previstas em lei. O 

dispositivo é claro sobre o novo conceito de propriedade ao determinar que “A propriedade obriga 

e o seu uso e exercício devem ao mesmo tempo representar uma função no interesse social”. Já 

na Constituição espanhola (1931) o artigo 44 prevê que toda riqueza do país, “[...] seja quem for 

seu dono”, fica sujeita ao interesse nacional – um conceito jurídico indeterminado, prevendo-se 

ainda, no parágrafo 1, que toda classe de bens pode ser expropriada, por utilidade social, mediante 

adequada indenização, e no parágrafo 2 que “Com os mesmos requisitos a propriedade poderá ser 

socializada”. A repartição e o uso do solo são previstos no artigo 155 da Constituição alemã 

(1919), visando assegurar aos alemães e suas famílias habitação salubre. Há previsão de 

expropriação de imóveis para suprir carências de alojamento, e para “[...] promover a colonização 

e o aproveitamento dos baldios ou para o progresso da agricultura”. E ainda, que “O cultivo e a 

exploração do solo constituem um dever do proprietário para com a coletividade. A mais valia 

deve ser utilizada em benefício da coletividade”. Não encontramos dispositivo semelhante no 

texto constitucional, mas a matéria foi tratada na Lei da Reforma Agrária da Espanha, de 09 de 

setembro de 193298. 

O artigo 156 da Constituição alemã (1919) dispõe que “Mediante indenização e por analogia 

com as disposições relativas à expropriação, o Império pode, por lei, converter em propriedade 

da coletividade as empresas econômicas privadas suscetíveis de serem socializadas”, enquanto o 

artigo 44 da Constituição espanhola (1931) prevê no parágrafo 5 que “O Estado poderá intervir 

por lei na exploração e coordenação de indústrias e empresas [...]”, não se admitindo em nenhum 

caso o confisco de bens. 

O regime jurídico do trabalho encontra previsão no artigo 157 da Constituição alemã (1919), 

ficando “[...] sob especial proteção do Império”, enquanto o artigo 46 da Constituição espanhola 

 

97 Artigo 165, parte 1 - “Os trabalhadores e empregados serão convocados a participar, em pé-de-igualdade 
e cooperação com os empregadores, na regulação dos salários e condições de trabalho bem como no 
desenvolvimento econômico das forças produtivas”.  
98 Sobre a questão agraria na Segunda República espanhola (1931-1936), consultar Robledo (2020). 
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(1931) prevê que o trabalho “[...] é uma obrigação social e gozará da proteção das leis”. Ainda 

relativo a este regime jurídico, há que se comentar da sindicalização, tema tratado no artigo 159 

da Constituição alemã (1919), “[...] para defesa e melhorias das condições de trabalho e de vida”; 

enquanto o tema encontra dispositivo semelhante no artigo 39 da Constituição espanhola (1931), 

“[...] para os distintos fins da vida humana”99. 

Da segurança social cuida o artigo 161 da Constituição alemã (1919), para “[...] conservação 

da saúde e da capacidade de trabalho, proteção da maternidade e prevenção dos riscos da idade, 

da invalidez e das vicissitudes da vida”; encontrando dispositivos semelhantes nos artigos 43, 

parágrafo 6 – “O Estado prestará assistência aos enfermos e idosos e proteção à maternidade e à 

infância, fazendo sua a <<Declaração de Genebra>> ou carta dos direitos da criança”, e artigo 46, 

parágrafo 2 – “A República assegurará a todo trabalhador as condições necessárias de uma 

existência digna. Sua legislação social regulará: os casos de seguro-doença, acidente, 

desemprego, velhice, invalidez e morte, [...]”. 

Finalmente, os artigos 162 e 163 da Constituição alemã (1919), quando tratam de uma 

regulação internacional do regime jurídico dos trabalhadores e de um conjunto de direitos sociais 

para a classe trabalhadora da humanidade – a teor do discurso de Asúa sobre um projeto 

civilizatório, e do dever moral de “[...] empregar suas forças intelectuais e físicas para o bem da 

coletividade”. Também aqui cuida-se do seguro-desemprego ao dispor “Na falta de trabalho 

apropriado, deve-lhe ser assegurado o seu sustento”; não encontram disposição semelhante na 

Constituição espanhola (1931). 

Franca Filho (2020, p. 3) resume bem o desafio enfrentado ao se construir um Estado Social e 

democrático de Direito:  

[...] hoje a tarefa mestra do Estado Social e Democrático de Direito é “superar as desigualdades 

sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social”. Para atingir 

tal fim, é basilar um certo intervencionismo do Estado na sociedade, mediante eficazes formas de 

assistência e previdência sociais, cabendo à legislação ordinária, às decisões judiciais e aos atos 

administrativos do governo preencher de conteúdo concreto essa ação. O grande desafio do 

Estado Social e Democrático de Direito é, portanto, conjugar, de modo preciso e equilibrado, a 

liberdade individual e o abstencionismo estatal com a segurança social e o intervencionismo. 

 

 

 

99 Da expansão do movimento operário neste período à luz da liberdade de associação, consultar Agesta 
(1978, p. 416). 
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Tabela de Justaposição 

 

CONSTITUIÇÃO ALEMÃ  
DE 11 DE AGOSTO DE 1919 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
ESPANHOLA  

DE 09 DE DEZEMBRO DE 1931 

Preâmbulo Preâmbulo 

O povo alemão, uno em seus componentes étnicos e 
animado da vontade de renovar e consolidar o seu 
Império, na liberdade e na justiça, de contribuir para 
a paz dentro e fora de suas fronteiras e de trabalhar 
para o progresso social, estabelece a Constituição 
seguinte:  

Como Presidente das Cortes Constituintes, e em seu 
nome, declaro solenemente que estas, em uso da 
soberania de que estão investidas, decretaram e 
sancionaram o seguinte: 
Espanha, no uso de sua soberania, representada pelas 
Cortes Constituintes, decreta e sanciona esta 
Constituição. 

PARTE II — DIREITOS E DEVERES 
FUNDAMENTAIS DOS ALEMÃES 

 
CAPÍTULO II – Família, economia e cultura 

Seção II — Da vida social - 

Art. 120. A educação dos filhos em vista do 
aperfeiçoamento físico, moral e social é o dever 
supremo e constitui direito natural dos pais, incumbe 
à comunidade política cuidar de sua fiscalização. 

 

Art. 143. Para a educação da juventude existem 
estabelecimentos públicos. O Império, os Estados e 
as comunas colaboram na sua organização. 

 

Art. 144. O ensino no seu conjunto está sob 
fiscalização do Estado, que a isso pode associar as 
comunas. 

 

 

 

Art. 148. O ensino ministrado em todas as escolas 
visa ao desenvolvimento da formação moral, do 
espírito cívico e da capacidade individual e 
profissional, em conformidade com o caráter 
nacional alemão e com a reconciliação dos povos. 

 

 

 

Art. 43. A família está sob a salvaguarda especial do 
Estado. [...]. 

(1) Os pais estão obrigados a alimentar, assistir, educar 
e instruir seus filhos. O estado velará pelo 
cumprimento destes deveres e se obriga 
subsidiariamente a sua execução. 

 
 
 
Art. 50. [...]. (1) O Estado exercerá a suprema 
fiscalização em todo o território nacional para 
assegurar o cumprimento das disposições contidas 
neste artigo e nos anteriores. 
 
 
Art. 48 [...]. 
(4) O ensino será laico, fará do trabalho o eixo de sua 
atividade metodológica e se inspirará nos ideais de 
solidariedade humana. 
 
 
 
 
Art. 43. [...].  
(3) Os pais tem para com os filhos havidos fora do 
matrimônio os mesmos deveres que em respeito aos 
nascidos nele. 
(4) As leis civis regularão a investigação de 
paternidade. 
(5) Não se poderá consignar declaração alguma sobre 
a legitimidade ou ilegitimidade dos nascimentos nem 
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Art. 121. A lei deve assegurar aos filhos ilegítimos 
as mesmas condições de desenvolvimento físico, 
moral e social dos filhos legítimos. 

sobre o estado civil dos pais, nas atas de inscrição, nem 
em qualquer filiação. 
 

Art. 122. A juventude deve ser protegida contra a 
exploração e o abandono moral, intelectual e físico. 
O Estado e as comunas têm o dever de criar as 
instituições adequadas necessárias. 

Art. 143. Para a educação da juventude existem 
estabelecimentos públicos. O Império, os estados e 
as comunas colaboram na sua organização. 

Art. 46. 
2. [...] ; o trabalho da mulher e dos jovens, [...]. 
 
 
Art. 50. [...]. (1) O Estado exercerá a suprema 
fiscalização em todo o território nacional para 
assegurar o cumprimento das disposições contidas 
neste artigo e nos anteriores. 

Art. 132. Todo cidadão tem o dever de aceitar 
funções não retribuídas, nos termos da lei. 

Sem norma constitucional.correspondente. 

Art. 133. Todos os cidadãos são obrigados a prestar 
ao Estado e às comunas serviços em harmonia com 
as leis. 

Art. 37. O Estado poderá exigir de todo cidadão sua 
prestação pessoal para serviços civis e militares, na 
forma da lei. 

Art. 134. Todos os cidadãos são obrigados a 
contribuir conforme as suas faculdades para os 
encargos públicos, em harmonia com as leis. 

Sem norma constitucional correspondente. 

Art. 142. As artes, as ciências e o seu ensino são 
livres. Incumbe ao Estado protegê-las e contribuir 
para o seu desenvolvimento. 

Art. 48. O serviço da cultura é atribuição essencial do 
estado, e o prestará mediante instituições educativas 
enlaçadas pelo sistema de ensino unificado. 
Art. 45. Toda a riqueza artística e histórica do país, 
seja quem for seu dono, constitui tesouro cultural da 
Nação e estará sob a salvaguarda do Estado, que 
poderá proibir sua exportação e alienação e decretar as 
expropriações legais que estimar oportunas para sua 
defesa. O Estado organizará um registro da riqueza 
artística e histórica, assegurará sua zelosa custódia e 
atenderá sua perfeita conservação. 

(1) O Estado protegerá também os lugares notáveis por 
sua beleza natural ou por seu reconhecido valor 
artístico ou histórico.  

Art. 145. O Estado assegura o princípio da 
escolaridade obrigatória. [...]. São gratuitas a 
instrução e a assistência escolar nas escolas 
populares e de aperfeiçoamento. 

Art. 48 [...]. 
(2) O ensino primário será gratuito e obrigatório. 

Art. 146. O ensino público deve obedecer a um plano 
orgânico. [...]. O Império, os Estados e as comunas 
prestarão o necessário auxílio aos pais dos alunos 
desprovidos de recursos suficientes e dignos de 
ascenderem ao ensino secundário e superior, até a 
conclusão dos respectivos 

cursos. 

Art. 48 [...]. 
(3) A República legislará no sentido de facilitar aos 
espanhóis economicamente necessitados o acesso a 
todos os graus de ensino, a fim de que não se ache 
limitado mais que pela aptidão ou vocação. 

Seção V — Da vida econômica. - 

Art. 151. A organização da vida econômica deverá 
realizar os princípios de justiça, tendo em vista 

Art. 44. [...]. 
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assegurar a todos uma existência conforme a 
dignidade humana. Dentro destes limites deve ser 
assegurada a liberdade econômica individual. É 
garantida a liberdade de comércio e indústria em 
harmonia com as leis do Império. 

 

Artigo 165, parágrafo 1: Os trabalhadores e 
empregados serão convocados a participar, em pé-
de-igualdade e cooperação com os empregadores, na 
regulação dos salários e condições de trabalho bem 
como no desenvolvimento econômico das forças 
produtivas. As organizações formadas por ambos os 
lados e seus acordos mútuos serão reconhecidos. 

(5) O Estado poderá intervir por lei na exploração e 
coordenação de indústrias e empresas quando assim 
exigirem a racionalização da produção e os interesses 
da economia nacional. 
Art. 46. [...]  
 
(2) A República assegurará a todo trabalhador as 
condições necessárias de uma existência digna. Sua 
legislação social regulará: os casos de seguro-doença, 
acidente, desemprego, velhice, invalidez e morte; o 
trabalho das mulheres e jovens, e especialmente a 
proteção da maternidade; a jornada de trabalho e o 
salário mínimo e familiar; as férias anuais 
remuneradas; as condições do trabalhador espanhol no 
estrangeiro; as instituições de cooperação; a relação 
econômico-jurídica dos fatores que integram a 
produção, a participação dos trabalhadores na direção, 
administração e nos benefícios da empresa, e tudo 
quanto afete a defesa dos trabalhadores. 
 
Art. 33. Toda pessoa pode escolher livremente sua 
profissão. É reconhecida a liberdade de indústria e 
comércio, salvo as limitações que, por motivos 
econômicos e sociais de interesse geral, imponham as 
leis. 

Art. 152. Nas relações econômicas a liberdade 
contratual só vigora nos limites da lei. É proibida a 
usura. São nulos os atos contrários aos bons 
costumes. 

Sem norma constitucional correspondente. 
O tema é tratado na Lei de Usura ou Lei Azcárate, de 
23 de julho de 1908, ainda em vigor. 

Art. 153. A Constituição garante a propriedade. O 
seu conteúdo e os seus limites resultam da lei. A 
expropriação tem de ser determinada pelo bem 
comum e dá-se em virtude de disposições legais e 
mediante justa indenização, exceto nos casos 
declarados na lei. Havendo litígio acerca da 
quantidade da indenização, permite-se o recurso aos 
tributos ordinários, salvo disposição de lei do 
Império em contrário. 

A propriedade obriga e o seu uso e exercício devem 
ao mesmo tempo representar uma função no 
interesse social. 

Art. 44.  Toda a riqueza do país, seja quem for seu 
dono, está subordinada aos interesses da economia 
nacional e afeta à manutenção dos encargos públicos, 
com apoio na Constituição e nas leis. 

(1) A propriedade de toda classe de bens poderá ser 
objeto de expropriação forçada por causa de utilidade 
social mediante adequada indenização, a menos que 
disponha outra coisa uma lei aprovada pelos votos da 
maioria absoluta das Cortes. 

(2) Com os mesmos requisitos a propriedade poderá 
ser socializada. 

Art. 155. O Estado tem o direito e a obrigação de 
regular a repartição e utilização do solo, evitando 
quaisquer abusos, e com a objetivo de assegurar a 
todos os alemães uma habitação salubre e a todas as 
famílias, especialmente às mais numerosas, um lar 
independente e um centro de atividade econômica 
correspondente às suas necessidades. 

Podem ser expropriados os imóveis cuja aquisição 
seja necessária para acudir às carências de 

 
 
 
 
 
 
O uso da terra não foi tratado constitucionalmente. 
Para este intento foi editada a Lei de Reforma Agrária 
da Espanha, de 09 de setembro de 1932. 
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alojamento, para promover a colonização e o 
aproveitamento dos baldios ou para o progresso da 
agricultura. 

O cultivo e a exploração do solo constituem um 
dever do proprietário para com a coletividade. A 
mais valia deve ser utilizada em benefício da 
coletividade. 

Todas as riquezas do solo e do subsolo e todas as 
forças naturais suscetíveis de utilização económica 
estão sob a fiscalização do Estado. 

Art. 156. Mediante indenização e por analogia com 
as disposições relativas à expropriação, o Império 
pode, por lei, converter em propriedade da 
coletividade as empresas econômicas privadas 
suscetíveis de serem socializadas. 

Art. 44 [...]. 
(5) O Estado poderá intervir por lei na exploração e 
coordenação de indústrias e empresas [...]. 
(6) Em nenhum caso se imporá a pena de confisco de 
bens. 

Art. 157. O trabalho está sob proteção especial do 
Império. O Império instituirá um direito do trabalho 
uniforme. 

Art. 46. O trabalho, em suas diversas formas, é uma 
obrigação social e gozará da proteção das leis. 

Art. 159. É garantida a liberdade de associação para 
defesa e melhoria das condições de trabalho e de 
vida. 

São nulas quaisquer convenções ou atos destinados 
a limitar ou impedir o exercício desta atividade. 

Art. 39. Os espanhóis poderão associar-se ou 
sindicalizar-se livremente para os distintos fins da vida 
humana, conforme as leis do Estado. 
Os Sindicatos e Associações estão obrigados a 
inscrever-se no Registro público correspondente, na 
forma da lei. 

Art. 161. O Império promoverá a criação de um 
sistema geral de segurança social, para conservação 
da saúde e da capacidade de trabalho, proteção da 
maternidade e prevenção dos riscos da idade, da 
invalidez e das vicissitudes da vida. 

Art. 43. [...]. 
(6) O Estado prestará assistência aos enfermos e 
idosos e proteção à maternidade e à infância, fazendo 
sua a <<Declaração de Genebra>> ou carta dos 
direitos da criança. 

Art. 162. O Império procurará obter uma 
regulamentação internacional da situação jurídica 
dos trabalhadores que assegure ao conjunto da classe 
operária da humanidade um mínimo de direitos 
sociais. 

Sem norma constitucional correspondente. 

Art. 163. Sem prejuízo da sua liberdade individual, 
todos os cidadãos têm o dever moral de empregar as 
suas forças intelectuais e físicas para o bem da 
coletividade. 

Deve ser dada a cada cidadão a possibilidade de 
granjear os meios de vida pelo seu trabalho. Na falta 
de trabalho apropriado, deve-lhe ser assegurado o 
seu sustento. 

Sem norma constitucional correspondente. 

  

 



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 38 

4. Conclusões.  

Após demonstrar as transformações sócio-econômicas ocorridas na Europa com as 

Revoluções Industrial e Francesa, com os movimentos operários que surgiriam, bem como os 

seus impactos na vida das pessoas ao longo do século XIX, acreditamos ter logrado êxito em 

traçar o percurso do Estado Liberal ao Estado Social e democrático de Direito. As nações mais 

industrializadas da Europa no período compreendido entre os séculos XVIII-XX, Inglaterra e 

Alemanha, estiveram à frente destas transformações e influenciaram os países vizinhos. No centro 

europeu, contudo, o destaque fica com a Alemanha, pois o processo de unificação como 

conduzido pela Prússia deu espaço para o Zollverein, e daí para a aceleração da industrialização 

dos Estados germânicos e depois para a unificação da Alemanha. As deficiências do Estado liberal 

haviam sido bem assinaladas em 1848 com o ‘Manifesto’ de Karl Marx. No caso alemão, o 

modelo de solução seria definido somente em 1919 com a Constituição de Weimar.  

No caso espanhol, do surgimento de seu constitucionalismo com a Constituição de Cádiz 

(1812) à Constituição de 1931, inaugurando a Segunda República espanhola, um percurso 

semelhante foi percorrido, com enfrentamento de liberais e conservadores, com Constituições 

sem efeito prático, com desigualdades sociais que se agravaram e cujos efeitos eclodiram em 

quase sincronia com o que ocorrera na Alemanha. Era a modernidade nas relações sócio-

econômicas que estava por chegar à Espanha. A Monarquia esgotara-se nas práticas oligárquico-

caciquistas e as transformações se impunham por um movimento exógeno. Com a proclamação 

da Segunda República, o pioneirismo do constitucionalismo social alemão chegava à Península 

Ibérica através do trabalho de acadêmicos e estudiosos da dogmática alemã, durante o processo 

constituinte. A Espanha se alinhava ao que havia de mais moderno em dogmática constitucional, 

sinalizando assim a abertura de seu Direito ao Direito Internacional. 

Ao elaborarmos a Tabela de Justaposição no plano da micro-comparação, privilegiamos os 

títulos da Ordem Social e Econômica e buscamos dispositivos ou redações semelhantes nas 

Constituições alemã (1919) e espanhola (1931). Que a Constituição alemã (1919) tinha sido 

referência já o tínhamos constatado em algumas obras de referência sobre o tema, mas em 

comentários pontuais. Com a justaposição verificamos que inúmeros vocábulos da Constituição 

alemã (1919) se repetem na Constituição espanhola (1931), pelo que podemos afirmar que ao 

seguir a dogmática alemã a Espanha assimilou formalmente o resultado prático da evolução 

constitucional e sócio-econômica alemã do século XIX, buscando para si um modelo de solução 

que havia sido pensado para aquela sociedade. Um modelo de solução que, com ajustes, poderia 

ser aplicado na Espanha porque se apresentava como um modelo de solução de aplicação 

universal, diante da crise social que se mostrava em inúmeros países. 
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Finalmente, notamos que a Constituição de Weimar (1919) influenciou no período as 

Constituições espanhola (1931), portuguesa (1933) e brasileira (1934). A Constituição alemã de 

Weimar (1919) foi uma das pioneiras na tutela da dignidade da pessoa humana, numa mensagem 

clara de repúdio ao autoritarismo. E após a Segunda Guerra Mundial, seus valores seriam 

espelhados na Lei Fundamental de Bonn (1949), novamente com a dignidade da pessoa humana 

se destacando no texto constitucional, em repúdio ao totalitarismo nazi-fascista e sinalizando a 

importância dos Direitos Sociais para o fortalecimento do Estado Social e democrático de Direito. 

Sua presença, conquanto contida pelo nazi-fascismo e suas variantes, regressaria mais tarde no 

pós-Segunda Guerra Mundial nas Constituições portuguesa de 1976, espanhola de 1978 e 

brasileira de 1988. Portanto, compreender a História sócio-econômica e o constitucionalismo 

europeu do século XIX e algumas de suas Constituições é fundamental para compreendermos o 

tempo em que vivemos, em boa medida ainda sob a sombra da Constituição de Weimar. 
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