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1. COMO SURGIU O GOVERNO REPRESENTATIVO 

 

a) O caráter dramático da experiência inglesa no século XVII 

 

O governo representativo surgiu na Inglaterra no século XVII, em 

meio a uma luta sem quartel, guerra civil, condenação de um monarca à 

morte, abolição da monarquia, experiência de governo ditatorial, enfim 

como uma alternativa a uma situação muito concreta. Nessas 

circunstâncias, não se pode dizer que haja saído pronto e acabado da cabeça 

de ninguém. 

O conflito que se instaurou na Inglaterra era de índole religiosa. 

Embora tivesse rompido com o Papa em 1534, Henrique VIII (nascido em 

1491; reinou de 1507 a 1547) não teria oportunidade de dar feição diferente 

da tradicional à Igreja nacional que instaurou, denominando-a de 

Anglicana. Tal viria a ocorrer durante o longo reinado (1558 a 1603) de 

Elisabete I. 

Sob Elisabete, a Igreja Anglicana adota os princípios da Reforma, 

basicamente do calvinismo. Contudo, a feição exterior de sua organização 

permanecia a mesma. Ainda que formalmente seu chefe fosse o monarca, 

manteve-se a hierarquia precedente e a própria denominação (bispos). Esse 

aspecto, aparentemente secundário, provocou grande reação, ensejando o 

surgimento de outras muitas igrejas protestantes com diversas 

denominações. Como aspiravam á "pureza" no acatamento aos princípios 

da Reforma, inclusive em matéria de organização eclesiástica, foram 

genericamente chamados de puritanos, se bem que no mencionado período 

da história inglesa tenham sido batizados de dissenters (dissidentes). 

No processo de afirmação da Igreja Anglicana, Elisabete I perseguiu 

ferozmente aos católicos, em revide à hostilidade que merecera de sua 

parte. Sua irmã, que a precedera no trono (Maria I), buscou reaproximar-se 

de Roma. O Papa, por sua vez, não recuou nem mesmo diante da violência 

para impedir a ascensão de Elisabete. O certo é que, ao longo dos seus 45 
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anos de reinado extinguiu de fato a presença de católicos. Recusou-se 

também a aceitar a proliferação de outras igrejas protestantes, mobilizando-

se contra os "dissenters". Mas aqui não teve o mesmo sucesso. Ao fim de 

seu reinado a maioria estava convertida ao protestantismo, ainda que 

subdividida em diversas igrejas, além da Anglicana. 

Os incidentes com a Escócia, naquele período, evidenciam o temor 

que a Casa Reinante tinha em relação à possibilidade de reintrodução do 

catolicismo, com a morte de Elisabete. Não tendo descendência, a coroa 

passaria para os Stuart, que reinavam na Escócia. Ali a maioria da 

população havia se convertido ao protestantismo, dando nascedouro á 

Igreja Presbiteriana, durante largo período a principal confissão de 

inspiração calvinista. Apesar dessa realidade, a rainha, Mary Stuart, 

converte-se ao catolicismo e Elisabete trata de obriga-la a renunciar ao 

trono da Inglaterra, em favor do filho. Admitia que viesse a tornar-se rei da 

Inglaterra, como de fato aconteceu. 

Se bem os incidentes entre as duas rainhas tenham sido entremeados 

de disputas de outra índole - aliás muito exploradas pelo cinema –, a 

questão central dizia respeito à religião. Elisabete acabaria condenando 

Mary Stuart à morte e ordenando a sua execução em 1587. Os grandes 

traumas vividos pela Inglaterra no ciclo posterior justificam plenamente a 

importância que Elisabete atribuía à questão religiosa e a tenacidade com 

que buscou a consolidação da Igreja Anglicana. 

A Casa Stuart – que substituiu aos Tudor – agravou o conflito 

religioso e deu origem a uma disputa com o Parlamento. A confluência dos 

dois movimentos levou o país à guerra civil e à abolição da monarquia. 

Como não chegou a ser encontrada uma alternativa durável, os Stuart 

voltaram ao poder. Insistindo nos mesmos erros, ensejaram a Revolução 

Gloriosa de 1688 que encerrou de vez com a possibilidade do monarca 

inglês professar outra religião que não a adotada oficialmente. Semelhante 

dispositivo acabou por exigir a ascensão de uma outra Casa Real, o que se 

deu a partir de 1714. 

Elisabete I foi substituída por Jaime I (reinou de 1603 a 1625). Este 

arrefeceu o combate aos católicos, tentando mesmo que fossem tolerados e 

que se restaurassem as relações com Roma. Mas não chegou a precipitar os 

acontecimentos. David Hume (1711/1776), em sua História da Inglaterra 

(vol. IV) afirma que Jaime I reforçou a autoridade da Igreja Anglicana mas 

era menos contrário à Igreja de Roma que Elisabete, "e, gradualmente, 

reduziu o rigor das leis dirigidas contra aquela Igreja. Mas os efeitos dessas 

disposições não favoreceram a conclusão do seu reinado". 

Ao defrontar-se com a eminência da morte, converteu-se ao 

catolicismo e documentou em carta essa conversão, documento que o seu 

filho e herdeiro cometeu a temeridade de divulgar. Carlos I assumiu com a 
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morte de seu pai (em 1625), casou-se com uma católica, irmã do rei da 

França (Luís XIII) e logo entrou em conflito com o Parlamento, muito 

provavelmente devido ao fato de que esta instituição encontrava-se 

firmemente em mãos dos protestantes. 

Entre os documentos que costumam ser arrolados como parte 

integrante dos textos básicos que instruem o processo de consolidação do 

governo representativo, na Inglaterra, costuma-se incluir a denominada 

Petition of Right, de 1628. Esta Petição --que por sua importância 

transcreve-se ao fim do tópico-- destinou-se a obter de Carlos I a não 

imposição de tributos à população sem a audiência do Parlamento e a por 

cobro ao clima de violência instaurado no país, quando os desafetos do 

monarca eram presos e até executados sem o devido respeito às práxis 

legais. O Parlamento enfatiza que não aspira a quaisquer privilégios mas 

apenas o respeito àqueles direitos consagrados pelos ancestrais. 

A questão da convivência entre os dois Poderes afetava 

especialmente o Monarca, na medida em que, a vigência de novos tributos 

dependia de autorização expressa do Parlamento. Também o respeito a 

direitos fundamentais que, mais tarde, seriam a nota distintiva do governo 

representativo, isto é, o fim da monarquia absoluta e sua substituição pelo 

que passou a chamar-se de monarquia constitucional. 

Ainda que o Parlamento haja formado unanimemente em torno da 

Petição de Direito, acolhida com entusiasmo pela população, Carlos I 

relutou em firmá-la. Empenhou-se em obstá-la na Casa dos Lordes, sem 

sucesso. Ainda assim, ao invés de simplesmente sanciona-la, optou por dar-

lhe um despacho evasivo. A Câmara dos Comuns recusou essa solução. 

Finalmente, Carlos I aquiesceu em firmar a Petição de Direito. A 

esse propósito, Hume escreve o seguinte: "Pode-se afirmar, sem exagero, 

que a concordância do rei com a Petição de Direito representa mudança de 

governo de tal ordem que equivale a uma Revolução" (1) Na verdade, a 

Inglaterra teria que esperar nada menos que 60 anos para ver-se livre do 

fantasma da restauração do absolutismo, graças à Revolução Gloriosa de 

1688. 

Longe de respeitar os compromissos assumidos, logo adiante Carlos 

I instaurou governo pessoal. Em 1640 vê-se obrigado a convocar o 

Parlamento mas tendo este se recusado a fazer-lhe concessões, dissolve-o 

após três semanas. Contudo, ainda em fins daquele mesmo ano, convoca-o 

novamente o que somente contribui para agravar o conflito. Entre outras 

coisas, o rei tenta sem sucesso prender parlamentares oposicionistas. O 

clima no país é de guerra civil. A família real abandona Londres em 1641. 

No ano seguinte dão-se os primeiros grandes combates entre as forças leais 

a Carlos I e os partidários do Parlamento. 



 6 

Com maior ou menor intensidade, a guerra civil prossegue. No início 

de 1646, Carlos I considera-se derrotado, rende-se e é encarcerado. Ainda 

assim, suas tropas oferecem resistência para serem finalmente derrotadas 

em fins de 1648. Carlos I é decapitado a 30 de janeiro de 1649. A 

monarquia é abolida na Inglaterra. 

A 19 de maio o Parlamento aprova a seguinte disposição: "é 

declarado e estabelecido pelo presente Parlamento, em decorrência de sua 

própria autoridade, que o povo da Inglaterra, para todos os domínios e 

territórios onde quer que se encontre, são e serão com isto constituído, 

estabelecido e confirmado tornar-se uma Comunidade e Estado Livre e 

doravante será governado como Comunidade e Estado Livre pela suprema 

autoridade da nação, os representantes do povo no Parlamento ... sem 

qualquer Rei ou Casa dos Lordes".  

Como de fato o "governo parlamentar" não chegou a funcionar, 

vigorando na prática uma ditadura, exercida diretamente pelo detentor do 

Executivo, nunca se obteve efetivamente  maior concordância quanto à 

forma de denominar aquele regime. Alguns autores o designam diretamente 

de República. Mas como esta viria a assumir uma feição determinada, em 

certa medida assemelhada à monarquia constitucional --substituído o Rei 

por um Presidente temporário--, a denominação não parece apropriada. 

A partir deste momento e no decurso da década seguinte aparecem as 

principais questões que impuseram a necessidade de uma doutrina do 

governo representativo, capaz de unificar o ponto de vista da elite e 

resolver em definitivo a situação. Entretanto, a doutrina somente seria 

formulada nos anos oitenta. Foi necessário vivenciar a reintrodução da 

monarquia, a tentativa de conviver com a Casa de Stuart, assistir à ascensão 

de um rei católico e ter que organizar a sua derrubada a fim de evitar viesse 

a ser perpetuada tal situação. (2) 

 

b) Questões emergentes que levaram  

     à doutrina do governo representativo 

 

Apesar de que as questões consideradas hajam sido evidenciadas na 

década de cinqüenta, somente muito mais tarde seriam enfrentadas e 

adequadamente solucionadas. São as seguintes: 

a) A morte do Rei e a instauração do Commonwealth determinaram a 

formal entrega do poder ao Parlamento. Este, entretanto não encontraria a 

maneira de exercê-lo. Os problemas pendentes eram diversificados e 

agudos: as disputas religiosas; a presença de efetivo militar numeroso, que 

não podia ser desmobilizado em face da ameaça de invasão pelo partidários 

de Carlos Stuart, o filho mais velho de Carlos I, existentes no exterior, 

contando certamente com apoios internos; o clamor pela redução de 
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impostos, etc. Devido à inoperância da instituição, o comandante do 

exército, Oliver Cromwell (1599/1658), dissolve-o em abril de 1653 e 

convoca novo Parlamento, que tampouco funciona. 

b) A inoperância do novo Parlamento seria atribuída à 

heterogeneidade de sua composição religiosa formando-se uma legislatura 

integrada apenas por dissenters o que não alterou sua atuação. A 20 de 

abril de 1653 Cromwell o dissolve. O poder passa abertamente ao Exército. 

c) Convencido de que a experiência de cerca de cinco anos da 

existência do Commonwealth em mãos do Parlamento não dera certo, 

Cromwell decide reunir o que chamou de Nominated Assembly, 

constituída por gente de sua confiança. Este arremedo de Parlamento 

proclama-o Lord Protetor a 16 de dezembro de 1653. 

 

Duas são as questões emergentes: 1ª) fixar as atribuições do 

Parlamento e da instituição que responde pelo governo (a necessidade desta 

distinção tornou-se patente); e, 2ª) como deve ser a composição do 

Parlamento, isto é, quem deve dispor do direito de fazer-se representar. 

Apesar de que as questões em apreço aparecem sob Cromwell, seu 

pleno amadurecimento somente ocorrerá  quando se torna patente que a 

solução ensejada pela Commonwealth não se revelou duradoura. Em 

conseqüência, foi restaurada a monarquia e os Stuart, voltando ao poder, 

tornaram patente não haver aprendido a lição que deveria decorrer da 

decapitação de Carlos I. 

Das iniciativas adotadas naquele período (Cromwell) , cumpre 

destacar a importância do Ato de Navegação promulgado em 1652, 

segundo o qual os navios ingleses passam a dispor do monopólio do 

transporte das mercadorias importadas pelo país. A iniciativa coroa a 

política posta em prática por Elisabete destinada a tornar a Inglaterra uma 

grande nação comercial. Ainda que na fase subsequente, durante a 

restauração da monarquia, a providência haja sido revogada, o princípio 

marca uma orientação básica da vida econômica do país. Restaurada mais 

tarde, vigorou até a Era Vitoriana, quando o mercantilismo é abandonado 

em prol do chamado livre cambismo. O fato de que haja apontado ao país 

projeto efetivamente grandioso e mobilizador, talvez explique a 

permanência do governo de Cromwell, na medida em que só atendia a uma 

das exigências de toda a movimentação que havia levado à guerra civil (a 

posse do poder por um protestante), desde que não conseguiu estabelecer 

convivência com o Parlamento. Contudo, aquele impulso não seria 

suficiente para dar surgimento a uma nova Casa Reinante, como chegou a 

pretender, sem resultado. 

 

c) A restauração da monarquia e a 
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    Revolução Gloriosa 

 

Cromwell faleceu em 1858. Deixou a indicação do filho para 

substituí-lo, mas por esse meio não viria a ser alcançada situação estável. 

Na medida em que o governo deixa de inspirar confiança, cresce o 

movimento pela restauração monárquica. Afinal a liderança política firma 

um acordo com o herdeiro do trono (o filho mais velho de Carlos I, exilado 

na França), no qual se comprometia a respeitar as prerrogativas do 

Parlamento. E, assim, em 1660, inicia-se o reinado de Carlos II. Muitos 

partidários de Cromwell foram perseguidos e até massacrados. Mesmo uma 

glória da Inglaterra, como o grande poeta Milton, chegou a ser condenado à 

morte, condenação que não se cumpriu pela repulsa provocada não só na 

Inglaterra como em toda a Europa. Os dissenters emigram em massa para a 

América. 

Carlos II reinou até 1685. Era declaradamente católico mas parece 

haver percebido que a ascendência da Igreja Anglicana era irreversível. 

Logo no começo do reinado tentou formalizar a suspensão da perseguição 

aos católicos, dispondo-se a beneficiar igualmente aos dissenters. Mas o 

Parlamento valeu-se da circunstância para explicitar que a restauração não 

compreendia o restabelecimento da prerrogativa real de legislar. As 

relações entre os dois poderes acomodaram-se ao longo das duas primeiras 

décadas do novo arranjo. Atribui-se tal resultado à longa predominância 

alcançada pelos tories no Parlamento. Acontece que em fins da década de 

setenta os whigs conquistam a maioria e suscitam o problema da sucessão. 

O herdeiro natural era o irmão do Rei (Jaime), católico fervoroso e que 

francamente acreditava no renascimento do catolicismo, encontrando-se 

evidências de que negociava o apoio de Luís XIV, rei da França, para 

aquele propósito. Os whigs apresentam moção no sentido de excluí-lo da 

sucessão. Reacendem-se as questões que haviam levado à extinção da 

monarquia. Carlos II reage violentamente e promove, em 1681, o exílio do 

mais destacado líder whig (Lorde Shafsterbury). Esse passo, como veremos 

logo adiante, iria selar a sorte do reinado seguinte. 

Com a morte de Carlos II (1685), sobe ao Trono, com o nome de 

Jaime II, o irmão do Rei falecido e que rapidamente revelou não se ter dado 

conta das transformações ocorridas no país. Reuniu o Parlamento uma 

única vez, logo ao empossar-se. Desinteressou-se de estabelecer bom 

relacionamento com a instituição quando esta recusou dar-lhe recursos para 

manter e ampliar o Exército bem como a revogação da Lei de habilitação, 

que proibia a nomeação de católicos para cargos públicos. Revelando-se 

obstinado na conquista de seus objetivos, empreendeu uma tentativa de 

restaurar o poder absoluto do Rei. Revogou a exigência dos servidores 

prestarem um juramento que os caracterizava como protestantes e fieis ao 

Parlamento, expediente que imaginou lhe permitiria preencher cargos 
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chaves com católicos. Reconstituiu um órgão que lhe facultava intervir na 

Igreja Anglicana chegando mesmo a instaurar processo contra os principais 

bispos, que entretanto acabaram absolvidos. E, assim, acabou isolado. 

Sendo as suas duas filhas protestantes, a mais velha (Maria), casada 

com Guilherme de Orange --alto dignatário na Holanda, ainda que não 

contasse com o título de Rei--, a estratégia mais ou menos consensual no 

seio da liderança consistia em esperar por sua morte, evitando assim novos 

traumas e conflitos. Ocorre que, de um segundo casamento, Jaime II teve 

um filho do sexo masculino  --que teria precedência sobre as irmãs na 

sucessão. Tão logo foi anunciado o evento (junho de 1688), a conspiração 

para derruba-lo passou à ordem do dia. 

O desfecho deu-se de forma relativamente rápida. Guilherme de 

Orange organizou um exército e invadiu a Inglaterra no mês de novembro. 

Contou com ampla adesão e praticamente nenhuma resistência (3). Jaime II 

abandonou o Trono e fugiu para a França. 

Em janeiro tem lugar eleições para o Parlamento. A 13 de fevereiro é 

promulgado o documento básico que deu feição acabada ao governo 

representativo e atendeu à grande aspiração dos ingleses: proibiu que, em 

qualquer circunstância, o Trono voltasse a ser ocupado por um católico. 

O movimento em apreço passou à história com o nome de 

Revolução Gloriosa. 

 

d) A elaboração doutrinária devida a Locke 

 e  seu papel na Revolução Gloriosa 

 

A solução dos problemas suscitados pela fracassada experiência de 

Cromwell seria apresentada, por John Locke (1632/1704), no livro 

Segundo Tratado do Governo Civil. Essa obra teria uma história curiosa. 

Somente veio a ser editada, em 1690, portanto depois da Revolução 

Gloriosa, sem o nome do autor. Locke, por sua vez, além de não a 

adicionar ao que corresponderia à Obra Completa, deixou que se difundisse 

a notícia de que o autor seria um de seus amigos. Mais tarde, contudo, 

restabeleceu-se a verdade. 

Locke não atribuía perenidade ao seu texto por entender que havia 

cumprido o seu papel: unificar o ponto de vista da elite e permitir que se 

implantasse governo em que houvesse divisão de Poderes, ainda que o  

Parlamento fosse qualificado como Poder Supremo. Dirimia também a 

questão de saber quem devia fazer-se representar. 

Além disto, é provável que não se considerasse como o verdadeiro 

formulador das soluções. Com efeito, não exercia a liderança do 

movimento em prol do Parlamento. Esta achava-se em mãos de Anthony 

Ashley Cooper, Lorde Shafsterbury (1621/1683). Reconhecidamente,  

chefiava os whigs, como então eram conhecidos os futuros liberais. 
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Shafesterbury fora Lorde Chanceler. Sendo médico, Locke dele se 

aproximou nessa condição. Posteriormente, tornou-se um de seus principais 

colaboradores. 

Depois da Restauração (1660), em 1679, Shafsterbury apresentou ao 

Parlamento um projeto de lei eleitoral. Tinha o propósito de assegurar a 

independência do Parlamento em relação á Coroa. Estabelecia que tanto o 

direito de voto como o de ser votado devia ficar adstrito aos proprietários 

que tivessem acima de determinada renda. Por esse expediente supunha que 

os membros do Parlamento tornar-se-iam menos sensíveis à corrupção. 

Numa brochura escrita para defender seu projeto, afirma: “Do 

mesmo modo que os eleitores devem ser proprietários, também o devem 

ser os parlamentares, porém num grau mais elevado. Não é sábio confiar a 

riqueza da Nação àqueles que não a tivessem eles mesmos. Seria legítimo 

temer que suas  dificuldades financeiras, combinadas com uma tentação 

externa (o Rei e a Coroa), não lhes permitisse resistir a interesse hostil, do 

que por vezes tivemos experiência, nos Parlamentos anteriores, para nossa 

infelicidade.” (5) 

É provável ainda que  a idéia da denominada tripartição de Poderes 

proviesse, de igual modo, de Shafsterbury.  

Em que pese essa possibilidade, a maneira como Locke as 

fundamentou credencia o Segundo Tratado como a verdadeira ata de 

fundação do governo representativo.  Seus argumentos em favor da tese de 

que a representação deveria ser atribuída à elite proprietária proporcionou-

lhe grande longevidade. Ao mesmo tempo, os enunciados do Segundo 

Tratado tornaram-se os princípios básicos incorporados ao Bill of Rights, 

que se tornaria para a Inglaterra aquilo que as Constituições passaram a 

significar para os demais países 

Lord Shafsterbury seria o grande artífice do desfecho que daria 

nascedouro ao governo representativo, ainda que tivesse falecido antes da 

Revolução Gloriosa de 1688.  Locke o acompanhou no seu exílio na 

Holanda, ali permanecendo.Colocou-se no centro da conspiração após a sua 

morte. 

A Revolução Gloriosa permitiu finalmente que a Inglaterra pudesse 

experimentar e consolidar o governo representativo ao longo do século 

XVIII. O Bill of Rights  consagra a divisão dos poderes.  

 

NOTAS 

 

(1) History of England. New edition with the author’s last 

corretions. Vol. IV, 1848, p.427. 
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(2) Trata-se de Jaime II, afastado do trono pela Revolução Gloriosa 

(1688), que afinal permitiu se iniciasse a experimentação do governo 

representativo, conforme se indicará adiante. 

(3) Posteriormente, Jaime II, com o apoio de Luís XIV, conseguiu 

reunir tropas para tentar estabelecer-se na Irlanda, onde a população era 

majoritariamente católica. Mas seria derrotado por Guilherme de Orange, 

agora ostentando o título de Rei da Inglaterra. 

(4) O Primeiro Tratado consiste  numa refutação da tese, aventada 

por Robert Filmer no livro Patriarca (1680), segundo a qual a origem do 

poder dos reis provém da circunstância de que corresponderiam à 

descendência de Adão. 

(5) Some observations concerning the regulating of elections for 

Parliament (1679), in A Collection of Scarce and Valuable Tracts 

(1748), Apud Bernard Manin –Principes du Gouvernement 

Representatif, Paris, Flammarion., 1996, p.130. 

  

ANEXOS 

 

Petição de direito (Petition of Right, de 7 de junho de 1628) 

I – Os lordes espirituais e temporais e os comuns, reunidos em 

parlamento, humildemente lembram ao rei, nosso soberano e senhor, que 

uma lei feita no reinado do rei Eduardo I, vulgarmente chamada statutum 

de tallagio non concedendo, declarou e estabeleceu que nenhuma derrama 

ou tributo (tallage or aid) seria lançada ou cobrada neste reino pelo rei ou 

seus herdeiros sem o consentimento dos arcebispos, bispos, condes, barões, 

cavaleiros, burgueses e outros homens livres do povo deste reino; que, por 

autoridade do Parlamento, reunido no vigésimo quinto ano do reinado do 

rei Eduardo III, foi decretado e estabelecido que, daí em diante, ninguém 

podia ser compelido a fazer nenhum empréstimo ao rei contra a sua 

vontade, porque tal empréstimo ofenderia a razão e as franquias do país; 

que outras leis do reino vieram preceituar que ninguém podia ser sujeito ao 

tributo ou imposto chamado benevolence ou a qualquer outro tributo 

semelhante; que os nossos súditos herdaram das leis atrás mencionadas e de 

outras boas leis e provisões (statutes) deste reino a liberdade de não serem 

obrigados a contribuir para qualquer taxa, derramo, tributo ou qualquer 

outro imposto que não tenha sido autorizado por todos, através do 

Parlamento. 

......................................................... 

III – E considerando também que na carta designada por "Magna 

Carta das Liberdades de Inglaterra" se decretou e estabeleceu que nenhum 

homem livre podia ser detido ou preso ou privado dos seus bens, das suas 

liberdades e franquias, ou posto fora da lei e exilado ou de qualquer modo 
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molestado, a não ser por virtude de sentença legal dos seus pares ou da lei 

do país. 

IV – E considerando também que foi decretado e estabelecido, por 

autoridade do Parlamento, no vigésimo oitavo ano do reinado do rei 

Eduardo III, que ninguém, fosse qual fosse a sua categoria ou condição, 

podia ser expulso das suas terras ou da sua morada, nem detido, preso, 

deserdado ou morto sem que lhe fosse dada a possibilidade de se defender 

em processo jurídico regular (due process of law). 

.......................................................... 

VI – E considerando que ultimamente grandes contingentes de 

soldados e marinheiros têm sido destacados para diversos condados do 

reino, cujos habitantes têm sido obrigados, contra vontade, a acolhê-los e a 

aboletá-los nas suas casas, com ofensa das leis e costumes deste reino e 

para grande queixa e vexame do povo. 

VII – E considerando também que o Parlamento decretou e ordenou, 

no vigésimo quinto ano do reinado do rei Eduardo III, que ninguém podia 

ser condenado à morte ou à mutilação sem observância das formas da 

Magna Carta e do direito do pais; e que, nos termos da mesma Magna Carta 

e de outras leis e provisões do vosso reino, ninguém pode ser condenado à 

morte senão em virtude de leis estabelecidas neste vosso reino ou de 

costumes do mesmo reino ou de atos do Parlamento; e que nenhum 

transgressor, seja qual for a sua classe, pode subtrair-se aos processos 

normais e às penas infligidas pelas leis e provisões deste vosso reino; e 

considerando que, todavia, nos últimos tempos, diversos diplomas, com o 

Grande Selo de Vossa Majestade, têm investido certos comissários de 

poder e autoridade para, no interior do país, aplicarem a lei marcial contra 

soldados e marinheiros e outras pessoas que a estes se tenham associado na 

prática de assassinatos, roubos, felonias, motins ou quaisquer crimes e 

transgressões, e para sumariamente os julgar, condenar e executar, quando 

culpados, segundo as formas da lei marcial e os usos dos exércitos em 

tempo de guerra. 

E, a pretexto disto, alguns dos súditos de Vossa Majestade têm sido 

punidos por estes comissários com a morte, quando é certo que, se eles 

tivessem merecido a morte de harmonia com as leis e provisões do pais, 

também deveriam ter sido julgados e executados de acordo com estas 

mesmas leis e provisões, e não de qualquer outro modo. 

......................................................... 

VIII – Por todas estas razões os lordes espirituais e temporais e os 

comuns humildemente imploram a Vossa Majestade que, a partir de agora, 

ninguém seja obrigado a contribuir com qualquer dádiva, empréstimo ou 

benevolence e a pagar qualquer taxa ou imposto, sem o consentimento de 
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todos, manifestado por ato do Parlamento; e que ninguém seja chamado a 

responder ou prestar juramento, ou a executar algum serviço, ou 

encarcerado, ou, de uma forma ou de outra, molestado ou inquietado, por 

causa destes tributos ou da recusa em os pagar; e que nenhum homem livre 

fique sob prisão ou detido por qualquer das formas acima indicadas; e que 

Vossa Majestade haja por bem retirar os soldados e marinheiros e que, para 

futuro, o vosso povo não volte a ser sobrecarregado; e que as comissões 

para aplicação da lei marcial sejam revogadas e anuladas e que, doravante, 

ninguém mais possa ser incumbido de outras comissões semelhantes, a fim 

de nenhum súdito de Vossa Majestade sofrer ou ser morto, contrariamente 

às leis e franquias do país. 

Tudo isso rogam os lordes espirituais e temporais e os comuns a 

Vossa Majestade como seus direitos e liberdades, em conformidade com as 

leis e provisões deste reino; assim como rogam a Vossa Majestade que se 

digne declarar que as sentenças, ações e processos, em detrimento do vosso 

povo, não terão conseqüências para futuro nem servirão de exemplo, e que 

ainda Vossa Majestade graciosamente haja por bem declarar, para alivio e 

segurança adicionais do vosso povo, que é vossa régia intenção e vontade 

que, a respeito das coisas aqui tratadas, todos os vossos oficiais e ministros 

servirão Vossa Majestade de acordo com as leis e provisões do reino e 

tendo em vista a honra de Vossa Majestade e a prosperidade deste reino. 

Bill of Rights (1689) 

Promulgado a 13 de fevereiro de 1689, é o documento básico da 

chamada Revolução Gloriosa de fins de 1688 e começos de 1689. 

I – Considerando que, pela abdicação do rei Jaime II, ficou vago o 

trono, Sua Alteza o Príncipe de Orange (que Deus  Todo-Poderoso quis 

fazer glorioso instrumento de resgate deste reino do Papismo e do poder 

arbitrário), a conselho dos lordes espirituais e temporais protestantes e 

aos vários condados, cidades, universidades, burgos e aos cinco portos, 

convidando-os a escolher as pessoas que os representassem no 

Parlamento a reunir em Westminster no vigésimo segundo dia de Janeiro 

deste ano e a fim de deliberar sobre os meios de impedir que a religião, 

as leis e as liberdades pudessem voltar a ser ameaçadas de subversão; e 

considerando que se realizaram eleições em harmonia com aquelas 

cartas. 

E, por este fato, os lordes espirituais e temporais e os comuns, agora 

reunidos como plenos e livres representantes desta nação, em virtude das 

referidas cartas e eleições, tomando em séria consideração os melhores 

meios para alcançar os objetivos apontados (tal como os seus antecessores 
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fizeram em casos semelhantes), antes de mais nada declaram, para 

sustentar e defender os seus antigos direitos e liberdades: 

1°) Que o pretenso poder do rei de suspender as leis ou a execução 

das leis, sem o consentimento do Parlamento, é ilegal; 

2°) Que o pretenso poder do rei de dispensar da obediência às leis ou 

da execução das leis, usurpado e exercido nos últimos tempos, é ilegal; 

3°) Que o diploma de criação do último Tribunal de Comissários 

para as Casas Eclesiásticas e todos os outros diplomas e tribunais de 

idêntica natureza são ilegais e perniciosos; 

4°) Que a cobrança de impostos para uso da Coroa, a título de 

prerrogativa, sem autorização do Parlamento e por um período mais longo 

ou por modo diferente do que tenha sido autorizado pelo Parlamento, é 

ilegal; 

5°) Que constitui direitos dos súditos o direito de petição perante o 

rei e que são ilegais todas as prisões e processos por causa do seu exercício; 

6°) Que o recrutamento e a manutenção de um exército permanente 

no interior do reino em tempo de paz, sem o consentimento do Parlamento, 

são contrários à lei; 

7°) Que os súditos protestantes podem possuir armas defensivas, 

adequadas à sua condição e de acordo com a lei; 

8º) Que as eleições dos membros do Parlamento devem ser livres; 

9º) Que a liberdade de palavra e os debates ou processos 

parlamentares não devem ser submetidos à acusação ou à apreciação em 

nenhum tribunal ou em qualquer lugar que não seja o próprio Parlamento; 

              10°) Que não devem ser exigidas cauções demasiado 

elevadas, não devem ser aplicadas multas excessivas, nem infligidas penas 

cruéis e fora do comum; 

11°) Que os jurados devem ser escolhidos e os seus nomes dados a 

conhecer, por forma legal, e que os jurados incumbidos de julgamentos por 

alta traição devem ser proprietários livres (freeholders); 

12°) Que todas as dádivas e promessas de multas e de confiscos, 

antes de ser proferida sentença condenatória, são ilegais e nulas; 

13°) E que, para reparação de todas as injustiças e melhoramentos, 

reforço e salvaguarda das leis, o Parlamento deve ser convocado com 

freqüência. 

Assim, os lordes espirituais e temporais e os comuns reivindicam, 

reclamam e insistem em todas estas coisas como sendo seus indubitáveis 

direitos e liberdades; e pedem que nenhumas declarações, sentenças, ações 

e processos em prejuízo do povo, por causa delas, se revistam de quaisquer 
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conseqüências para o futuro ou possam servir, de qualquer modo, de 

exemplo. 

Nesta reivindicação dos seus direitos, únicos meios de obterem 

completa reparação e alívio, sentem-se particularmente encorajados pela 

declaração de Sua Alteza, o Príncipe de Orange. 

E, por isso, manifestam inteira confiança em que Sua Alteza o 

Príncipe de Orange, levará até ao fim a libertação empreendida e protegê-

los-á contra qualquer violação dos direitos aqui declarados e contra 

qualquer atentado aos seus direitos religiosos e liberdades. 

II – Os mesmos lordes espirituais e temporais e comuns, reunidos em 

Westminster, proclamam Guilherme e Maria, príncipe e princesa de 

Orange, rei e rainha de Inglaterra, França e Irlanda e seus domínios. 

....................................................... 

VI – Em face do exposto, os lordes espirituais e temporais e os 

comuns, reunidos em Parlamento, para ratificar, confirmar e estabelecer a 

presente declaração e os artigos, cláusulas, preceitos e disposições nela 

contidos, por força de lei em forma regular do Parlamento, rogam que seja 

decretado e ordenado que todos e cada um dos direitos e liberdades 

enunciados e explanados constituem legítimos, antigos e incontestáveis 

direitos do povo deste reino e assim serão considerados, tomados em 

devida conta, consagrados, reconhecidos e acolhidos, e que todos e cada 

um deles serão firme e estritamente defendidos e respeitados, tal como 

ficam expressos nesta declaração; e rogam que todos e quaisquer oficiais e 

ministros que venham a servir Vossa Majestade e os seus sucessores 

procedam sempre de harmonia com tal declaração. 

............................................................. 

IX – E considerando que a experiência tem demonstrado que é 

incompatível com a segurança e bem-estar deste reino protestante ser 

governado por um príncipe papista ou por um rei ou rainha casada com um 

papista, os lordes espirituais e temporais e os comuns pedem, além disso, 

que fique estabelecido que quaisquer pessoas que participem ou 

comunguem da Sé e Igreja de Roma ou professem a religião papista ou 

venham a casar com um papista sejam excluídos e se tornem para sempre 

incapazes de herdar, possuir ou ocupar o trono deste reino, da Irlanda e 

seus domínios ou de qualquer parte do mesmo ou exercer qualquer poder, 

autoridade ou jurisdição régia; e, se tal se verificar, mais reclamam que o 

povo destes reinos fique desligado do dever de obediência e que o trono 

passe para a pessoa ou as pessoas de religião protestante que o Herdariam e 

ocupariam em caso de morte da pessoa ou das pessoas dadas por incapazes. 

 

2. A CONSOLIDAÇÃO DO GOVERNO 
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      REPRESENTATIVO NA INGLATERRA 

 

b) Consolidação do sistema representativo como experiência 

isolada 

No transcurso do século XVIII consolida-se o sistema representativo 

na Inglaterra, isto é, encontram-se as formas de relacionamento entre o 

Poder Executivo e o Parlamento, de um lado, e de outro, fixa-se o papel da 

monarquia no conjunto do sistema. No mesmo período dá-se a estruturação 

dos partidos políticos. Lançam-se igualmente as bases do ordenamento 

liberal da vida social com o estabelecimento da liberdade religiosa 

(liberdade de consciência) e da liberdade de imprensa, bem como os 

parâmetros fundamentais da liberdade individual. 

No primeiro reinado subseqüente à Revolução Gloriosa – reinado de 

Guilherme e Maria de Orange, de 1689 a 1702 – decidiu-se que os 

impostos seriam votados anualmente, graças ao que ficava o rei obrigado a 

convocar o Parlamento pelo menos uma vez em cada ano e, ao mesmo 

tempo, que o mandato dos membros da Câmara Baixa seria de três anos, o 

que evitava a sua perpetuação, e o risco de dissociar-se dos grupos sociais 

que representavam. Duas outras questões foram resolvidas com o propósito 

de impedir novas ameaças de restauração da monarquia absoluta pela 

ascensão ao trono de reis católicos. A primeira correspondeu à Lei de 

sucessão (Act of Settlement), votada em 1701, que, considerando não ter 

Guilherme de Orange herdeiros, sua sucessão dar-se-ia através de Ana 

Stuart e, depois da morte desta, pelos descendentes de sua prima Sofia, 

casada com um príncipe alemão (Ernesto), eleitor de Hanover. Jaime II, pai 

de Maria de Orange, tinha um filho católico. 

A Lei de sucessão, por si só, não eliminava os riscos de uma nova 

situação assemelhada à que se criou no século anterior, levando o país a 

prolongada guerra civil, permanecendo uma brecha na prerrogativa 

preservada pela Escócia de escolher um soberano. Para conjurá-los em 

definitivo, procedeu-se à unificação dos dois países, em 1707. A Lei de 

União criou o Reino Unido da Grã-Bretanha, pela fusão da Inglaterra com a 

Escócia, passando a existir um único parlamento. Aos escoceses foi 

assegurado determinado número de cadeiras na Câmara dos Representantes 

e na Câmara dos Lordes. 

A Lei da sucessão introduziu a autonomia do Judiciário, ao decidir 

que o cargo de juiz era vitalício e que seus titulares só podiam ser 

destituídos em casos de conduta desabonadora da função e por resolução do 

Parlamento. 

Os dois passos mais importantes na plena configuração do sistema 

representativo são, entretanto, o aparecimento do Conselho de Ministros e a 
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necessidade de alcançar maioria parlamentar na constituição do governo, o 

que leva à estruturação permanente dos partidos políticos. Tal se deu no 

quase meio século ocupado pelos reinados de Jorge I e Jorge II (1714-

1760), que dão início à dinastia de Hanover. Preservando fortes vínculos 

com suas possessões alemãs, introduziram o hábito de só tomar 

conhecimento dos assuntos ingleses através de um dos ministros indicados 

pelo Parlamento. Este passou a denominar-se Prime Minister e governo de 

Gabinet Office (gabinete ministerial), ao que se supõe pelo fato de que, 

nessa época, o Conselho de Ministros se reunia, para considerar os assuntos 

de governo, num dos aposentos (gabinete) do Palácio real. 

Na História Constitucional da Inglaterra (1760/1860), Thomas 

Erskine May indica que os dois partidos eram igualmente favoráveis à 

monarquia; mas os Whigs queriam que sua autoridade fosse mantida nos 

limites da lei; os princípios dos Tories, favoreciam o absolutismo na Igreja 

e no Estado... A Revolução (1689) era o triunfo e o renascimento final dos 

princípios Whigs, porquanto fundava uma monarquia limitada. Entretanto, 

os princípios dos dois partidos, modificados pelas condições dessa 

combinação constitucional, permaneciam distintos e opostos. Os Whigs 

continuavam a apoiar toda restrição necessária à autoridade real e a 

favorecer a tolerância religiosa; os Tories tendiam geralmente para a 

prerrogativa, para as doutrinas da alta Igreja e para a hostilidade aos 

dissidentes. Sendo a prerrogativa uma delegação do Parlamento ao 

Monarca, favorecia certamente o poder pessoal. Seria contudo no século 

XVIII, prossegue o mesmo autor, que se dá a convergência dos dois 

partidos nesse aspecto essencial. A esse propósito escreve: “Tornados 

mestres, os Whigs tinham trabalhado, durante mais de quarenta anos 

depois da morte da rainha Ana (1714), para consolidar a autoridade e a 

influência da Coroa, apoiada sobre o poder do Parlamento. Os Tories, 

como oposição, foram obrigados a abandonar as insustentáveis doutrinas de 

seu partido e a reconhecer os direitos legítimos do Parlamento e do povo”. 

(2) As duas agremiações,  irão distinguir-se, sobretudo no século XIX, à luz 

de questões muito precisas da atuação do Estado. No século XVIII passam 

a agir em consonância com o princípio do exercício do poder pelo 

Gabinete, que presta contas e se submete ao Parlamento. 

Assim, quando Jorge III, que ascende ao poder em 1761, tenta 

restaurar o governo pessoal, não mais encontra ambiente propício, nem 

mesmo entre os Tories. Esse monarca criou a grave crise de que resultou a 

Independência dos Estados Unidos em 1776 e sustentou a guerra contra os 

americanos, de que saiu derrotado em 1781. Essa derrota contribuiu para 

que renunciasse ao governo pessoal. A consolidação definitiva do governo 

de gabinete seria obra de William Pitt (1759/1806), que tendo se iniciado 

na política como Whig, mais tarde formando com os Tories, pôde 
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estruturar uma ampla coalizão que deu estabilidade ao governo 

(1783/1801) numa fase tumultuada da vida européia, em decorrência da 

Revolução Francesa. Desde então, qualquer que seja o Rei ou a Rainha da 

Inglaterra, o país é governado pelo Primeiro Ministro. A Monarquia torna-

se representação permanente da Nação, sem ingerência direta nas funções 

executivas. 

Durante o século XVIII são igualmente consolidadas as liberdades 

fundamentais, na maneira peculiar como se dá a evolução do direito na 

tradição inglesa, isto é, na base da prática e da experimentação. Assim, se a 

prisão exigia mandato e se reconhecia o direito de habeas-corpus, discutiu-

se longamente, à luz de casos concretos, a generalidade de tais mandatos. 

Nos anos sessenta, a ilegalidade dos mandatos genéricos --isto é, quando o 

executante de mandado de prisão podia arbitrariamente confiscar qualquer 

dos seus bens--, partidos do Executivo, é estabelecida judicialmente. A 

experiência iria apontar o caminho a seguir e os remédios ao alcance da 

sociedade para defendê-la do que então se denominava casos de alta 

traição (insurreições, incitamento à derrocada das instituições, etc.). A 

questão da escravidão também foi debatida longamente. Inexistente na 

Inglaterra, vigorava entretanto na Escócia e nas colônias. Em 1772, a 

justiça estabelece o princípio de que todo escravo torna-se livre quando 

pisa o solo da Inglaterra. Na Escócia, a escravidão é abolida em 1799. E, 

nos começos do século XIX, dá-se a proibição do tráfico nas colônias 

inglesas. 

No mesmo espírito é fixada a liberdade de imprensa e as formas de 

repressão aos abusos. 

O maior progresso corresponde contudo à liberdade religiosa. 

Embora a Lei de Tolerância, votada em 1689, haja estabelecido o livre 

exercício dos cultos, os protestantes não-anglicanos estavam excluídos do 

serviço público e a tolerância não beneficiava judeus e católicos. Tais 

restrições acabaram sendo abolidas paulatinamente. 

 

ANEXO 

 

William Pitt e a independência do Parlamento 

William Pitt (1759/1806) era filho do Conde de Chatman, conhecido 

político que tinha o mesmo nome. Concluiu sua formação humanista em 

Cambridge, aos 17 anos. Revelou desde cedo grande interesse pela vida 

política do país e achava-se presente à sessão da Câmara dos Lordes em 

que seu pai faleceu, na própria tribuna, enquanto discursava (1778). Tinha 

22 anos quando se elegeu para a Câmara dos Comuns. Seu primeiro 

discurso no Parlamento revelou que se tratava de um jovem extremamente 
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bem preparado para a vida pública, a ponto de que o Primeiro Ministro da 

época (Lord North) haver registrado que fora o melhor a que presenciara 

em sua atividade parlamentar. O jovem parlamentar teria oportunidade de 

participar dos debates relacionados à Independência dos Estados Unidos, 

propugnando pelo fim da beligerância. 

Em março de 1782 iniciou sua primeira participação no governo 

whig, formado em decorrência da vitória eleitoral alcançada naquele ano. 

Na primeira reforma ministerial seria nomeado Ministro do Exterior. Tinha 

então apenas 23 anos. Permaneceu no posto um ano. 

A experiência parlamentar de Pitt convenceu-o de que a forma de 

escolha dos membros da Câmara dos Comuns proporcionava ao país uma 

falsa estabilidade. O sistema em vigor, que dava excessivo poder a alguns 

de seus membros – pelo direito de eleger representante em localidades sem 

qualquer representatividade –, segundo seu entendimento, carecia de uma 

profunda reforma. Tão logo saiu do governo, submeterá à Câmara um 

projeto que incluía: 1°) verificação e punição de suborno a eleitores; 2°) 

eliminar a representação das localidades que, pelas reduzidas dimensões do 

eleitorado, facilitava a corrupção; e, 3°) ampliar o número de componentes 

da Câmara dos Lordes. A proposta foi derrotada por 293 a 149 votos. 

Embora desfavorável, tal resultado permitiu-lhe verificar que suas idéias 

eram apoiadas por expressivo grupo de deputados. Desde então passou a 

exercer inconteste liderança do que se poderia denominar de elemento 

renovador. 

Em fins daquele ano (1783), tendo o gabinete renunciado, o Rei 

Jorge III indica-o para o cargo de Primeiro Ministro. A maioria receberia a 

indicação com uma grande gargalhada o que não impediu a sua eleição mas 

praticamente paralisou o seu governo. As sucessivas derrotas na Câmara 

não o levaram a renunciar. Ao contrário, aproveitou a circunstância para 

popularizar suas idéias no país. Confiante nessa estratégia, convocou 

eleições gerais para março de 1784. Estas eleições asseguraram-lhe 

maioria. Elegeu-se representante de Cambridge, que se considerará muito 

relevante. 

William Pitt ganhou sucessivas eleições e permaneceu no poder até 

1801, isto é, dezessete anos.  

Em sua longa permanência no poder, Pitt privilegiou as seguintes 

linhas de atuação: lª) Aperfeiçoar os mecanismos governamentais 

destinados a transformar a Inglaterra na maior potência comercial do 

mundo, introduzidos por Elisabete I e que, embora negligenciados sob os 

Stuart, lograram ampla continuidade nos dois séculos desde então 

transcorridos. Conseguiu muita coisa neste sentido, inclusive a eliminação 

do contrabando; e, 2ª) Aperfeiçoar o arranjo institucional do Império a fim 
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de evitar fraturas, a exemplo daquele que resultou da independência dos 

Estados Unidos. Nesse mister não seria bem sucedido. Concebeu um 

mecanismo de convivência com a maioria católica da Irlanda, atribuindo-

lhe a prerrogativa de fazer-se representar no Parlamento inglês, respeitados 

os direitos da minoria protestante. Esse arranjo encontrou uma formulação 

acabada em 1801 mas encontrou grande resistência, a começar do próprio 

rei George III, levando à renúncia de Pitt. 

O seu grande feito, entretanto, consistiu em tornar o Parlamento uma 

instituição independente perante a Coroa e respeitada pela opinião pública. 

O desfecho dessa conquista seria o surgimento de uma variante do governo 

representativo: o denominado sistema parlamentar ou parlamentarismo. Na 

Inglaterra preservou-se a monarquia, porém as funções executivas 

passaram a ser exercidas por um governo não só constituído como 

aprovado pelo Parlamento, e por este controlado. Nessa modalidade de 

monarquia constitucional, "o Rei reina mas não governa". 

O curioso é que esse fato notável foi alcançado em que pese a 

Câmara dos Comuns não haja acolhido o seu projeto de reforma, 

transformando-o em lei. Além do projeto de 1783, antes referido, voltaria à 

carga, animado pelos resultados eleitorais alcançados em março de 1784. 

Gozando de inconteste prestígio nos mais amplos círculos do país, 

acreditava que venceria a resistência, na Câmara dos que seriam 

diretamente afetados. A nova proposição consistia em extinguir a 

representação de 37 localidades que não tinham qualquer 

representatividade e ampliar a base territorial de outras, de modo a dispor 

de mais 34 lugares. As 71 cadeiras daí resultantes seriam distribuídas 

naquelas regiões em que a população registrava crescimento. 

Apesar de advertido de que, se não fechasse a questão – fazendo com 

que a votação equivalesse a um voto de confiança –, Pitt recusou o alvitre e 

foi derrotado. A proposição obteve 174 votos enquanto 248 representantes 

votaram contra. Grande número de deputados deixou de comparecer à 

votação, quase um terço, porquanto a Câmara era integrada por 600 

deputados, enquanto votaram apenas 422. 

Apesar de derrotado, Pitt conseguiu implantar padrão de austeridade 

no exercício da função. Rompendo com a praxe, nenhum de seus ministros 

poderia obter emprego nas Companhias de Comércio, que era a forma pela 

qual o governo organizava o intercâmbio comercial. Tenha-se presente quê 

vigorava a doutrina chamada mercantilismo, segundo a qual os ganhos do 

país advinham do comércio, razão pela qual deveria ser controlado de perto 

pelo Estado. 

A presença no Parlamento da representação dos chamados “burgos 

podres”.passou a merecer tal repulsa que sua atuação, em bloco, 
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virtualmente desapareceu. Os recalcitrantes eram denunciados e execrados. 

Os líderes políticos tiveram que se preocupar em preservar a reputação. O 

exemplo do próprio Pitt tornou-se edificante: ao sair do governo acumulou 

uma dívida tão grande que, embora ajudado pelos amigos, teve que se 

desfazer do patrimônio da família, inclusive a casa em que residia. 

Assim, ainda que a reforma preconizada por Pitt acabasse sendo 

postergada até 1832, nos decênios posteriores à sua saída do governo a 

interferência dos reis no governo é efetivamente reduzida. 

Os rumos seguidos pela Revolução Francesa tiveram um grande 

impacto nos destinos das reformas capitaneadas por Pitt, desde que, 

progressivamente, as relações com a França tornaram-se o tema 

fundamental. 

De início, pareceu ao governante inglês que se tratava de assunto 

doméstico daquele país. Entretanto, o fato de ter-se tornado patente a 

existência na Inglaterra de grupos favoráveis àquele movimento, contando 

inclusive com o apoio de parlamentares --justamente o que iria motivar a 

intervenção de Edmund Burke, ao publicar Reflexões sobre a Recvolução 

na França (1790)-- levou-o a condenar publicamente tal posicionamento. 

Diante da execução de Luís XVI em janeiro de 1793, retirou de Paris o 

embaixador inglês. A primeiro de fevereiro seguinte, a França declarou 

guerra à Inglaterra. 

Desde então, Pitt passa a atribuir prioridade á luta contra a França. 

Entre março e outubro desse mesmo ano (1793), consegue promover 

coalizão militar integrada pela Rússia, Prússia, Áustria, Espanha, Portugal e 

diversos principados germânicos. A coalizão sofreu diversas derrotas em 

1794 e a Inglaterra preparou-se para o prolongado conflito que de fato 

ocorreria. Os impostos elevaram-se brutalmente mas ainda assim o país 

enfrentava déficits sucessivos. 

Afastando-se do governo, em 1801, por motivo da desaprovação pelo 

monarca de sua política em relação à Irlanda - batizada de "emancipação 

católica" –, Pitt voltaria ao poder em 1804 para fazer face à ostensiva 

preparação da Armada Francesa para invadir a Inglaterra. Atenderia de 

modo satisfatório a esse chamado, mas logo dar-se-ia conta de que a 

tomada do poder por Napoleão, em 1799, iria postergar por muitos anos a 

resolução do conflito. Os ingleses conseguiram destroçar a Armada 

Francesa na Batalha de Trafalgar, a 21 de outubro de 1805. Porém, quase 

de imediato, Napoleão obteve uma grande vitória sobre a coalizão, em 

Austerlitz, em dezembro do mesmo ano. Deprimido pelos rumos da guerra, 

Pitt adoece seriamente, vindo a falecer a 16 de janeiro de 1805. 

A consolidação do governo representativo na Inglaterra, no século 

XVIII, teve profundas conseqüências nos destinos do Ocidente. 
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O caminho apontado pela Revolução Francesa não conduziu á 

concretização de nenhuma de suas promessas. A liberté que era o centro de 

sua bandeira, direcionada precisamente contra a monarquia absoluta - 

ideário que se supunha seria melhor efetivado pela República, proclamada 

em 1792 - viu-se espezinhada, tanto pelo Terror dos republicanos como 

pela revogação do princípio constitucional, sob Napoleão, ao proclamar-se 

Imperador e dispensar a existência do Parlamento. O ideal de egalité seria 

apropriado pela nova vertente, socialista, surgida no século XIX, que 

pretendia a igualdade social imposta pela força, exigente da abolição dos 

ricos, que o marxismo também saberia encarnar. E, quanto á fraternité, 

seria simplesmente esquecida, tamanho o ódio que a Revolução acabou 

inoculando na convivência da Europa continental. 

Num quadro destes, a alternativa do governo representativo deixava 

de ser um simples ideário vazio, a exemplo do que se tornara a experiência 

da França. Pelo caminho da reforma, daria corpo ao projeto moral que as 

consignas da Revolução Francesa pretendiam expressar, reduzindo-o à 

escala humana, única capaz de leva-lo à progressiva implantação e 

sucessivo aperfeiçoamento. 

 

b) A questão da disseminação do governo representativo 

A consolidação do sistema representativo na Inglaterra, ao longo do 

século XVIII, constitui fato marcante na história política do Ocidente. 

Graças a esse evento, o novo estilo de governo pôde fixar os seus contornos 

essenciais, tanto no que respeita às grandes linhas de sua atuação como 

igualmente no aspecto doutrinário. Assim, quando eclodiu a Revolução 

Francesa, no fim do século – e em decorrência desta, alastrou-se o 

fenômeno do democratismo –, a experiência inglesa serviu de parâmetro 

para o grande modelo de organização política que a Época Moderna iria 

proporcionar: o Estado Liberal de Direito. 

Assim, foi a experiência inglesa  --de consolidação do Parlamento e 

de fixação dos limites da convivência democrática na sociedade-- que 

forneceu os contornos nítidos do que posteriormente se denominou de 

sistema representativo, democracia liberal ou Estado de Direito, permitindo 

distingui-lo do chamado democratismo, fenômeno muito presente na 

cultura luso-brasileira e que, em diversas circunstâncias, foi confundido 

com o liberalismo, razão pela qual o estudaremos numa outra oportunidade. 

Também a experiência inglesa de expansão progressiva do sufrágio 

asseguraria a democratização do sistema, sem maiores percalços. Desde 

então o novo sistema passa a ser denominado de democrático-

representativo. 
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Em que pese tais resultados, a disseminação do governo 

democrático-representativo é fenômeno  bastante complexo, exigente de 

estudo autônomo. O certo é que, além de ter vivenciado marchas e contra 

marchas --na quase totalidade dos países que o adotaram--, na atualidade 

não mais de 30% das cerca de 200 nações existentes poderiam ser arroladas 

como democráticas. 

 

LEITURA COMPLEMENTAR 

Dados biográficos de John Locke e idéia sumária do Segundo 

Tratado 

Tendo concluído o curso de Medicina aos 34 anos Locke torna-se, 

como indicamos, médico de Lord Shafsterbury, o grande articulador das 

hostes liberais no atribulado período em que viveu. Logo tornar-se-ia seu 

assessor e íntimo colaborador. Nessa condição, participou, em 1669, da 

elaboração de uma Constituição para a Carolina, colônia inglesa na 

América do Norte que recebera grande contingente de puritanos emigrados 

nas fases de perseguição religiosa e guerra civil. 

Shafsterbury foi Lord Chanceler nos começos da década de setenta, 

sob Carlos II. Destituído em 1675 esteve preso e exilado, voltando a fazer 

parte do governo em 1678. Mas logo depois, em 1681, seria compelido a 

exilar-se na Holanda. Em seguida Locke o acompanharia. Com a morte de 

Shafsterbury, em 1683 assume a coordenação do que viria a ser a 

Revolução Gloriosa de 1688. Para semelhante desfecho muito contribuiu a 

sistematização que realizou das idéias relativas ao governo representativo 

no Segundo Tratado sobre o Governo Civil, conforme se referiu. 

Voltaria à Inglaterra no mesmo navio que trouxe da Holanda, para assumir 

o poder, a Guilherme de Orange, evento que consuma a Revolução. Mas 

não quis exercer nenhuma função proeminente no governo. 

Locke dedica os últimos quinze anos de sua vida (faleceu em 1704) a 

dar forma definitiva às suas idéias acerca da filosofia, da tolerância 

religiosa, da educação, da teologia, etc. Encontra-se neste caso o Ensaio 

sobre o entendimento humano, publicado em 1690 --mas que se admite 

haja elaborado ainda na década de sessenta – que contém a sua teoria do 

conhecimento e iria marcar todo o desenvolvimento futuro da filosofia 

inglesa. Têm grande importância, também, as Cartas sobre a tolerância  e 

Alguns pensamentos referentes à educação, aparecidos em 1693.. 

No Segundo Tratado, Locke apresenta uma formulação teórica 

acerca do surgimento do governo que, por si só, já fixa o rumo da solução 

do problema que a todos preocupava (a questão das atribuições). 

Como se sabe, Hobbes havia posto em circulação a idéia de que, 

antes de organizar-se em sociedade, os homens viveriam no chamado 
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"estado de natureza", em guerra uns com os outros, acabando por impor-se 

a autoridade governamental. 

Locke aceita a idéia de "estado de natureza" mas apresenta-a de 

forma muito diferente, consoante se pode ver da citação a seguir. 

"O fim capital e principal em vista do qual os homens se associam 

nas repúblicas, e se submetem aos governos, é a conservação de sua 

propriedade" (parágrafo 124). No estado de natureza, carecia o homem 

de certas condições para lograr semelhante objetivo, notadamente as 

seguintes: lª) "uma lei estável, fixada, conhecida, que um consentimento 

geral aceite e reconheça como critério do bem e do mal e como medida 

comum para estatuir sobre todos os deferendos"; 2ª) "um juiz conhecido 

de todos o imparcial, que seja competente para estatuir sobre todos os 

deferendos segundo a lei estabelecida"; e, 3ª) "em apoio da decisão, falta 

sempre a potência para a impor quando ela é justa e colocá-la em 

execução da forma devida”. Em vista disto, o homem renuncia aos 

poderes de que dispunha – o de fazer tudo que julgasse conveniente para 

sua própria conservação, nos limites autorizados pela lei natural, e o de 

punir infrações cometidas contra a mesma lei natural – passando a 

atribuí-los à sociedade, mais precisamente, ao poder legislativo, que é o 

poder por excelência da sociedade. 

Para que a sociedade civil corresponda à expectativa dos que 

renunciam ao estado de natureza, deve preencher as condições de que 

carecia este último. Assim, escreve: “Quem quer que detenha o poder 

legislativo, ou supremo, de uma sociedade política, deve governar em 

virtude de leis estabelecidas e permanentes, promulgadas e conhecidas do 

povo, e não em decorrência de decretos improvisados; deve governar por 

intermédio de juízes íntegros e imparciais, que resolvam os deferendos em 

conformidade com as leis; não deve utilizar a força da comunidade, no 

interior, senão para assegurar a aplicação daquelas leis e, no exterior, 

somente para prevenir ou reparar ataques do estrangeiro e manter a 

comunidade ao abrigo das incursões e da invasão. Tudo isto não deve ter 

em vista nenhum outro fim além da paz, a segurança e o bem público do 

povo”. Two Treatises of government. Introdução e notas de Peter Laslett, 

Londres,Cambridge University Press/Mentor Book, 1965, p. 399; § 131). 

Segundo Locke essa conclusão impõe-se a partir da simples 

evidência de que “não se poderia atribuir à criatura racional a intenção de 

mudar de estado para achar-se em pior situação”. 

As premissas mais gerais para semelhante colocação haviam sido 

estabelecidas no Primeiro Tratado, que, consoante se indicou, refuta ao 

Patriarcha (1680), de Robert Filmer, devendo ter sido elaborado nesse 

mesmo ano. Para Filmer, nenhum homem nasce livre, nem mesmo os 
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príncipes, salvo aquele ou aqueles que, em virtude de direito divino, são 

herdeiros legítimos de Adão. A tese se completa pela afirmativa de que 

todo governo é monarquia absoluta. Locke se pergunta se seria cabível 

admitir que Deus haja dado o mundo a Adão, se semelhante hipótese 

concorda com o texto bíblico, e por essa via tratará de fixar o que o homem 

recebeu de próprio, do Criador, e o que recebeu em comum com todos os 

homens. 

Em seu estado de natureza, o homem guarda apenas a propriedade de 

sua própria pessoa, porquanto a terra e todas criaturas inferiores foram por 

Deus doadas aos homens em comum – eis a conclusão do filósofo depois 

de examinar detidamente a tese de Filmer. “A terra e tudo o que ela contém 

são uma doação feita aos homens para seu entretenimento e conforto. 

Todos os frutos que ela produz naturalmente e todas as bestas que alimenta 

pertencem em comum à Humanidade, enquanto produção espontânea da 

natureza; ninguém possui privativamente uma parte qualquer, com 

exclusão do resto da Humanidade, quando estes bens apresentam-se em seu 

estado natural; entretanto, como acham-se destinados ao uso pelo homem, é 

necessário que exista algum meio segundo o qual possam ser apropriados, a 

fim de que indivíduos determinados, quaisquer que sejam, possam deles 

servir-se ou tirar proveito” (§ 26). Esse meio será o trabalho, através do 

qual o homem se apropria de uma parte das terras comuns e adquire um 

indiscutível direito de propriedade. “Quando Deus deu o mundo em comum 

a toda a Humanidade, ordenou ao homem que trabalhasse; além disto, o 

homem via-se a tanto constrangido pela penúria de sua condição. Deus e a 

razão lhe ordenavam que conquistasse a terra, isto é, que a melhorasse no 

interessa da vida e, ao fazê-lo, investisse qualquer coisa que lhe 

pertencesse, o seu trabalho. Quem quer que, para obedecer a este 

mandamento divino, se tornasse dono de uma parcela de terra, cultivando-a 

e semeando-a, acrescentava-lhe qualquer coisa que era sua propriedade, 

que ninguém podia reivindicar ou tomar sem injustiça” (§ 32). 

Assim, “o homem industrioso e dotado de capacidade racional, a 

quem o trabalho devia servir de título”, tornava-se proprietário. A condição 

da vida humana, que necessita do trabalho e dos materiais sobre os quais se 

exerça, introduz forçosamente a propriedade privada. No que respeita à 

terra, “a natureza regulou com acerto a medida do trabalho dos homens e 

das comodidades da vida”. Ninguém, por seu trabalho, podia apropriar-se 

de toda a terra. As possessões de cada um encontravam-se limitadas a 

proporções bem reduzidas, “nas primeiras idades do mundo”. 

A primeira premissa é pois a de que o trabalho, que é a única coisa 

efetivamente inalienável que Deus deu ao homem – ao tempo que o criou 

com necessidades materiais cujo atendimento requeriam a mobilização 

dessa potencialidade ou capacidade de trabalho –, agregava-se a elementos 
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exteriores, tornando-os, por assim dizer, um prolongamento daquela 

propriedade inalienável (o trabalho). Mais que isto, todos os produtos que 

ordinariamente servem à vida retiram seu valor, basicamente, do trabalho. 

“Não cabe espantar-se – escreve – como se faria talvez irrefletidamente, 

pelo fato de que a propriedade do trabalho seja capaz de sobrepor-se à 

comunidade da terra porquanto é o trabalho que dá a toda coisa seu valor 

próprio; basta considerar a diferença existente entre uma parcela plantada 

com fumo ou açúcar e uma parcela da mesma terra deixada indivisa, que 

ninguém explora, para adquirir a convicção de que a melhoria devida ao 

trabalho constitui a maior parte do valor. Acredito que proporia uma 

avaliação bem modesta se dissesse que, entre os produtos da terra que 

servem à vida do homem, nove décimos provêm do trabalho. E se 

queremos avaliar devidamente os bens, da forma como se nos apresentam 

quando deles nos servimos, e repartir as despesas que acarretaram entre a 

natureza, de um lado, e o trabalho, de outro, veremos que é necessário 

referir, na maioria dos casos, noventa e nove por cento às expensas 

exclusivas do trabalho”   (§ 40). 

Nesse ponto da análise Locke estabelecerá uma segunda premissa de 

grande relevância. A atividade produtiva dos homens exerce-se, nas 

circunstâncias mais habituais, com vistas à obtenção de objetos perecíveis, 

de pouca duração. Em relação aos excedentes do que seria capaz de 

consumir, restava-lhes a alternativa de destruÍ-los – o que seria estúpido e 

desonesto; doá-los a quem deles carecesse; trocá-los por outros bens, aptos 

ainda a serem consumidos mas dotados de maior capacidade de duração, 

ou, finalmente, intercambiá-los como objetivos passíveis de durar 

infinitamente mas inadequados ao consumo, como as pedras de adorno ou 

certos metais. Nas últimas hipóteses, parece evidente que quem assim 

agisse a ninguém lesaria. Por essa forma, a invenção da moeda deu aos 

homens a possibilidade de conservar os acréscimos de propriedade 

resultantes de seu trabalho. “Como o ouro e a prata, que são de pouca 

utilidade para a vida humana quando comparados à alimentação, à 

vestimenta e aos meios de transporte, tiram seu valor unicamente do 

consentimento das pessoas, que se regula em grande parte pelo critério do 

trabalho, é evidente que os homens aceitariam que a posse da terra 

comporta desproporções e desigualdades... pois, com efeito, os homens 

elaboraram e adotaram um procedimento que permite a cada um, 

legitimamente e sem causar dano, possuir mais do que pode por si mesmo 

utilizar: pelo excedente, recebe ouro e prata, que podem ser entesourados 

sem a ninguém lesar, desde que tais metais não se gastam nem se 

deterioram entre as mãos de quem os possui. Esta repartição desigual das 

posses particulares foi tornada possível pelos homens fora dos laços da 

sociedade, sem contrato, apenas atribuindo um valor ao ouro e à prata e 

convencionando tacitamente utilizar a moeda” (§ 50). 
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Eis como, na obra do grande pensador inglês, a propriedade e a 

riqueza tornam-se altamente dignificantes. Em sua raiz encontra um 

elemento piedoso, devoto, porquanto a propriedade decorre imediatamente 

da observância de um mandamento divino. A par disto, o ascetismo 

protestante se entendia então como capaz, por si mesmo, de engendrar a 

riqueza. John Wesley, uma das grandes figuras do metodismo subseqüente 

a Locke, reconhecia que “onde quer que se encontrem, os metodistas 

tornam-se diligentes e frugais; em conseqüência, crescem os seus bens”. E 

embora a riqueza engendre vários perigos para a religião, entre os quais 

sobressai o ócio, é de Wesley o seguinte incitamento: “Não impeçamos as 

pessoas de serem diligentes e fugazes. Exortemos os cristãos a ganhar e a 

poupar o quanto possam, ou melhor, a enriquecer"” (Apud Max Weber, A 

ética protestante e o espírito do capitalismo. Trad. francesa de Jacques 

Chavy, 2ª ed., Paris, Plon, 1967, p. 242). Parece evidente, como sugere 

Weber, que embora ao homem daquele período não restasse outra atitude 

senão entregar-se de corpo e alma à obra na terra, para dignidade e glória 

de Deus, sem pretender salvar-se, por essa via, o sucesso na obra deveria 

corresponder a um indício de predestinação. E a propriedade e a riqueza 

nada mais eram que sua resultante natural. 

No liberalismo originário, cuja sistematização foi obra de Locke, a 

classe proprietária é que se fazia representar no poder legislativo, razão 

pela qual na constituição do corpo eleitoral, nesse ciclo, exigia-se a posse 

de determinados bens de raiz ou certos níveis de renda. A natureza desse 

que é o poder supremo da sociedade mereceu de sua parte, na obra 

indicada, caracterização detalhada. 

O legislativo não pode transferir a quem quer que seja a delegação 

recebida nem modificar as leis promulgadas para atender a casos 

particulares (“é necessário que a mesma regra se aplique ao rico e ao pobre, 

ao cortesão favorecido e ao camponês”). Como a tarefa que lhe incumbe 

não requer tenha existência permanente, nem seria aconselhável que fosse 

incumbido de aplicar as leis por ele mesmo elaboradas, constitui o poder 

executivo, com existência permanente, incumbido de exercer o governo 

que há de subordinar-se à lei. 

Embora não o refira como um poder, a necessidade de magistratura 

constituída de juízes íntegros e independentes é enfatizada. Locke admitia 

ainda que as relações de determinada sociedade política com as demais, 

isto é, as relações externas, exigiam um outro poder autônomo, a que 

denomina de federativo. Finalmente, discute a noção de prerrogativa, que 

define a autorização de que desfruta o executivo para realizar certos atos, 

quando a lei for omissa ou quando couber diversidade de interpretação, no 

interesse do bem comum. 
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      FILMES 

 

Henrique VIII e suas seis mulheres 

 

Filme inglês, de 1973, dirigido por Warris Hussein. Interpreta 

Henrique VIII o ator Keith Mitchel. Tempo de exibição: 120 minutos. 

Apesar do título, o filme não tem nenhuma intenção pornográfica, 

focalizando preferentemente a preocupação de Henrique VIII com a própria 

sucessão. 

Henrique VIII (nascido em 1491) reinou na Inglaterra de 1509 a 

1547. Em 1534 rompe com o Vaticano e proclama-se chefe da Igreja. 

Embora esse gesto estivesse diretamente relacionado com a recusa do papa 

em anular o seu primeiro casamento, refletia sem dúvida o clima de 

hostilidade ao Papado, tanto assim que a Igreja por ele criada (denominada 

Anglicana) sobreviveu e a Inglaterra tornou-se um país protestante. 

Tendo em vista o curso histórico ulterior, vê-se que suas 

preocupações não eram infundadas. Com a sua morte, torna-se rei o filho 

varão, protestante (Eduardo VI), mas que tinha apenas 10 anos e falece seis 

anos depois. Ascende então ao poder a filha de seu primeiro casamento 

(com Catarina de Aragão), com o título de Maria I, que inicia feroz 
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perseguição aos protestantes, a pondo de guilhotinar 300 de seus líderes, o 

que lhe valeu ser batizada de Maria Sangrenta.. Casa-se com Felipe II de 

Espanha, reabrindo os conflitos com a França. Finalmente, com a sua 

morte, em 1558, assume Elisabete I. Esta reinou durante largo período (45 

anos), o que lhe permitiu dar continuidade ao projeto ao pai em matéria 

religiosa. Mas, como se sabe, os ânimos não serenaram, emergindo graves 

disputas entre os próprios protestantes, o que será ilustrado com o filme 

recomendado adiante. 

 

Cromwell  

 

Filme inglês de 1970, com a participação de Richard Harris, Alex 

Guiness, entre outros, o primeiro com o papel-título e o segundo 

representando Carlos I. Ganhou o Oscar de melhor figurino. Tempo de 

exibição de 145 minutos. 

A trajetória de Oliver Cromwell (1599-1658) expressa bem a 

intensidade da luta religiosa na Inglaterra do século XVII. Na medida em 

que se multiplicam, as igrejas protestantes entram em choque com a Igreja 

Anglicana. Esta, embora tivesse ao calvinismo como substrato teológico, 

exteriormente preservou traços que sugeriam a manutenção de vínculos 

com Roma, a exemplo da denominação dos prelados e os próprios trajes. 

Ao mesmo tempo, achavam que ameaças poderiam originar-se na Casa 

Real. 

Assim, quando Carlos I (reinou de 1625 a 1649) casou-se com uma 

católica, irmã do rei da França (Luís XIII), o ambiente tornou-se carregado. 

Tendo o rei, entre 1629 e 1640, instaurado governo pessoal, nesse último 

ano começa a guerra civil em prol da restauração do Parlamento. Os 

chamados dissidentes (presbiterianos e diversas outras igrejas) vencem a 

guerra sob a liderança de Cromwell, e executam a Carlos I. 

Entre 1649 (ano da execução do rei) e 1653, o Parlamento (do qual 

os anglicanos estavam excluídos) não conseguiu restaurar a ordem. Decide 

por nomear a Cromwell Lorde Protetor. Assumindo o poder, governou 

ditatorialmente. Nada podia ser mais contraditório, porquanto liderou uma 

guerra civil em defesa das prerrogativas do Parlamento. 

Com a morte de Cromwell. restaura-se a monarquia e recomeçam as 

ameaças. A obra de John Locke (1632-1704), denominada Segundo 

Tratado do Governo, logrou unificar a elite e levá-la à realização da 

chamada Revolução Gloriosa de 1688, que estabeleceu que os reis teriam 

obrigatoriamente que ser protestantes, além de outras prerrogativas do 

sistema representativo. 
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O filme representa uma interessante reconstituição histórica da vida 

na Inglaterra de Oliver Cromwell. Cabe advertir para a circunstância de 

que, quando exibido na televisão, costuma-se limita-la à primeira parte (até 

a morte de Carlos I), sendo imprescindível vê-lo na íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. A seu ver, a julgar pela vivência de William Pitt II, de que 

depende, basicamente, o prestígio do Parlamento? 

 

2. No processo de constituição do governo representativo, na 

Inglaterra, existia alguma preocupação de ordem  democrática ou as 

questões em jogo eram de outra índole? 

 


