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RESUMO 
 
 

O presente trabalho refere-se ao cenário em que se encontra a tripartição dos poderes 
no contexto atual do ordenamento jurídico brasileiro, apresentando a origem desta tripartição, 
suas características, sua efetividade, seus pontos positivos, os conflitos entre esses poderes 
diante dos problemas públicos atuais, bem como o diálogo entre os poderes diante destas 
casuísticas. A metodologia da pesquisa caracteriza-se como do tipo descritiva e aplicada com 
pensamentos teóricos a fim de apresentar um melhor entendimento dos detalhes 
institucionais e históricos dos três poderes constitucionais do Estado brasileiro. A partir do 
estudo de pensamentos filosóficos e ideologias que trouxeram o sistema tripartite, da história 
contemporânea em que este foi instituído, seus pilares teóricos de funcionamento, e como 
está se procedendo a aplicação prática do ordenamento jurídico pelo Estado através desta 
tripartição de seus poderes nos principais contratempos em que o Brasil atravessa nos dias 
atuais, obteve-se uma visão mais ampla do real funcionamento deste sistema tripartite nos 
dias de hoje. 
 
Palavras-chave:  Tripartição dos Poderes. Diálogo entre os Poderes. Tripartição dos Poderes 
no Brasil. Casuísticas diante de Instabilidade Política. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 

The present work refers to the scenario in which the tripartition of powers is found in 
the current context of the Brazilian legal system, presenting the origin of this tripartition, its 
characteristics, its effectiveness, its positive points, the conflicts between these powers before 
the current public problems, as well as the dialogue between the powers in these cases. The 
research methodology is characterized as descriptive and applied with theoretical thoughts in 
order to present a better understanding of the institutional and historical details of the three 
constitutional powers of the Brazilian State. From the study of philosophical thoughts and 
ideologies that brought the tripartite system, the contemporary history in whitch it was 
instituted, its theoretical pillars of functioning, and how the legal system is being practiced 
by the State through this tripartition of its powers before the main obstacles in Brazil today, 
a broader view of the real functioning of this tripartite system has emerged nowadays. 
 
Keywords:  Tripartition of the Powers. Dialogue between the Powers. Tripartition of the 
Powers in Brazil. Cases before Political Instability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com a Constituição de 1988, o Brasil adotou como forma de Estado o federalismo, 

sistema representativo, regime democrático e forma republicana, respeitando a Tripartição dos 

Poderes. 

A principal função da teoria da separação dos Poderes, um dos alicerces da 

democracia atual, positivada no art. 2º da Constituição Federal, é limitar o poder estatal por 

meio do célebre princípio americano dos freios e contrapesos. A separação de Poderes 

estabiliza o Estado e proporciona aos cidadãos a segurança de que nenhuma decisão política 

será adotada de forma unilateral, ante as diversas salvaguardas concedidas aos Poderes da 

República, no Direito brasileiro, para que haja limitações mútuas. Do século XVIII até os dias 

atuais, muitas mudanças ocorreram, mas a essência da formação do sistema de Tripartição dos 

Poderes permanece. 

Com o passar do tempo, essa tripartição dos poderes foi aos poucos se ajustando ou se 

modelando diante dos diversos cenários políticos.  

Atualmente, no cenário brasileiro, diante de uma conturbada instabilidade política e 

uma corrupção que afronta e se espalha por todo o Estado, os três poderes foram se moldando 

de tal forma que há um enfraquecimento da isonomia.  

 

 

2. OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 

 

 

Nesta monografia, buscar-se-á uma revisitação à Teoria da Separação dos Poderes, 

formando conhecimentos basilares para o desenvolvimento do trabalho, já que a tensão 

institucional surge em razão da maneira como os poderes republicanos se relacionam. A partir 

disso, busca-se compreender e avaliar a razão do atual embate entre os poderes e a crescente 

do ativismo judicial. 

É de se salientar que a extrema “confusão” ora prevalecente no Brasil não deixa de vir 

também dos sentimentos. É, entre outros, fruto do total desrespeito ao princípio fundamental 

em que se apoiam as democracias, ou seja, o da separação dos três poderes. Por mais 

simbólica que seja a praça de Brasília que leva esse nome, rodeada que é pelo Palácio do 
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Planalto, sede do Executivo, pelo Congresso, onde se deveria legislar, e pelo templo da 

justiça, o Supremo Tribunal Federal, é apenas um símbolo.  

Em nosso país, vivemos uma situação na qual o Judiciário legisla, o Executivo julga e 

o Legislativo executa. E onde, da mesma forma, o Executivo entra em choque com o 

Legislativo, que por sua vez, se acha competente para desfazer sentenças judiciais. 

É nesse contexto que o presente trabalho pretende abordar o cenário em que se 

encontra a tripartição dos poderes no ordenamento jurídico brasileiro, apresentando a origem 

desta tripartição, suas características, sua efetividade, seus pontos positivos, os conflitos entre 

esses poderes diante dos problemas públicos atuais, bem como o diálogo entre os poderes 

diante destas casuísticas. 

A metodologia da pesquisa se caracteriza como do tipo descritiva e aplicada com 

pensamentos teóricos a fim de apresentar um melhor entendimento dos detalhes institucionais 

e históricos dos três poderes constitucionais do Estado brasileiro. A partir do estudo de 

pensamentos filosóficos e ideologias que trouxeram o sistema tripartite, da história 

contemporânea em que este foi instituído, seus pilares teóricos de funcionamento, e como está 

se procedendo a aplicação prática do ordenamento jurídico pelo Estado através desta 

tripartição de seus poderes nos principais contratempos em que o Brasil atravessa nos dias 

atuais, obteve-se uma visão mais ampla do real funcionamento deste sistema tripartite nos 

dias de hoje. 

Para que o princípio da separação de poderes continue a perseguir o ideal para o qual 

fora criado, de dividir o poder estatal em forma equânime e harmônica, é necessário que 

sejam observadas as delimitações de atribuições de cada esfera de poder, observando o 

princípio da igualdade de direitos, em virtude de seu valor e de seu caráter princípio lógico, 

tendo em vista que a ampliação desmesurada e inconsequente dessas atribuições torna cada 

vez mais tênue a linha que separa os poderes, esvaindo o seu conteúdo, gerando uma 

confusão de poderes, longe daquele que foi tão perfeitamente desenvolvido pelos seus 

idealizadores. 

A separação dos poderes é um princípio geral do Direito Constitucional, que precisa 

ser atendido para que se reconheça o Estado Democrático de Direito. É, portanto, 

imprescindível que seja esse princípio observado, como forma de atender ao 

Constitucionalismo e à mantença do organismo estatal.  
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3. O SISTEMA TRIPARTITE 

 

 

A Constituição da Republica Federativa do Brasil predispõe, em seu artigo 2º, que 

são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. Essa classificação não foi realizada por obra exclusiva de apenas uma pessoa, 

mas objeto de anos de desenvolvimento teórico e prático realizados por diversos grupos, em 

diferentes momentos da história, que culminaram nesta tese de legislação, aplicada hoje na 

maioria das democracias do mundo, conhecido como o princípio da Separação de Poderes, 

este em Corrente Tripartite. 

Trata-se de um princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro que o 

legislador constituinte originário consagrou, na Carta Política de 1988, expressamente como 

cláusula pétrea no artigo 60, § 4º, III, que estabelece: “Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: [...] a separação de poderes”. 

A consagração da separação de poderes como cláusula pétrea nos deixa evidenciado 

o tamanho da importância e do cuidado que o legislador constituinte originário teve ao 

estabelecer os fundamentos deste princípio na Constituição da Republica Federativa do 

Brasil de 1988. 

O Estado constitucional de Direito assenta-se na ideia de unidade, uma vez que o 

poder estatal é uno e indivisível, havendo órgãos estatais, cujos agentes políticos têm a 

missão precípua de exercer atos de soberania. 

Assim, a Constituição Federal de 1988 atribuiu as funções estatais de soberania aos 

três tradicionais Poderes do Estado, a saber, Legislativo, Executivo e Judiciário. A estes 

órgãos, a Constituição Federal brindou com autoridade soberana do Estado, garantindo-lhes 

autonomia e independência, dentro de uma visão harmônica. 

Com respeito à independência dos poderes consagrados pela Constituição 

Federal Brasileira, discorreu com grande autoridade José Afonso da Silva (2006) sobre o 

seu significado: 

 

Os poderes, reunidos em órgãos, possuem funções estabelecidas pelo legislador 
constituinte originário, que as distribuiu de forma que cada um dos poderes 
tivesse características predominantes concernentes à sua esfera de atuação, sem, 
contudo, estabelecer exclusividade absoluta no exercício desses misteres. Prova 
disso é que, a todo o momento, um Poder interpenetra-se na esfera de atribuição 
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de outro por essa expressa determinação constitucional, a fim de que se aplique o 
mecanismo de freios e contrapesos, desenvolvido por Montesquieu, como o 
verdadeiro caracterizador da harmonia entre os poderes. 

 

Sobre o tema discorre Alexandre de Moraes (2007) em sua obra Direito 

Constitucional: 

 

Os órgãos exercentes das funções estatais, para serem independentes, 
conseguindo frear uns aos outros, com verdadeiros controles recíprocos, 
necessitavam de certas garantias e prerrogativas constitucionais. E tais garantias 
são invioláveis e impostergáveis, sob pena de ocorrer desequilíbrio entre eles e 
desestabilização do governo. E, quando o desequilíbrio agiganta o Executivo, 
instala-se o despotismo, a ditadura, desaguando no próprio arbítrio, como 
afirmava Montesquieu ao analisar a necessidade da existência de imunidades e 
prerrogativas para o bom exercício das funções do Estado. 

 

Dessa forma, haverá um mínimo e um máximo de independência de cada órgão de 

poder do Estado, sob pena de se comprometer o princípio da separação. Também deverá 

haver uma delimitação mínima e máxima de instrumentos que favoreçam o exercício 

harmônico dos poderes, sob pena de, inexistindo limites, um poder se sobrepor a outro. 

As Constituições anteriores estabeleciam expressamente a vedação a qualquer dos 

poderes em delegar atribuições, e aqueles que fossem investidos em um deles não poderiam 

exercer a de outro, exceto se de acordo com as exceções nelas previstas. Hoje, estas 

especificações são desnecessárias, pois a Constituição estabelece incompatibilidades 

relativamente ao exercício das funções dos poderes, por exemplo, no artigo 54 da CF/88, em 

relação aos deputados e senadores. Assim sendo, não há afronta ao princípio da separação 

dos poderes quando o chefe do Poder Executivo federal elabora decretos autônomos, pois há 

uma previsão no texto constitucional, no artigo 84, IV. (SILVA, 2006) 

Com relação à interpenetração de Poderes (FERREIRA FILHO, 2007) do Estado, 

podemos citar como exemplo a nomeação pelo Presidente da República dos juízes de 

instâncias superiores, bem como a atividade legislativa exercida através do instituto das 

Medidas Provisórias. Também vemos as atribuições judiciais do Poder Legislativo, quando 

este julga o Presidente da República em crimes de responsabilidade, além das funções 

legislativas do Poder Judiciário, ao elaborar os regimentos internos de seus Tribunais e ao 

preencher as lacunas na Lei. 

Por outro lado, só será admissível a interferência de um poder na esfera de atribuição 

de outro, em tese, quando, para impedir abusos de poder, seja para propiciar a real harmonia 

entre os poderes ou ainda para garantir as liberdades e assegurar o pleno exercício das 
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funções específicas. Não será, todavia, admitida, em hipótese alguma, a interferência de um 

poder diretamente sobre o outro. Por exemplo, o Presidente da República não pode interferir 

nos trabalhos legislativos para obter aprovação rápida de projetos de sua iniciativa, mas lhe 

é facultado solicitar urgência para a sua apreciação, conforme dispõe o art. 64 § 1º, sob pena 

de obstruir a pauta das votações das respectivas Casas Legislativas, de acordo com o § 2º do 

mesmo artigo, ambos da CF/88. 

 

 

3.1 OS PILARES TEÓRICOS DE SEU FUNCIONAMENTO 

 

 

Frise-se que, com relação ao ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da separação 

dos Poderes encontra previsão no art. 2º da Constituição Federal, ao dispor que “são Poderes 

da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.  

Dessa forma, consagra-se a separação dos Poderes assentada na independência e 

harmonia entre os órgãos do poder político, o que resulta, com relação aos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, na ausência de qualquer relação de subordinação ou 

dependência no que se refere ao exercício de suas funções e, ao mesmo tempo, no 

estabelecimento de um mecanismo de controle mútuo entre os aludidos três Poderes. 

Insta averbar, à demasia, que a independência entre os Poderes não significa 

exclusividade no exercício das funções que lhe são atribuídas, mas, sim, predominância no 

seu desempenho. De fato, embora, com base na clássica tríplice divisão funcional, as funções 

legislativas, executivas e judiciais sejam exercidas, predominantemente e respectivamente, 

pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (funções típicas ou principais), os 

mencionados Poderes também desempenham, de modo subsidiário, as funções típicas dos 

outros Poderes (no caso, funções atípicas ou secundárias), com vistas a garantir a sua própria 

autonomia e independência. Desse modo, segundo Dirley da Cunha Júnior (2010) o princípio 

da separação dos Poderes deve ser entendido como: 

 

(...) um meio a proporcionar, tanto quanto possível, não uma separação rígida de 
funções, mas, sim, uma coordenação, colaboração ou um entrosamento entre as 
distintas funções estatais, numa relação de interdependência, de modo a permitir 
que cada Poder, ao lado de suas funções típicas ou principais, correspondentes à 
sua natureza, possa, em caráter secundário, colaborar com os demais, ou 
desempenhar funções que, teoricamente, não pertencem ao seu âmbito de 
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competência, mas ao de outro Poder, desde que, para tanto, não seja sacrificado o 
seu núcleo essencial. 
 

Destaque-se, ainda, que, como salientado pelo filósofo iluminista Montesquieu (um 

dos formuladores do princípio em questão), em sua obra “O Espírito das Leis”, tal separação 

de Poderes (leia-se, como visto, separação de funções) se deve ao fato de que “tudo estaria 

perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres, ou do povo, 

exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas, e o de 

julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos”. (MONTESQUIEU, 2008) 

Tal entendimento se deve pelo fato de que nesta situação de concentração de poderes 

não haveria liberdade política nem controle mútuo e recíproco (checks and balances; sistema 

de freios e contrapesos entre os Poderes, essenciais às liberdades públicas) entre os Poderes 

estatais, o que resultaria em despotismo, tirania, arbitrariedade e opressão por parte dos que 

ocupassem as funções estatais carentes de separação, nocivos tanto ao próprio Estado quanto 

aos direitos fundamentais dos cidadãos governados. 

Assim, além da divisão de funções do Poder político, revela-se necessário que “essas 

distintas funções sejam exercidas por órgãos também distintos, da forma a mais 

especializada possível, todos situados num mesmo plano, sem haver qualquer relação de 

subordinação entre eles” (CUNHA JÚNIOR, 2010). Noutras palavras, é imprescindível, 

como sintetizado por Dirley da Cunha Júnior (2010), que: 

 

(...) os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário sejam desempenhados por 
órgãos diferentes, “de maneira que, sem nenhum usurpar as funções dos outros, 
possa cada qual impedir que os restantes exorbitem da sua esfera própria de ação”. 
Só assim é possível o controle do poder pelo poder, só assim é possível a plena 
realização da separação de Poderes, que se traduz – sintetizamos – na separação 
funcional (cada função deve ser confiada a cada órgão da maneira mais 
especializada possível) e na separação orgânica (os órgãos da soberania devem ter 
independência mútua e devem estar, em tudo, em idêntico pé de igualdade). É essa 
a essência da doutrina da separação de Poderes. 

 

 

4.  FILOSOFIA DE MONTESQUIEU 

 

 

Em sua obra “Espírito das Leis”, Montesquieu se preocupa, essencialmente, em 

explicar e distinguir, através de uma lógica inteligível, a gênese e o desenvolvimento dos 

sistemas legais in abstracto através das múltiplas diversidades desses sistemas legais e das 
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distintas formas de governo, conforme a época e o lugar, a partir das condições históricas, 

geográficas, psicológicas, etc. 

O Espírito das Leis inicia-se com uma teoria geral das leis, a qual constitui a base da 

filosofia política de Montesquieu. Na sequência, Montesquieu, com o intuito de fazer uma 

obra de ciência positiva, remodela as classificações tradicionais dos regimes políticos. 

Distingue três espécies de governo: republicano, monárquico e despótico. Em cada tipo de 

regime, que observa aqui ou ali pelo mundo, ele estuda sucessivamente a natureza, ou seja, as 

estruturas constitutivas que nele se podem notar, e o princípio, ou seja, o mecanismo do seu 

funcionamento. (HUISMAN, 2001) Por fim, procura analisar os meios e fatores que, numa 

perspectiva jurídica-normativista e política, eventualmente conduzem ao "bom governo". 

A Teoria da Tripartição dos Poderes do Estado não é criação de Montesquieu. John 

Locke, filósofo liberal inglês, cerca de um século antes de Montesquieu já tinha formulado, 

ainda que implicitamente, a teoria em questão. Entretanto, cabe a Montesquieu o inegável 

mérito de colocá-la num quadro mais amplo. 

Em suma, Montesquieu, reconhece que, independentemente da espécie de governo ou 

regime político de um dado país, a ordem social é, em si, heterogênea e sujeita a 

desigualdades sociais. Se, por um lado, ele aceita, ainda que de forma implícita, uma estrutura 

política e social pluralista, também é verdade que Montesquieu entende que o povo é de todo 

incapaz de discernir sobre os reais problemas políticos da Nação e, portanto, não deve e nem 

pode ser o titular da soberania. (MONTESQUIEU, 2008) 

Dentro dessa ordem de coisas, o objetivo último da ordem política, para Montesquieu, 

é assegurar a moderação do poder mediante a "cooperação harmônica" entre os Poderes do 

Estado funcionalmente constituídos (legislativo, executivo e judiciário) com o escopo de 

assegurar uma eficácia mínima de governo, bem como conferir uma legitimidade e 

racionalidade administrativa à tais poderes estatais, eficácia e legitimidade essas que devem e 

podem resultar num equilíbrio dos poderes sociais. 

Os interlocutores de Montesquieu no Espírito das Leis são a Monarquia Absolutista de 

um lado e a sociedade estamental da França do século XVIII d. C. de outro, sociedade essa 

que, ao longo da vida de Montesquieu, já apresentava sérias cisões políticas e sociais ao ponto 

de desembocar, cerca de uma geração após a morte de Montesquieu, na Revolução Francesa 

(1789-1799). 

Ante ao exposto, e por derradeiro, a Teoria da Tripartição dos Poderes explicitada por 

Montesquieu adquire um cunho nitidamente conservador, segundo os nossos padrões políticos 

e sociais atuais, mais foi uma teoria nitidamente liberal frente à Sociedade e ao Estado da sua 
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época. A sua adoção por Montesquieu, em consonância com a sua opção clara por um regime 

aristocrático, visava a realização não de um regime democrático politicamente pluralista mais 

garantir uma dinâmica governamental mais perfeita, garantindo o funcionamento 

racionalmente ordenado, mediante normas jurídicas "justas", do próprio Estado. 

 

 

4.1 TRIPARTIÇÃO SEGUNDO MONTESQUIEU 

 

 

É, contudo, Montesquieu, dando prosseguimento às ideias de Locke, o responsável 

pela inclusão do poder de julgar entre os poderes fundamentais do Estado, quando construiu 

a tese da desconcentração do poder centralizado, na figura da tripartição dos poderes. 

Tratou Montesquieu da teoria tripartite, que consiste em atribuir ao Estado três 

esferas de poder, ou seja, o Legislativo, segundo o qual se fazem as leis para sempre ou para 

determinada época, bem como se aperfeiçoam ou revogam as que já se acham feitas; o 

Executivo, em que se ocupa o príncipe ou magistrado da paz e da guerra, envia e recebe 

embaixadores, estabelece a segurança e previne as invasões; e finalmente o Judiciário, que 

dá ao príncipe ou ao magistrado a faculdade de punir os crimes ou julgar os dissídios da 

ordem civil. Nesta tese, Montesquieu pensa em não deixar nas mesmas mãos as tarefas de 

legislar, administrar e julgar em observância às normas legais vigentes, pois, segundo o 

grande mestre, a experiência eterna mostra que todo homem que tem o poder é levado a 

abusar dele, indo até onde possa encontrar limites. 

Montesquieu discorre sobre o grande perigo à liberdade em se reunir a função 

legislativa e executiva na mesma pessoa ou em um conjunto de pessoas, pois estes 

poderiam, não obstante legislar tiranicamente, também executar essas leis de forma tirânica. 

Da mesma forma, também seria uma afronta à liberdade se o poder de julgar não 

estivesse separado do poder de legislar, pois tendo o juiz o poder de legislar e ao mesmo 

tempo o de aplicar as leis aos casos concretos, resultaria em verdadeira arbitrariedade. Por 

outro lado, estando o poder de julgar junto ao de executar, teria o juiz a força de um 

opressor. 

Por isso, para que não possam abusar do poder é preciso que, pela disposição das 

coisas, o poder freie o poder. A desconcentração do poder é um remédio constitucional que 

procura estabelecer uma relação de equidade, onde nenhum poder faça de si mesmo 

condição de absoluto poder dentro das relações entre os membros da sociedade. 
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4.1.1 O Poder Legislativo segundo Montesquieu 

 

 

Para Montesquieu, para que o homem seja considerado livre, este deve ser por si 

mesmo governado. Montesquieu estabelece, então, o caráter dúplice do Poder Legislativo, 

através da câmara alta, confiada aos nobres, e da câmara baixa, constituída pelos 

representantes escolhidos para representar o povo. 

 

 

4.1.1.1. Câmara baixa 

 

 

O Poder Legislativo é o verdadeiro representante do povo. Em virtude disso é 

necessário que o povo, em seu todo, possua o Poder Legislativo. Todavia, como isso é 

impossível nos grandes Estados e que, mesmo nos pequenos, isto traga muitos 

inconvenientes, é preciso que o povo, composto por todos os cidadãos, eleja representantes 

a fim de que façam, por estes, tudo aquilo que por si não podem fazer. A esta representação 

dada ao povo pelo povo, constitui-se a Câmara Baixa. 

 

 

4.1.1.2. Câmara alta 

 

 

Em toda a sua doutrina, Montesquieu mostra uma preocupação constante com a 

limitação proporcional de poder. Não foi diferente quando este instituiu a Câmara Alta, 

formada pelos nobres, com o intuito de frear as iniciativas da Câmara Baixa, formada de 

representantes do povo e de também por estes serem freados. 

 

 

4.1.2. O Poder Executivo segundo Montesquieu 
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O Poder Executivo deve ser exercido por um monarca, visto que é melhor 

administra-lo por uma pessoa legitimada do que por várias. 

 

 

4.1.3. O Poder Judiciário segundo Montesquieu 

 

 

O Poder Judiciário foi bem caracterizado por Montesquieu, sendo uma das 

manifestações de soberania do Estado, que por sua importância não pode ser atribuído ao 

Executivo, tampouco ao Legislativo. Para ele, a jurisdição não deve ser entregue a um grupo 

permanente de pessoas, mas por pessoas tiradas do seio do povo, em certas épocas do ano, 

para a formação de um tribunal que permanecerá ativo somente até a exigência de sua 

necessidade. 

Contudo, o poder de julgar não está intimamente ligado ao Estado, uma vez que o 

juiz é apenas aquele que aplica as leis elaboradas pelo Executivo e Legislativo, sem 

qualquer participação em outro, daí falar-se a um poder nulo e invisível. Respeitam-se as 

magistraturas, não os magistrados. 

 

 

4.2 FREIOS E CONTRAPESOS EM MONTESQUIEU 

 

 

O que podemos extrair da tese de Montesquieu é que o mesmo pretende resguardar a 

esfera de individualização de todas as arbitrariedades do poder público. Antes de 

Montesquieu não havia um consenso quanto à separação de poderes, de forma que o que se 

observava era uma verdadeira confusão. Após ele, os Estados, um após outro, adotaram sua 

doutrina tripartite, que hoje, com raríssimas exceções, é utilizada por todos os países. 

Montesquieu, em toda a sua obra, sempre demonstrou preocupação com esferas de 

delimitação de competências. Não atribuir demasiados poderes a órgãos individuais de 

forma que um poder se sobressaia sobre outro de maneira sobremodo elevada sempre foram 

suas diretrizes doutrinárias. Daí se pode atribuir a Montesquieu a Teoria dos Freios e 

Contrapesos. 
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O que Montesquieu nos deixou foram verdadeiras diretrizes a serem seguidas, 

desenvolvidas, observadas e aprimoradas, dada a importância extraída de seus textos 

minuciosamente trabalhados.  

 

 

5. OUTROS PENSAMENTOS FILOSÓFICOS 

 

 

Dada sua importância, o tema da separação de poderes tem sido objeto de 

considerações ao longo da história por grandes pensadores e jurisconsultos, dentre os quais 

podemos citar Platão, Aristóteles, Locke, Montesquieu, entre outros, que culminaram no 

modelo tripartite conhecido atualmente, inclusive como princípio constitucional no 

ordenamento jurídico brasileiro, também utilizado na maioria das organizações de governo 

das democracias ocidentais, consagrado com a inserção do Artigo 16, da Declaração 

Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, nos idos de 1789. 

Essa teoria da separação de poderes em corrente tripartite foi esboçada 

primeiramente por Aristóteles em sua obra “A Política”, em que admitia existir três órgãos 

separados a quem cabiam as decisões do Estado. Eram eles o Poder Deliberativo, o Poder 

Executivo e o Poder Judiciário. Posteriormente, Locke, em sua obra “Segundo Tratado 

sobre o Governo Civil”, concebendo o Poder Legislativo como sendo superior aos demais, 

que inclusive estariam subordinados a ele, quais sejam, o Executivo com a incumbência de 

aplicar as leis e o Federativo que, muito embora tivesse legitimidade, não poderia ser 

desvinculado do Executivo, cabendo a este cuidar das relações internacionais do governo. 

Todavia, é nítido na doutrina um consenso em atribuir a Montesquieu a consagração 

da tripartição de poderes com as devidas repartições de atribuições no modelo mais aceito 

atualmente por todos, em sua obra “O Espírito das Leis”, com a inclusão do Poder 

Judiciário entre os poderes fundamentais do Estado. Haja vista, podemos até mesmo dividir 

a história desta teoria entre antes e depois de Montesquieu, tamanha foi à contribuição que 

este deixou, numa verdadeira obra de arte de legislação, própria daqueles que se predispõem 

sem reservas a defender os seus ideais. 

Porém, Aristóteles, Locke e Montesquieu, entre outros de sua época, não foram os 

criadores da presente doutrina e sim quem, com grande brilhantismo e sabedoria, as 

sistematizou em contornos específicos, baseando-se em teorias já existentes, como podemos 
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verificar em relatos antigos deixados em obras clássicas de célebres autores, como Platão, 

por exemplo, em “A República”, onde podemos visualizar pontos que deixam clara a 

concepção de uma teoria que consistia em subdividir as funções do Estado de forma que 

estas não se concentrassem nas mãos de apenas uma pessoa, o que poderia dar ensejo a 

trágicos fins, uma vez que, como todos sabem, o homem se desvirtua ante a concentração e 

a não limitação de poder a ele outorgado. 

Assim, para se aprofundar o questionamento sobre o real aparecimento da separação 

de poderes é necessário, não apenas, buscar na origem das ideias dos precursores desta 

teoria, tais como, Montesquieu, Locke, Aristóteles, Platão, como também, alcançar a fonte 

de suas inspirações. 

Entre estes pensadores podemos destacar Aristóteles, Locke e Montesquieu, 

conforme preleciona Alexandre de Moraes (2007) em seu livro Direito Constitucional: 

 

A divisão segundo o critério funcional é a célebre “separação de poderes”, que 
consiste em distinguir três funções estatais, quais sejam, legislação, 
administração e jurisdição, que devem ser atribuídas a três órgãos autônomos 
entre si, que as exercerão com exclusividade; foi esboçada pela primeira vez por 
Aristóteles, na obra “Política”, detalhada posteriormente por John Locke, no 
Segundo Tratado de Governo Civil, que também reconheceu três funções 
distintas, entre elas a executiva, consistente em aplicar a força pública no interno, 
para assegurar a ordem e o direito, e a federativa, consistente em manter relações 
com outros Estados, especialmente por meio de alianças. E, finalmente, 
consagrada na obra de Montesquieu O Espírito das Leis, a quem devemos a 
divisão e distribuição clássicas, tornando-se princípio fundamental da 
organização política liberal e transformando-se em dogma pelo art. 16 da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e é prevista no 
art. 2º de nossa Constituição Federal. 

 

Ou ainda, conforme acentua Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2007) em seu Curso 

de Direito Constitucional, reconhecendo a origem da separação de poderes: 

 

[...] Esse compromisso foi teorizado por Locke, no segundo tratado do Governo 
Civil, que o justificou a partir da hipótese do estado de natureza. Ganhou ele, 
porém, repercussão estrondosa na obra de Montesquieu, O Espírito das Leis, que 
o transformou numa das célebres doutrinas políticas de todos os tempos. 

 

Para mais à frente discorrer sobre a classificação das funções do Estado: 

 

A ‘Separação de Poderes’, como se indicou acima, pressupõe a tripartição das 
funções do Estado, ou seja, a distinção das funções legislativa, administrativa (ou 
executiva) e jurisdicional. Essa classificação que é devida a Montesquieu 
encontra, porém, antecedentes na obra de Aristóteles e Locke. 
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Todos estes grandes pensadores destacados, assim como outros em menor parcela, 

contribuíram para aquele que é hoje um dos princípios fundamentais da maioria das 

organizações políticas e sociais. 

 

 

5.1. TRIPARTIÇÃO SEGUNDO ARISTÓTELES 

 

 

O surgimento da doutrina da separação de poderes em corrente tripartite fica 

evidenciada originalmente na antiguidade grega, em seu notável filósofo Aristóteles, 

quando investigou a constituição do Estado, no intuito de descobrir quais eram as formas de 

governo capazes de assegurar a felicidade coletiva, na sua obra A Política. Nesta podemos 

perceber nitidamente uma concepção da tripartição das funções do Estado, que são, segundo 

Aristóteles, as três partes constitutivas do Estado, designadas pelo nome de corpos 

deliberativos, dos magistrados e dos juízes. 

Aristóteles, assim como seu mestre Platão, também considerava injusto e perigoso 

atribuir a apenas um indivíduo o exercício do poder pleno. Em sua concepção tripartite, 

considerava a divisão do governo do Estado como sendo a Deliberativa, ou seja, aquela que 

deliberava sobre os negócios do Estado; a Executiva, como sendo aquela que consistia, 

basicamente, na aplicação, por parte dos magistrados, dessas decisões e, finalmente, a que 

abrange os cargos de jurisdição, ou judiciária. 

Todavia, o que Aristóteles não fez, ao cuidar do tema em questão, foi sugerir a 

atribuição de cada um desses poderes a órgãos independentes e especializados. 

 

 

5.1.1. O Poder Deliberativo segundo Aristóteles 

 

 

Para Aristóteles, o primeiro poder é o deliberativo, ou seja, aquele que delibera sobre 

os negócios do Estado, aos quais cabiam determinadas funções específicas a serem 

exercidas pela assembleia dos cidadãos, entre elas, decidir sobre a paz e a guerra, contrair 

alianças ou rompê-las, fazer as leis e suprimi-las, decretar a pena de morte, de banimento e 

de confisco, assim como prestar contas aos magistrados. 
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As deliberações exercidas nas assembleias deveriam contar com a participação de 

todos os cidadãos, de diversas maneiras. Elas diferenciavam-se de acordo com a natureza 

dos Estados. Na democracia, para se conseguir boas deliberações, era necessário que as 

assembleias fossem ordenadas e regulamentadas como os tribunais das oligarquias. Segundo 

Aristóteles, também seria bom que os membros da assembleia fossem escolhidos de igual 

forma, ou por eleição ou por sorteio, nas diversas classes do Estado, podendo-se ainda 

admitir a todos na assembleia, mas só conceder voz deliberativa aos magistrados. O corpo 

deliberativo, para o estagirista, deveria ser o verdadeiro soberano do Estado. 

 

 

5.1.2. O Poder Executivo segundo Aristóteles 

 

 

Após a concepção das assembleias, Aristóteles discorre acerca das magistraturas 

governamentais, que exerciam as deliberações acerca dos negócios do Estado, isto é, os 

poderes constituídos de que o Estado precisa para agir. 

Considerava difícil a tarefa de escolha daqueles que deveriam chamar-se 

magistrados. Deveria ser levada em consideração a sua origem, de onde tirá-los, por quem e 

como deveriam ser escolhidos, de quantas maneiras isto poderia ser feito e qual a que mais 

convinha a cada forma de governo. Para ele era preferível, no tocante ao seu exercício, que 

as mesmas pessoas tornassem a aparecer frequentemente, ou que não assumam duas vezes o 

cargo, mas apenas uma. Quanto ao período de assunção, este não deveria ser nem perpétuo 

nem tão curto e sim moderado. Tratou Aristóteles sobre a escolha dos magistrados, das 

funções essenciais exercidas pelas magistraturas e de suas diversas formas de concepção. 

 

 

5.1.3. O Poder Judiciário segundo Aristóteles 

 

 

O terceiro órgão da constituição do governo a ser estudado por Aristóteles foi a 

ordem judiciária. Nela, discorre sobre sua forma de escolha dos juízes, que poderia ser 

realizada por sorteio ou por eleição e da divisão dos tribunais. 

Ainda sobre a ordem judiciária discorre Aristóteles (2001): 
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O bem político é a justiça, da qual é inseparável o interesse comum, e muitos 
concordam em considerar a justiça, como dissemos em nossa Ética, como uma 
espécie de igualdade. Se há, dizem os filósofos, algo de justo entre os homens, é 
a igualdade de tratamento entre as pessoas iguais. 

 

 

5.2. TRIPARTIÇÃO SEGUNDO LOCKE 

 

 

John Locke (1632-1704), notável pensador inglês, considerado o fundador do 

empirismo – doutrina pela qual considera que todo o conhecimento deriva da experiência 

sensível e da reflexão -, também discorreu em sua obra “O Segundo Tratado do Governo 

Civil” sobre a tripartição dos poderes. 

Nesta obra, Locke define a condição natural do homem, ou seja, a existência de um 

Estado em que todos sejam livres, em absoluto, para decidir sobre suas ações, dispor de seus 

bens e de suas pessoas como bem entender, dentro dos limites do direito natural. Defende 

que o direito natural, ao reger a liberdade humana, assegura e impõe a cada ser humano um 

juízo de valor à causa própria, pois todos são iguais perante o Criador Supremo, sendo obras 

de suas mãos, devendo ser seus direitos resguardados, não podendo, pois, serem lesados por 

ninguém. 

No Capítulo XII, Locke propôs a divisão das funções do Estado como sendo a 

Legislativa, a Executiva e a Federativa. 

Para Locke, o Poder Legislativo é supremo em toda a comunidade civil, ao qual tudo 

o mais deve se subordinado, é a ele que cabe definir o modo com que a comunidade deverá 

utilizar a força para a sua defesa e a de seus membros. Impõe, por conseguinte, algumas 

limitações ao Legislativo, entre os quais, que as leis devem ser estabelecidas para todos de 

forma equiparada, não devendo ser modificadas em benefício próprio; de que as leis devem 

ter como finalidade o bem do povo; de que não deve haver imposição sobre a propriedade 

do povo sem que este expresse o seu consentimento, seja individualmente ou através de 

representantes, e de que a competência para legislar não pode ser delegada para aqueles a 

quem o povo não confiou. 

Locke concebe o Poder Executivo, cuja existência é perene, como sendo o 

responsável pela execução das leis internas. 

Discorre ainda sobre um terceiro poder, que apesar de distinto, não pode ser 

separado do Executivo, que denomina federativo, que é o responsável pela administração da 
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comunidade, o relacionamento com os estrangeiros, compreendendo ainda a formação de 

alianças e decisões sobre guerra e paz. 

Muito embora Locke não discorra expressamente sobre o Poder Judiciário, refere-se 

a este como atividade-meio do Poder Legislativo. 

Locke também discorreu sobre a função prerrogativa, esta por ser também exercida 

pelo rei, como a função executiva, não pode ser considerada como um “quarto poder”, uma 

vez que só é cabível em casos de exceção constitucional, como em casos extraordinários, 

como, por exemplo, guerras e estados de emergência. 

 

 

6. A TRIPARTIÇÃO DURANTE A HISTÓRIA BRASILEIRA 

 

 

Atualmente, como já dito anteriormente, é perceptível nos organismos estatais 

existentes a tripartição dos poderes idealizada por Montesquieu. Há, portanto, o Poder 

Executivo, que constitui o governo de fato; o Poder Legislativo, composto pelo sistema 

bicameral (câmara de deputados e senados), e ainda, o Poder Judiciário. São tais poderes 

independentes; pois não se submetem entre si, não se curvam à vontade um do outro (SILVA, 

2006); e são harmônicos, pois tem de verificar as “normas de cortesia e trato recíproco” 

(SILVA, 2006). Observa-se que todos esses poderes têm suas funções que lhe são típicas, e as 

funções atípicas, a fim de que seja objetivada a interdependência de um em relação aos outros.  

Em suma, além de exercerem a função que lhe são precípuas, como, sinteticamente, ao 

Executivo é governar; ao Legislativo legislar e ao Judiciário julgar, tem eles também funções 

atípicas, que correspondem à execução de funções inerentes á sua organização interna; como 

por exemplo, o Poder Executivo legislar sobre seu estatuto, etc. A doutrina da Separação dos 

Poderes existe para que haja um controle de um poder sobre o outro, a fim de que a ordem 

constitucional seja alcançada em sua plenitude.  

Esta separação tripartite de poder fora adotada no Brasil como forma de sistematizar 

as funções estatais. Encontra-se consagrada na Constituição Federal de 1988, em seu art. 2°, 

onde lê-se: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”. 

De fato, como se infere da leitura do artigo constitucional citado, os poderes que 

compõem a estruturação estatal brasileira são, a priori, independentes, por isso não devem se 

submeter uns aos outros, devendo, portanto, gozarem de autonomia. Devem, também, 
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funcionar de maneira harmônica, comprometendo-se ambos os poderes a obedecerem a 

parâmetros adotados, possibilitando, assim, a co-existência entre eles.  

 

 

6.1. A TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AS CONSTITUIÇÕES 

BRASILEIRAS ATÉ 1967 

 

 

Do mesmo modo que serviu de inspiração para as revoluções americana (1765-1783) e 

francesa (1789-1799), a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, também, inspirou os 

textos constitucionais brasileiros, que trouxeram – cada um a seu modo – os pensamentos do 

filósofo francês. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, até mesmo a Constituição Política do Império do 

Brasil de 1824, ou, simplesmente, Constituição imperial, como é comumente designada, 

trouxe “elementos” da teoria de Montesquieu, tal como: a defesa de uma separação dos 

poderes. (SOUZA, 2008) Dispunha o texto constitucional, em seu art. 9º, que “a divisão e 

harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos, e o 

mais seguro meio de fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece”. 

Certo é, contudo, que, em que pese a Constituição tenha defendido uma “separação de 

poderes” (art. 9º), é bem verdade, que a estrutura de poderes implementada no Brasil imperial 

distinguia – e muito – do modelo proposto pelo filósofo francês, isso porque, o texto 

constitucional de 1824 acabou reconhecendo não apenas três, mas quatro poderes: legislativo, 

executivo, judiciário e moderador (art. 10). Não obstante significativa alteração, a 

Constituição de 1824 atribuiu, ainda, ao poder moderador – exercido pelo Imperador –, o 

controle dos demais poderes. 

Verifica-se, portanto, que, apesar de “resquícios” da teoria de Montesquieu, o texto 

constitucional imperial encontrava-se muito distante daquela estrutura de poderes proposta. 

A segunda Constituição brasileira – Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 1891 –, que além de instituir a república, instituiu também a federação e o 

presidencialismo, não só extinguiu o poder moderador, como também, estabeleceu uma 

estrutura de poderes “mais próxima” daquela apresentada por Montesquieu, dispondo, em seu 

art. 15, que “são órgãos da soberania nacional o poder legislativo, o executivo e o judiciário, 

harmônicos e independentes entre si”. 
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Conforme se pode observar, o texto constitucional de 1891, além de defender e 

estabelecer a separação de poderes, sustentou, ainda, a “independência” dos poderes. 

Como o texto previa a cláusula de inacumulabilidade de funções (art. 79), mas não 

proibia expressamente a delegação de funções, tornou-se muito comum o poder executivo 

legislar – sobretudo após a crise de 1929 –, colocando “em risco” a separação de poderes. 

(SOUZA, 2008) 

Ressalta-se, nesse ponto, que Montesquieu não somente era contra o poder executivo 

legislar, como também era contra o poder executivo apresentar, até mesmo, projetos de lei, 

isto é, iniciar o processo legislativo. (MONTESQUIEU, 2008) 

Com amparo ideológico na Constituição alemã de 1919 e na Constituição espanhola 

de 1931, no dia 16 de julho de 1934, foi promulgado um novo texto constitucional – 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 –, que buscou, de igual 

modo, defender e promover a separação de poderes, dispondo, em seu art. 3º, caput, que “são 

órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os poderes legislativo, 

executivo e judiciário, independentes e coordenados entre si”. 

Como se observa pelo art. 3º, caput, além da expressão “independentes”, o texto 

constitucional de 1934 inseriu, também, a expressão “coordenados entre si”. Assim, 

estabelecia, em seu capítulo V, as normas relativas à “coordenação de poderes”, onde atribuía 

ao Senado Federal a função de coordenar os poderes federais entre si, manter a continuidade 

administrativa, velar pela Constituição, colaborar na feitura de leis e praticar os demais atos 

da sua competência (art. 88). 

Desse modo, a Constituição de 1934 acabou atribuindo ao Senado Federal, um papel 

semelhante ao desempenhado pelo poder moderador, durante o regime imperial, 

“desordenando”, de certo modo, a separação de poderes. (SOUZA, 2008) 

Não obstante, vale ainda constar, que diferentemente da Constituição de 1891, o texto 

de 1934 previa a cláusula de inacumulabilidade de funções (art. 3º, § 2º) e, também, a 

proibição expressa de delegação de funções (art. 3º, § 1º). 

O maior descaso à teoria da separação de poderes ocorreu com a segunda Constituição 

da Era Vargas – Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 –, editada com o nítido 

propósito de conferir uma aparência de legalidade ao Estado Novo, período comumente 

designado de ditadura varguista. 

Diferentemente dos textos constitucionais anteriores, a Constituição de 1937 foi a 

única a não prever, expressamente, o princípio da separação de poderes. Não obstante esta 

ausência, o texto concedeu, ainda, extensos poderes ao Presidente da República, tratado na 
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Constituição, inclusive, como “autoridade suprema do estado”, conforme disposição do seu 

art. 73. Veja: “Art 73. o Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a 

atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política interna e externa, 

promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional, e superintende a 

administração do País”. 

Não bastassem as inúmeras autorizações para legislar (arts. 12 a 14), o Presidente da 

República, entendendo necessária ao bem estar do povo ou à promoção/defesa de interesse 

nacional, determinada lei declarada inconstitucional, podia submetê-la novamente ao 

Parlamento, que, por sua vez, poderia afastar os efeitos da decisão do Tribunal, por dois terços 

dos votos em cada uma das Câmaras (art. 96, parágrafo único). 

Referida norma, como se pode observar, trata-se de uma verdadeira afronta à 

separação de poderes, porquanto admite “que o juízo do Presidente da República acerca do 

que é necessário ao ‘bem-estar do povo’ ou revelador do ‘interesse nacional’ pode passar 

por cima do que é inconstitucional”. (SARLET, 2016)  

Como se observa, a Constituição de 1937 pouco se ateve ao equilíbrio entre os 

poderes, porquanto enfraqueceu, nitidamente, os poderes legislativo e judiciário, em favor do 

poder executivo, que somava inúmeras atribuições – distanciando-se muito da teoria clássica 

da separação de poderes. 

Após quinze anos no poder, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi 

derrubado do governo, e, com o início de uma nova era, surgia um novo texto constitucional, 

tal seja, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, que trouxe consigo o princípio 

da separação dos poderes, ao dispor, em seu art. 36, que “são poderes da União o legislativo, 

o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si”. 

Referido texto constitucional, “fruto do movimento de redemocratização e 

reconstitucionalização instaurado no País” (LENZA, 2016), buscou restabelecer a harmonia 

entre o legislativo, executivo e judiciário, reduzindo, para tanto, o extenso rol de poderes 

atribuídos ao executivo, na Constituição de 1937. 

Nesse sentido, retirou-se do texto constitucional, por exemplo, a possibilidade de o 

Presidente da República submeter novamente ao Congresso Nacional determinada norma 

declarada inconstitucional, o que correspondia, a bem da verdade, a um atentado ao poder 

judiciário e à estrutura de poderes como um todo. 

Seguindo o passo de constituições anteriores, a Constituição de 1946 trouxe, também, 

a cláusula de inacumulabilidade de funções, ao afirmar, no art. 36, § 1º, que o cidadão 

investido na função de um dos poderes não poderia exercer a de outro. 
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Certo é, que a Constituição de 1946 cumpriu com o seu papel de restabelecer a 

democracia, bem como o equilíbrio entre os poderes. No entanto, ainda na vigência deste 

texto constitucional, os militares destituíram o então Presidente João Goulart e assumiram o 

governo, dando início ao regime militar e passando a, frequentemente, desrespeitar a 

Constituição. 

Após alguns anos de regime militar, os militares buscaram editar um novo texto 

constitucional, que, assim como a Constituição de 1937, conferisse uma aparência de 

legalidade ao regime. Foi, justamente, nesse contexto, que adveio a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1967. 

Em que pese tenha estabelecido, em seu art. 6º, que “são poderes da União, 

independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário”, na prática, não se 

verificava um equilíbrio entre os poderes, mas, sim, uma prevalência do executivo, sobretudo 

após a Emenda Constitucional 1/1969, quando as hipóteses de cabimento de decreto-lei foram 

significativamente ampliadas. (SOUZA, 2008) 

Não obstante, cumpre ainda ressaltar, que a Constituição de 1967 previa a cláusula de 

inacumulabilidade de funções (art. 6º, parágrafo único, 2ª parte), assim como a proibição 

expressa da delegação de funções (art. 6º, parágrafo único, 1ª parte), no entanto, em relação a 

esta última, abria espaço para exceções, relativizando, ainda mais, a teoria clássica da 

separação de poderes. 

Como se observa, da Constituição imperial à Constituição de 1967, constatam-se 

inúmeros “traços” e “elementos” da teoria de Montesquieu. No entanto, certo é, que cada um 

dos textos constitucionais cuidou da separação dos poderes ao seu modo, apresentando, em 

todos os casos, alterações substanciais em relação à estrutura de poderes clássica idealizada 

pelo filósofo francês. 

Em suma, pode-se afirmar, que a divisão rígida dos poderes foi substituída por uma 

divisão mais flexível – fenômeno este que se configurou não apenas no Brasil, mas nos mais 

diversos Estados e ordenamentos jurídicos. 

 

 

6.2. A TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – texto constitucional 

vigente –, promulgada no dia 05 de outubro de 1988, trouxe, assim como outras 

Constituições, o princípio da separação dos poderes de forma expressa, ao dispor, em seu art. 

2º, que “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o 

executivo e o judiciário”. Importante ressaltar, contudo, que o texto de 1988, seguindo a 

tendência das Constituições anteriores, dispôs de um modelo de “separação de poderes 

flexível”, de modo que, somada às funções típicas, os poderes legislativo, executivo e 

judiciário desempenham, também, funções atípicas, isto é, funções típicas dos outros poderes. 

(PAULO, 2009) 

Assim sendo, verifica-se, sem grandes problemas, na atual estrutura de poderes, o 

poder executivo legislando e julgando, o poder legislativo julgando e desempenhando 

atividades administrativas e o poder judiciário legislando e desempenhando atividades 

administrativas. Em suma, “cada poder termina por exercer, em certa medida, as três 

funções do Estado” (PAULO, 2009). Sem dúvidas, o modelo atual, sobretudo pela sistemática 

acima apontada, difere – e muito – do modelo proposto por Montesquieu, extremamente 

rígido e inflexível. Merece destacar, contudo, que a flexibilidade atribuída à separação de 

poderes, na Constituição Federal de 1988, demonstra-se saudável e útil para o funcionamento 

do Estado, diferentemente da “flexibilidade” proposta por alguns textos constitucionais 

anteriores, como a Constituição de 1937, que colocava, efetivamente, em risco, o equilíbrio 

entre os poderes e o bom funcionamento do Estado. 

Ademais, verifica-se, hoje, um sistema de freios e contrapesos eficiente, capaz de 

equilibrar os poderes e minimizar os riscos de abuso no exercício do poder. Dentre os vários 

exemplos desse mecanismo de freios e contrapesos, pode-se destacar: a possibilidade do 

poder legislativo rejeitar o veto do poder executivo (art. 66, § 4º); a possibilidade do poder 

judiciário (Supremo Tribunal Federal) declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal ou estadual (art. 102, I, “a”); o cabimento de emenda parlamentar (poder legislativo) 

em projeto de lei de do Presidente da República (art. 63, I e II). (LENZA, 2015) 

Por fim, vale ainda constar, que a doutrina de direito constitucional mais atual é 

uníssona em rejeitar o termo “separação de poderes”, ou mesmo, “tripartição de poderes”, 

porquanto o poder do Estado é sempre uno e indivisível. Conforme sustentam Vicente Paulo e 

Marcelo Alexandrino (2009), “ao que tradicionalmente se denomina ‘separação de poderes’ 

representa, na realidade, a distribuição de certas funções a diferentes órgãos do Estado, ou 

seja, ‘a divisão de funções estatais’”.  
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Passando por todas as Constituições, fica clara a importância da teoria de Montesquieu 

até os dias de hoje, de modo que, decorridos mais de duzentos anos, isto é, mais de dois 

séculos, suas ideias demonstram-se ainda atuais, modernas e atrativas, compondo de um 

modo ou de outro, os textos constitucionais mundo afora, inclusive, a atual Constituição 

brasileira. 

 

 

7. A TRIPARTIÇÃO NOS DIAS ATUAIS 

 

 

A separação de poderes carrega a mais difusa polissemia de toda a dogmática do 

direito público, posto que aponta simultaneamente para os princípios de desagregação e de 

composição, num sistema de freios e contrapesos. Entretanto, tal equilíbrio de forças não 

resultará necessariamente na concretização do princípio da igualdade problemática do Estado 

de Direito considerando que essa visão redutora da separação dos poderes poderá 

proporcionar a hegemonia de uma formação democrática da vontade disposta a invocar uma 

irrefutável racionalidade discursiva no confronto dos interesses individuais.  

A falha do sistema da separação dos poderes (checks and balances), alegada por 

alguns doutrinadores, consiste no fato de não ter previsto, como não poderia prever, que o 

mesmo seria eficaz apenas enquanto as funções atribuídas a cada titular conservarem um 

sentido social.  

No mundo contemporâneo, percebe-se que, ao se realizar a separação dos poderes, não 

há regresso à espontânea harmonia segregada por uma suposta organização natural, localizada 

num passado mítico. E descobre-se que a separação dos poderes significa, inevitavelmente, 

diferenciação e equivalência, obra da razão, criação do domínio da técnica.  

Atualmente, vivemos numa sociedade complexa, em constantes transformações, pelo 

que surgiram institutos como o procedimento devido, os regimes de incompatibilidades e de 

financiamento dos partidos, a limitação de mandatos, o alargamento do referendo, a entrega 

de tarefas administrativas a particulares. Há cada vez mais reivindicações da sociedade civil, 

nos diversos países, clamando por mais transparência dos atos dos integrantes dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário, não sendo diferente no Estado brasileiro.  
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O Brasil é uma República Federativa e tem como princípio fundamental o princípio da 

separação dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), como a base para se constituir em 

um Estado democrático de direito.  

O preâmbulo da Constituição Federal brasileira de 1988, apresenta a instituição do 

Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, como um Estado democrático, destinado a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias.  

Analisando os princípios, regras e valores ora destacados na Carta Constitucional 

brasileira de 1988 temos que o poder está estruturado na independência e harmonia entre si, 

do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. A separação dos poderes é uma garantia 

extraordinária que foi alçada à dimensão constitucional, fruto do desejo e intenção 

constituinte de estabelecer funções diferenciadas, conjugando princípios por vezes 

aparentemente contrapostos, com escopo de salvaguardar o exercício dos direitos individuais 

e coletivos. A separação dos poderes tornou-se um princípio essencial de legitimação do 

Estado brasileiro.  

Finalmente, temos que, no Brasil, a separação dos poderes é o fundamento do Estado 

Constitucional Democrático de Direito, no qual cada um dos integrantes dos três poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário) deve observar sua função frente a um propósito social.  

 

 

7.1 SEU REAL FUNCIONAMENTO NOS DIAS DE HOJE 

 

 

A Carta Magna brasileira estabelece uma área de inter-relação entre os três poderes, de 

modo que os poderes possuem permissão para, eventualmente, intervirem no plexo de 

atribuições dos outros, exercendo funções atípicas, o que acarreta uma série de conflitos entre 

Legislativo, Executivo e Judiciário, dando margem para a instauração de uma crise de 

governabilidade no país. 

O centro real do poder político situa-se no Poder Executivo, o qual compreende o 

governo e a administração, sendo responsável por atender às demandas sociais e concretizar 

os direitos fundamentais. A Constituição lhe atribui, também, a prerrogativa de legislar, em 

casos excepcionais, através de medidas provisórias com força de lei e de julgar atos 
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administrativos; bem como a competência de nomear autoridades pertencentes aos outros 

poderes. 

O legislativo é responsável pela criação do direito positivo e pela fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial do Executivo. Todavia, pode dispor, de forma atípica, 

de sua própria organização – provendo cargos, concedendo licenças, férias a servidores, etc. – 

e, também, julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. 

Por fim, o Judiciário é incumbido da aplicação do direito nas hipóteses de conflito, 

julgando os casos concretos. O texto constitucional, ainda, prevê a possibilidade do poder 

Judiciário suprimir lacunas legislativas, exercendo atividade legiferante, e executar o controle 

constitucional de normas e políticas públicas. 

Todavia, muitas vezes os três poderes, a título de fiscalização, acabam por extrapolar 

suas esferas de competência, o que pode gerar grandes embates e consequentemente uma crise 

de governabilidade.  

No Brasil, como saída para alcançar seus objetivos, os poderes passaram a se valer de 

instrumentos constitucionais, o que serviu para amplificar a instabilidade do governo. Desse 

modo, a crise brasileira se tornou um ciclo vicioso, decorrente da cotidiana invasão, pelo 

Executivo e Judiciário, das atribuições do Poder Legislativo. 

Ocorre que, além da morosidade do processo de criação de leis, o Poder Legislativo 

vem sofrendo uma série de escândalos perante a opinião pública, o que apenas contribui para 

o descrédito de sua imagem diante a população e, consequentemente, para intensificar crise de 

representatividade e credibilidade. A título de suprimirem as eventuais lacunas provocadas 

pela imobilidade do Legislativo, os outros poderes acabam por invadir excessivamente suas 

competências, contribuindo ainda mais para seu enfraquecimento. 

O Poder Judiciário, então, como responsável por fazer valer a Constituição, passa a 

adotar postura mais ativista em relação à inércia do Legislativo, e, também, do Executivo, de 

modo que passa a ter participação mais ampla, intensa e proativa na concretização dos valores 

e fins constitucionais. E, ainda, devido à crise da democracia representativa brasileira e a 

crescente desconfiança social do Legislativo e Executivo, muitas vezes o Judiciário atende 

melhor às demandas sociais do que os outros poderes que, em tese, seriam os responsáveis 

por fazê-lo. 

Atualmente, quase qualquer questão política ou moralmente relevante pode ser alçada 

ao Supremo Tribunal Federal. Parte-se do pressuposto de que toda questão disciplinada por 

norma constitucional é, potencialmente, uma pretensão jurídica e pode ser formulada sob a 

forma de ação judicial, dando ao Judiciário poder de decidir sobre tal questão. 
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Contudo, os limites de intervenção do poder Judiciário na efetivação de direitos 

sociais de competência do Executivo e Legislativo devem ser observados. 

Um ativismo judicial exacerbado, entretanto, pode trazer uma série de riscos para a 

democracia e a consequente legitimidade democrática, visto que os membros do judiciário 

não são agentes públicos eleitos, de modo que apenas são capazes de invalidar atos dos outros 

poderes quando capazes de fundamentar racionalmente suas decisões com base na 

Constituição Federal. Em outras palavras, salvo exceções em que estejam em jogo direitos 

fundamentais garantidos pelo texto constitucional, quem tem legitimidade para desempenhar 

atribuições políticas são aqueles escolhidos pelo povo através do processo democrático e do 

sufrágio. 

A importância do papel do Judiciário como Guardião da Constituição deve ser 

reconhecida, porém, também, não se pode desconsiderar sua capacidade institucional – 

habilidade de cada poder do Estado para produzir a melhor decisão em determinada matéria – 

e seus limites. Desse modo, diante da sua falta de conhecimento em relação a um tema, deve o 

Judiciário adotar postura de autocontenção a fim de evitar o risco dos efeitos sistêmicos, os 

quais podem acarretar impactos imprevisíveis e consequências devastadoras. 

Os diálogos institucionais surgem como oposição e, ao mesmo tempo, alternativa à 

ideia convencional de “última palavra” do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal 

Federal, sobre a interpretação constitucional. A noção de “última palavra” das Cortes 

Constitucionais configura-se como completamente falaciosa, visto que suas decisões serão 

sempre provisórias. Ora, direito e política são processos em fluxo contínuo que tendem a se 

adaptar ao contexto em que estão inseridos, desse modo, interpretações constitucionais são 

contingentes e sujeitas a mudanças constantes, portanto não serão aceitas de modo eterno. 

Recusa-se, destarte, a visão do monopólio judicial na apreciação da Constituição, 

abrindo espaço para o fenômeno do constitucionalismo popular. Parte-se da premissa que o 

objetivo maior da Carta Magna é o bem comum de modo que a autoridade final para 

estabelecer como deve se proceder à interpretação constitucional é o povo. 

A interpretação constitucional extrajudicial em momento algum intenta o 

desmerecimento do Judiciário como Guardião da Constituição, apenas busca a valorização do 

constitucionalismo que se expressa fora das cortes. Deve o STF adotar postura de maior 

atenção e deferência para com as compreensões dos outros poderes estatais, bem como da 

própria sociedade. 
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7.2 A TRIPARTIÇÃO DIANTE DA ATUAL INSTABILIDADE POLÍTICA 

 

 

É notório que há uma readequação do papel do Judiciário.  

No início, logo após a promulgação da Constituição em 1988, o Judiciário ficava 

restrito a determinadas atividades, depois de um certo tempo ele passa a exercer um poder 

político. 

A reconfiguração se dá em um momento onde os outros Poderes, que sempre se 

reconheceram políticos, começaram a judicializar as questões políticas. Além disso, há 

diversos escândalos de corrupção que surgem rotineiramente e enfraquecem os poderes 

Legislativo e Executivo.  

Como exemplo podemos analisar os casos em que classes minoritárias perdem em 

alguma decisão deliberativa no Legislativo e judicializam a questão. O vencido em votações 

políticas começou a recorrer ao STF. Então, o próprio Poder Legislativo começou a consultar 

demasiadamente o STF em matérias que ele não deveria. É uma ideia de que no vácuo de 

poder alguém se cria. Além disso, casos de corrupção se tornaram rotina do noticiário, de 

modo que os juízes e Ministros se tornaram, sob os olhos da população em geral, como os 

salvadores da pátria.  

 

 

7.2.1. Possível superioridade do judiciário 

 

 

O mais relevante da teoria de Montesquieu para a presente produção é a concepção de 

que é necessário que não ocorra acumulação do poder estatal na figura de um indivíduo ou 

mesmo de um órgão. Em outro aspecto talvez não haja adequação do pensamento desse 

filósofo, em virtude de sua concepção sobre o judiciário ser uma espécie de poder “nulo”, ou 

seja, que apenas reproduz mecanicamente a lei no julgamento do caso concreto, concepção a 

muito abandonada. Mais válida é a definição de Kelsen, para quem o Judiciário, ao lado do 

Executivo, também cria leis, só que específicas ao caso concreto e não gerais como faz o 

Legislativo. 

De acordo com Kelsen, o Judiciário além de criar normas específicas para o caso 

concreto ainda é legitimado a fazer o controle de constitucionalidade das normas produzidas 

pelo legislativo. Essa é questão delicada, pois como imaginar que o Judiciário, órgão sem 
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legitimação popular, poderia expurgar do ordenamento lei feita pelo Legislativo, 

representante do povo? Não haveria nesse caso ataque à “soberania” e autodeterminação do 

povo? Para Kelsen, não, pois não há que falar em soberania que não seja a do Estado como 

um todo.  

Além do mais, a anulação de ato inconstitucional pelo tribunal constitucional não 

representaria uma função verdadeiramente jurisdicional, mas legislativa, ao criar uma norma 

geral com sinal negativo, declarando-a inconstitucional para todos os efeitos.  

 Ainda segundo Kelsen, sequer o efeito erga omnes das decisões de reconhecimento da 

inconstitucionalidade é tido como intervenção do Judiciário. A decisão sobre a 

inconstitucionalidade é entendida menos como ato jurisdicional e sim como ato legislativo 

pelo qual se cria norma geral com o conteúdo estabelecido pelo Legislativo, porém, gravado 

de um sinal negativo, que indica o descompasso da lei com a Constituição. 

 

 

7.2.2. Do fim definitivo ao fim provisório: existe a última palavra?  

 

 

A supremacia judicial alberga a ideia de que o Judiciário é detentor da última palavra 

constitucional através da revisão judicial, não havendo meios de o Legislativo superar tal 

atuação. 

Em relação à força normativa da Constituição, merece destaque a importância das 

cortes constitucionais, sendo atribuída à essas a última palavra sobre os conflitos 

constitucionais. 

Tal entendimento pode ser verificado na quase ilimitada competência das Cortes 

Constitucionais, que estão autorizadas, com base em parâmetros jurídicos, a proferir a última 

palavra sobre os conflitos constitucionais, mesmo sobre questões fundamentais da vida do 

Estado. 

Nesse sentido, a doutrina, de modo geral, declara que o STF é detentor da última 

palavra na interpretação constitucional, o qual decide em última e definitiva instância, 

assuntos de ordem constitucional através da interpretação constitucional. 

  

 

8. CONCLUSÃO 
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Recorro ao pensador francês Charles de Montesquieu, cuja obra “O Espírito das Leis” 

permanece, passados mais de 250 anos, o grande clássico sobre a separação dos poderes. O 

fundamento de sua ideia relativa aos três poderes, é o de que a separação é indispensável 

porque, se o legislador se confunde com o executor, está aberta a porta aos nepotismos, 

favoritismos e à corrupção, já que existe sério risco de que o legislador formule e aplique leis 

que lhe sejam mais favoráveis. Se o executivo se confunde com o juiz, como controlar as 

decisões que dele emanam? 

Atualmente no Brasil, a separação dos poderes se dilui na prática: o controle de um 

sobre as ações de outro é relativo. Há vários casos, como o da nomeação de uma ministra do 

Trabalho condenada em ações trabalhistas e de um diretor do Detran que perdeu a carteira por 

repetidas infrações às leis do tráfego. Justificativas absurdas como, por um lado, que é 

constitucional que o presidente nomeie quem quiser, ou, por outro, dizer que um diretor de 

Detran não precisa ter carteira de motorista válida, demonstram a absoluta falta de decoro e de 

compostura dos nossos governantes. 

Como contraponto, o ativismo judicial tem papel de grande importância, sendo peça 

fundamental da solução de casos concretos difíceis, contudo, seu uso deve ser eventual e 

controlado, a fim de evitar excessos e, como advertiu Luís Roberto Barroso: “Em dose 

excessiva, há risco de se morrer da cura”. 

O Brasil enfrenta, hodiernamente, uma crise de representatividade, legitimidade e 

funcionalidade do Poder Legislativo, cada vez mais enfraquecido diante da crescente 

interferência dos outros poderes em sua esfera de atuação. Desse modo, deve-se buscar 

mecanismos capazes de conter as intervenções executivas e judiciárias no âmbito do processo 

de criação das leis, sem, entretanto, impedir o controle recíproco entre os poderes. 

  Conclui-se que, portanto, existe a necessidade de uma inter-relação equilibrada entre 

os Poderes, de modo que haja um diálogo institucional constante entre eles a fim de se 

garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais em todas as esferas do Poder Público. 

De todo modo, infelizmente, enquanto imperarem no Brasil, como motores da vida 

política, os interesses particulares, a ganância, a corrupção; enquanto não se instaurar uma 

austeridade absolutamente necessária para evitar que realizações inúteis e mirabolantes, mas 

que oferecem oportunidades políticas e de enriquecimento ilícito, se sobreponham a projetos 

destinados a melhorar as condições de vida no país, como são os ligados a educação e saúde, 

enquanto, enfim, confundam-se meios e fins, e as ações de cada poder sejam guiadas 
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exclusivamente pelos interesses de seus integrantes e não pelo interesse público, não há como 

mostrar-se otimista quanto a nosso futuro institucional. 
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