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RESUMO 

A Separação de Poderes teorizada por Montesquieu foi adotada por todas as 

Constituições brasileiras republicanas. Assim, no artigo 2°, da atual Constituição de 1988, ficam 

estabelecidos os Poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário. Vale dizer que, o Poder 

estatal é uno, na verdade o que se divide são as funções. Dessa forma, tem-se a função de legislar, a 

de administrar e a de julgar. O presente trabalho busca indagar se a especialização recomendada por 

Montesquieu ainda subsiste no Brasil moderno, ou seja, se a Separação de Poderes é absoluta ou se 

há uma relativização, de modo que cada poder possa desempenhar as funções de outro em caráter 

secundário. 
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ABSTRACT 

The Separation of Powers theorized by Montesquieu was adopted by all Brazilian 

republican constitutions. So, in Article 2, the current 1988 Constitution, are the established branches of 

government: Legislative, Executive and Judiciary. That is to say, the state power is one, which actually 

splits are functions. Thus, it has the function of legislating, to administer and judge. This study aims to 

investigate whether the specialization recommended by Montesquieu still exists in modern Brazil, if the 

Separation of Powers is absolute or if there is a relativization, so that each power can act as 

secondary character in another. 
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1- INTRODUÇÃO 

A Separação de Poderes foi sendo construída gradativamente, de acordo 

com o desenvolvimento do Estado e em função dos grandes conflitos político-

sociais, em especial, das Revoluções Liberais Burguesas: Revolução Gloriosa 

(1688), Revolução de Independência das Treze Colônias (1776) e Revolução 

Francesa (1789). 

O liberalismo buscava, acima de tudo, a liberdade econômica, política e 

social, mediante a não intervenção estatal. A fim de conter o absolutismo, o Estado 



Liberal firmou-se, basicamente, sobre dois dogmas: a Declaração de Direitos e 

Garantias Individuais e a Separação de Poderes. 

Para MERQUIOR (1991, p. 17), “por que nasceu como um protesto contra 

os abusos do poder estatal, o liberalismo procurou instituir tanto uma limitação da 

autoridade quanto uma divisão da autoridade.” 

As primeiras Constituições escritas que surgiram no mundo ocidental 

acolheram a Separação de Poderes teorizada por Montesquieu. No Brasil isso não 

foi diferente, à exceção da Constituição Imperial de 1824, todas as demais 

Constituições que a sucederam trouxeram a previsão de um Legislativo, um 

Executivo e um Judiciário, harmônicos e independentes entre si. 

A atual Constituição de 1988 estabelece a Separação de Poderes como 

sendo um Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil (art. 2°). O que o 

presente trabalho busca investigar basicamente se essa separação permite 

exceções, se há possibilidade de certa invasão de um poder na função reservada do 

outro.  

 

2- A SEPARAÇÃO DE PODERES 

 2.1. A doutrina da Separação de Poderes  

A primeira sistematização da Separação de Poderes foi exposta por John 

Locke, na obra “Segundo Tratado sobre o Governo Civil”, de 1690. Ali ele 

desenvolveu uma teoria de governo limitado, que foi usada para justificar o novo 

Estado inglês resultante da Revolução Gloriosa. Assinalava a distinção entre três 

Poderes: o Legislativo, que editava as leis; o Executivo, que executava o disposto 

nas leis, no interior do Estado; e o Federativo, ao qual cabia tudo o que dissesse 

respeito às relações exteriores do Estado. (cf. LOCKE, 2002, passim) 

Posteriormente surge a obra de Montesquieu, De l’Esprit des lois, de 

1748, com uma sistematização mais completa e perfeita, de modo que é chamado 

de “o pai da Separação de Poderes”, embora efetivamente não tenha empregado 

essa expressão em sua obra. Assim, no capítulo VI, do Livro XI, o filósofo liberal 

assinala que:  

 

Há em cada Estado, três espécies de poderes: o poder legislativo, o 
poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes, e o 
poder executivo das que dependem do direito civil.  



Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo ou 
para sempre e corrige ou ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, 
ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a 
segurança, prevê as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes e julga 
as querelas dos indivíduos. Chamaremos este último o poder de 

julgar e o outro, simplesmente o poder executivo do Estado. (op. cit., 
p. 201).  

 

A intenção do pensador francês era, pois, elaborar uma fórmula que 

possibilitasse haver um governo equilibrado e moderado, e mais do que isso, com 

Poderes divididos funcionalmente, de tal modo que, no interior da estrutura do 

Estado, o Poder se encarregasse de controlar ou limitar o próprio Poder, visando 

assim, o equilíbrio da coletividade e a liberdade individual. Nesse sentido afirmava 

que “para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das 

coisas, o poder freie o poder” (op. cit., p. 200), de modo que “estes três poderes 

deveriam formar uma pausa ou inação. Mas como, pelo movimento necessário das 

coisas, eles são obrigados a caminhar, serão forçados a caminhar de acordo” (Ibid., 

p. 209).  

Portanto, para Montesquieu o Poder deve ser dividido e separado e suas 

partes dispostas de modo que uma controle a outra, resultando no Poder 

controlando o Poder, no equilíbrio. Desse equilíbrio natural, resulta um sistema 

inercial que, mecânica e automaticamente, impede que cada parte do Poder 

ultrapassasse suas funções invadindo a esfera de ação das outras partes.  

Assim seria a constituição fundamental do governo para Montesquieu, 

com um Legislativo, um Executivo e um Judiciário, harmônicos e independentes.  

 

2.2. As declarações de direitos e as Constituições escritas 

Foi sob os auspícios ideológicos do Liberalismo que se levantou a ideia 

de dar ao Estado uma nova constituição. As constituições escritas foram precedidas 

por declarações de direitos também escritas.  

A expressão “séparatión des pouvoirs” surgiu pela primeira vez com a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu artigo 16: “toda 

sociedade que não assegura a garantia de direitos, nem determina a separação dos 

poderes, não tem Constituição”. 



FERREIRA FILHO (1999, p. 7) chama esse conceito de “noção 

polêmica de constituição”, por que a idéia de Constituição escrita, na doutrina 

liberal, “não designava qualquer organização fundamental, mas apenas a que 

desse ao Estado uma estrutura conforme os princípios do liberalismo.”  

Seguida às declarações, sobrevieram as constituições escritas. Além 

de declararem os direitos e princípios, as constituições trataram de garanti-los. 

Determinou-se também a Separação dos Poderes, pela qual conjugam-se um 

Legislativo, um Executivo e um Judiciário, independentes e harmônicos entre si, a 

fim de evitar abusos. 

Essa teoria seria a fórmula que iria aparecer na maioria das Constituições, 

a exemplo da Constituição Norte-Americana (17/09/1787). No Brasil, é a primeira 

Constituição Republicana (1891) que acolhe a teoria de Montesquieu (art.15), e 

todas as demais Constituições que a sucederam seguiram esse padrão, inclusive a 

atual Carta de 1988 (art. 2°).1 

 

2.3. As funções de cada Poder 

Diga-se, inicialmente, que essa separação do Poder é funcional e formal e 

não substancial. Não é uma separação substancial porque a soberania é una e 

indivisível. Não pode haver duas ou mais soberanias dentro de um mesmo Estado, 

mas pode haver órgãos diversos de manifestação da soberania, do Poder do 

Estado. Segundo DALLARI (1993, p. 207). “cada ato ou governo, manifestado por 

um dos três órgãos, representa uma manifestação completa do poder. (...) Kant, 

parodiou o dogma da Santíssima Trindade, dizendo que o Estado é uno e trino ao 

mesmo tempo”. 

Portanto, o Poder do Estado é uno e indivisível. Mas a ele 

correspondem diferentes funções que, exatamente por serem diferentes e tendo em 

vista o racional exercício desse Poder, ensejam uma separação tripartite teorizada 

por Montesquieu. 

Eis a definição de PINTO FERREIRA (1983,  p. 698) para os clássicos 

Poderes estatais: 

                                                 
1
 A primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial de 1824, adotou o modelo de Separação 

de Poderes idealizado por Benjamin Constant, prevendo o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o 
Poder Moderador e o Poder Judiciário (art. 10).  



Primeiramente, existe o chamado Poder Legislativo. Este poder 
estabelece as normas gerais da sociedade. Afirma os princípios, com 
respeito aos quais os indivíduos ajustam a sua conduta. Aparece, em 
segundo lugar, o Poder Executivo. Este poder se dedica a adaptar as 
normas gerias às situações particulares; se, p. ex., foi aprovada uma 
lei sobre aposentadoria, em caso de velhice, concede soma 
especificada a quem tem direito de percebê-la. Em terceiro lugar, 
existe o Poder Judiciário. Este poder determina a maneira pela qual o 
Poder Executivo realizou suas funções. Vela para que o exercício do 
Poder Executivo se acomode às disposições gerais, ditadas pelo 
Poder Legislativo; pode, p. ex., como no caso Ex parte O'B’ien, 
declarar que uma decisão particular, é, de fato, ultra vires. Formula, 
também, as relações entre os cidadãos, de uma parte, e entre estes 
e o governo de outra, quando se promovem questões, que não são 
suscetíveis de acordo.  

 

Assim, ao Legislativo é dada a função de formular leis ou normas 

jurídicas, regulando as relações dos indivíduos entre si, ou deles com o próprio 

Estado. Ao Executivo se atribui a função precípua de governar e administrar o 

Estado. A ele cabe executar as leis, a fim de que se mantenha a ordem jurídica, 

administrar os negócios públicos e dirigir as próprias funções políticas do Estado, 

para que se assegure a existência dele e se cumpram suas finalidades. Ao Judiciário 

se comete a atribuição de administrar a Justiça. Compete a ele aplicar as leis, vigiar 

sua execução, e reparar, fundado nelas, as relações jurídicas que as tenham 

violado. 

 

2.4. A Separação de Poderes nas Constituições brasileiras 

Analisando as Constituições brasileiras nota-se que inicialmente vedou-

se a delegação de poderes, não havia a possibilidade de um poder exercer as 

funções de outro, ainda que secundariamente. Isso é visto na Constituição de 1891 

e na de 1934, em que ambas acolheram a Separação Tripartida de Poderes 

absoluta (art. 15 e 3°, respectivamente). 

Foi a Constituição de 1937, a primeira Constituição brasileira a admitir 

a delegação de poderes, ao instituir a figura do decreto-lei (art. 12 e 13), que nada 

mais era do que uma “lei” emanada do Poder Executivo. 

A Constituição que a sucedeu, a de 1946, na tentativa de conter os 

abusos de poder por parte do Executivo, tornou a vedar a delegação de poderes 

(art. 36, §§ 1º e 2º). 



Com a ditadura, novamente tem-se a possibilidade de um poder 

exercer as funções do outro (art. 6º, § 2º); na verdade, do Executivo exercer as 

funções do Legislativo. A Carta de 1967 trouxe novamente a possibilidade do 

Executivo de expedir decretos-leis (art. 49, V e 58) e também o autorizou a editar 

leis-delegadas (art. 49, IV e 55).  

Tudo isso foi mantido e até ampliado pela EC n.º 01/69, que é 

considerada uma nova Constituição.2 

A Constituição de 1988, acolheu a Separação Tripartida de Poderes 

como Princípio da República Federativa do Brasil (art. 2°), ao lado do Princípio 

Democrático (art. 1°). De modo que, não apenas o Executivo, mas também o 

Legislativo e o Judiciário podem desempenhar as funções de outro poder. 

 

2.5. A Constituição de 1988: funções típicas e atípicas de cada Poder 

Como já dito, a Constituição da República Federativa do Brasil, acolheu 

a Separação Tripartida de Poderes, em seu artigo 2º: “São poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” E tal 

princípio é uma Cláusula Pétrea, de acordo com o artigo 60, § 4°, III.  

O Legislativo é representado pelo Congresso Nacional, de estrutura 

bicameral, ou seja, é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal 

(art. 44). 

O Executivo, de estrutura monocrática, é exercido pelo Presidente da 

República, que desempenha as funções de Chefe de Estado e de Governo, e é 

auxiliado pelos Ministros de Estado (art. 76). 

O Judiciário tem uma estrutura complexa, do tipo piramidal sem 

hierarquia, que assegura o duplo grau de jurisdição3. É representado por diversos 

órgãos, sendo o Supremo Tribunal Federal o órgão de cúpula e o responsável por 

“guardar” a Constituição (cf. art. 102, caput):  

                                                 
2
 Na verdade, os militares estabeleceram uma nova Constituição. A “Emenda” serviu de mecanismo de outorga, 

uma vez que verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar pela denominação que 
se lhe deu: Constituição da República Federativa do Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas 
Constituição do Brasil (cf. BONAVIDES, 1991, p. 443 e 444). 
3
 Conquanto não se tenha previsão expressa na Constituição de 1988, o Princípio do duplo grau de jurisdição 

existe de maneira implícita, pois: “a própria Constituição incumbe-se de atribuir a competência recursal a vários 
órgãos de jurisdição, prevendo expressamente, sob a denominação de tribunais, órgãos judiciários de segundo 
grau. [...] Casos há, porém, em que inexiste o duplo grau de jurisdição: assim, v.g., nas hipóteses de 
competência originária do Supremo Tribunal Federal, especificada no art.102, inc. I, da Constituição. Mas trata-
se de exceções constitucionais ao princípio, também constitucional. A Lei Maior pode excepcionar suas regras.” 
(CINTRA, DINAMARCO, GRINOVER, 2005, p.77).  



 

art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:  
I- o Supremo Tribunal Federal; 
I-A- o Conselho Nacional de Justiça; 
II- o Superior Tribunal de Justiça;  
III- os Tribunais Regionais Federais e juízes federais; 
IV- os Tribunais e juízes do trabalho; 
V- os Tribunais e juízes eleitorais; 
VI-  os Tribunais e juízes militares; 
VII- os Tribunais e juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 

 

A Função típica ou precípua do Poder Legislativo é a função normativa 

(elaboração da lei) e fiscalizatória (c/ auxilio dos Tribunais de Contas). Ao Executivo 

cabe precipuamente a função administrativa (executar a lei) e ao Judiciário é 

atribuída a função jurisdicional (aplicação da lei aos litigantes). 

A Constituição de 1988 não traz vedações aos Poderes para delegar 

atribuições ou exercer as funções de outro, de modo que são encontradas exceções 

ao Princípio da Separação de Poderes.  

Assim, as funções atípicas ou secundárias do Poder Legislativo são: 

função administrativa (ex.: quando provém seus cargos - arts. 51, IV e 52, XIII, CF) e 

jurisdicional (ex.: crimes de responsabilidade - art. 52, I e II, CF). 

O Executivo pode, excepcionalmente, exercer a função legislativa (ex.: 

medidas provisória - art. 62, e leis delegadas – art. 68, CF) e jurisdicional (ex.: 

apreciação de recursos administrativos). 

Já o Poder Judicário pode exercer a função administrativa (ex.: quando 

provém seus cargos - art. 96, I, “b” e “f”) e legislativa (ex.: quando elabora seu 

regimento interno - art. 96, I, “a”; ou edita súmulas vinculantes - art. 103-A, CF). 

A especialização inerente à “separação” é, dessa forma, meramente 

relativa. Para FERREIRA FILHO (1999, p. 133) “consiste numa predominância no 

desempenho desta ou daquela função. Cada Poder, em caráter secundário, 

colabora no desempenho de outras funções, pratica atos teoricamente fora de sua 

esfera.”  

 

3- CONCLUSÃO 

Conforme exposto, cada Poder exerce funções típicas e funções atípicas. 

Há, portanto, uma relativização da Separação de Poderes, pois nenhum Poder 



exerce suas funções com exclusividade, tanto o Legislativo, como o Executivo e o 

Judiciário podem desempenhar, secundariamente, as funções de outro Poder. 

Hodiernamente é muito mais adequado falar-se numa Colaboração de 

Poderes. 

Vale ressaltar que, o desempenho de funções atípicas por parte de um 

determinado Poder é uma exceção. Se houver abusos, o mecanismo cabível para 

preservar o equilíbrio entre os Poderes seria a Intervenção Federal (cf. art. 34, IV, da 

CF). 
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