
ADECA AGRONEGÓCIOS 2019 

As Esferas do Poder Brasileiro 
 

 Sabe-se que, em presente momento, a maioria dos Estados 

modernos ocidentais adotam em suas constituições a teoria da 

separação dos poderes, a tripartite, elaborada por Montesquieu. Dentre 

estes Estados se contra o próprio Brasil. 

  
 Origem da Teoria da Separação dos Poderes 

 A Teoria da Separação dos Poderes começa a ganhar forma com 

um livro de Platão chamado “A República”. Segundo Pires (2014),  nesta 

obra, o filósofo pontua a necessidade de dividir as funções do Estado 

para que estas não fossem concentradas em uma pessoa só. Para ele, o 

homem perde a virtude se tiver um poder muito grande em seu 

domínio, por conta disso, era extremamente prejudicial a uma nação 

não separar as esferas do poder. 

 “A República” influenciou muitos filósofos nas questões políticas, 

e foi Aristóteles o primeiro a, de fato, discorrer sobre a repartição dos 

poderes. Em sua obra, ele dizia que deveria haver três funções, a 

Deliberativa (decide sobre os negócios do Estado), a Executiva 

(comanda as ações do Estado) e a Judicial (responsável por todos os 

cargas de jurisdição). Aristóteles pensava ser injusto um único indivíduo 

ser responsável por todos os processos políticos. 

 Ainda de acordo com Pires (2014), outros pensadores, já na 

Idade Moderna (1453 até 1789), como Maquiavel e John Locke 

aperfeiçoaram os conceitos políticos, não obstante a separação dos 

poderes.   

 Entretanto, o filósofo que estabeleceu as noções sobre a 

tripartição dos poderes como é conhecida hoje foi Montesquieu, 

nascido na França. Em sua obra “O Espírito das Leis”, publicada em 

1748, concretiza a concepção de três poderes independentes e 

consonantes entre si, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder 

Judiciário. Assim consolidando uma das correntes de pensamento 

iluminista – a tripartite. 

 



 Na concepção de Montesquieu, com a ideia que todo homem 

que tem poder é levado a abusar dele, o poder do Estado deveria ser 

dividido em funções específicas (especialização funcional), que, por sua 

vez deveriam ser atribuídas a órgãos específicos (independência 

orgânica).  

 Ou seja, garantindo a limitação da concentração do poder 

através de um sistema de poderes capaz de prevenir o Absolutismo. Em 

suas palavras “le pouvoir arrête le pouvoir”, o poder que limitava o 

próprio poder. 

  

 História da aplicação da tripartite no Brasil  

 Do mesmo modo que serviu de inspiração para as revoluções 

americana (1765-1783) e francesa (1789-1799), na história brasileira é 

possível identificar elementos das ideias de Montesquieu, tal como a 

repartição de poderes, já na Constituição Política do Império do Brasil 

de 1824. 

 De acordo com Dias (2017), apesar das influências iluministas, o 

texto constitucional de 1824 se distanciava muito do modelo proposto 

pelo pensador francês. Tanto que acabou reconhecendo não apenas 

três, mas quatro poderes: legislativo, executivo, judiciário e moderador 

(art. 10). O último controlava os demais poderes e era exercido pelo 

Imperador, sendo o oposto do que as ideias da tripartite propunham. 

 O segundo texto constitucional do Brasil - Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 – foi responsável por 

instituir a república, a federação e o presidencialismo. Com isso, 

extinguindo o uso do poder moderador e se aproximando um pouco 

mais do que era proposto por Montesquieu.  

 Entretanto, neste período, a delegação de funções não era 

proibida, deste modo, o Executivo passou a legislar. Montesquieu não 

era a favor do poder executivo iniciar projetos de lei, legislar de fato ia 

mais ainda contra seus princípios. 
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 Os períodos em que a Constituição brasileira mais se afastou dos 

ideais da tripartite foram no Estado Novo, governado por Vargas de 

1937 a 1946 e na Ditadura Militar de 1964 a 1985. Na época de Vargas, 

a Constituição de 1937 foi a única a não aderir ao princípio da 

separação de poderes e ainda atribuiu ao Presidente da República o 

título de autoridade suprema do estado. 

 Ainda de acordo com Dias (2017), na Ditadura Militar também 

houve a necessidade de um novo texto constitucional que legitimasse a 

forma de regime que estava sendo aplicada, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1967.  

 No geral, o poder executivo prevalecia sobre os outros, não 

havendo equilíbrio entre os poderes. Ademais, a Constituição de 1967 

previa a cláusula de proibição expressa da delegação de funções, 

porém havia um grande espaço para exceções, mais uma vez 

relativizando as proposições políticas de Montesquieu. 

   

 Constituição de 1988 e a configuração atual dos poderes 
brasileiros 
 O texto constitucional atualmente vigente, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, utiliza de forma expressa o 

princípio da separação dos poderes. Conforme o art. 2º “são poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e 

o judiciário”. Entretanto, conforme o histórico brasileiro, ainda sim a 

separação de poderes é flexível, pelo fato dos poderes terem a 

possibilidade assegurada pela lei de praticar funções atípicas. 

 No que diz respeito a configuração atual das funções das três 

esferas do poder brasileiro, baseando-se no que é previsto pela 

Constituição de 1988, Tenente (2018) pontua as atribuições de cada 

poder a nível federal, estadual e municipal. 

 O Poder Executivo apresenta três níveis: o federal (representado 

pelo presidente), o estadual (representado pelos governadores) e o 

municipal (representado pelos prefeitos). Os três níveis têm como 

função administrar o governo e aprovar as leis elaboradas pelo 

legislativo. 
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 O Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado, que juntos formam o Congresso Nacional, localizado em 

Brasília. Também tem-se o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza a 

administração pública a nível federal. A nível estadual tem-se as 

Assembleias Legislativas para isso.  

 Novamente, nos três níveis o Poder Legislativo apresenta:  o 

federal (representado pelos senadores e deputados federais), o estadual 

(representado pelos deputados estaduais) e o municipal (representado 

pelos vereadores). Os três níveis têm como função fiscalizar o Poder 

Executivo, criar e aprovar leis. 
 O Poder Judiciário não tem os representantes escolhidos pelo 

povo assim como os demais. Este também é dividido em níveis: 

Supremo Tribunal Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

além dos Tribunais Regionais Federais (TRF), tribunais e juízes eleitorais, 

militares e do trabalho. Todos os níveis tem como função a fiscalização 

do Executivo e do Legislativo e a aplicação das leis e dos direitos dos 

cidadãos. 

 Para consulta, abaixo em anexo, dois hiperlinks em que o 

primeiro mostrará a Constituição de 1988 e o segundo, a atual 

conjuntura de deputados federais e senadores eleitos em 2018. 
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