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CAPÍTULO 6 

 

DIVISÃO DE PODERES 
 

 

6.1. Concentração do poder estatal 
 

Concluída a análise dos elementos constitutivos do Estado e de sua 

organização territorial, convém examinar melhor a temática do poder do 

Estado, não mais no que se refere à sua distribuição territorial (forma de 

Estado), mas sob o aspecto de sua concentração ou distribuição em 

termos não-territoriais, isto é, institucionais ou funcionais. 

Como se verá, a distribuição do poder pode ser territorial 

(descentralização) ou não, sendo a distribuição funcional ou institucional 

do poder casos da segunda hipótese. Se a distribuição de tipo territorial 

consiste em atribuição de parcelas de poder para coletividades territoriais 

subnacionais, como Estados e regiões, a institucional significa, nesse 

contexto, a distribuição de base não territorial, consistindo na 

transferência de parcelas de poder para instituições, como conjuntos de 
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órgãos ou corporações, por exemplo. A funcional, por sua vez, significa a 

atribuição de funções específicas a tais instituições.266 

Conjuntamente a esta questão, cabe examinar de que modo a 

concentração ou desconcentração dos poderes repercute na esfera da 

liberdade daqueles que vivem ou se encontram no território267, na 

condição de súditos, nacionais ou cidadãos, ou que se encontram, de 

qualquer modo, sujeitos ao poder de império estatal. 

Como já recordado anteriormente, as monarquias absolutistas 

constituíram a primeira forma de Estado moderno, sendo caracterizadas 

essencialmente por uma concentração de poderes sem precedentes na 

história recente do ocidente em mãos dos monarcas.268 Como já 

examinado em capítulos anteriores, nas monarquias absolutistas as 

funções legislativa, executiva e judiciária eram titularizadas pelo monarca e 

                                                             
266 Como se verá adiante, poder possui duas acepções no contexto de que tratamos. Em 
sentido material poder equivale a uma das funções típicas do Estado, como a legislação, a 
execução das leis ou a jurisdição. Em sentido formal, no Entanto, poder significa um 
conjunto de órgãos que exercem tais funções, com ou sem especialização. Nesse sentido 
é que é empregada a função em quase todas as constituições do mundo, por exemplo. 
(CAETANO, 2009). 
267 Note-se que mesmo estrangeiros ou apátridas encontram-se sujeitos ao poder do 
Estado sempre que se encontrem em território nacional ou estejam, de algum modo, 
sujeitos à soberania e ao poder de império estatais. Assim, um estrangeiro ou apátrida 
que esteja transitoriamente no território nacional é obrigado a observar a legislação local 
e caso cometa um crime, por exemplo, pode ser responsabilizado normalmente, 
conforme já referido anteriormente. Em contrapartida, certas normas protetivas de 
direitos básicos dos indivíduos, como a vida, a integridade física e a liberdade, protegem 
inclusive estrangeiros e apátridas. 
268 Atualmente são de rara ocorrência as monarquias absolutas, mas existem. A 
Suazilândia, país da África meridional, que mudou em 2018 seu nome para Reino de 
eSwatini, é um desses casos excepcionais, sendo regida com poderes absolutos pelo 
monarca MSwati III. Como expressão desse poder o monarca legisla por decreto e o 
parlamento é um mero órgão de aconselhamento, cujos membros eleitos podem ser 
destituídos pelo senhor absoluto. 
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por ele exercidas, diretamente ou por meio de órgãos delegados, mas 

sempre em seu nome e sob sua autoridade, caracterizando-se o 

absolutismo principalmente por tal acúmulo dos poderes. 

O monarca exercia o poder legislativo livremente, sendo a lei 

considerada como livre expressão de sua vontade (“quod princeps placuit 

legem habet vigorem”)269, o que fica representado pela celebre fase “la loi c’est 

moi”270, atribuída ao rei Luís XIV, da França. Sob o absolutismo o 

monarca era considerado livre da obrigação de observar as leis (legibus 

solutus), uma vez que era concebido como soberano, por definição situado 

acima da leis, por ser detentor do poder de criá-las, modificá-las e revogá-

las a seu bel prazer.271 A soberania normalmente era concebida como 

poder detido pelo monarca a título pessoal, e era, por definição, um poder 

supremo, que não conhecia poder superior, donde decorria a ideia de que 

o soberano não poderia ser contido ou limitado pelo direito (positivo, ao 

menos).272 

Além de legislar livremente, o monarca absoluto governava 

soberanamente, e embora auxiliado por ministros e conselheiros, detinha 
                                                             
269 “O que apraz ao príncipe a lei faz vigorar”. 
270 “A lei sou eu”. 
271 Nesse contexto, a lei é a vontade cogente do soberano e este é sempre seu emissor, 
nunca seu destinatário. 
272 Algumas questões relevantes surgem aqui. Primeiramente deve-se observar que a 
noção de encontrar-se o rei livre de amarras jurídicas é uma concepção moderna, típica 
do momento em que surgiram as monarquias absolutistas na Europa. Na Idade Média, 
contrariamente, era concepção corrente a existência de uma série de limites ao poder dos 
monarcas, inclusive jurídicos. Na Baixa Idade Média era amplamente difundida a ideia 
segundo a qual o poder do monarca encontraria limites nas “leis fundamentais do reino”, 
estabelecidas anteriormente a ele e normalmente por meio do costume (direito 
consuetudinário). A noção de que o príncipe encontra-se desvinculado de limites 
jurídicos e de que a lei é expressão de sua vontade já se encontrava em textos clássicos do 
Direito Romano, mas é retomada fortemente com o advento do absolutismo. 
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a última palavra sobre todas as questões relativas ao reino, cabendo a ele, 

portanto, as decisões sobre questões fundamentais nas mais variadas 

matérias, tais como política interna e externa, comércio, indústria, relações 

diplomáticas, administração pública e questões militares. Assim, 

comandava os funcionários, as forças de segurança interna e externa, e 

todos os serviços e atividades do Estado. 

Como o próprio monarca não apenas legislava273, mas governava e 

julgava os litígios, não raro as próprias leis que editava não eram 

cumpridas ou observadas por ele, conforme sua conveniência. Cabendo 

ao monarca a jurisdição, que exercia por meio dos tribunais reais que 

julgavam em seu nome e sob sua autoridade, podia ele revisar quaisquer 

decisões daqueles órgãos sempre que entendesse necessário, além de 

poder interferir na atividade dos órgãos judiciais e até mesmo punir ou 

destituir magistrados.274 

Tal situação fazia com que o monarca exercesse um enorme poder 

e, não raro, o fizesse de forma arbitrária, em prejuízo à liberdade, à vida e 

aos bens dos súditos, sobre os quais exercia um poder de vida e morte. Na 

                                                             
273 Os parlamentos são instituições que surgiram do desenvolvimento dos chamados 
Estados Gerais ou Cortes Gerais, órgãos de tipo medieval de representação dos 
estamentos (nobreza e clero e, mais tarde, burguesia). Eram originalmente órgãos cuja 
função principal era o controle do monarca em certas matérias, como tributação e guerra. 
Somente mais tarde passaram a participar da atividade legislativa e, por fim, acabaram 
por ser considerados como os órgãos detentores desta atividade. Outra observação é que 
mesmo sob o absolutismo alguns consideravam que o rei não estaria jamais vinculado 
pelo direito positivo (criado pela autoridade humana), mas que ainda estaria sujeito ao 
direito divino e ao direito natural. 
274 Na França, por exemplo, distinguia-se a justiça retida, exercida diretamente pelo 
monarca, da justiça delegada, exercida por órgãos judiciais por ele nomeados. A ideia de 
justiça retida faz com que qualquer decisão de órgãos judiciais reais possam ser revistos 
pelo rei, o que parece estar na origem de institutos como a graça e o indulto. 
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prática, nada era capaz de impedir que os súditos tivessem seus bens 

confiscados ou expropriados sem indenização, que fossem arbitrariamente 

privados de sua liberdade, que fossem julgados e condenados sem 

processo e sem direito a defesa, e que fossem até mesmo privados da 

própria vida, se o monarca assim desejasse. Este, por sua vez, era 

considerado inviolável e absolutamente irresponsável, não sendo passível 

de responsabilização política ou jurídica perante nenhum poder terreno, 

devendo prestar contas apenas a Deus.275 A situação dos monarcas 

absolutistas fazia com que seu governo descambasse para a tirania ou o 

despotismo.276 
Naturalmente tal situação revelava-se incômoda para diversos 

grupos sociais, como os burgueses e o clero, de modo que por volta do 

século XVII começa a se formar um ambiente propício ao 

desenvolvimento de correntes de pensamento anti-absolutistas, baseadas 

no individualismo e no liberalismo político. Tais movimentos pregavam a 

importância da proteção dos indivíduos em face do poder político, 

deixando de concebê-los indivíduos como meras “partes do todo” e 

passando a sustentar que a sociedade política deveria servir ao indivíduo, e 

não o contrário. Além disso, afirmavam a necessidade de se organizar o 

Estado de modo a preservar o máximo possível de liberdade individual, 

                                                             
275 A legitimação do Estado absolutista era comumente de tipo teológico, utilizando-se 
amplamente as doutrinas da investidura divina ou da investidura providencial para 
sustentar a ideia da estrita obediência dos súditos ao monarca e da absoluta imunidade e 
irresponsabilidade deste perante qualquer outro poder terreno. 
276 Embora tenham diferentes sentidos em diferentes autores e períodos, tirania e 
despotismo são expressões genericamente referentes ao abuso desenfreado do poder 
político. 
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por meio de expedientes que possibilitassem reduzir e controlar o poder 

dos monarcas. Assim, sustentava Mikhail BAKUNIN que 

 
“A sociedade moderna está de tal modo convencida desta verdade: que todo 
o poder político, qualquer que sejam sua origem e sua forma, tende necessariamente ao 
despotismo – que, em todos os países onde pôde se emancipar um pouco, 
apressou-se em submeter os governos, mesmo quando emanados da 
Revolução ou da eleição popular, a um controle tão severo quanto 
possível. (...) Em todos os países que possuem governo representativo, e a 
Suíça é um deles, a liberdade só pode ser real quando este controle é real. 
Ao contrário, se o controle é fictício, a liberdade popular torna-se 
necessariamente também pura ficção.” (BAKUNIN, 2000, p. 55). 

 

6.2. Divisão funcional do poder do Estado 
 

Como ensina Joseph BARTHÉLEMY “o princípio da separação 

dos poderes é uma regra de arte política, de oportunidade, de boa 

administração dos poderes públicos” (1932, p. 75). 

Traduzindo as aspirações do liberalismo político, surgiu o 

movimento constitucionalista, que consistia em um movimento filosófico, 

cultural, político, jurídico e social que pregava a limitação dos poderes dos 

monarcas por meio do estabelecimento de constituições, compreendidas 

estas como normas jurídicas estruturariam o Estado limitando seu poder, 

de maneira a proteger a vida, a liberdade e os bens dos indivíduos, 

proporcionando segurança jurídica e liberdade (CANOTILHO, 2003). 

Como ensina BARTHÉLEMY, “historicamente, o princípio da 

separação dos poderes surgiu como uma arma de guerra contra o poder 

absoluto dos reis.” (1932, p. 76). Ao longo do tempo, e especialmente 

após as revoluções liberais dos séculos XVII (Inglaterra) e XVIII (EUA e 
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França), o movimento constitucionalista conseguiu pôr fim aos Estados 

absolutistas, originando os Estados liberais ou constitucionais, com poder 

limitado e sujeitos ao princípio da legalidade, como já examinado no 

capítulo referente ao desenvolvimento histórico do Estado. 

Historicamente, o constitucionalismo utilizou diversas técnicas para 

a organização dos Estados com o intuito de proteger a liberdade e a 

segurança individuais em face do poder político, tais como o 

estabelecimento de direitos, liberdades e garantias fundamentais, a 

separação (ou divisão) de poderes (ou funções) estatais277 e o federalismo, 

entre outras (CANOTILHO, 2003). O estabelecimento, em favor dos 

indivíduos, de direitos e liberdades, considerados como verdadeiras 

normas jurídicas limitadoras do poder do monarca (ou do poder político 

em geral), tinha por objetivo proteger aqueles do arbítrio dos prejuízos 

que dele poderiam resultar, criando uma esfera de liberdade na qual o 

poder político não poderia se imiscuir.278 As garantias fundamentais, por 

sua vez, muitas vezes chamadas de remédios constitucionais, consistem 

em mecanismos jurídicos de proteção dos direitos fundamentais, tais 
                                                             
277 “A ideia de separação dos poderes vem, desde os séculos XVII e XVIII, em reacção 
contra o absolutismo monárquico e associada à filosofia política iluminista e liberal.” 
(MIRANDA, 2004, p. 374). 
278 Os direitos e liberdades fundamentais, consistentes em imunidades, faculdades ou 
prerrogativas concedidas pela constituição em favor dos indivíduos, surgem inspirados 
na ideia jusnaturalista dos direitos naturais, direitos inatos titularizados pelo homem, sem 
se confundirem com estes (pois os direitos naturais são um conceito jusnaturalista, 
concebidos como existentes independentemente da ação humana, ao passo que os 
direitos e liberdades fundamentais são frutos da ação humana, constituindo direito 
positivo, sendo estabelecidos em constituições). Criam a esfera de liberdade que 
JELLINEK designa como status negativus ou status libertatis, compreendendo aspectos 
patrimoniais, liberdade ambulatória, liberdade de pensamento, de consciência, de crença, 
entre outras questões que tentam colocar a salvo da autoridade política (JELLINEK, 
1912). 
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como ações judiciais e direito de petição, sendo essenciais para a proteção 

dos direitos que fossem ameaçados ou violados.279 

O federalismo, por sua vez, foi adotado em alguns Estados, tais 

como a Suíça e os Estados Unidos da América, conforme estudado no 

capítulo anterior. É uma forma descentralizada de organização territorial 

do Estado, atendendo a várias possíveis finalidades, como já examinado, 

mas possui uma dimensão adicional: é considerado também como uma 

forma de separação ou divisão do poder do Estado, com vistas a limitar 

tal poder. Será analisado, nessa perspectiva, adiante, ainda neste capítulo. 

A separação ou divisão dos poderes280, por vezes dita separação ou 

divisão de funções281, por sua vez, é a mais célebre técnica de limitação do 

poder pregada pelo constitucionalismo, com a finalidade de garantir o 
                                                             
279 A relação entre direitos, liberdades e garantias é de acessoriedade ou 
instrumentalidade; direitos e liberdades são principais relativamente às garantias que lhes 
são acessórias. As garantias fundamentais consistem em mecanismos jurídicos 
(normalmente judiciais, mas nem sempre) de proteção daqueles direitos e liberdades; são 
instrumentos de proteção dos direitos e liberdades, de modo que ações constitucionais 
como o habeas corpus (garantia), por exemplo, constituem defesas contra ameaças ou 
lesões ilegais, abusivas ou arbitrárias à liberdade ambulatória, ou seja, à liberdade de ir, vir 
e permanecer (liberdade). Isso significa que a garantia só é útil com o objetivo de 
preservar o direito ou a liberdade, mas não no sentido de que seria menos importante, 
pois, na prática, direitos e liberdades sem garantias que assegurem seu cumprimento 
podem ser inúteis quando forem violados. Por isso mesmo, muitas vezes o 
constitucionalismo baseou-se na ideia de que onde há um direito, deve haver uma 
garantia (where is a right, there is a remedy). 
280 A terminologia é variável e controvertida, havendo quem prefira referir-se a separação 
de poderes ou divisão de poderes, ou a separação de funções ou divisão de funções. Os 
fundamentos são vários. Alguns sustentam, por exemplo, que sendo a soberania 
indivisível, seria impróprio falar em separação ou divisão de poderes. Tais discussões não 
parecem possuir relevância científica, no entanto. Adiante mencionaremos uma distinção 
terminológica sustentada por Ricardo GUASTINI (2001), que nos parece preferível, por 
ser relevante do ponto de vista científico. 
281 De acordo com MALBERG, “por funções estatais deve-se entender, em Direito 
Público, as diversas atividades do Estado, enquanto elas constituam manifestações 
diferentes, modos de exercício variado, do poder estatal.” (MALBERG, 1920, p. 259). 
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indivíduo contra o arbítrio e o abuso de poder do soberano ou do Estado. 

Tal ideia, defendida pelos mais variados autores, tais como LOCKE, 

MONTESQUIEU e outros, em diferentes versões, era essencialmente 

anti-absolutista, pois se o absolutismo consistia na concentração de todos 

os poderes ou funções em um único órgão (o monarca), a separação dos 

poderes ou funções do Estado visava fundamentalmente pôr fim ao 

Estado absolutista, impedindo o monopólio do poder e assegurando, 

assim, a liberdade e a segurança dos indivíduos em diversas esferas da 

vida.282 

Note-se que a descentralização ou desconcentração283 do poder 

político levada a cabo pela técnica da separação dos poderes visava 

exatamente impedir um dos maiores males do absolutismo, a saber, a 

possibilidade de que a mesma autoridade que legislava e exercia as funções 

governamentais julgasse os litígios em torno de seus atos e aplicasse (ou 

deixasse de aplicar), ela mesma, a legislação que ela mesma criara, de 

acordo com conveniências e circunstâncias momentâneas. Uma das 

premissas da ideia de separação dos poderes é a de que todo aquele que 
                                                             
282 Na clássica expressão de LOCKE, a vida, a liberdade e os bens seriam alguns dos 
aspectos fundamentalmente compreendidos como limites ao poder político. 
283 Aqui se está utilizando descentralização e desconcentração como sinônimos, embora 
se deva advertir que por vezes a doutrina faz distinções. Assim, BONAVIDES distingue 
descentralização (política) de poderes (tal como faz o federalismo) de desconcentração 
meramente administrativa (tal como ocorre no Estado unitário) (BONAVIDES, 2009). 
Do ponto de vista do Direito Administrativo, por outro lado, a doutrina costuma 
distinguir desconcentração administrativa (divisão de funções entre órgãos de um mesmo 
ente administrativo, sem criação de entes dotados de personalidade jurídica) de 
descentralização administrativa (descentralização por meio da criação de pessoas jurídicas 
auxiliares, como autarquias ou fundações públicas, por exemplo), originando a 
denominada Administração Pública indireta. (MELLO, 2014). Deve-se tomar cuidado, 
portanto, quanto ao sentido em que as expressões descentralização e desconcentração 
são utilizadas em diferentes contextos. 
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exerce poder tende a abusar dele, contexto no qual a separação de poderes 

traduz-se como a ideia de separar para reduzir o poder e tornar seu 

controle mais fácil, bem como em controlar o poder pelo poder.284 

Um ponto fundamental, aqui, parece consistir na ideia de que 

ninguém pode ser juiz de sua própria causa, tal como sustentado por 

Edward COKE no famoso caso do Dr. Bonham (1610).285 Sob o 

absolutismo, o monarca (por meio das cortes ou tribunais reais) era juiz 

nas causas em que ele próprio era parte, e nas quais a legalidade de ofensas 

por ele cometidas contra seus súditos era julgada, não havendo assim a 

possibilidade de julgamento imparcial. A separação dos poderes, portanto, 

com a atribuição da função jurisdicional a órgãos independentes, é 

pressuposto de várias ideias fundamentais ao Estado de direito, como o 

princípio da legalidade e o controle do Estado. 

Outro ponto de vista doutrinário essencial para compreender a 

transição dos Estados absolutistas para o Estado constitucional e, com ela, 

a importância da separação dos poderes, é a doutrina de SIEYÈS, que 

                                                             
284 Assim ensinava o próprio MONTESQUIEU: “para que não se possa abusar do 
poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. Uma 
constituição pode ser tal que ninguém seja obrigado a fazer as coisas a que a lei não 
obriga e a não fazer aquelas que a lei permite.” (MONTESQUIEU, 2005, pp. 166-167). 
285 Nesse caso discutia-se precisamente se alguém poderia ser juiz de sua própria causa, 
ou seja, se uma autoridade poderia julgar caso em que era parte ou possuía interesse. O 
caso é complexo e possui diversos aspectos, mas esse é um dos aspectos centrais. 
HOBBES considera, na obra De Cive (1640) ser esta uma lei natural: “De acordo com 
este princípio fundamental, pelo qual o árbitro ou juiz é escolhido pelas partes 
divergentes a fim de determinar sua controvérsia, concluímos que o árbitro não pode ser 
uma das partes, pois é presumido que todo homem busque para si o que lhe é bom, e 
por acidente, e a fim de obter a paz, o que é justo; então que não seja capaz de observar a 
igualdade ordenada pela lei natural com a mesma exatidão que um terceiro. 
Consequentemente, o que contém a décima sexta lei de natureza é que, ninguém deve ser 
árbitro ou juiz em sua própria causa.” (HOBBES, 2006, p. 39). 
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passou a distinguir entre poder constituinte e poderes constituídos. Tal 

doutrina passa a conceber o poder constituinte como político, 

incondicionado e ilimitado (por decorrer da própria soberania), 

consistindo no poder criador da constituição, do Estado e de seus órgãos. 

Sustenta, por outro lado, que os poderes constituídos (tais quais o 

legislativo, o executivo e o judiciário) seriam poderes jurídicos, 

condicionados e limitados pelo primeiro e por sua principal expressão, a 

constituição. Tal concepção ajudou a pôr fim à ideia de que o chefe de 

Estado seria o detentor da soberania e, portanto, gozaria de um poder 

político ilimitado, pois pregava que soberano seria apenas o poder 

constituinte, ao criar a constituição, sendo que todos os poderes por ela 

criados seriam constituídos e, portanto, limitados pela própria 

constituição. 

Note-se que esta é outra concepção fundamentalmente anti-

absolutista, pois põe fim à noção de que o chefe de Estado seja soberano 

e legibus solutus, revelando-se um pressuposto lógico da noção de Estado de 

direito ou rule of law (governo das leis), isto é, da submissão dos órgãos do 

Estado, inclusive do órgão máximo, ao direito (nomeadamente, à 

constituição e às leis), de modo que o princípio da legalidade é seu 

corolário ou consequência lógica. 

A outorga ou promulgação286 de Constituições que estabeleciam 

direitos e garantias, separavam os poderes e – às vezes – estabeleciam o 

federalismo pôs fim, portanto, aos antigos Estados absolutistas, criando 

                                                             
286 Diz-se outorgada a constituição instituída pelo próprio governante, sem participação 
popular. Diz-se promulgada a constituição criada com participação popular, por meio de 
eleições para assembleia ou convenção constituinte, notadamente. 
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os Estados liberais ou Estados constitucionais. Nesses Estados, como já 

visto, idealmente todos os poderes são considerados limitados pelos 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição em favor dos 

indivíduos, e diferentes poderes ou funções do Estado (legislativa, 

executiva, judiciária) seriam atribuídos a órgãos diversos e 

independentes287 uns dos outros, o que possibilitaria que os poderes se 

controlem e contrabalanceiem reciprocamente. Esta é a noção mais 

rudimentar de separação ou divisão de poderes, que merece vários 

reparos, como se verá. Não obstante, a ideia de separação dos poderes foi 

amplamente difundida e, em alguma de suas diversas variantes, adotada 

por inúmeros Estados ao redor de todo o mundo após as revoluções 

liberais.288  

                                                             
287 A independência (relativa) dos poderes (em sentido formal) é essencial ao 
constitucionalismo e liberalismo político, pois sob o absolutismo o monarca, reunindo as 
funções legislativas, executivas e judiciais intervinha no funcionamento dos órgãos 
colegiados eventualmente existentes (como Cortes ou Estados gerais) e na função 
judiciária (PIZZORUSSO, 1998, p. 2002). Sob tal sistema o monarca “podia abster-se de 
convocar as assembleias parlamentares de tipo medieval em que se reuniam os 
representantes da nobreza, do clero e do terceiro estado (como ocorreu na França, onde 
os ‘estados gerais’ não foram mais convocados de 1614 a 1789) e de resto (exceção feita 
apenas à Inglaterra) mesmo quando este tipo de assembleias exercia um papel maior elas 
ocupavam-se quase exclusivamente de contribuições financeiras ou de auxílios militares 
dos quais o monarca tivesse necessidade.” PIZZORUSSO, 1998, p. 202. 
288 É importante ressalvar que nem todos os Estados adotaram a ideia de separação de 
poderes. Os regimes socialistas rejeitaram a noção, considerando-a burguesa, afirmando 
o princípio contraposto da unicidade do poder, segundo o qual todo o poder caberia aos 
soviets, assembleias de camponeses e operários. (MIRANDA, 2003; CAETANO, 2009). 
No campo da Filosofia Política, ROUSSEAU era igualmente refratário à ideia de 
diversos poderes iguais entre si, afirmando o primado da soberania popular una e 
indivisível, fundamento único da vontade geral e da restrição da liberdade natural em seu 
pensamento. As concepções sobre o tema variam amplamente na Filosofia Política: “as 
grandes divergências políticas modernas radicam todas no contraste entre 
MONTESQUIEU e ROUSSEAU. ROUSSEAU claramente vem opor-se à separação 
dos poderes. ROUSSEAU admite uma distinção de funções – legislativa e executiva. Mas 
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Tendo em vista que a concentração de poderes é considerada 

perigosa para a liberdade política e para a segurança dos cidadãos do 

ponto de vista do liberalismo político, como visto, concebeu-se, a partir 

da obra de MONTESQUIEU e outros pensadores políticos, a ideia de 

separação ou divisão dos poderes.289 Reencontramos, aqui, a ideia de 

desconcentração ou descentralização do poder com a qual nos deparamos 

ao tratar da forma de Estado, mas em uma perspectiva não-territorial. 

Trata-se da ideia de uma separação por funções – ou separação funcional 

– isto é, consiste, em sua concepção mais simples, em atribuir a função 

legislativa, a função executiva e a função judiciária a órgãos estatais 

diversos e independentes (GUASTINI, 2001). Sua finalidade primordial é 

evidente: impedir que quem legisla aplique a lei ou julgue litígios; impedir 

que quem governa legisle ou julgue; e impedir que quem julga legisle ou 

governa.290 

Desse modo, cada um dos “poderes” (entendidos como conjuntos 

de órgãos estatais independentes) 291 – Poder Legislativo, Poder Executivo 

                                                                                                                                                  
considera que a função legislativa é a única que é soberana, ao passo que a função 
executiva é uma função intermediária, não soberana, que não tem nenhuma virtualidade 
de limitar o poder legislativo. Para MONTESQUIEU o poder legislativo deve ser 
limitado pelo executivo e vice-versa. Para ROUSSEAU, pelo contrário, o único poder 
soberano é o poder legislativo.” (MIRANDA, 2004, p. 379). 
289 MONTESQUIEU não é o primeiro autor a defender algum tipo de separação ou 
divisão de poderes ou funções do Estado, mas sua obra e a terminologia por ele adotada 
foram as mais influentes. 
290 Como ensinava o próprio ROUSSEAU, “Não é bom que aquele que faz as leis as 
execute, e nem que o corpo do povo desvie a atenção dos problemas gerais, para dá-la a 
objetos particulares.” (ROUSSEAU, 2008, p. 91). 
291 Como ensina Marcello CAETANO, a expressão poderes do Estado possui duas 
acepções, podendo significar tanto as diferentes faculdades de agir decorrentes da 
soberania quanto os diferentes conjuntos de órgãos que exercem tais faculdades. Trata-
se, respectivamente, do poder em sentido material (função estatal) e do poder em sentido 
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e Poder Judiciário – deteria apenas uma parcela do poder, uma fração 

menor do que aquele bloco monolítico de poder concentrado 

anteriormente nas mãos dos monarcas absolutos, o que seria benéfico 

para o indivíduo, sua liberdade e seus bens, pois se o governante violasse 

seus direitos, aquele poderia recorrer a um judiciário independente e ter 

seus direitos restabelecidos. Além disso, o órgão legislativo controlaria o 

governo, na medida em que foi se afirmando o princípio da legalidade, 

pois o poder executivo somente não poderia jamais fazer o que as leis 

vedassem.292 Note-se que uma das noções subjacentes à separação ou 

divisão dos poderes, além da ideia de impedir o arbítrio na aplicação ou 

não-aplicação da lei, é a de limitação do poder pelo poder, ou o controle 

do poder pelo poder, além da ideia básica de que um poder menor é 

preferível a um poder demasiadamente extenso. 

Uma consequência importantíssima da concepção clássica de 

separação de poderes consistiria na distinção entre produção e aplicação 

da lei ou do direito, uma vez que se baseava na ideia de que o legislativo 

produziria o direito, por meio da atividade legislativa, criando normas 

gerais e abstratas, e que o judiciário e o executivo não criariam qualquer 

direito, mas simplesmente aplicariam o direito criado pelo legislativo. Tal 

concepção é fundamental para o advento da ideia de Estado de direito, 

cuja consequência necessária é o postulado da legalidade, que somente faz 

                                                                                                                                                  
formal (conjunto de órgãos denominado legislativo, executivo ou judiciário) 
(CAETANO, 2009, p. 199). 
292 Nota-se, aqui, uma espécie de ideia de duplo controle do governo ou executivo, 
prévio (político) e posterior (judicial): o legislador limitaria o executivo previamente, ao 
estabelecer as condutas vedadas, e o judiciário realizaria um controle posterior, ao evitar 
que o executivo violasse a legalidade. 
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sentido em ambiente de separação de poderes (pois pressupõe que o 

legislador e o executor da lei sejam distintos).293 

A doutrina mais difundida da divisão dos poderes é a da tripartição 

dos poderes, dividindo-os em Legislativo, Executivo e Judiciário, 

adotando-se a terminologia proposta por MONTESQUIEU294, embora a 

concepção do mesmo como um todo, baseada na ideia de atribuição das 

três funções estatais a órgãos distintos e independentes, livres da 

                                                             
293 É evidente que a criação e a aplicação do direito são muito mais complexas do que 
isso, o que é demonstrado na Teoria do Direito por inúmeros autores, de KELSEN e 
HART a RAZ, MACCORMICK e TAMAYO Y SALMORÁN. De modo geral, não se 
crê mais na divisão estanque de criação e aplicação, embora autores como 
MACCORMICK insistam na importância da ideia de atividades de precípua criação e 
atividades de precípua aplicação do direito. Não é possível, no entanto, entrar aqui em tal 
temática. Registre-se apenas que KELSEN já reconhecia o problema: “As funções 
atribuídas ao Estado dividem-se, segundo a tradicional teoria do Estado, em três 
categorias: legislação, administração (incluindo a governação) e jurisdição.” (KELSEN, 
2003, p. 325). E, em outra obra: “O conceito de ‘separação de poderes’ designa um 
princípio de organização política. Ele pressupõe que os chamados três poderes podem 
ser determinados como três funções distintas e coordenadas do Estado, e que é possível 
definir fronteiras separando cada uma dessas três funções. No entanto, essa 
pressuposição não é sustentada pelos fatos. Como vimos, não há três mas duas funções 
básicas do Estado: a criação e a aplicação do direito, e essas funções são infra e supra-
ordenadas. Além disso, não é possível definir fronteiras separando essas funções entre si, 
já que a distinção entre criação e aplicação de Direito (...) tem apenas um caráter relativo, 
a maioria dos atos do Estado sendo, ao mesmo tempo, atos criadores e aplicadores de 
Direito.” (KELSEN, 2005, pp. 385-386). 
294 LOCKE, por exemplo, falava em um poder legislativo, um poder executivo e um 
poder federativo: “Quem tem a tarefa de definir o modo com que se deverá utilizar a 
força na comunidade para a preservação dela própria e dos seus membros é o legislativo. 
(...) Todavia, como mesmo as leis elaboradas rapidamente e em prazo curto têm validade 
permanente e duradoura, precisando de execução e assistência constante, torna-se 
necessária a existência de um poder também permanente que execute as leis em vigor. E 
assim os poderes legislativo e executivo são frequentemente separados.” E, mais adiante: 
“Aí está, pois, a base do poder de guerra e de paz, de fazer ou desfazer ligas e alianças, e 
todas as transações com as pessoas e comunidades estranhas à sociedade; podemos 
chamar a isso de poder ‘federativo’, se quiserem.” (LOCKE, 2002, pp. 98-99). 
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interferência uns dos outros, seja hoje reconhecida como demasiadamente 

idealista, tendo se revelado de difícil aplicação prática.295 

Há que se ressalvar a existência de diversas outras concepções rivais 

de separação dos poderes296, tanto por parte de filósofos quanto em 

termos de instituições concretas. No campo da Filosofia Política 

encontram-se concepções baseadas na divisão entre dois ou três poderes 

(ROUSSEAU de um lado, LOCKE, MONTESQUIEU e KANT297, de 

outro), ou mesmo quatro (CONSTANT), assim como baseadas na 

igualdade e independência ou na supremacia de um poder sobre outro 

(MONTESQUIEU de um lado, ROUSSEAU de outro). Além disso, 

algumas concepções partem da premissa da separação estrita de poderes, 

outra em uma separação mais fluida (checks and balances), como se verá 

(MIRANDA, 2004). 

Encontram-se variações na terminologia também, como não 

poderia deixar de ser. LOCKE sustentava uma concepção que distinguia 

os poderes em legislativo, executivo e federativo. MONTESQUIEU em 

poder legislativo, executivo e judiciário. (MIRANDA, 2004). 
                                                             
295 Algumas constituições tentaram realizar na prática uma estrita separação de poderes 
inspirada no pensamento de MONTESQUIEU, separando estritamente os poderes e 
prevendo detalhadamente as competências de cada um deles, para evitar conflitos, 
invasões e usurpações de competência. Tais intentos, no entanto, fracassaram na prática. 
O exemplo histórico mais célebre é o da longa e analítica Constituição francesa de 1795. 
CAETANO, 2009; MIRANDA, 2003. 
296 A versão francesa é distinta das concepções inglesa e americana, e tende a separar 
estritamente as autoridades de acordo com as funções clássicas do Estado, tal como fez a 
Constituição francesa de 1791 (CAETANO, 2009, p. 196). 
297 “Cada cidade encerra em si três poderes, isto é, a vontade universalmente conjunta em 
uma tríplice pessoa (trias politica): o poder soberano (soberania) na pessoa do legislador, o poder 
executivo (segundo a lei) na pessoa do governo, e o poder judicial (como reconhecimento do 
que pertence a cada qual segundo a lei) na pessoa do juiz (potestas legislatoria, rectoria e 
judiciaria).” (KANT, 1962, p. 162) 
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Com base no pensamento de Benjamin CONSTANT, por exemplo, 

foi elaborada uma versão diferente de separação de poderes, como é 

sabido, acrescentando aos três poderes concebidos por MONTESQUIEU 

um quarto poder, chamado Poder Neutro ou Poder Moderador, que seria 

atribuído ao monarca e cuja função seria evitar conflitos e promover a 

harmonia entre os demais poderes (MIRANDA, 2004). Na prática, 

sabidamente o Poder Moderador nada mais era do que um expediente 

para permitir que o monarca interviesse no âmbito dos outros poderes, 

possibilitando assim um desequilíbrio de poder em favor dos monarcas, a 

despeito da adoção formal de uma separação de poderes (BONAVIDES, 

2009).298 

Além disso, após o surgimento dos Estados Unidos da América e 

com sua constituição de 1787, afirma-se uma concepção importantíssima 

de separação dos poderes, diversa da sustentada por MONTESQUIEU, 

amplamente difundida sob a expressão de sistema de checks and balances, ou 

freios e contrapesos.299 Dada a difícil consecução da separação estrita de 

poderes, surgiram sistemas como o norte-americano, como ensina 

Marcello CAETANO: 

 
“(...) o célebre sistema dos ‘freios e contrapesos’ – checks and balances – que 
JEFFERSON definiu como aquele em que ‘os poderes estão de tal forma 
repartidos e equilibrados entre os diferentes órgãos que nenhum pode 

                                                             
298 Tal versão da separação dos poderes foi adotada no Brasil, sob a constituição imperial 
de 1824, assim como sob a constituição portuguesa de 1826. 
299 Observa BARTHÉLEMY que “a ideia de separação dos poderes assume na 
linguagem política americana um aspecto mecânico; é o sistema de freios e contrapesos. 
É a ideia de Montesquieu sob outro aspecto; é necessário que haja um conjunto de freios 
e contrapesos, que impeçam um poder de tornar-se predominante e, tornando-se 
predominante, de tornar-se despótico.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 76). 
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ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição sem ser eficazmente 
detido e contido pelos outros’. Isto é: em vez de confiarem cada função a 
seu órgão especializado, os autores da Constituição americana 
fraccionaram as funções, e estabeleceram a colaboração forçada de vários 
órgãos no exercício de cada uma. E isto, repete-se, sempre como mero 
processo técnico de evitar o despotismo, limitar a autoridade e garantir as 
liberdades individuais e não em homenagem a qualquer teoria abstracta.” 
(CAETANO, 2009, p. 195). 

 

Como se vê, a concepção norte-americana retém das concepções de 

MONTESQUIEU a ideia de controlar o poder pelo poder para evitar seu 

abuso, mas renuncia à divisão estrita de funções com atribuição a órgãos 

independentes e especializados funcionalmente. Trata-se de um sistema 

real e não de uma concepção ideal, no qual diferentes conjuntos de órgãos 

integrantes dos chamados “poderes” (poder sem sentido formal), 

tradicionalmente denominados de legislativo, executivo e judiciário, 

exercem funções típicas e atípicas, e interferem uns nas esferas dos 

demais, dentro de certos limites, como modo de controle e equilíbrio 

recíprocos. Em tal versão da separação ou divisão de poderes, os poderes 

não podem ser concebidos como separados de maneira estanque e 

absoluta, mas compreendidos como inseridos em um complexo de 

mecanismos de controle recíproco. Devem, ainda, ser compreendidos não 

mais como órgãos especializados apenas em determinada função estatal, 

mas como sendo dotados de funções típicas e atípicas. 

Desse modo, embora em princípio as funções típicas do Poder 

Legislativo sejam legislar e fiscalizar, excepcionalmente pode ser 

necessário atribuir-lhe a função atípica de administrar ou julgar. Do 

mesmo modo, embora em princípio a função típica do Poder Judiciário 

seja julgar os litígios, excepcionalmente podem ser conferidas ao mesmo 
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funções atípicas de administração ou legislação e, da mesma maneira, 

embora ao Poder Executivo caiba, tipicamente, administrar e governar, 

pode eventualmente exercer funções atípicas de legislação ou julgamento. 

Os exemplos históricos são amplamente conhecidos e numerosos. 

Assim, o veto executivo ou presidencial é clara interferência do Poder 

Executivo na atividade tipicamente legislativa, do mesmo modo que o 

julgamento do Presidente da República pelo Senado em processos de 

impeachment é, ao mesmo tempo, clara função de julgamento atribuída ao 

legislativo, além de ser mecanismo de controle do executivo pelo 

legislativo. A possibilidade de edição de normas gerais e abstratas pelo 

executivo, ainda que restrita a situações excepcionais ou com vigência 

temporária – os exemplos seriam os decretos, as executive orders ou as 

medidas provisórias, por exemplo –, é clara função legislativa atípica, 

atribuída ao executivo.300 

Como se percebe, longe de constituir um sistema de estrita 

separação de poderes ou funções, por meio de sua atribuição, com 

exclusividade (ou especialização funcional), a determinados órgãos, os 

sistemas atuais de divisão de poderes constituem muito mais sistemas que 

distribuem parcelas das funções (ou poderes) estatais para distintos 

órgãos, sem especialização funcional. Ou seja, não existe um órgão 

especializado, com exclusividade, no exercício da atividade legislativa, mas 

esta função estatal (legislativa) é distribuída, em diferentes graus, entre os 

                                                             
300 Vários outros exemplos são possíveis, tais como a organização e execução das eleições 
pelo Poder Judiciário (função claramente executiva), aprovação do Senado de autoridades 
nomeadas pelo executivo, o controle de constitucionalidade das leis pelo judiciário, pelo 
qual o judiciário interfere na atividade legislativa, entre outras. 
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diversos órgãos integrantes dos diversos poderes. Da mesma forma, não 

existem órgãos especializados, com exclusividade, no exercício da função 

executiva ou da função administrativa, sendo estas distribuídas, em 

diferentes graus, entre os diversos órgãos integrantes dos diversos 

poderes. O mesmo poderia ser dito relativamente ao poder judiciário, 

guardadas certas proporções (pois aqui parece haver uma tendência um 

pouco maior à especialização funcional). 

 

6.3. Sistemas de separação de poderes e de divisão de poderes 
 

É com base na constatação de que os sistemas políticos concretos 

tender a distribuir os poderes ou funções estatais entre diferentes 

conjuntos de órgãos sem especialização funcional que Ricardo 

GUASTINI (2001) propõe que tais sistemas caracterizam-se como 

sistemas de divisão de poderes e não se separação de poderes, levando em 

conta, ainda, a presença ou ausência de especialização funcional 

combinada com a presença ou ausência de independência recíproca entre 

os órgãos estatais. 

Como se percebe, para o constitucionalista italiano haveria 

conceitualmente dois tipos de sistemas políticos quanto ao particular: 

sistemas de separação de poderes, caracterizados pela distribuição dos poderes 

ou funções estatais entre órgãos independentes com especialização 

funcional, tal como concebido idealmente por MONTESQUIEU; e 

sistemas de divisão de poderes, caracterizados pela distribuição dos poderes 

ou funções estatais entre órgãos sem especialização funcional e 
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relativamente dependentes. Nesses sistemas, a função legislativa estaria 

distribuída entre os órgãos integrantes dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário, em diferentes proporções; a função executiva igualmente estaria 

distribuída ou dividida entre os mesmos órgãos, o mesmo ocorrendo, em 

certa medida, com a função judicial. Como ensina GUASTINI, 

 
“Em sentido estrito, o modelo da separação dos poderes resulta da 
combinação de dois princípios: o primeiro atende à distribuição das 
funções estatais; o segundo, às relações entre os órgãos competentes para 
exercê-las. Os princípios em questão são: 1) o princípio da especialização 
das funções, e 2) o princípio da independência recíproca dos órgãos. Em 
outras palavras, ‘separar’ significa especialização quando se refere às 
funções; significa outorgar independência recíproca quando se refere aos 
órgãos.” (GUASTINI, 2001, p. 64). 

 

E, mais adiante, explica o autor italiano sua concepção do modelo 

que denomina de divisão do poder: 

 
“Isso que chamo de ‘divisão do poder’ é aquela técnica de organização 
constitucional que é normalmente conhecida com o nome de checks and 
balances: freios (ou controles) e contrapesos. Este modelo de organização 
constitucional exclui tanto a especialização da função executiva quanto a 
especialização plena e total da função legislativa, e ainda a independência 
recíproca entre Executivo e Legislativo.” (GUASTINI, 2001, p. 66).301 

                                                             
301 Prossegue o autor, aclarando seu pensamento sobre tal modelo: “1. Em primeiro 
lugar, o poder político deve estar dividido entre vários órgãos, de tal forma que nenhum 
possa exercer o poder político em seu interesse próprio. 2. Ademais, qualquer função 
estatal já não deve ser especializada, mas distribuída entre uma pluralidade de órgãos, de 
tal forma que a ação de cada um dos órgãos possa ser, se for o caso, impedida pela ação 
do outro; 3. Portanto, os diversos órgãos do Estado – longe de serem reciprocamente 
independentes – deverão, contrariamente, dispor de poderes de controle e de influência 
recíprocos.” (GUASTINI, 2001, pp. 66-67). Há que se observar que os modelos 
propostos pelo autor, embora funcionais, são tipos ideais. Assim, o grau de 
independência (ou interdependência) entre os poderes (em sentido formal) será variável 
conforme se trate de um sistema de governo presidencialista, parlamentarista ou outro 
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Devido à sua capacidade explicativa, é de se adotar a terminologia 

proposta por GUASTINI302, preferindo-se falar em sistemas de divisão de 

poderes (ou divisão de funções) preferivelmente a sistemas de separação 

de poderes (ou separação de funções), pois os sistemas políticos 

contemporâneos que adotam tal técnica de organização do poder não se 

caracterizam pela especialização funcional, mas pela distribuição não 

especializada de parcelas do poder ou funções estatais entre os diversos 

órgãos (embora, por tradição, estes sejam frequentemente denominados 

de poderes legislativo, executivo e judiciário).303 

                                                                                                                                                  
(como semipresidencialista ou diretorial, por exemplo). Isso será retomado no capítulo 
seguinte, dedicado à Teoria do Governo. 
302 Outros autores corroboram a visão de GUASTINI, como é o caso de Marcello 
CAETANO, embora sem adotar a mesma terminologia: “Podemos assim distinguir dois 
tipos de divisão de poderes: umas vezes exige-se a colaboração de diversos órgãos para 
que uma função possa ser exercida; outras permite-se a vários órgãos que, cada um de 
per si, pratique os actos próprios na mesma função. No primeiro caso teremos aquilo a 
que se pode chamar divisão de poderes com cooperação (forçada) dos diversos órgãos, no 
segundo verificar-se-á uma divisão de poderes com concorrência dos vários órgãos.” 
(CAETANO, 2009, p. 203).” Embora CAETANO não fale na interdependência, 
percebe-se que o que este autor chama de divisão de poderes com cooperação forçada 
parece corresponder claramente ao sistema de divisão de poderes na terminologia de 
GUASTINI, e que o que o autor português chama de divisão de poderes com 
concorrência parece corresponder ao modelo de separação de poderes na terminologia 
do autor italiano. 
303 Ressalve-se que a classificação de GUASTINI considera apenas as relações entre 
poder legislativo e executivo, embora aqui se acrescente a posição do poder judiciário. 
Conforme se adote o entendimento do autor italiano, a temática dos modelos de 
separação ou divisão aproxima-se muito da temática do sistema de governo. Na medida 
em que se inclua o judiciário, além do sistema de governo há que se levar em 
consideração o sistema jurídico e o sistema judicial e, mais especificamente, tratar-se de 
sistema de Common Law ou de direito neorromanista, bem como tratar-se de sistema de 
controle judicial da administração pública (modelo anglo-americano) ou de contencioso 
administrativo (modelo francês) e, ainda, haver ou não controle judicial de 
constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, como se verá adiante. 
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De todo modo, ressalve-se que a forma como as parcelas de poder 

ou funções estatais são distribuídas ou divididas entre os órgãos do 

Estado varia significativamente entre os diversos sistemas, a depender de 

diversos fatores, sendo dois deles preponderantes: o sistema de governo e 

o sistema judicial. Assim, o modo e o grau em que as funções estatais 

serão divididas variará significativamente na medida em que um Estado 

adote o sistema presidencialista ou o sistema parlamentarista de governo, 

ou sistemas intermediários (pois, como se verá no próximo capítulo, o 

grau de interdependência dos órgãos do legislativo e do executivo é muito 

diferente em diferentes sistemas de governo). 

Variará também conforme um Estado adote um sistema de controle 

jurisdicional da administração pública (em que órgãos do judiciário podem 

julgar a legalidade dos atos da administração pública em geral e dos órgãos 

do executivo em particular) ou o sistema do contencioso administrativo 

(em que serão tribunais administrativos, e não órgãos do judiciário, que 

julgarão a legalidade dos atos da administração). Do mesmo modo, variará 

conforme exista ou não controle de constitucionalidade das leis e dos atos 

do poder público, e conforme este controle seja conferido a órgãos 

judiciais, políticos ou mistos.304 

De todo modo, a constatação de GUASTINI se mantém válida, a 

despeito dessas variações: os sistemas políticos contemporâneos revelam-

se sistemas de divisão de poderes (sem especialização funcional) e não 

                                                             
304 Estes temas serão oportunamente explorados, sendo a temática dos sistemas de 
governo objeto do próximo capítulo, e a temática do sistema judicial objeto de capítulo a 
ser acrescentado à obra em futuras edições. 
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sistemas de divisão de poderes (com especialização funcional). Nesse 

mesmo sentido já era o ensinamento de KELSEN: 

 
“Assim, não se pode falar de uma separação entre a legislação e as outras 
funções do Estado no sentido de que o chamado órgão ‘legislativo’ – 
excluindo os chamados órgãos ‘executivo’ e ‘judiciário’ – seria, sozinho, 
competente para exercer essa função. A aparência de tal separação existe 
porque apenas as normas gerais criadas pelo ‘órgão’ legislativo são 
designadas como leis (leges). Mesmo quando a constituição sustenta 
expressamente o princípio da separação de poderes, a função legislativa – 
uma mesma função, e não duas funções diferentes – é distribuída entre 
vários órgãos, mas apenas a um deles é dado o nome de órgão ‘legislativo’. 
Esse órgão nunca tem um monopólio da criação de normas gerais, mas, 
quando muito, uma determinada posição favorecida, tal como a 
previamente caracterizada. A sua designação como órgão legislativo é tão 
mais justificada quanto maior for a parte que ele possui na criação de 
normas gerais.” (KELSEN, 2005, p. 390). 

 

Ressalte-se, por fim, que embora se admitam amplamente na 

atualidade os sistemas de divisão (e não separação) de poderes, 

caracterizados pelo controle e interferência recíprocos e pelas funções 

atípicas (tal como ocorre no sistema de checks and balances), parece ser fator 

de extrema relevância que no arranjo institucional dos poderes e na 

atribuição de funções atípicas e de controle não exista a possibilidade de 

um dos poderes dominar os demais, assim como a existência de 

mecanismos que impeçam o abuso de funções atípicas, sob pena de 

descaracterizar-se o sistema de divisão de poderes, manifestando-se um 

sistema de concentração de poder, a despeito da existência de divisão de 

poderes do ponto de vista formal. 

O fenômeno que se acaba de examinar, caracterizando-se os 

sistemas políticos atuais como sistemas de divisão e não de separação de 
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poderes, dada a proliferação dos mecanismos de controle e interferência 

recíprocos, e, ainda, de funções atípicas, permite compreender a distinção 

entre poderes materiais e poderes formais do Estado.  

As mudanças que acometeram a ideia de separação de poderes entre 

os séculos XIX e XX transformaram a importância e o significado da 

mesma como técnica de limitação do poder político Segundo Marcello 

CAETANO, a decadência da noção de separação dos poderes já se 

iniciara no século XIX, com a substituição do conceito material de 

poderes (i.e., poderes definidos pelas funções estatais a que se referem, a 

ideia-chave do modelo de separação de que fala GUASTINI) por um 

conceito formal de poderes (CAETANO, 2009, p. 204). 

Assim se no alvorecer da noção de separação de poderes o poder 

legislativo corresponderia à função de legislar, o poder executivo à função 

executiva ou governativa e o poder judicial à função homônima (conceito 

material), como visto, paulatinamente isso foi sendo desmentido na 

prática, passando o legislativo a editar atos formalmente legais, mas sem 

substância legislativa (atos materialmente administrativos ou judiciais 

editados sob a forma de lei). Do mesmo logo, ao longo do tempo, o 

executivo passou a editar atos materialmente legislativos, e assim 

sucessivamente. 

Por isso mesmo Marcello CAETANO chama a atenção para os dois 

sentidos já referidos de poder: 

 
“(...) a expressão poderes do Estado é empregada em dois sentidos: umas 
vezes os autores e as leis referem-se às diversas faculdades de agir contidas no 
poder político; outras querem significar os sistemas de órgãos pelos quais se 
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encontra dividido o exercício das formas de autoridade política.” 
(CAETANO, 2009, pp. 199-200).305 

 

Diante da preponderância, na atualidade, dos sistemas de divisão de 

poderes (na terminologia de GUASTINI), há que se observar que 

normalmente, utiliza-se a expressão poder do Estado em sentido formal, e 

não em sentido material, portanto, significando conjuntos ou sistemas de 

órgãos do Estado simplesmente (CAETANO, 2009). 

Uma nota adicional se impõe antes de concluir o presente tópico. A 

relação entre os poderes em sistemas de divisão pode ser de coordenação 

ou de subordinação, podendo-se falar, respectivamente, em divisão de 

poderes simétrica no primeiro caso e assimétrica no segundo. Embora em 

geral esteja pressuposto na ideia de divisão de poderes que os mesmos 

sejam iguais entre si, há autores (e ROUSSEAU é o principal) que 

concebem relações de subordinação entre poderes em suas teorias de 

divisão ou separação. Assim, mencionado autor, por exemplo, embora 

reconheça a divisão entre legislativo e executivo, considera o último um 

poder subordinado (executor), concebendo o legislativo, detentor da 

soberania, como um poder superior, em concepção de divisão de poderes 

claramente assimétrica. 

Examinada tal temática, dentro dos limites de espaço do presente 

curso, resta analisar ainda dois tópicos complementares mas que nos 
                                                             
305 O autor distingue, então, como expressões do poder em sentido material (faculdades) 
o poder constituinte e o poder governativo, dividindo este nos poderes legislativo, 
executivo e judiciário (CAETANO, 2009, p. 200). Como ensina CAETANO, “(...) não 
há hoje, em muitos países do mundo, correspondência entre os órgãos da soberania 
instituídos constitucionalmente e as funções do Estado que a teoria define, e que um 
órgão da soberania pode ter incluídas na sua competência atribuições relativas a diversas 
funções jurídicas do Estado.” (CAETANO, 2009, p. 203).” 
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parecem essenciais no trato da temática, quais sejam, a aplicação do 

princípio de divisão do poder no âmbito dos próprios poderes em sentido 

formal (Legislativo, Executivo e Judiciário) e, ainda, o federalismo 

concebido como divisão “vertical” do poder. Adicionalmente, se fará 

brevíssima menção a um fenômeno conexo ao dos poderes do Estado em 

sentido formal, a saber, a dos denominados órgãos constitucionais 

autônomos. 

 

6.4. Aplicação do princípio da divisão do poder no âmbito de cada um dos 

poderes do Estado 
 

A desconcentração de poder inspira-se no princípio da divisão do 

poder como remédio ao despotismo e como fórmula pragmática contra o 

absolutismo, inspirada em ideais individualistas e liberais, como visto. No 

entanto, normalmente é estudada apenas para explicar a distribuição de 

diferentes parcelas do poder estatal entre diferentes conjuntos ou sistemas 

de órgãos tradicionalmente denominados de Poder Legislativo, Poder 

Executivo e Poder Judiciário, como visto (poderes do Estado em sentido 

formal), em sistemas que podem ser genericamente denominados de 

divisão de poderes (e não de separação de poderes), como visto. 

Ocorre que o mesmo princípio da divisão do poder que origina tais 

poderes do Estado em sentido formal pode ser aplicado no âmbito de 

cada um dos poderes, ou seja, na conformação dos próprios órgãos que 

compõe o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Este 
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tema é merecedor de atenção, pelo que o examinaremos no presente 

tópico. 

Na criação de órgãos estatais duas opções fundamentais são 

possíveis, a saber, a monocracia ou a colegialidade. Ou seja, os diversos 

órgãos do Estado, concebidos como centros de formação e manifestação 

da vontade do Estado, ou são monocráticos, isto é, dotados de um único 

titular, ou são colegiados, isto é, dotados de diversos titulares. São 

exemplos dos primeiros os monarcas, presidentes ou governadores; são 

exemplos dos segundos os parlamentos, as assembleias e os congressos. O 

princípio monocrático conduz, intuitivamente, a uma concentração de 

poder, o princípio da colegialidade, a uma desconcentração do poder. 

Cabe aplicar tais ideias, portanto, aos poderes do Estado. 

Nos Estados contemporâneos a tendência predominante é a de que 

os órgãos do Poder Legislativo sejam colegiados, sendo exercidos por 

órgãos denominados de parlamentos ou congressos (embora outros 

nomes também ocorram, como assembleias e similares), compostos por 

diversos titulares (deputados, representantes, senadores306, entre outros), 

                                                             
306 Estes representantes, nos órgãos legislativos contemporâneos, geralmente são eleitos 
por voto popular, direto ou indireto, embora haja exceções, como cargos hereditários, 
principalmente na Câmara Alta de certas monarquias (House of Lords, no Reino Unido, 
por exemplo). Os sistemas eleitorais podem variar bastante, abrangendo sufrágio 
universal ou restrito, sistemas majoritários ou proporcionais, ou combinações de ambos, 
como se examinará no capítulo dedicado ao tema. Os membros do órgão legislativo, 
genericamente designados de parlamentares, normalmente contam com uma série de 
imunidades e prerrogativas que visam permitir que exerçam suas funções de fiscalização, 
controle e legislação com independência, desembaraço e sem temor. Assim, é comum 
serem estabelecidas pelas constituições ou pela legislação diversas imunidades formais 
(notadamente autorização para instauração de processo e foro por prerrogativa de função 
ou privilegiado) e diversas imunidades materiais (irresponsabilidade civil, penal e 
administrativa, em diversos graus). 
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cujo número pode ser bastante variável (normalmente algumas centenas, 

tratando-se de órgãos nacionais). A despeito de ser normalmente 

composto por órgãos colegiados, no âmbito do legislativo duas técnicas 

organizativas básicas são possíveis: a concentração ou a desconcentração 

do poder. A primeira conduz a um sistema denominado unicameralismo; 

a segunda, ao denominado bicameralismo ou, mais raramente, ao 

pluricameralismo. 
Como o próprio nome está a indicar, os órgãos colegiados 

integrantes do poder legislativo em sistemas unicamerais são constituídos 

por uma única câmara ou casa legislativa307, isto é, um único órgão 

colegiado, uma assembleia única, que exerce as competências atribuídas ao 

legislativo pela constituição. Em sistemas unicamerais, portanto, não há 

divisão do órgão legislativo em órgãos fracionários menores, funcionando 

aquele como um único órgão (pelo menos no que diz respeito às 

principais matérias).308 Assim, as deliberações do parlamento ou congresso 

serão votadas neste único órgão, em sua formulação colegiada, como as 

leis ou moções de censura, por exemplo, sendo tal órgão normalmente 

                                                             
307 Nos sistemas políticos contemporâneos o unicameralismo é de ocorrência mais rara 
do que o bicameralismo. São exemplos de Estados que adotam o unicameralismo China, 
Cuba, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Israel, Noruega, Portugal e Suécia. Na América do 
Sul, Peru e Venezuela. Os órgãos legislativos nesses casos são comumente denominados 
de Assembleias Nacionais ou Parlamentos (mas há que se ter cuidado, pois por vezes a 
denominação é utilizada para designar uma das casas do parlamento bicameral, tal como 
ocorre na França). 
308 É claro que mesmo em sistemas unicamerais poderá haver e comumente há órgãos 
menores, como as comissões parlamentares, que podem ter diversas atribuições e grande 
importância. Mas o órgão legislativo, como um todo, não é dividido em dois ou mais 
órgãos principais. 
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integrado por deputados ou representantes eleitos por sufrágio 

universal.309 

Contrariamente, o bicameralismo, como o próprio nome indica, 

consiste na técnica de organização do legislativo que divide este em duas 

câmaras ou casas, entre os quais distribui as atribuições conferidas pela 

constituição ao legislativo.310 Algumas das competências constitucionais 

do Poder Legislativo poderão ser atribuídas ao órgão legislativo em 

conjunto, sendo necessária para a deliberação, neste caso, a aprovação por 

ambas as câmaras ou casas; outras poderão ser atribuídas a cada uma das 

câmaras ou casas do legislativo separadamente, hipótese na qual a 

deliberação não será conjunta, e assim sucessivamente.311 

Nos sistemas bicamerais a composição das câmaras pode variar 

amplamente em termos de número de integrantes (normalmente uma é 

mais numerosa), sistema eleitoral (podendo uma ser eleita por um sistema 

proporcional e outra pelo majoritário, por exemplo, ou uma ser composta 

por eleição e outra por outros critérios, como nobreza ou 

hereditariedade), duração dos mandatos (sendo comum que em uma das 

                                                             
309 “Hoje em dia, quando existe uma só assembleia política os seus membros são quase 
sempre designados mediante sufrágio universal e o mesmo acontece na primeira câmara 
dos sistemas bicamerais.” (CAETANO, 2009, p. 230). 
310 São exemplos correntes o inglês (Parlamento dividido em casa dos nobres – House of 
Lords – e casa dos plebeus – House of Commons) e o norte-americano (Congresso dividido 
em casa dos representantes (deputados) e Senado Federal. O bicameralismo é 
amplamente difundido, sendo adotado em países como a Alemanha, a França, a Itália e o 
Brasil. Os sistemas bicamerais são predominantes no mundo, os sistemas unicamerais 
são recessivos. 
311 As deliberações, naturalmente, poderão ser por maioria simples, absoluta ou por 
maiorias qualificadas, conforme cada caso e conforme disponha a constituição, a 
legislação ou os regimentos internos do Poder Legislativo. Igualmente o voto dos 
parlamentares poderá ser aberto ou secreto, entre outras questões. 
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casas o mandato seja mais longo ou mesmo vitalício), entre outros 

aspectos. Ensina CAETANO que “(...) havendo duas câmaras tudo 

aconselha a que a segunda tenha origem e estrutura diferentes da primeira, 

de modo a completar, corrigir ou corroborar autorizadamente o trabalho 

dela.” (2009, p. 230).312 

Particularmente importante é a situação de poder relativo das casas, 

podendo ambas terem aproximadamente o mesmo grau de poder, 

caracterizando o denominado bicameralismo perfeito ou simétrico, ou, 

contrariamente, possuírem graus diferentes de poder, uma sendo mais 

poderosa do que a outra, o que pode ocorrer em diferentes graus, 

caracterizando o denominado bicameralismo imperfeito ou assimétrico. 

Como ensina CAETANO, 

 

                                                             
312 Existiram historicamente diversas formas de composição do órgão, tais como 
designação vitalícia por hereditariamente (os pares da Câmara dos Lordes britânica), 
nomeação vitalícia pelo rei (Reino da Itália) (CAETANO, 2009, pp. 230-231), eleição 
pelos legislativos estaduais ou por eleição direta (EUA antes e depois da aprovação da 
17ª Emenda, em 1913) para mandato temporário, entre outras soluções. “Nos países 
democráticos a tendência é para que a segunda câmara se forme e renove também por 
eleição, mas por processo diferente do usado para o recrutamento da primeira. Para isso 
recorre-se a outro colégio eleitoral ou à restrição da elegibilidade.” (CAETANO, 2009, p. 
231). O colégio eleitoral distinto pode ser obtido por vários meios, como base territorial 
diferente, fixação de requisitos etários distintos para ser eleitos, sufrágio indireto, entre 
outras possibilidades. A elegibilidade restrita consiste em exigências distintas para os 
candidatos à segunda câmara em termos de idade ou outros requisitos (CAETANO, 
2009, p. 232). No Brasil, por exemplo, a segunda casa é eleita pelo sistema majoritário, e 
não proporcional, o número de senadores é fixo por Estado, e não variável como o 
número de deputados, a duração do mandato dos senadores é duas vezes mais longa do 
que a dos deputados e o Senado se renova sempre parcialmente, não sendo jamais 
substituídos todos os senadores simultaneamente. A idade mínima para adquirir-se a 
elegibilidade para o cargo de senador é de 35 anos, ao passo que para o cargo de 
deputado é de 21 anos. Consultem-se os artigos 14, VI, “a” a “d”, 44, 45 e 46 da 
Constituição Federal de 1988. 
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“Chamamos perfeito o bicameralismo quando as duas Câmaras concorrem 
em igualdade de poderes para a elaboração das leis; e imperfeito quando, 
embora ambas intervenham na elaboração das leis, o voto duma delas 
prevalece na decisão.(...). “No bicameralismo imperfeito há só uma câmara 
com autoridade para deliberar e o seu voto basta, mas a segunda câmara 
serve para sugerir à assembleia deliberativa alterações, correcções, 
aditamentos ou eliminações que conduzam a ponderar e redigir melhor as 
leis.” (CAETANO, 2009, pp. 228-229) ”313-314 

 
Deve-se notar que mesmo em sistemas que podem ser considerados 

de bicameralismo perfeito pode haver algum tipo de privilégio ou 

exclusividade de certos poderes ou competência em favor de uma das 

casas (CAETANO, 2009, p. 229). 

Em muitos casos o bicameralismo surgiu gradualmente, surgindo 

primeiro uma das casas, normalmente consistente em órgão de 

representação da nobreza (e eventualmente do clero) e, posteriormente, a 

segunda, órgão eletivo de representação da cidadania (eleitorado). Não 

raro tais sistemas eram, ainda, assimétricos, possuindo a casa mais antiga, 

originalmente, maior poder do que a segunda. Daí originou-se a prática de 

denominar uma das casas do parlamento ou congresso de câmara alta e a 

outra de câmara baixa (normalmente a primeira expressão corresponde à 

Casa dos Lordes ou o Senado e a segunda à Câmara dos Deputados ou 

representantes, ou órgão equivalente). Ressalve-se, no entanto, que a 

                                                             
313 No bicameralismo perfeito, em caso de impasse entre as casas do órgão legislativo, 
várias soluções são possíveis, tais como a continuação da tramitação do projeto com 
modificações até a obtenção de consenso, reunião das câmaras em sessão conjunta e 
deliberação por maioria, decisão por parte de outro órgão que arbitre o conflito, ou até 
mesmo uma combinação de tais soluções, entre outras possibilidades. (CAETANO, 
2009, p. 228). 
314 No bicameralismo imperfeito, CAETANO distingue o sistema no qual a segunda 
câmara tem apenas o poder de retardar a aprovação do projeto de lei (veto suspensivo) 
do sistema no qual a mesma não possui sequer tal capacidade (competências meramente 
consultivas) (CAETANO, 2009, p. 229). 
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expressão pode ser enganosa, pois não é raro em sistemas atuais que a 

câmara “baixa” (normalmente mais democrática) possua maiores poderes 

do que a câmara “alta”.315 

Além do bicameralismo existe ainda a possibilidade do 

pluricameralismo, que como o nome está a indicar designa os sistemas no 

qual o Poder Legislativo divide-se em mais de duas casas ou câmaras. O 

exemplo histórico mais importante talvez consista na constituição 

francesa do Ano VIII (1799), cujo projeto foi elaborado por SIEYÈS, sob 

a ditadura de NAPOLEÃO, que adotou um complexo conjunto de 

assembleias deliberativas (Senado Conservador, Conselho dos Quinhentos 

e Tribunado) (MIRANDA, 2003; CAETANO, 2009). Outro importante 

exemplo histórico é o tricameralismo sul-africano (1984-1994). Os casos 

de pluricameralismo, no entanto, são de ocorrência rara, predominando a 

solução bicameral ou unicameral.316 

                                                             
315 No Reino Unido, por exemplo, há até mesmo leis que a câmara baixa (House of 
Commons) pode aprovar sem a concordância da câmara alta (House of Lords). Além disso, 
em sistemas parlamentaristas ou influenciados por instituições de tipo parlamentarista, o 
órgão legislativo que pode aprovar moção de censura ou voto de desconfiança, podendo 
destituir o primeiro ministro (chefe de governo) e seu gabinete (ministério) é a câmara 
“baixa”, e não a câmara “alta”. Deve-se compreender, portanto, o sentido histórico, e 
não descritivo, da expressão na atualidade. 
316 Questão conexa à ora examinada, em Estados federais ou regionais, é a da simetria ou 
assimetria estrutural entre legislativo nacional e legislativos locais. Nesses casos, tanto 
existem sistemas simétricos (se o legislativo nacional ou federal é unicameral ou 
bicameral, os legislativos locais também são unicamerais ou bicamerais, respectivamente) 
quanto assimétricos (legislativo nacional ou federal bicamerais e legislativos locais 
unicamerais e vice-versa). No Brasil, por exemplo, sob a Constituição Federal de 1988, 
temos uma estrutura assimétrica entre o legislativo federal e os Estaduais e municipais 
(bem como distritais e territoriais), pois aquela é bicameral (art. 44), enquanto estas são 
unicamerais (arts. 27, 29, 32 e 33). De qualquer forma, convém não confundir essa 
questão (simetria ou assimetria entre órgãos legislativos federais/nacionais e locais) com 
a questão do bicameralismo simétrico (igualdade ou desigualdade de poderes entre as 
casas do órgão legislativo), questão distinta. 
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Examinada brevemente a organização unicameral, bicameral ou 

pluricameral do órgão legislativo, faz-se necessário refletir em parte sobre 

a função do unicameralismo, do bicameralismo ou pluricameralismo e seu 

impacto no funcionamento do legislativo e em sua relação com os demais 

poderes. 

Diversas têm sido as justificativas oferecidas para explicar o 

bicameralismo. Uma das mais célebres, adotada em Estados federais, já foi 

examinada: se a câmara baixa (câmara ou assembleia) é órgão de 

representação do povo, a câmara alta (Senado) é órgão de representação 

dos Estados, traduzindo-se um dos principais meios de concretização da 

lei de participação (consulte o capítulo anterior).317 Já se constatou, porém, 

que onde os senadores são eleitos por voto popular, a ideia de constituir o 

Senado uma assembleia de Estados é mera ficção (BONAVIDES, 2009). 

Além disso, em Estados unitários tal justificação não seria possível. 

Desse modo, no Reino Unido, o bicameralismo tem sido explicado, 

por exemplo, como concretização da “constituição mista” britânica, que 

pretensamente combinaria os princípios monárquico, aristocrático e 

democrático, na instituição do monarca, da câmara alta (House of Lords) e 

na câmara baixa (House of Commons), respectivamente. 

Independentemente das justificações ou explicações históricas, o 

importante é frisar que muitos autores consideram que a principal razão 

pela qual se opta por uma estrutura unicameral, bicameral ou pluricameral 

é a mesma pela qual se opta pela concentração ou desconcentração do 

                                                             
317 Nesse sentido, ensina CAETANO que “nos Estados federais a segunda câmara 
permite juntar à representação indistinta de todo o Povo (na primeira) a representação 
dos Estados federados como tais” (CAETANO, 2009, p. 227). 
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poder: reforçar ou enfraquecer o legislativo. Assim, a adoção do 

unicameralismo fortalece o poder legislativo em face dos demais poderes, 

criando o risco, no entanto, de originar um governo de assembleia (uma 

espécie de despotismo do legislativo, que governa soberano). Por outro 

lado, a adoção do bicameralismo (ou pluricameralismo) enfraquece o 

legislativo, ao dividir as faculdades conferidas àquele poder em duas 

câmaras, e ao obrigá-las ao que Marcello CAETANO, entre outros, 

chama de cooperação ou colaboração forçada (CAETANO, 2009). Nesse 

sentido, convém conferir o magistério de BONNARD, quanto ao debate 

sobre o unicameralismo ou o bicameralismo: 

 
“A opinião dominante era em favor do sistema de duas câmaras. A razão 
capital em favor do dualismo é que a existência de duas câmaras determina 
uma ação das duas assembleias uma sobre a outra que garante sua 
limitação recíproca e que previne assim os abusos de poder. (...) 
Considera-se ainda que o dualismo de câmaras assegura uma legislação 
melhor por força do exame sucessivo das leis pelas duas assembleias. 
(BONNARD, 1944, p. 31-32). 

 

A situação de cooperação ou colaboração forçada ocorre 

principalmente no bicameralismo simétrico318, pois nele, sem a anuência 

de ambas as casas do órgão legislativo, as decisões mais relevantes não 

podem ser tomadas. A importância disso se intensifica se consideramos 

que normalmente os requisitos, os sistemas eleitorais e a duração dos 
                                                             
318 Note-se que o bicameralismo assimétrico, em sua forma mais extrema, pode 
corresponder a um bicameralismo apenas formal, mas a um unicameralismo na prática, 
pois a casa mais poderosa decide questões de primeira grandeza independentemente do 
assentimento da outra. Percebe-se, portanto, que é preciso compreender os fenômenos 
relativos ao Estado para além da forma, pois do mesmo modo como se pode ocultar um 
Estado unitário ou quase-unitário sob formais federais, pode-se adotar um 
unicameralismo sob formas bicamerais, e assim por diante. 
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mandatos são diferentes entre ambas as casas, tornando a câmara alta uma 

espécie de casa de contenção ou refreamento de quaisquer possíveis 

propostas radicais que possam surgir na câmara baixa. 

Então a interpretação que parece mais acertada do bicameralismo é 

no sentido de constituir uma técnica de organização institucional do 

legislativo que impede que este poder sobreponha-se aos demais (evitando 

o risco do governo de assembleia) e, ao mesmo tempo, constitui um 

mecanismo de contenção, arrefecimento e frenagem do poder, 

moderando eventuais tendências radicais que podem surgir ao sabor das 

paixões do momento e dominar mais facilmente uma assembleia 

unicameral. É evidente que também é possível interpretar o 

bicameralismo de um ponto de vista elitista, compreendendo que visa 

fazer com que uma das casas do legislativo seja composta por aristocratas 

ou por representantes de setores economicamente poderosos319, por 

exemplo, não raro com poderes iguais aos da outra casa, de modo a 

traduzir-se em um elemento conservador, um instituto de democracia 

limitada (madisoniana). Nesse sentido, confira-se, uma vez mais, o 

magistério de CAETANO: 
 

“Os argumentos normalmente aduzidos a favor da existência de duas 
Câmaras são os seguintes: 1º a segunda câmara é uma garantia contra a 
precipitação ou a irreflexão na feitura das leis pela primeira, permitindo 

                                                             
319 Com efeito, não raro a representação no Senado Federal, por exemplo, é fixa por 
Estado, como já mencionado anteriormente, o que causa distorções, pois sendo o 
mesmo o número de senadores em cada Estado, o voto dos eleitores de um Estado com 
eleitorado ou população maior terá peso sensivelmente menor comparado ao voto dos 
eleitores de um Estado com eleitorado ou população menor. Além disso, se as eleições 
ao Senado forem majoritárias, como costumam ser no Brasil, por exemplo, são eleições 
mais difíceis de vencer, que exigem inclusive mais recursos políticos e financeiros, o que 
traz uma tonalidade elitista, aristocrática ou, caso se prefira, oligárquica ao senado. 
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remediar e ponderar o que esta tiver decidido; 2º a existência de duas 
câmaras divide a autoridade das assembleias, impedindo que uma só 
assuma a plenitude do poder e resvale no despotismo e na tirania (é o 
argumento de MONTESQUIEU); 3º uma segunda câmara constituída por 
modo diverso da primeira pode formar um centro de resistência ao 
predomínio momentâneo de um partido ou da demagogia.” (CAETANO, 
2009, p. 227). 

 

Observe-se, ainda, que se o bicameralismo enfraquece o legislativo, 

servindo como expediente para impedir um despotismo desse poder, o 

pluricameralismo pode ser um mecanismo para atingir um legislativo fraco 

demais e, portanto, submisso, normalmente submetido ao executivo em 

regimes dominados por um chefe de Estado todo-poderoso. Recorde-se 

que o expediente do pluricameralismo foi utilizado por NAPOLEÃO, 

como já mencionado, sob a constituição francesa de 1799, para produzir 

um legislativo frágil e submisso ao executivo.320-321 

                                                             
320 Recorda Marcello CAETANO que tal arranjo institucional surge sob um processo de 
progressiva consolidação de um regime de poder pessoal em mãos de BONAPARTE, 
escamoteado sob formas constitucionais que tentavam dar a impressão de um sistema de 
separação de poderes. Entre outras limitações, apenas os três Cônsules (dos quais o mais 
importante era o próprio NAPOLEÃO) possuíam o poder de propor novas leis, sendo 
privadas de tal prerrogativa as casas do legislativo; a discussão ocorria apenas no 
Tribunado (órgão composto de 100 membros) e apreciação no Corpo Legislativo (órgão 
composto por 300 membros) na qual deveriam ser aprovados ou rejeitados sem 
discussão, constituindo uma “assembleia muda” nas palavras de CAETANO (2009, pp. 
98-99). Vê-se, assim, que um pluralismo institucional acentuado não significa, 
necessariamente, um governo mais moderado ou democrático. 
321 Note-se, portanto, que conforme se pretenda um governo mais popular (ou radical) 
ou mais elitista (ou moderado), haverá uma tendência ao unicameralismo ou ao 
bicameralismo, respectivamente. Assim, ROUSSEAU defendia uma concepção 
unicameral, tal como os jacobinos o fizeram, e tal princípio preponderou nos Estados 
soviéticos ou socialistas. Já autores como MONTESQUIEU, SIEYÈS ou MADISON 
tenderam ao caminho oposto, sustentando o bicameralismo ou o pluricameralismo, 
sendo que sistemas políticos como o dos EUA ou o francês, entre inúmeros outros, 
incorporaram tais expedientes em seus arranjos institucionais concretos. Opõem-se, 
assim, dois modelos opostos de concepção da democracia, a saber, a democracia popular 
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Por derradeiro, cabe observar que comumente o legislativo divide-se 

em comissões, que são órgãos fracionários que podem ter as mais variadas 

atribuições, como estudo aprofundado de determinadas temáticas, 

exercício de funções de fiscalização e controle titularizadas pelo 

legislativo, e até mesmo aprovação de certas matérias. A tendência é que 

as forças presentes no parlamento tenham representação proporcional nas 

comissões, na medida do possível, e estas podem ser permanentes ou 

temporárias, mistas (membros de ambas as casas) ou não, ordinárias ou 

especiais. Cabe especial destaque para as comissões de investigação, como 

as Comissões Parlamentares de Inquérito, no Brasil, e para as comissões 

que desempenham papel importante no processo legislativo, como a 

Comissão de Constituição, à qual cabe uma análise prévia sobre a 

constitucionalidade dos projetos. 

As comissões não parecem constituir um mecanismo de 

fracionamento do legislativo tal como as câmaras ou casas do órgão 

respectivo, mas serem fruto de aplicação do princípio da divisão do 

trabalho ao legislativo.322 Um fenômeno importante, no entendo, é a 

delegação de competência deliberativas do plenário para as comissões, por 

                                                                                                                                                  
ou populista, por vezes majoritarianista, e a democracia liberal ou madisoniana. Tais 
temáticas serão examinadas no capítulo sobre a Teoria da Democracia. 
322 Tanto que as comissões mais importantes e as comissões permanentes são temáticas, 
tratando de assuntos relativos à economia, trabalho, seguridade social, ciência e 
tecnologia, entre outros assuntos. Pode haver certo grau de convergência entre 
ministérios (executivo) e comissões (legislativo), pois ambos são expressão da aplicação 
do princípio da divisão do trabalho aos Poderes do Estado, mas a sobreposição não é 
necessária nem exata, até mesmo por força da autonomia (relativa) dos mesmos para sua 
organização interna. 
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meio do procedimento legislativo323 denominado “comissional”, caso em 

que as comissões podem até mesmo aprovar leis sem a necessidade de 

submissão das mesmas ao plenário. Se de um lado este tipo de delegação 

de competência às comissões se impôs devido à complexidade e 

diversidade de atribuições do legislativo nos Estados contemporâneos, 

por outro lado causa certos prejuízos à publicidade e mesmo à ampla 

discussão dessas matérias (ZIPPELIUS, 1984). 

Examinada a aplicação do princípio da divisão do poder ao 

legislativo, convém fazer o mesmo relativamente ao executivo. Como 

visto, no processo de criação de órgãos estatais é possível adotar o 

princípio monocrático ou o princípio da colegialidade, tendendo o 

primeiro à concentração do poder em um único titular e o último à 

desconcentração do poder em um órgão integrado por vários titulares. 

Nesse sentido, ensina Reinhold ZIPPELIUS que 

 
“Do ponto de vista típico-ideal, o governo pode se estruturar de acordo 
com diversos princípios: como órgão monocrático (§ 14 IV 1), como 
órgão colegiado (§ 14 IV 2) ou mediante divisão do trabalho, como órgão 
no qual cada membro do governo dirige independentemente um 

                                                             
323 O procedimento legislativo é a denominação que se dá ao conjunto de etapas ou fases 
estabelecidas pela constituição, pela legislação e pelos regimentos internos do legislativo 
para a aprovação das leis. De modo geral, distingue-se uma fase de iniciativa (propositura 
por um legitimado), análise prévia (que normalmente se dá nas comissões), discussão 
(que normalmente se dá em plenário) e deliberação (igualmente, em geral, em plenário). 
A estas fases, em geral segue-se uma etapa dita executiva, em que o projeto deve ser 
sancionado ou vetado pelo chefe do Poder Executivo, promulgado (declarado 
formalmente como parte integrante do direito) e publicado. Quando se adota o 
procedimento comissional referido, por meio de uma espécie de delegação interna de 
competências pelo plenário em favor das comissões, abandona-se a discussão e 
deliberação em plenário, e a lei passa a ser discutida e votada apenas nas comissões, sem 
passar pelo plenário. Consulte-se, a título de ilustração, o disposto no art. 58 § 2º, inciso 
I, da Constituição federal de 1988. 
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ministério (âmbito de negócios) que lhe foi confiado (‘princípio da pasta’). 
O modelo monocrático estaria representado pela estrutura interna do 
governo (não parlamentar) do presidente dos EUA (§ 42 II 2). O 
Conselho Federal suíço está organizado primordialmente segundo o 
princípio da colegialidade, embora seja verdade que suas resoluções sejam 
preparadas mediante divisão do trabalho; sendo também possível a 
delegação de aos departamentos e ofícios inferiores, para seu despacho 
(art. 103 da Constituição federal suíça de 1874).” (ZIPPELIUS, 1984, P. 
421). 

 

Até mesmo por suas origens históricas, a tendência é que as funções 

do Poder Executivos sejam monocráticas ou unipessoais, até porque a 

primeira forma de Estado moderno é a das monarquias absolutistas, e 

monarquia é, etimologicamente e por princípio, governo de um só (mono 

arché), e inúmeras sociedades políticas pré-modernas instituíam governos 

unipessoais, em regra. 

Assim, diversamente do que ocorre no que diz respeito ao Poder 

Legislativo, que costuma ser composto por órgãos colegiados em 

diferentes arranjos unicamerais, bicamerais ou pluricamerais, o Poder 

Executivo costuma ser monocrático, sendo exercido por um órgão que 

possui um único titular. Os exemplos mais claros e evidentes são os 

monarcas, os presidentes em repúblicas presidencialistas, os governadores 

de Estados em Estados federais, e os prefeitos, entre outros. Todos estes 

órgãos do Poder Executivo são exercidos, em regra, por órgãos 

monocráticos ou unipessoais, ou seja, que possuem apenas um titular. 

É evidente que mesmo em monarquias ou repúblicas 

presidencialistas o chefe do executivo não governa de maneira totalmente 

individual, sendo comum a presença e o concurso de diversos auxiliares, 

por vezes denominados conselheiros, ministros ou secretários. Ocorre que 
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independentemente do concurso de tais auxiliares, normalmente nesses 

sistemas a decisão derradeira sobre as questões mais importantes do 

Estado cabe, com exclusividade, ao titular do Poder Executivo (chefe de 

Estado e governo), o que caracteriza o órgão executivo como unipessoal. 

Os conselheiros, ministros ou secretários costumam desempenhar um 

papel de assessoria e aconselhamento, mas o centro máximo ou último de 

decisão, pelo menos do ponto de vista formal, é o do titular do Poder 

Executivo, mesmo porque, em regra, tais auxiliares são livremente 

nomeados e demitidos por este, de modo que ficam sujeitos ao mesmo, 

não podendo resistir às suas ordens.324 

O papel do ministério (ou gabinete), nome dado ao conjunto de 

ministros ou secretários que auxiliam o chefe do Poder Executivo, no 

entanto, variará conforme o sistema de governo adotado. A descrição feita 

até aqui vale para uma monarquia absolutista ou, pelo menos, não 

parlamentarista, ou para uma república presidencialista, por exemplo. Mas 

não corresponde com exatidão à configuração institucional de um sistema 

parlamentarista, dadas as peculiaridades deste. 

Neste sistema, com efeito, geralmente o executivo cinde-se em dois 

órgãos com diferentes titulares (chefe de Estado e chefe de governo) e, 

além disso, o ministério ou gabinete é formado por escolha da maioria 

parlamentar, não sendo os ministros demissíveis pelo primeiro ministro. 

                                                             
324 É evidente que tudo isso depende, de um ponto de vista sociológico e político, de um 
conjunto de fatores. Um ministro nomeado por indicação de um importante partido em 
um governo presidencialista pode ser demissível do ponto de vista jurídico, mas sua 
demissão pode ser inviável do ponto de vista político. No entanto, o que interessa para 
fins do Estudo que fazemos são os aspectos normais e o regime jurídico, em princípio, 
fazendo-se as ressalvas cabíveis. 
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Isso tudo altera bastante a composição do executivo, fazendo com que 

alguns tendam a considerar que se trata de um executivo colegiado, e não 

mais unipessoal. Convém explicar melhor. 

Como se verá detalhadamente no próximo capítulo, em sistemas 

parlamentaristas, uma vez realizadas as eleições para o parlamento (órgão 

legislativo) e formada uma maioria neste (por um partido ou coligação de 

partidos que obtenha maioria de assentos), cabe a esta maioria escolher o 

ministério ou gabinete e, entre seus membros, o líder do órgão, 

denominado normalmente primeiro ministro. Será este órgão que 

exercerá, normalmente, as funções de governo. Sendo nomeados pelo 

legislativo, no os ministros são demissíveis por este, em certas 

circunstâncias que serão estudadas no próximo capítulo, mas não são 

demissíveis pelo primeiro ministro. Nota-se, portanto, uma diferença na 

composição do governo em sistemas parlamentaristas, pois os ministros 

não se encontram em uma posição tão subalterna perante o primeiro 

ministro quanto ocorre com os ministros em sistemas presidencialistas, 

por exemplo, em que os ministros são livremente nomeados e exonerados 

pelo próprio presidente, sendo, de fato e de direito, meros auxiliares 

seus.325 

Diante dessa diferença, há quem considere o executivo, em 

sistemas, parlamentaristas, colegiado, e não individual, uma vez que o 

gabinete compartilha funções de governo com o primeiro ministro. No 

entanto, a principal figura protagonista dos poderes de governo em tais 

                                                             
325 O mesmo vale, de modo geral, para os ministros em monarquias não parlamentaristas, 
guardadas as devidas proporções, embora sejam raras atualmente. 
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sistemas é o primeiro ministro, por razões que examinaremos no próximo 

capítulo, de modo que parece um pouco exagerado vislumbrar no 

parlamentarismo um executivo (governo) verdadeiramente colegiado. A 

razão parece estar com a maioria dos autores, que nele vislumbra um 

governo unipessoal do primeiro ministro, embora reconheça o maior peso 

desempenhado pelos ministros nesse sistema do que no presidencialismo. 

Cabe notar que muitos interpretam os ministérios como uma 

aplicação do princípio da divisão do trabalho (ZIPPELIUS, 1984) 326, até 

porque eles dizem respeito a determinados âmbitos de atividade 

governamental específicos (defesa, relações exteriores, agricultura, 

economia, trabalho, e assim por diante) 327. Essa parece ser uma 

interpretação mais adequada do que a ideia de que os mesmos 

correspondam a um governo colegiado, além de consistir em uma visão 

que se aplica tanto a sistemas presidencialistas quanto a sistemas 

parlamentaristas, e aos mistos. 

Há que se observar, de todo modo, que o executivo possui uma 

estrutura peculiar nos sistemas parlamentaristas e parlamentarizados em 

                                                             
326 “Para se ter um Estado, a ordem jurídica necessita ter o caráter de uma organização 
no sentido estrito da palavra, quer dizer, tem que instituir órgãos funcionando segundo o 
princípio da divisão do trabalho para a criação e aplicação das normas que a formam; tem 
que apresentar um certo grau de centralização. O Estado é uma ordem jurídica 
relativamente centralizada.” (KELSEN, 2003, p. 317). 
327 Algo absolutamente natural no âmbito do Poder Executivo e estranho ao Poder 
Legislativo é a estrutura hierárquica. Os ministérios encontram-se em geral sujeitos ao 
chefe do Poder Executivo, e possuem diversos órgãos situados em posição 
hierarquicamente superior a si, tais como secretarias, departamentos, superintendências, 
divisões e congêneres. A organização da administração pública é essencialmente 
hierárquica, traduzindo-se em um conjunto de prerrogativas do órgão superior e 
sujeições do órgão inferior (poderes de comando, fiscalização, revisão, poder disciplinar, 
delegação, avocação e similares) (MELLO, 2014). 
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geral, como já informado, pois tal sistema, como já dito, separa os cargos 

de chefe de Estado e de chefe de Governo, fazendo caber o primeiro ao 

monarca (monarquia parlamentarista) ou presidente (república 

parlamentarista) e o segundo ao primeiro ministro ou presidente do 

colégio de ministros. As funções precipuamente decisórias, como é 

sabido, cabem ao chefe de governo, ou seja, o primeiro ministro, sendo as 

funções do chefe de Estado preponderantemente simbólicas na 

atualidade, embora haja exceções e embora, no passado, houvesse uma 

verdadeira divisão de competências do executivo entre monarca e 

primeiro ministro ou entre presidente e primeiro ministro.328 

Em alguns sistemas contemporâneos essa repartição de funções 

governamentais se repete, como veremos adiante. É o caso do 

semipresidencialismo, em que parcelas maiores ou menores da função 

executiva são partilhadas entre presidente e primeiro ministro, e também 

do peculiar regime espanhol, em que funções de governo são partilhadas 

entre monarca e primeiro ministro. 
Observe-se, adicionalmente, que é possível combinar os diversos 

princípios organizatórios do poder executivo, criando estruturas 

complexas, que em certos momentos traduzem o princípio monocrático 

(pura e simplesmente ou por um critério de divisão do trabalho) e em 

outros momentos o princípio da colegialidade, como faz, por exemplo, a 

Constituição Alemã de 1949, como observa ZIPPELIUS: 

 

                                                             
328 Trata-se do denominado parlamentarismo dualista, como veremos no próximo 
capítulo (BONAVIDES, 2009). 
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“A Lei Fundamental de Bonn optou por uma combinação do ‘princípio 
do chanceler’ (faculdade de decisão do Chanceler Federal) e os princípios 
da colegialidade e da pasta (art. 65 da LF): as diretivas da política são 
fixadas exclusivamente pelo Chanceler Federal. Dentro do marco assim 
delimitado, os assuntos do governo federal são despachados de acordo 
com o princípio da pasta, isto é, mediante divisão do trabalho; em 
consequência, cada ministro federal dirige por si e sob responsabilidade 
própria os assuntos de seu ministério. O princípio da colegialidade 
manifesta-se quando surgem diferenças de opinião entre os ministros 
federais, que são então resolvidas pelo governo atuando enquanto 
colegiado. Este princípio tem aplicação também nos casos em que a Lei 
Fundamental estabelece ou admite acordo do gabinete (§ 15 do Regimento 
Interno do Governo Federal alemão de 1951). (ZIPPELIUS, 1984, p. 
421). 

 

Uma aplicação mais estrita do princípio da colegialidade no 

executivo ocorre, de fato, nos sistemas ditos diretoriais, de ocorrência 

rara. Nesses o Poder Executivo é exercido por um órgão genuinamente 

colegiado, cujas principais funções são objeto de deliberação coletiva, 

sendo que nenhum de seus integrantes possui, isoladamente, funções de 

chefia de Estado ou de chefia de governo. É o caso, na atualidade, da 

Suíça, Estado no qual o órgão denominado Conselho Federal329 constitui 

um executivo colegiado, exercendo (coletivamente) funções equivalentes à 

de um presidente da república em sistema presidencialista. Há outros 

casos históricos, como a França, sob a constituição de 1795 (Ano III).330 

                                                             
329 O Conselho Federal Suíço é o órgão máximo do Poder Executivo Federal, composto 
por sete membros, e que exerce funções de chefia de Estado e de chefia de governo. Não 
se deve confundir, pela identidade de nome, com o Conselho Federal que é uma das 
casas do Poder Legislativo, de representação dos Estados (semelhante ao Senado), tal 
como ocorre na Alemanha. Confira-se (HAURIOU, 1929, p. 201). 
330 Na França, são exemplos de Poder Executivo colegiado não apenas o diretório 
instituído pela Constituição do Ano III (1795), constituído por cinco membros. O 
consulado, em que o executivo era formalmente constituído por três cônsules 
(constituições do ano VIII, 1799, e do Ano X, 1802), traduzia governo unipessoal na 
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Tais ocorrências, no entanto, são bastante raras, de modo que se pode 

afirmar que o princípio de organização predominante no âmbito do Poder 

Executivo é o monocrático, sendo combinado com o princípio da divisão 

do trabalho e, eventualmente, com o princípio da colegialidade. 

Encontramos, na realidade concreta contemporânea e na história, 

Estados cujos executivos foram ou são monocráticos (sistemas 

presidencialistas ou monarquias não parlamentaristas), sistemas em que o 

executivo biparte-se em dois órgãos principais (parlamentarismo dualista, 

semipresidencialismo), e sistemas colegiados (frança sob a Constituição de 

1795, Suíça), encontrando, em todos, o princípio da divisão do trabalho, 

que se traduz principalmente nos ministérios (e em suas subdivisões, tais 

como secretarias, departamentos e congêneres). 

Examinada brevemente a organização do Poder Executivo, cabe 

fazer o mesmo no que diz respeito ao Poder Judiciário. A primeira 

observação a se fazer é a de que a estrutura organizacional adotada no 

âmbito do judiciário varia conforme o tipo de sistema judicial existente 

(Common Law, Sistema Romano-Germânico ou outro), de modo que 

teremos que levar em consideração algumas diferenças relevantes entre 

ambos, na medida do possível. 

Os órgãos judiciais inserem-se em uma estrutura hierarquizada, cuja 

existência é decorrente do fato de que o sistema judicial possui uma 

inequívoca função de pacificação social e de estabilização de expectativas, 

de modo que os litígios levados a ele devem, de algum modo, receber uma 

                                                                                                                                                  
prática pelo Primeiro Cônsul (NAPOLEÃO), que era o efetivo chefe de Estado e chefe 
de Governo. 
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solução final única, que seria prejudicada se ausente o princípio 

hierárquico. A hierarquia no sistema judicial, de qualquer forma, é distinta 

daquela existente no âmbito do Poder Executivo, de tipo administrativo, 

pois devido a vários fatores os órgãos superiores do judiciário não podem 

interferir no exercício das funções dos órgãos inferiores. O que podem 

fazer – e é esta a manifestação do poder hierárquico no âmbito do Poder 

Judiciário – é, sendo interposto o recurso cabível, reanalisar casos julgados 

pelos órgãos inferiores e, eventualmente, reformar suas decisões.331 

Encontramos na organização judiciária manifestações do princípio 

monocrático, do princípio da divisão do trabalho e do princípio colegiado. 

Existem órgãos judiciais monocráticos (unipessoais) e colegiados em 

qualquer Estado, existindo uma tendência (pelo menos nos sistemas 

filiados ao Direito Romano-Germânico) a serem monocráticos os órgãos 

de primeira instância ou primeiro grau (inferiores) e serem colegiados os 

órgãos das instâncias superiores, constituindo, respectivamente, juízes e 

tribunais (ou cortes). No entanto, não é raro existirem órgãos colegiados 

de primeiro grau, como o júri, embora nesses sistemas geralmente o júri 

                                                             
331 Isto significa que em geral não existem poderes de avocação, delegação, comando e 
similares, existentes entre os órgãos superiores e inferiores da administração pública, no 
âmbito do Poder Judiciário. Isso não significa, porém, que os juízes sejam absolutamente 
imunes a responsabilidade disciplinar, por exemplo, se ficar comprovada a prática de 
ilícitos administrativos ou penais por eles. Órgãos específicos do próprio judiciário 
(corregedorias) ou externos a eles (no Brasil, por exemplo, o Conselho Nacional de 
Justiça) podem processar e punir disciplinarmente magistrados que comprovadamente 
tenham cometido ilícitos. Entre as razões da diferença entre o princípio hierárquico no 
âmbito do judiciário estão o tipo de função exercida pelos órgãos judiciais e as garantias 
que normalmente são conferidas à magistratura para assegurar a independência do Poder 
Judiciário, tais como a vitaliciedade e a inamovibilidade do local onde o juiz exerce a 
jurisdição. 
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seja órgão com competência bastante restrita.332 No sistema do Common 

Law, adotado em países como o Reino Unido e os EUA, a tendência é o 

princípio da colegialidade ser mais amplo, contemplando igualmente a 

instituição do júri no primeiro grau de jurisdição, embora esta seja dotada 

de competências geralmente muito mais amplas do que nos sistemas 

romanistas, abrangendo matéria penal e até mesmo cível, dentro de certos 

limites. 

Como fruto da aplicação do princípio da divisão do trabalho à 

organização judiciária encontram-se em diversos sistemas órgãos judiciais 

ou conjuntos de órgãos judiciais especializados em certas matérias, ao lado 

de outros com, competência geral ou mais abrangente. Assim, sistemas 

que possuem corte ou tribunal constitucional conferem competência 

exclusiva a estas para o julgamento de questões relativas à 

constitucionalidade das leis, ficando as demais questões, relativas à 

legalidade, na esfera de competência dos demais órgãos judiciais. Além 

disso, é bastante difundida a criação das chamadas justiças especializadas, 

constituídas por órgãos judiciais hierarquizados em dois ou mais graus, e 

especializados em função da matéria.333 

                                                             
332 Nos sistemas romano-germânicos (também chamados de romanistas ou 
neorromanistas) o júri popular é órgão competente, em geral, apenas em matéria penal e, 
mesmo nesta seara, para crimes mais graves. É o caso brasileiro, em que em princípio 
apenas crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, são da competência do 
tribunal do júri (Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “d”). O júri é um órgão judicial 
existente em inúmeros sistemas judiciais, sendo composto por um número variável de 
jurados nos diferentes países (até 12 nos EUA, 7 no Brasil, por exemplo), sendo estes 
cidadãos que não precisam possuir formação jurídica. O órgão é conduzido, porém, por 
um magistrado com formação jurídica. 
333 É o caso no Brasil, em que além da justiça comum, encontram-se vários conjuntos de 
órgãos judiciais especializados em matéria trabalhista, eleitoral, militar, entre outras. 
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Ainda em termos de organização do Poder Judiciário, há que se 

observar que a estrutura judiciária variará em função da forma de Estado, 

tendendo a ser mais simples em Estados unitários ou regionais e mais 

complexa em Estados federais. Isso decorre do fato de que nos últimos 

haverá um Poder Judiciário Federal e tantos Poderes Judiciários Estaduais 

quantos sejam os Estados da federação, possuindo as justiças federal e 

estadual competências próprias e estrutura independente. Existe uma 

sobreposição de órgãos judiciais da União e dos Estados, portanto, 

sobreposição esta que não ocorre nos Estados unitários, em que o 

judiciário, como os demais poderes, tendem a ser nacionais, não existindo 

judiciários locais.334 

Outra aplicação do princípio da divisão do trabalho nos órgãos 

judiciais colegiados – tribunais ou cortes – é a divisão destes nos 

denominados órgãos fracionários, com diversas dimensões, composições 

e competências. Tais órgãos fracionários podem ser denominados seções, 

câmaras ou turmas, por exemplo, e coexistem, na estrutura interna do 

tribunal, com o Pleno (tribunal composto por todos os seus membros, 

chamados juízes, desembargadores ou ministros). Não seria racional que 

toda e qualquer matéria que fosse objeto de um recurso, por exemplo, 

fosse julgada pelo tribunal em formação plenária, pois isso representaria 

custos enormes em termos de demora processual, por exemplo. Assim, o 

papel dos órgãos fracionários é racionalizar o processo nos tribunais, 

fazendo com que apenas questões mais importantes sejam julgadas pelo 

                                                             
334 Ressalve-se que aqui se está trabalhando com generalizações, em um nível de elevada 
abstração, podendo haver exceções importantes. 
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Tribunal Pleno, e que questões menores sejam julgadas por turmas ou 

câmaras compostas por três ou cinco magistrados, o que contempla tanto 

a recorribilidade quanto a colegialidade quanto a economicidade. 

Além de racionalizar o processo nos tribunais, o fracionamento 

interno destes em órgãos fracionários e a distribuição de competência 

interna entre estes e o pleno possibilitam outra manifestação do princípio 

da divisão do trabalho, a saber, a especialização. Dentro de órgãos 

judiciais colegiados é corrente a prática de que os órgãos fracionários 

especializem-se em diferentes matérias, como matéria cível, criminal, 

comercial, relativa à fazenda pública, e assim sucessivamente. Desse 

modo, além de não se ter a necessidade de submeter toda e qualquer 

questão ao plenário, ainda é possível obter ganhos de eficiência ao 

permitir a especialização dos órgãos em certas matérias, o que faz com 

que o julgamentos tendam a ser mais céleres e acurados do que se fossem 

feitas por órgãos com competência generalista.335 

Por fim resta consignar algumas palavras sobre o sentido ou a 

função do princípio da colegialidade. Este princípio costuma ser associado 

a diversas ideias, algumas das quais parecem importante para sua 

compreensão. No âmbito do Poder Judiciário, particularmente importante 

parece ser a ideia de imparcialidade, um requisito quase universalmente 

aceito para um exercício jurisdicional legítimo. Ao estabelecer órgãos 

                                                             
335 A realização entre os órgãos judiciais com jurisdição especializada em função da 
matéria e os não especializados se dá por um critério residual, naturalmente: tudo o que 
não constituir matéria da competência de algum órgão especializado cabe aos órgãos com 
competência não-especializada. Naturalmente pode haver conflitos de competência – 
situações em que dois órgãos se julgam, ambos, competentes ou incompetentes para o 
julgamento de um caso – que precisarão ser decididos por algum órgão superior. 
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colegiados (sejam eles o júri, tribunais, turmas ou câmaras) teoricamente (e 

normalmente na prática) dificulta-se a parcialidade do julgamento e o 

favorecimento de uma das partes no processo. Com efeito, o risco de 

parcialidade do juiz, por qualquer motivo, como simpatia ou antipatia por 

uma das partes, por exemplo, parece maior em órgãos monocráticos, nos 

quais o magistrado decide sozinho, do que em órgãos colegiados, em que 

é preciso uma maioria de votos (dois de três ou três de cinco, por 

exemplo) para a tomada da decisão. O princípio da colegialidade pode, 

aqui também, ser considerado como um princípio restritivo do acúmulo 

de poder e do arbítrio, pois é necessário o concurso das vontades de mais 

de um julgador para que a decisão seja tomada. 

Além disso, como normalmente os órgãos de segunda instância e 

superiores são colegiados, teoricamente a colegialidade visa proporcionar 

decisões melhores, na medida em que é mais plausível a ocorrência de 

erros ou equívocos na interpretação do direito ou no julgamento da causa 

em julgamentos feitos por um único magistrado do que em julgamentos 

tomados por diversos magistrados. Além disso, considera-se que em geral 

tanto os recursos quanto a composição colegiada dos órgãos judiciais de 

segunda instância ou de instâncias superiores propicia uma reflexão mais 

detida das questões discutidas no processo, de modo a favorecer a tomada 

de decisões melhores, mais ponderadas e fruto de maior reflexão. 

Antes de concluir o presente tópico, faz-se necessário falar 

brevemente sobre os denominados órgãos constitucionais autônomos. A 

despeito de a divisão dos poderes (em sentido formal) ter sido consagrada, 

de modo geral, na esmagadora maioria dos Estados contemporâneos, em 
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alguma de suas versões (que, como dito, podem variar bastante), tem sido 

prática igualmente comum a criação dos denominados órgãos 

constitucionais autônomos, muitas vezes com importantes funções no 

sistema político. Trata-se de órgãos criados pela constituição e que não 

integram, do ponto de vista formal, a estrutura de nenhum dos Poderes. 

Ou seja, não se inserem nem entre os órgãos do Poder Legislativo, nem 

do Executivo e nem do Judiciário, donde a denominação de autônomos. 

O principal exemplo, no Brasil, é a instituição do Ministério Público, que 

até a Constituição de 1988 era considerado integrante do Poder 

Executivo, e que após a entrada em vigor daquela passou a ser 

considerado autônomo, passando a gozar inclusive de autonomia não 

apenas funcional, mas também administrativa e financeira (art. 127 §§ 1º e 

2º da Constituição). 

A existência de tais órgãos pode colocar alguns problemas do ponto 

de vista da identificação de sua situação no arranjo institucional do 

Estado, uma vez que não se encontram integrados ao clássico sistema dos 

poderes estatais, e também podem gerar alguma perplexidade sobre a 

natureza de suas funções. De todo modo, não é possível no presente 

curso aprofundar a temática, restando apenas fazer o registro de sua 

ocorrência, paralelamente aos demais órgãos estatais, inseridos no âmbito 

dos poderes do Estado em sentido formal. Dito isto, resta apenas 

reexaminar rapidamente o federalismo, não mais sob a ótica da 

descentralização territorial do poder, mas sob a ótica de um tipo de 

divisão de poderes distinto da examinada no presente capítulo. 
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6.5. Federalismo e divisão vertical de poderes 
 

Embora o federalismo como forma de organização territorial do 

poder estatal tenha sido estudado no capítulo anterior, o presente tópico 

foi reservado para este capítulo por afinidade com a temática principal 

aqui tratada. Como se viu, tanto divisão dos poderes quanto o federalismo 

tem em comum o fato de constituírem técnicas de descentralização ou 

desconcentração de poderes (aqui usadas as expressões como 

sinônimas)336: no caso da primeira, em termos funcionais (separação de 

poderes) ou institucionais (divisão de poderes); no caso da segunda, em 

termos territoriais. 

O que resta dizer sobre o federalismo no presente capítulo é que, 

assim como a divisão dos poderes, aquele também é concebido como 

tendo por objetivo proteger a liberdade e a segurança individuais por meio 

da redução do poder relativo dos órgãos que legislam, administram e 

julgam, e pelo controle do poder pelo poder. Ou seja, também o 

federalismo possui uma inspiração liberal e tem uma de suas justificativas 

na proteção da liberdade individual, assemelhando-se, nesse aspecto, à 

divisão dos poderes. Não por acaso muitos autores denominam a divisão 

de poderes de divisão ou separação horizontal de poderes e o federalismo 

de divisão ou separação vertical. O sentido da metáfora é de fácil 
                                                             
336 “Fala-se então de descentralização para designar o fenômeno da concessão de poderes 
ou atribuições públicas a entidades infraestatais. E pode falar-se ainda em autonomia, 
autarquia, autogoverno, auto-administração. (...) Ao invés, na desconcentração não se depara uma 
pluralidade de pessoas colectivas, mas apenas, uma pluralidade de órgãos sem prejuízo da 
unicidade de imputação jurídica; existem vários órgãos do Estado por que se dividem 
funções e competências, a diferente nível hierárquico ou não, e de âmbito central ou 
local.” (MIRANDA, 2004, pp. 177-178). 
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compreensão: na divisão horizontal o poder é dividido “horizontalmente”, 

ou seja, em termos funcionais, atribuindo-se funções ou parcelas destas a 

órgãos distintos; na divisão vertical de poderes, o poder é cindido 

“verticalmente”, atribuindo-se parcelas das faculdades legislativa, 

executiva e judiciária a distintas coletividades territoriais nacional (união) e 

subnacionais (Estados).337 

Assim, uma das noções fundamentais que informam o federalismo é 

a de que ele promove uma separação vertical do poder, reduzindo o poder 

relativo de cada um dos três poderes e, portanto, contribuindo para 

impedir ou dificultar o abuso do poder. Com efeito, como visto 

detalhadamente no capítulo anterior, em um Estado federal não há um 

único Poder Legislativo nacional, um único Poder Executivo nacional e 

um único Poder Judiciário nacional. Esses três poderes (em sentido 

formal) existem em nível federal e em nível estadual, sendo repartidas, de 

diferentes maneiras, as competências entre tais órgãos. 

Percebe-se, portanto, que o federalismo promove uma segunda 

divisão dos poderes, adicional à separação horizontal. A lógica da divisão 

dos poderes e do federalismo é análoga, portanto: ambos os arranjos 

institucionais visam combater o monopólio do poder, a primeira 

distribuindo o poder a conjuntos de órgãos distinto; o segundo, 

atribuindo parcelas de poder em dois (ou mais) níveis diferentes, um 

federal e um estadual. Nesse sentido era a doutrina de Carl FREDERICH, 

recordada por Jorge MIRANDA: 

                                                             
337 Ou seja, vertical por ser inerente ao federalismo a ideia de sobreposição de órgãos 
federais e estaduais, aspecto ausente na ideia de divisão de poderes. 
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“Em Estado federal, o indivíduo está simultaneamente sujeito a dois 
poderes políticos – o federal e o do Estado federado. Todavia o resultado 
pode não ser, ao contrário do que prima facie seria de supor, ter ele de 
suportar o peso redobrado da autoridade pública. Na realidade, esse peso 
pode ser menor, porque as atribuições políticas se dividem entre os dois 
Estados e os órgãos respectivos, defendendo a sua esfera própria da acção, 
se limitam reciprocamente.” (MIRANDA, 2004, p. 295). 

 

A mesma ideia liberal e antimonopolística do poder presente nos 

sistemas de divisão de poderes ou funções se encontra presente, de 

acordo com tal ponto de vista, nos diversos modelos de federalismo e, em 

certa medida, para alguns, no Estado regional (por óbvio, principalmente 

se for integral).338 Além da divisão funcional, institucional 

(separação/divisão de poderes) e territorial (federalismo) poder-se-ia 

indicar ainda um fenômeno correlato, que CANOTILHO denomina de 

repartição ou divisão social de funções. Trata-se, como ensina o 

constitucionalista lusitano, não da distribuição de funções ou poderes 

entre conjuntos de órgãos ou coletividades territoriais distintas, mas entre 

entes estatais e “poderes públicos não estatais.” (CANOTILHO, 2003, p. 

561). Embora de ocorrência rara, pode ser fenômeno relevante, e parece-

nos se traduzir em certos institutos de democracia semidireta, por 

exemplo, notadamente no direito de revogação ou recall, instituidor 

daquilo que Mauro CAPPELLETTI denomina responsabilidade social 

                                                             
338 “Uma das formas de manifestação da separação de ‘poderes’ e funções designa-se por 
repartição vertical de funções e conexiona-se com os problemas do federalismo, da 
autonomia regional e da autonomia local. (...) A autonomia local e regional é, pois, hoje, 
uma expressão importante do princípio de separação de poderes.” (CANOTILHO, 2003, 
p. 561). 
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dos governantes (CAPPELLETTI, 1989). Revela-se impossível, aqui, 

examinar tal tema em maior profundidade. 
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