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RESUMO 

 

COSTA, Luciana da Silva. A revisitação do princípio da separação de 
poderes: dialogicidade e tensão como elementos conformadores da 
identidade constitucional brasileira. 2014. Tese (doutorado). Faculdade de 
Direito. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

  

No contexto constitucional pós-88, o princípio da separação de poderes ocupa 

posição de destaque, especialmente a partir dos avanços do Poder Judiciário 

na solução de conflitos envolvendo arenas antes reservadas ao Legislativo ou 

ao Executivo. Temas como o ativismo do STF, o (ab)uso das medidas 

provisórias pelo Presidente da República, a apatia do Legislativo, o controle 

judicial de políticas públicas, dentre tantos outros, são recorrentes na 

bibliografia jurídico-brasileira. Entretanto, de forma frequente, a recente 

produção científico-jurídica que se dedica ao tema no Brasil, observa-o a partir 

de substratos que já se encontravam presentes na teoria moderna do princípio 

da separação de poderes, edificada no final do século XVIII, não apresentando 

inovações. É nesse cenário que a presente pesquisa busca revisitar, à luz da 

teoria do diálogo institucional, a teoria do princípio da separação de poderes, 

explorando fundamentos que permitam uma interpretação adequada das 

complexas interações travadas pelos poderes instituídos e pela esfera pública 

no constitucionalismo brasileiro contemporâneo.Trata-se de pesquisa jurídico-

bibliográfica que, além da revisão da literatura, analisou quatro cenários de 

interação: Legislativo-STF; Legislativo-Executivo; Executivo-STF e STF-

sociedade civil. Ao final, faz-se algumas incursões de como esse novo sentido 

interage com a compreensão de identidade constitcional esboçada por Michael 

Rosenfeld. 
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ABSTRACT 

 

In 1988 post-constitutional context, the separation of powers principle occupies 
a prominent position, especially since the advances of the judiciary in resolving 
conflicts involving spaces previously reserved to the Legislature or the 
Executive. Themes as the STF’s activism, the (ab)use of provisory acts by the 
President, the apathy of the Legislature, the judicial control of public policies, 
among many others, are recurrent in the Brazilian legal literature. Nevertheless, 
frequently, the recent scientific-legal production that is dedicated to the theme in 
Brazil, watches it from substrates that were already present in the modern 
separation of powers principle theory, built in the late eighteenth century, not 
presenting innovations. It is in this scenario that this research seeks to revisit, in 
the light of the institutional dialogue theory, the separation of powers principle 
theory, by exploring foundations that allow an appropriate interpretation of 
complexes interactions fought by the powers and by the public sphere in the 
contemporary Brazilian constitutionalism. It is a legal bibliographic research 
which, beyond the literature review, examined four interaction scenarios: 
Legislative- TF; Legislative-Executive, Executive-STF and STF-civil society. At 
the end, some inroads of how this new sense interacts with the constitutional 
identity outlined by Michael Rosenfeld are made. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O cenário apresentado pelas relações entre as funções estatais no 

direito brasileiro fornece um retrato adequado dos tensionamentos gerados 

entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Assim, de um lado, o Congresso 

Nacional é tensionado pelo (ab) uso das medidas provisórias que acabam por 

controlar, dentro do desenho institucional estabelecido no artigo 62 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988-CRFB/88, a agenda 

parlamentar; agrega-se, a isso, uma postura passiva do Parlamento localizada, 

especialmente, na sua omissão em legislar e deliberar, sobre os vetos 

executivos1. Nesse contexto, claramente, visualiza-se uma atuação normativa 

positiva (medidas provisórias) e negativa (veto) do Executivo, já que o veto 

acabava sendo o ponto final do processo legislativo. Nesse cenário, cita-se, 

ainda, os arranjos institucionais entre os dois poderes gerados pela existência 

de um típico presidencialismo de coalizão. As interações com o Judiciário de 

ambos os poderes não é menos complexa, especialmente considerando-se o 

Supremo Tribunal Federal- STF. A história institucional das Cortes 

Constitucionais demonstra as tentativas de ingerência do Poder Executivo em 

relação ao funcionamento da Corte, seja pelas aposentadorias compulsórias, 

seja através de manobras que visavam a ampliação do quadro de ministros. A 

realidade do STF não é distinta; entretanto, no final da década de noventa e 

início do século XXI, a reorientação do seu posicionamento no contexto de 

redemocratização em questões controvertidas permite análises que 

demonstram a assunção de uma identidade não assumida em contextos 

anteriores. A “supremocracia”, usando expressão cunhada por Oscar Vilhena 

Viera, seria a patologia que demonstraria o avanço do STF rumo às searas 

antes exclusivas do Legislativo ou do Executivo. 

 
Nesse contexto, poderia-se afirmar que o princípio da separação de 

poderes está em crise no direito brasileiro? Seria cientificamente adequado 

demarcar a inoperância deste princípio e mandar Montesquieu às favas? 

                                                      
1 Apenas em 2013, o Congresso Nacional começou a deliberar, de forma mais sistemática, 
sobre os vetos presidenciais, alguns proferidos pelo então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, no seu primeiro mandato. 



 
 
As investigações jurídico-científicas no direito brasileiro que tematizam o 

princípio da separação dos poderes de forma direta ou, indiretamente, pela 

análise de temáticas tais como o controle judicial de políticas públicas, o papel 

do Judiciário no Estado Democrático de Direito, a judicialização da política, o 

robustecimento da jurisdição constitucional pelo STF, as ingerências do 

Executivo mediante a Medida Provisória, dentre tantas outros, são fartas. Fruto 

dessas pesquisas, algumas produções bibliográficas chegam, até, a apontar 

um diagnóstico relevante: a necessidade de se ressignificar o princípio da 

separação de poderes, já que, até o presente momento, os manuais de direito 

e a jurisprudência predominante, retratam o princípio dentro dos mesmos 

quadrantes da teoria construída no final do século XVIII. Outras, embora 

apresentem qualitativamente avanços na compreensão de categorias e 

institutos do direito constitucional, não conseguem apresentar uma proposta 

diversa para a apropriação adequada do princípio, acabando por indicar 

sugestões que não passam de combinatórias de três variáveis já existentes nas 

teorias que interpretaram o princípio do século XVIII: a) divisão orgânica; b) 

distribuição de competências; c) sistemas de freios e contrapesos. 

 
É nesse cenário que a presente pesquisa busca revisitar, à luz da teoria 

do diálogo institucional, a teoria do princípio da separação de poderes, 

explorando fundamentos que permitam uma interpretação adequada das 

complexas interações travadas pelos poderes instituídos e pela esfera pública 

no constitucionalismo brasileiro contemporâneo. Parte-se da hipótese que o 

fluxo de tensionamentos recíprocos entre os poderes, entre a esfera pública e 

entre ambos, explicados pelos fundamentos da teoria do diálogo, permite, de 

forma permanente, a construção do sentido constitucional; tal sentido não é 

apropriado dentro da lógica de uma compreensão unívoca capaz de ditar uma 

concepção de “vida boa” para os indivíduos, nem na perspectiva de um 

consenso pretensamente compartilhado por todos; o sentido da Constituição 

aqui destacado convive com a premissa do dissenso conteudístico,  presente 

nas sociedades contemporâneas, que não permite o fechamento semântico da 

interpretação Constitucional, exigindo a constante abertura  novas 

possibilidades. Nesse cenário, construir-se-ia uma identidade constitucional 



apropriada ao Estado Democrático de Direito, pois capaz de reconhecer a 

diversidade e o pluralismo das sociedades contemporâneas. 

Trata-se de pesquisa jurídico-bibliográfica que, além da revisão da 

literatura, propõe-se a analisar alguns cenários de interação entre os poderes e 

entre estes e a esfera pública no direito brasileiro atual. 

 
O primeiro capítulo aborda, brevemente, a construção do Estado de 

Direito e a adoção do princípio da separação dos poderes como um 

instrumento jurídico de limitação do poder. Trata-se de um capítulo introdutório 

que fornece os substratos para a compreensão do desenvolvimento teórico do 

princípio da separação dos poderes. 

 
O segundo capítulo debruça-se sobre as origens e o desenvolvimento da 

teoria do princípio da separação dos poderes. Assim, desconstruindo alguns 

mitos, o capítulo apresenta argumentos históricos que indicam como o 

arcabouço teórico deste princípio foi escrito a cinco mãos. 

 
O terceiro capítulo analisa as principais matrizes teóricas que analisam o 

princípio da separação dos poderes pela perspectiva do diálogo institucional. 

Após a apresentação do debate americano e canadense, a investigação 

demonstra os fundamentos da proposta de Conrado Hubner Mendes. As duas 

últimas seções deste capítulo apresentam algumas contribuições que visam 

aperfeiçoar o modelo de análise adotado pelo autor. 

 
O quarto capítulo faz uma imersão no constitucionalismo brasileiro.; 

Assim, em uma primeira seção, apresenta-se o arquétipo institucional do 

princípio da separação de poderes em cada fase do constitucionalismo 

brasileiro. Não se trata de uma proposta de análise pura do texto de cada 

Constituição no Brasil, mas de uma interpretação realizada dentro das variáveis 

políticas e sociais existentes em cada momento histórico. Na segunda seção 

do capítulo, são investigadas quatro situações de interação entre as funções 

estatais e a esfera pública, extraídas do cenário brasileiro contemporâneo: a) 

LEGISLATIVO-STF, observando-se a discussão sobre a perda do mandato 

parlamentar travada, especialmente, a partir da Ação Penal n.º 470; b) 



EXECUTIVO-STF, através da investigação dos arranjos criados em 

decorrência da excessiva judicialização da saúde, no tocante ao fornecimento 

de medicamentos; c) EXECUTIVO-LEGISLATIVO, através das tensões 

causadas pelo travamento da pauta parlamentar pelo (ab) uso das medidas 

provisórias; d) ESFERA PÚBLICA, a partir da realização da Audiência Pública 

n. ª 3510 (células-tronco). 

 
O último capítulo faz algumas breves considerações sobre a 

possibilidade de se extrair a identidade constitucional, proposta por Michael 

Rosenfeld, da teoria dialógica da separação dos poderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

 

 O constitucionalismo democrático tensiona a ciência clássica do Direito 

Constitucional, exigindo a revisitação de diversos institutos e categorias que já 

não respondem à complexidade da tessitura político-social. O cenário 

apresentado pelas relações entre as funções estatais no direito brasileiro 

fornece um retrato adequado dos tensionamentos gerados entre Executivo, 

Legislativo e Judiciário, demonstrando a necessidade da revisitação do 

princípio da separação de poderes. 

 

As investigações jurídico-científicas no direito brasileiro que abordam a 

temática, embora tenham ampliado-se nos últimos anos, não conseguem 

apresentar uma proposta diferenciada para a apropriação adequada do 

princípio, pois acabam por indicar sugestões que não passam de combinatórias 

de três variáveis já existentes nas teorias que interpretaram o princípio do 

século XVIII: a) divisão orgânica; b) distribuição de competências; c) sistemas 

de freios e contrapesos. 

 

O exame do percurso da construção desta teoria, edificada entre os 

séculos XVII e XVIII, permitiu a desconstrução de alguns mitos, especialmente 

aquele que enxerga, no constitucionalismo antigo, os fundamentos da teoria 

moderna do princípio da separação de poderes. Afirmou-se que a teoria foi 

construída em três grandes nações (Inglaterra, França e Estados Unidos) e 

pelo contributo de diversos teóricos, especialmente de Locke, Montesquieu, 

Hamilton, Jefferson e Madison. Embora relevante, os substratos deste modelo 

teórico não conseguem explicitar as complexas teias da interação, ocorrida na 

atualidade, entre os poderes públicos. 

 

O exame das teorias da última palavra revelou, também, a sua 

inadequação em face aos pressupostos do Estado Democrático de Direito. Tais 

teorias acabam reduzindo a riqueza do espaço de construção constitucional na 

dimensão da esfera pública institucionalizada e não institucionalizada. A miopia 



gerada por ambas as correntes não permite uma reflexão mais profunda das 

infinitas possibilidades de diálogo que podem ser travadas entre os poderes 

institucionais e na esfera pública. 

 

No âmbito do constitucionalismo contemporâneo, a política estreita-se 

ao se escolher apenas um ator para ser o consertador entre as funções 

estatais, debilitando-se o processo democrático. Além disso, corre-se um risco 

de incitação de uma postura cômoda entre os poderes, que poderia levar à 

instituição de práticas inconstitucionais, pois a fidúcia da guarda da 

Constituição por um corpo de “Guardiões” seria retirada das responsabilidades 

monoliticamente atribuída ao detentor da última palavra. A idéia de 

compartilhamento, de consertação entre as funções estatais seria mais 

adequada para compreender a complexa teia que deve ser empreendida entre 

as relações estatais.  

 

Os fundamentos extraídos da análise das teorias do diálogo permitiu a 

proposição de uma teoria que, ao aliar as contribuições de Conrado Hubner 

Mendes às considerações sobre um terceiro ator- o Poder Executivo- e a 

interlocução com a esfera pública, apontam para um caminho que permite 

compreender, de forma mais adequada, as interações entre os poderes 

instituídos e uma porosa esfera pública. 

 
Por essa abordagem, não há um determinismo que busque dizer, 

estaticamente, quando uma das funções deve ser mais ativista ou agir de 

forma a se restringir: é a tematização do contexto aliada ao design 

constitucional que levará a interpretação de quem, no caso específico, detém a 

última palavra provisória. Tal proposta não pode parecer, em uma análise 

superficial, a construção de uma anarquia orgânico-funcional do Estado. Não 

afirmou-se, nesta pesquisa, que, a partir de então, todos os poderes podem 

exercer quaisquer competências e ocupar, simultaneamente, qualquer um dos 

órgãos públicos. A proposta não joga Montesquieu às favas; apenas muda o 

enfoque, apresentando elementos capazes de responder, de forma mais 

adequada, às tensões institucionais entre os poderes, especialmente 

considerando-se a realidade brasileira. Dessa forma, ilumina-se as interações, 



que ocorrem cotidianamente, mas que nem sempre são devidamente 

consideradas por aqueles que, por dever ou escolha, dedicam-se a analisar o 

princípio da separação de poderes no constitucionalismo contemporâneo. 

 

 

 

Nesse modelo dialógico, também não há um único intérprete da 

Constituição; são as permanentes interações entre os poderes ,seja pela via 

das virtudes ativas ou passivas, e pela interação com a esfera pública é que a 

compreensão da Constituição vai se moldando. A aproximação da teoria 

proposta com o conceito de rodada procedimental, apresentado por Conrado 

Hubner Mendes, permite a alimentação do sistema de forma permanente. 

Assim, novas interações no âmbito da esfera pública, mediadas pelos 

processos constitucionais que compõem esse quadro de uma política contínua, 

permitem a renovação constante da compreensão do “que é a Constituição”. 

 

Desse modo, o fluxo de tensionamentos recíprocos entre os poderes, 

entre a esfera pública e entre ambos permitiria  a formação de uma 

Constituição que, como um espelho, projeta uma identidade constitucional 

apropriada ao Estado Democrático de Direito, pois capaz de reconhecer a 

diversidade e o pluralismo das sociedades contemporâneas. A Constituição 

Brasileira de 1988 é vista, assim, como um espelho que projeta múltiplas 

imagens extraídas de uma complexa teia de interações entre os atores 

destacados, responsável por formar, permanentemente, a identidade 

constitucional brasileira. 
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