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A denominada Teoria da Separação dos 
Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), 
foi elaborada em sua forma definitiva no 
século XVIII. Sua paternidade é imputada a 
Montesquieu, que foi aquele quem, sem dúvi
da, embora inspirado em autores que o prece
deram, lhes deu a forma mais acabada e 
mais explícita. A ideia fundamental que sub
jaz a esta doutrina consistia em uma aquisi
ção revolucionária das concepções políticas. 

Seu núcleo central é o de que a melhor 
forma de controlar o poder seria a de distri
buí-lo por órgãos diferentes para que, do seu 
mero exercício, resulte o recíproco controle 
entre eles. Em outro dizer, Montesquieu depo
sitava uma crença fundamental no pressu
posto de que todo aquele que exerce o poder 
tem tendência a dele exorbitar, ideia esta sem 
dúvida muito atual até os nossos dias. O exer
cício solitário do poder tende ao seu abuso, 
ainda que aquele que assim proceda o faça 
imbuído das melhores intenções. 

Montesquieu tinha uma profunda des
crença quanto ao homem desvencilhar-se de 
todos os desatinos que o poder o leva a come
ter. Para ele a força corruptora do exercício 
do mando político está sempre presente. Che
gou mesmo a afirmar que se todo poder cor
rompe o homem o poder soberano o corrompe 
soberanamente. Não sendo possível apelar 
para uma eventual regeneração do próprio 
homem, forçoso se tornou encontrar um remé
dio para o arbítrio e a prepotência dentro do 
mecanismo de exercício do poder. Era preciso, 
pois, dispor as coisas de tal sorte que o pró
prio poder contivesse o poder. Daí a necessi
dade de seu desmebramento em três funções 
distintas, exercidas por órgãos também dife
renciados, de modo tal a que cada uma pu
desse conter os possíveis abusos da outra. Es
tes mecanismos de controle recíproco foram 
mais desenvolvidos no século XIX. Deu-se-
Ihes o nome de cheks and balances, "freios e 
contrapesos". 

O que se vê, pois, é que a doutrina de 

Montesquieu nunca pregou uma divisão ab
soluta de funções, o que veio, infelizmente, a 
ser tentado durante os primeiros anos da Re
volução Francesa. 

0 nosso presidente atual é um exemplo 
vivo e aflitivo para toda a Nação do quanto 
de mal pode advir de um poder exercitado de 
forma descontrolada. Quem fala em ausên
cia de controle está significando a ausência 
da própria crítica que é o passo inicial para 
seu exercício. A altura das funções públicas 
produz o que se poderia chamar de vertigem 
do poder. A perspectiva de quem está nos 
altos cargos é distorcida pela voz sempre ba
juladora dos áulicos. Esta mesma verdade 
encontra uma expressão prosaica no idioma 
castelhano que possui o seguinte provérbio: 
"Se quieres conocer a Juanito, dade le un 
carguito ". 

De outra parte, a distribuição do poder 
leva à necessidade da conjugação dos esfor
ços dos diversos órgãos que o exercitam para 
a produção final da vontade do Estado. Os 
abusos e demasias são portanto perfeitamen
te controláveis pela parcela de poder que cai
ba aos demais órgãos. 

Implantada pelas revoluções francesa e 
americana, esta teoria espraiou-se pelo mun
do. Embora passível de muitas críticas, ela é 
até hoje atual. 

Formalmente, nenhum Estado dela se 
desprende. A União Soviética a ignora em 
nível constitucional mas não a desconhece na 
prática. Isto faz dela a mais persistente teo
ria ou doutrina de todos os tempos. O que 
cumpre é examinar em que medida ela fun
cionou no País e quais os melhoramentos que 
ela pqderia sofrer. 

Sem dúvida, o Brasil não é um exemplo 
de País com efetiva Separação de Poderes. Já 
no Império, tivemos a figura atípica do Poder 
Moderador. Com a República vimos a sua 
consagração formal na Constituição mas o 
seu man funcionamento na prática. A sua 
mazela fundamental é de todos conhecida. 

Trata-se da constante insubordinação do Po
der Executivo aos cânones constitucionais, o 
que faz com que ele, valendo-se do seu instru
mento armado, o Exército, de tempos em tem
pos, assalte as nossas instituições, tirando 
por completo condições de funcionamento dos 
dois outros Poderes independentes e harmó
nicos. 

Sem embargo deste fato, quer-nos parecer 
que a nossa Separação de Poderes padeça de 
deficiências provindas de outra ordem. Um 
exame retrospectivo de nossa história Repu
blicana mostra o ofuscamento imperdoável 
de um destes Poderes, indispensável para o 
exercício equilibrado das funções do Estado. 
O Poder Judiciário tem sido, em termos políti
cos, o grande omisso. 

Isto não se deve, é óbvio, à incompetência 
ou à incúria dos no.Júé magistrados. Pelo 
contrário, muito provavelmente seja neste Po
der que tenham sempre residido as reservas 
maiores da sociedade em termos de saber, 
moralidade e devoção à coisa pública. Mas. 
tais virtudes não têm bastado o conferir ao 
Poder Judiciário a dimensão que lhe é indis
pensável no Estado moderno. Isto deveu-se 
sobretudo ao fato de a nossa cultura jurídica, 
embora importada nas suas instituições fun
damentais de cunho político dos EUA, ter 
sido formada em nível doutrinário e cultural 
a partir do modelo europeu, e é sabido que 
este, desde a Revolução Francesa, sempre foi 
arredio a conferir ao Poder Judiciário a di
mensão de um autêntico co-participe da to
mada de decisão fundamental, ao mesmo ní
vel dos demais Poderes. O perfil de um Judi
ciário altaneiro, com a virtualidade inclusi
ve de ameaçar os demais, foi um produto 
típico da História americana, dando segui
mento a uma herança cultural haurida na 
Inglaterra que, nas suas lutas seculares con
tra os privilégios monárquicos, foi buscar 
sempre no Poder Judiciário, autónomo, um 
órgão em condições de conter as soberanias 
régias. Não temos nada na História brasilei

ra que se assemelhe às decisões tomadas pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos, que en
cerram em si verdadeiras decisões políticas 
capazes, muitas vezes, de influir mais decisi
vamente na vida política do que uma própria 
emenda formal à Constituição. 

É uma pena que muito pouco esteja sendo 
feito atualmente no Pais para propor algo no 
sentido de remediar o baixo perfil político-
constitucional do Poder Judiciário. As pro
postas para a sua reformulação, mesmo as de 
extração das Cortes Supremas do País, são 
pálidas e tímidas, uma vez que continuam a 
se ressentir do mal histórico, consistente em 
identificar justiça com neutralidade políti
ca. É certo que uma justiça há de ser aparti
dária, mas não é certo que uma justiça deva 
ser apolítica. Pelo contrário. A altissonância 
da Suprema Corte Americana deveu-se preci
samente ao fato de ter proferido grandes deci
sões políticas. 0 Direito não é um campo ou 
um instrumento impróprio à veiculação das 
grandes aspirações populares. 

No Brasil, há uma distância grande que 
medeia entre o povo e o seu Poder Judiciário. 
Esta falta de entrosamento do Poder Judiciá
rio com a soberania popular faz com que ele 
também não se apresente seguro e com força 
bastante para pronunciar aquelas decisões 
que possam efetivamente coibir os desmandos 
de um Executivo sempre inclinado a ser arbi
trário e caprichoso, como todo detentor do 
poder, de resto. 

O último ano foi um exemplo vivo do que 
estamos dizendo. Atentou-se contra a Consti
tuição nas suas vísceras mais profundas e o 
Poder Judiciário apareceu apenas para cu
rar um ououtro sangramento exterior e super
ficial do grande organismo nacional comba
lido. 

Este fortalecimento do Poder Judiciário 
passa, impreterivelmente, pela necessidade 
de se repensar a sua forma de recrutamento: 
Hoje o Judiciário não consagra qualquer mo
dalidade de participação direta do povo ou 

dos órgãos representativos da sociedade no 
processo de designação de seus membros. Este 
se dá por uma mistura de concurso público 
com nomeação livre do Executivo, associada 
por vezes a um processo de cooptaçâo pot 
parte do próprio Judiciário. Todos instru
mentos cuja validade não é o caso de colocai 
agora em discussão, mas que são impermeá
veis àquela participação mais ampla da so
ciedade a que se aspira. 

De outra parte, quer-nos parecer que a 
ausência de uma já reclamada Corte Consti
tucional, o que significa dizer, de um Tribu
nal com uma função específica de interpretar 
a Constituição e decidir as causas nela fun
dadas, esta ausência impede que se forme no 
País um Tribunal com a insubstituível mis
são de criar um Direito Constitucional a par
tir da letra morta da Constituição, e apurado 
a partir do clamor da Nação. Estas Cortes 
Constitucionais têm produzido bons efeitos 
nos países que as adotaram. Cite-se o Alema
nha e a Itália. Elas são profícuas porquê 
dignificam a Constituição tornando-a objeto 
de interpretação de um órgão supremo com 
esta função específica, permitindo, outros
sim, que se dê a esse órgão uma composição 
adequada a essa função que dele se espera. 

Evidentemente gwe há tempo para se re
parar este mal, mas é necessário que se alar
gue o processo de mobilização no sentido de 
sua implantação, hoje muito restrito às enti
dades, representativas dos meios advocatí-
cios. Ê preciso que o nosso próprio Supremo 
Tribunal Federal, zeloso das suas funções, 
tenha a largueza de espírito necessária para 
compreender que não será amesquinhado pe
la existência de uma Corte Constitucional, 
pois, afinal, todas são instituições a bem da 
coisa pública, que serão tão mais engrandeci 
das quanto o próprio sistema jurídico for efi
ciente e responsável por uma parcela da 
grandeza e da prosperidade nacional. 
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