
 

 

 

 

HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DE PODERES 
(Jornal Folha de S. Paulo – 05/04/2018 – Tendências e Debates) 

 
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS 

Presidente do Colégio dos Ex-Presidentes do IASP- INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE 
SÃO PAULO. 

e 

JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO 
Presidente do IASP. 

 
 

A profunda crise que o Brasil atravessa colocou todos os holofotes sobre o Poder 

Judiciário. 
Esse movimento, impulsionado pela imprensa livre e pela liberdade de expressão 

dos cidadãos, aponta para o mesmo caminho indicado pela Constituição Federal, como 
princípio fundamental em seu art. 2º, de que “são Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. ” 

A ordem estabelecida não é aleatória, sendo o Judiciário, verdadeiramente, a 
derradeira e necessária instância de proteção da sociedade em uma democracia. 

Portanto, não é por acaso, que o Poder Judiciário emite decisões exclusivamente 
jurídicas, apesar de inegáveis consequências políticas, o que nos conduz para a falsa e 
perigosa tentação de fazer “justiça” ao invés de aplicar o direito. 

Sempre que o Poder Judiciário se distanciar do direito, todos nós perderemos 
nossa rota em busca da segurança jurídica e de uma sociedade menos desigual. 

No Brasil, o direito é resultado de um ordenamento jurídico posto, leis escritas 
pelo Poder Legislativo que traduzem a vontade do Povo que elegeu seus 

representantes para essa finalidade, em especial, para a Assembleia Nacional 
Constituinte que promulgou a Constituição Federal, adotando o regime federativo e 
estabelecendo competências claras para cada Poder exercer a sua função 

rigorosamente delimitada. 
Ora, a invasão de competências perpetradas por Poderes da República, nas 

atribuições de outros Poderes é, portanto, fato indesejável e gravíssimo. 
O Legislativo não governa, o Executivo não julga e o Judiciário não legisla, pois 

assim ficou estabelecido na Carta da República. 

A fim de garantir que harmonia e independência sejam asseguradas, o 
constituinte tornou o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição, mas 

proibiu-o de legislar, como se pode ler no artigo 103, § 2º da CF, pois, nem nas ações 
de inconstitucionalidade por omissão, pode a Máxima Corte substituir o Congresso 
Nacional. 

Por ser um Poder técnico, os membros do STF são escolhidos por um homem só, 
o Presidente da República, e não por 140 milhões de eleitores. O STF é, assim, um 

legislador negativo, ou seja, não dá curso a leis inconstitucionais.  
Por outro lado, o Poder Legislativo não pode tolerar qualquer invasão em sua 

competência normativa, praticada pelos Poderes Judiciário ou Executivo, com base no 

inciso XI do artigo 49, pois deve zelar para que suas atribuições legislativas sejam 
apenas por ele exercidas. 

Nem mesmo a inegável e aguda crise de legitimidade que recai sobre o 
Legislativo, e que evidentemente precisa ser solucionada, poderia justificar a 
usurpação da competência constitucional de tal Poder. 



 

 
 

O Poder Executivo, fora as hipóteses dos artigos 62 e 68 da CF (Medida 
Provisória e Lei Delegada), não pode assumir competência normativa. 

Urge que sejam, pois, evitadas tais invasões indesejadas e indevidas, que geram 
o conflito entre Poderes da República, a fim de afastar consequências nefastas que 

deles podem advir para repor a lei e a ordem, ainda que no estrito âmbito das 
previsões constitucionais. 

A insatisfação com os rumos do País não autoriza o descumprimento da Lei e da 

Constituição Federal, tampouco autoriza definir novas regras a não ser pelo processo 
legislativo articulado pelos representantes eleitos pelo Povo. 

Devemos, pois, ouvir o verdadeiro apelo popular que clama por segurança 
jurídica e respeito à Lei, porque enfraquecer as Instituições da República e seus 
membros é um desserviço para a sociedade brasileira que somente poderá retomar o 

seu rumo com os Poderes da República independentes e harmônicos entre si, com o 
que sairia fortalecida a Democracia. 

Assinam também o presente os ex-Presidentes do IASP: EDUARDO CARVALHO 
TESS, RUI CELSO REALI FRAGOSO, MARIA ODETE DUQUE BERTASI e IVETTE SENISE 
FERREIRA. 
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Harmonia e independência de Poderes 
·1vES GANDRA DA SILVA MARTINS E JOSÉ HORÃCIO HALFELD REZENDE RIBEIRO

A profunda crise que o Brasil atra
vessa colocou todos os holofotes so
bre o Poder Judiciário. Esse movi
mento, impulsionado pela impren
sa livre e pela liberdade de expres
são dos cidadãos, aponta para o
mesmo caminho indicado pela
Constituição, como princípio fun
damental em seu artigo 2°, de que
"são Poderes da União, indepen
dentes e harmônicos entre si, o Le
gislativo, o Executivo e o Judiciário".

A ordem estabelecida não é ale
atória, sendo o Judiciário, verdadei
ramente, a derradeira e necessária 
instância de proteção da sociedade 
em uma democracia.

Portanto, não é por acaso que o
Poder Judiciário emite decisões ex
clusivamente jurídicas, apesar de
inegáveis consequências políticas,
o que nos conduz para a falsa e pe
rigosa tentação de fazer "justiça"
em vez de aplicar o direito.

Sempre que o Poder Judiciário se 
distanciar do direito, todos nós per
deremos nossa rota em busca da se
gurança jurídica e de uma socieda
de menos desigual. 

No Brasil, o direito é resliltado de 
um ordenamento jurídico posto, leis 
escritas pelo Poder Legislativo que 
traduzem a vontade do povo, que 
elegeu seus representantes para es
sa finalidade; em especial, para a 
Assembleia Nacional Constituinte, 
que promulgou a·constituição Fe
deral, adotando o regime federati
vo e estabelecendo competências 
claras para cada Poder exercer a sua 
função rigorosamente delimitada. 

Ora, a invasão de competências 
perpetradas por Poderes da Repú
blica sobre as atribuições de outros 
Poderes é, portanto, fato indesejá-
vel e gravíssimo. 

O Legislativo não governa, o Exe
cutivo não julga e o Judiciário não 
legisla, pois assim ficou estabeleci
do na Carta da República. 

A fim de garantir que harmonia 
e ind�pendência sejam assegura
das,-o constituinte tomou o Supre
mo Tribunal Federal o guardião da 
Constituição, mas o proibiu de le
gislar, como se pode ler no artigo 
103, § 2° da CF, pois nem nas ações 
de inconstitucionalidade por omis
são pode a Máxima Corte substitu
ir o Congresso Nacional. 

Por ser um Poder técnico, os 
membros do STF são escolhidos por 
um homem só, o Presidente da Re
pública, e não por 140 milhões de 
eleitores. O STF é, assim, um legis
lador negativo, ou seja, não dá cur
so a leis inconstitucionais. 

Por outro lado, o Poder Legisla ti-
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A insatisfação com o rumo do 
país não autoriza descumprir 
a Constituição, tampouco 
definir novas regras a não ser 
pelo processo legislativo 

vo não pode tolerar nenhuma inva
são em sua competência normati
va, praticada pelos Poderes Judici
ário ou Executivo, com base'no in
ciso XI do artigo 49, pois deve zelar 
para que suas atribuições legislati
vas sejam apenas por ele exercidas. 

Nem mesmo a inegável e aguda 
crise de legitimidade que recai so
bre o Legislativo, e que evidente
mente precisa ser resolvida, pode
ria justificar usurpação da compe
tência constitucional de tal Poder. 

O Poder Executivo, fora as hipó
teses dos artigos 62 e 68 da CF (Me
dida Provisória e Lei Delegada), não 
pode assumir competência norma
tiva. Urge que sejam, pois, evitadas 
tais invasões indesejadas e indevi
das, que geram o conflito entre Po
deres da República, a fim de afas
tar consequências nefastas·que de-

les podem advir para repor a lei e a 
ordem, ainda que no estrito âmbito 
das previsões constitucionais. 

A insatisfação com os rumos do 
país não autoriza o descumprimen
to da lei e da Constituição Federal, 
tampouco autoriza definir novas re
gras a não ser pelo proces'so legis
lativo articulado pelos representan
tes eleitos pelo povo. 

Devemos, pois, ouvir o verdadei
ro apelo popular que clama por se
gurança jurídica e respeito à lei, por
que enfraquecer as instituições da 
Repúbli'ca'e seus membros é um 
desserviço para a sociedade brasi
leira, que somente poderá retomar 
o seu rumo com os Poderes da Re
pública independentes e harmôni
cos entre si, com o que sairia forta
lecida a democracia.

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, advogado, 
professor emérito da Universidade Mackenzie, da 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e da 
Escola Superior de Guerra, é presidente do Colégio 
dos Ex-Presidentes do Iasp (Instituto dos 
Advogados de São Paulo) 

JOSÉ HORÁCIO HALFELD REZENDE RIBEIRO, mestre 
em direito pela PUC·SP, é presidente do Iasp 


