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Princípio da Separação de Poderes 

 

 

 

 
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Indelegabilidade de atribuições 

 

-> Estabelecimento das atribuições dos três poderes pelo poder 
constituinte originário 

 

-> separação de poderes como cláusula pétrea: 

“Art. 60. § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 

III - a separação dos Poderes” 

 

 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Estrutura do poder legislativo 

-> Em âmbito federal: 

“Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que 
se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.” 

 

-> Em âmbito estadual: 

“Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa 
corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos 
Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de 
tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.” 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Estrutura do poder legislativo 

-> Em âmbito municipal: 

 

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos” 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Estrutura do poder legislativo 

 

-> Em âmbito distrital: 

 

“Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- 
se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição” 

 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Estrutura do poder legislativo 

-> Em âmbito territorial: 

 

“Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária 
dos Territórios. 

§ 3º - Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além 
do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos 
judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério 
Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições 
para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa” 

 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Exercício do poder executivo 

- Em âmbito federal: 

-> Presidente 

 

- Em âmbito estadual: 

-> Governador 

 

- Em âmbito municipal: 

-> Prefeito 

 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Exercício do poder executivo 

 

- Em âmbito distrital 

-> Governador 

 

- Em âmbito territorial 

-> Governador 

 



 
Princípio da Separação de Poderes 

 

Estrutura do poder judiciário 

 

 

-> Justiça comum estadual e federal 

 

-> Justiças especiais 


