
SEPARAÇÃO DOS PODERES E O ATIVISMO JUDICIAL NO MANDADO DE
INJUNÇÃO 712

O presente artigo tem como escopo analisar a possível violação da

separação dos poderes e o papel de legislador positivo desenvolvido pelo STF

no mandado de injunção 712, que regulou a greve no serviço público.

Após o julgamento do Mandado de Injunção nº 712, o STF aceitou

uma “regulação provisória  pelo  próprio  judiciário,  uma espécie  de  sentença

aditiva”  (MENDES,  COELHO,  BRANCO,  2007,  p.  153),  daí  a  dúvida:  e  o

princípio da separação dos poderes? 

Para ser desenvolvido sobre essa assunção do “papel de legislador

positivo  pelo  STF”  (MENDES,  COELHO,  BRANCO,  2007,  p.  1156),  é

necessário  compreender antes de tudo sobre o princípio  da separação dos

poderes.

A) Análise Sobre O Princípio Da Separação Dos Poderes

 “A teoria tripartida dos poderes, como princípio de organização do

Estado  constitucional,  é  uma  contribuição  de  Locke  e  Montesquieu”

(BOANAVIDES  apud  SEIDLER,  2007,  p.  45).  Embora,  as  primeiras  bases

teóricas  para  a  tripartição  dos  Poderes,  tenham  sido  desenvolvidas  por

Aristóteles,  na  qual,  vislumbrava  a  existência  de  três  funções  distintas

exercidas pelo poder soberano (LENZA, 2010).

Ao  contrário  de  Aristóteles,  que  descrevia  a  concentração  do

exercício  das  funções  de  editar  normas,  a  de  aplicá-las  e  a  função  de

julgamento nas mãos de uma única pessoa, Montesquieu, inovou, dizendo que

tais  funções  estariam  conectadas  a  três  órgãos  distintos,  autônomos  e

independentes entre si (LENZA, 2010).

Com a divisão de poderes vislumbraram os teóricos da primeira
idade  do  constitucionalismo  a  solução  final  do  problema  de
limitação  da  soberania.  A  filosofia  política  do  liberalismo,
preconizada  por  Locke,  Montesquieu  e  Kant,  cuidava  que,
decompondo a soberania na pluralidade dos poderes, salvaria



a liberdade [...] essa doutrina é, como se vê, o termômetro das
tendências antiabsolutistas (BOAVIDES, 2007, p. 45).

Por ser na essência técnica acauteladora dos direitos do indivíduo, a

separação dos poderes não implicava necessariamente determinada forma de

governo, era em suma, técnica do liberalismo (BONAVIDES, 2007). No entanto,

essa  técnica  de  separação  dos  poderes,  embora  se  reconheça  a  imensa

contribuição, está “sujeita a gradual superação, imposta por requisitos novos de

equilíbrio político e acomodação a esquemas constitucionais cujo pensamento

já  não  assenta  em razões  preponderantes  de  formalismo  na  proteção  dos

direitos individuais” (BONAVIDES, 2007, p. 65).

Sabe-se que o princípio da separação dos poderes tem status de

cláusula  pétrea  na  Constituição  Federal.  Contudo,  atualmente,  sua

compreensão  pode  ser  flexibilizada  à  luz  das  diferentes  realidades

constitucionais,  tal  como pode ser  visto  nas medidas provisórias  emanadas

pelo Poder Executivo (MENDES, COELHO, BRANCO, 2007).

Nessa esteira, está-se avançando para entender se realmente o STF

através de sua decisão aditiva no Mandado De Injunção 712, violou ou não a

separação dos poderes. Destarte, conforme foi visto acima, “em nossos dias é

um princípio decadente na técnica do constitucionalismo. Decadente em virtude

das contradições e da incompatibilidade [...] da posição que se deve colocar o

Estado para proteger eficazmente a liberdade do indivíduo e sua personalidade

(BONAVIDES, 2007, p. 86).

B) Ativismo Judicial e o Mandado De Injunção 712

O  ativismo  judicial  busca  sua  origem  na  jurisprudência

norte-americana. Está associado “a uma participação mais ampla e intensa do

Judiciário  na  concretização  dos  valores  e  fins  constitucionais,  com  maior

interferência  no  espaço  de  atuação  dos  outros  dois  Poderes”  (BARROSO,

2012).

Barroso, alerta que nos últimos anos, o Legislativo passa por uma

crise de representatividade,  legitimidade e funcionalidade,  fazendo com que



alimentasse  uma expansão do  Judiciário  em nome da  Constituição,  com a

prolação de decisões que suprem omissões (BARROSO, 2012).

Há  que  ser  ressalvado,  que  as  decisões  aditivas  devem  ser

eventuais, como forma de atender as demandas da sociedade que não foram

atendidas pelo Legislativo. Assim, não pode o Poder Judiciário suprimir o papel

do Legislativo.

No  caso  do  direito  a  greve  do  servidor  público,  Gilmar  Mendes

destacou em sua decisão no Mandado de Injunção 670 que a não atuação do

STF  naquele  momento  configuraria  quase  como  uma  espécie  de  omissão

judicial  (MENDES, COELHO, BRANCO, 2007).  Nessa linha,  interessante as

observações de Rui Medeiros:

A  atribuição  de  uma  função  positiva  ao  juiz  constitucional
harmoniza-se,  desde  logo,  com  a  tendência  hodierna  para  a
acentuação da importância e da criatividade da função jurisdicional:
as decisões modificativas integram-se, coerentemente, no movimento
de valorização do momento jurisprudencial do direito. O alargamento
dos  poderes  normativos  do  Tribunal  Constitucional  constitui,
outrossim,  uma  resposta  à  crise  das  instituições  democráticas
(MEDEIROS, 1999, p. 493).

É o que Marinoni sustenta, quando diz que o controle da omissão

deve ser utilizado por todos os magistrados, e que a ausência de lei, se não

suprida pelo juiz implica negação dos direitos fundamentais (MARINONI, 2008).

A decisão do STF, embora trouxesse certa preocupação quanto à

assunção de um papel de legislador, restituiu ao mandado de injunção “a sua

real  destinação  constitucional”  (MARINELA,  2011,  p.  689),  dando  “eficácia

concretizadora  ao  direito  de  greve  em  favor  dos  servidores  públicos”

(MARINELA, 2011, p. 689).

Portanto, como Barroso diz: o ativismo judicial, “tem sido parte de

uma solução, e não um problema. Mas ele é um antibiótico poderoso, cujo uso

deve ser eventual e controlado. Em dose excessiva, há risco de se morrer da

cura” (BARROSO, 2012). 
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