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“De todas as coisas que nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a
potência e mais tarde exteriorizamos os atos. (...) Com as virtudes dá-se
exatamente o oposto: adquirimo-las pelo exercício, como também sucede
com as artes. Com efeito, as coisas que temos de aprender antes de
poder fazê-las, aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornamse arquitetos construindo e tocadores de lira tangendo esse instrumento.
Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim
com a temperança, a bravura, etc.”
Aristóteles

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO
Sumário: 1.1 Tema da tese; 1.2 Delimitação, metodologia e
desenvolvimento do trabalho; 1.2.1 Juridificação, potencial
protagonismo judicial e tipos de ativismo judicial; 1.2.2 Relevância da
abordagem comparatística; 1.2.3 Tipos ideais de ativismo judicial e a
Justiça do Trabalho; 1.2.4 Esclarecimentos metodológicos
complementares; 1.3 Contribuição da tese.

1.1 Tema da tese

Em meados de 2008, quando os arautos da chamada “crise econômica
global” verberavam seus vaticínios mais pessimistas, avultavam seguidas ameaças de
despedimento em massa de trabalhadores de grandes empresas, o que colocava em cheque
não só a efetividade da dimensão trabalhista dos direitos fundamentais sociais, mas uma
série de outras promessas de bem-estar enunciadas na Constituição de 1988, como o pleno
emprego, a justiça social e a garantia de existência digna.
Questionadas perante a Justiça do Trabalho, algumas das dispensas
coletivas então ultimadas foram suspensas, o que suscitou (a exemplo do que já ocorria em
relação a outros ramos da justiça brasileira) fortes críticas ao Judiciário Trabalhista1. Em
síntese, alegava-se que essas decisões judiciais, havidas por instrumentos do que os críticos
chamavam de “ativismo judicial”, transgrediriam os “limites” da atuação de magistrados e
tribunais.
A postura da Justiça do Trabalho diante daqueles megaconflitos teve
grande repercussão. Abruptamente, o assunto passou a ocupar espaços relevantes na mídia
em geral, em congressos jurídicos, em salas de aula de Universidades e em corredores de
–––––––––––––––––––––––––––
1

No início de 2010, editorial do jornal “O Estado de São Paulo” diagnosticava que, na última década, quando
juízes teriam passado “a praticar o que nos meios jurídicos é chamado de ‘ativismo judicial’”, estaria
ocorrendo um “processo de politização das primeiras instâncias do Judiciário”. Para o jornal, esses juízes
tenderiam a interpretar a Constituição “conforme suas inclinações ideológicas, desprezando a segurança
jurídica e justificando a iniciativa em nome do combate do ‘bem contra o mal’ e dos ‘pobres contra os
ricos’”. No texto, também se intentou uma explicação para o fenômeno: “como os princípios constitucionais
são muito vagos, admitindo interpretação ao gosto do freguês”, o ativismo judicial abriria caminho “para a
politização na aplicação do direito”. Assim, o jornal concluía que, a pretexto de fazer justiça social, os juízes
“ativistas” poriam “os pés pelas mãos, prejulgando, desprezando garantias individuais, desfigurando o devido
processo legal e subvertendo a lógica do Estado de Direito”. Editorial publicado na edição 18-01-2010.
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