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RESUMO

A presente pesquisa tem como propósito analisar e discutir a fundamentalidade do direito social ao trabalho, haja vista que, apesar de ser 
garantido no rol do art. 6º da Constituição Federal de 1988, nem sempre é efetivado. Para tanto, utiliza-se a metodologia qualitativa por meio de 
levantamento bibliográfico, a partir da qual se estabelecem duas questões a serem verificadas. A primeira delas envolve a investigação da 
atividade dos três Poderes na garantia do direito fundamental social ao trabalho. O Poder Legislativo se ocupa em elaborar leis inócuas apenas 
para causar boa impressão perante a sociedade; o Poder Executivo não garante em sua inteireza a efetividade dos direitos fundamentais e ao 
Poder Judiciário resta garantir estes direitos quando provocados pelo cidadão. Surge aqui a importância da “judicialização da política” ou 
“ativismo judicial”. A segunda questão diz respeito à efetivação do direito social ao trabalho por meio da possibilidade de o trabalhador negociar 
determinados direitos trabalhistas. De fato, questiona-se se, sendo um direito fundamental, por que não poderia o empregado, detentor deste 
direito, dispor dele conforme sua vontade, não ficando adstrito às normas trabalhistas que o Estado impõe para que seja usufruído. Nesse caso, 
tomou-se a teoria do autorregramento da vontade, de Pontes de Miranda, como referencial teórico para defender a efetivação do direito 
fundamental social ao trabalho.  Utiliza-se, como metodologia para o seu desenvolvimento, a pesquisa qualitativa, realizando-se levantamento 
bibliográfico e legislativo-constitucional. Para tanto, abordam-se os direitos fundamentais de forma ampla, traçando uma evolução histórico-
conceitual imprescindível para o correto entendimento do assunto. Também são discutidos os problemas conceituais que envolvem a expressão 
“direitos fundamentais”, o que gera verdadeira confusão terminológica. No âmbito brasileiro, também são abordados os direitos fundamentais, 
fazendo-se considerações importantes acerca da ligação entre constitucionalismo, Estado de Direito e direitos fundamentais, enfrentando 
questões afetas ao seu surgimento, evolução e conexões. Em seguida, o foco recairá sobre a CF de 1988, cujas inovações em matéria de direitos 
fundamentais mostram-se sem precedentes. Também são relacionados os direitos fundamentais sociais em espécie e sua evolução histórica. 
Apresentam-se os direitos sociais ao longo das constituições brasileiras anteriores à CF de 1988, assim como na Carta Magna então vigente. 
Discussões interessantes são travadas acerca da política de garantia e efetividade dos direitos sociais no Brasil por meio da atuação dos três 
poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Por fim, debatem-se questões referentes à fundamentalidade do direito ao trabalho, iniciando pela 
análise evolutiva do trabalho desde a pré-história até a modernidade. Logo, aborda-se a situação do Judiciário frente ao problema da não garantia 
do direito social ao trabalho no Brasil, bem como a necessidade de existir maior autonomia da vontade privada (autorregramento da vontade), 
fatores que desconstroem o caráter fundamental do direito ao trabalho. Na investigação do tema, realizou-se, sobretudo, uma revisão de 
literatura a fim de criar um embasamento teórico capaz de situar o núcleo da pesquisa em informações sólidas. Quanto aos resultados obtidos na 
pesquisa, verifica-se que, diante da inoperância do Legislativo e do Executivo, cabe, ao Poder Judiciário, a responsabilidade de garantir ao cidadão 
a efetividade do direito social perseguido. Ademais, pondera-se a necessidade de ampliar o campo de atuação do empregado para que possa 
exercitar sua vontade no sentido de definir, conforme entenda pertinente, as normas que regularão seu contrato de trabalho ou o pagamento de 
suas verbas indenizatórias no caso de rescisão contratual. Deste modo, de fato poder-se-ia falar em fundamentalidade do direito social ao 
trabalho e sua efetiva garantia por parte do indivíduo.
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