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RESUMO: Considerando um cenário de recentes mudanças na legislação 
trabalhista brasileira, por meio das quais o legislador infraconstitucional 
pretendeu limitar o poder normativo do sindicato, necessário se faz o reforço das 
funções sindicais, sobretudo da negociação coletiva, que se exprime na 
autonomia coletiva dos trabalhadores e na liberdade sindical, para a garantia de 
direitos trabalhistas constitucionalmente previstos. Assim, os direitos sociais, 
dentre os quais se destaca o trabalho, estão recepcionados no texto 
constitucional vigente como direitos fundamentais. Os valores sociais do 
trabalho, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, visam à 
melhoria da condição social dos trabalhadores, que, por vezes, constituem a 
parte mais fragilizada da relação de emprego. Destaca-se que, o trabalhador, 
individualmente considerado, encontra respaldo na atuação sindical para que, 
coletivamente, este ente defenda os direitos de sua categoria, propiciando a 
paridade entre empregados e empregadores. Como os direitos sociais são a 
expressão dos direitos fundamentais dos trabalhadores, a liberdade de negociar, 
valendo-se do reforço da entidade sindical, permite buscar uma regulamentação 
mais próxima da realidade das partes interessadas, visando o maior equilíbrio 
possível nas relações coletivas de trabalho. Para tanto, o presente estudo utilizou 
das metodologias das pesquisas exploratória, bibliográfica e documental, por 
meio da análise de artigos científicos extraídos dos anais do Conselho Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), relacionados à temática 
em questão, e objetiva analisar a importância da atuação sindical para a garantia 
de direitos fundamentais aos trabalhadores e à organização sindical, 
constitucionalmente previstos, considerando momentos de mudanças 
legislativas questionáveis, tendo em vista que os trabalhadores, ao serem 
considerados individualmente, constituem o elemento hipossuficiente da relação 
empregatícia. Ante o exposto, consideramos o sindicato como um instrumento 
imprescindível para o equilíbrio da relação entre o trabalho e o capital, atuando 
por meio da negociação coletiva com vistas à garantia de direitos fundamentais 
dos trabalhadores, que, por controversas manobras legislativas, contrárias às 
proteções constitucionais, encontram-se ameaçados caso não haja uma 
representação forte para a promoção de um debate democrático. Especialmente, 
consideramos que a representatividade sindical deve se demonstrar de maneira 
incisiva para que se oportunize uma negociação coletiva eficaz, contribuindo 
para a adaptação dos sujeitos da relação de emprego frente às mudanças na 
organização do trabalho e da participação destes no mundo globalizado. 
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