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Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):
O Simpósio analisará os princípios de direitos humanos que possibilitam a repressão
das condutas antissindicais, sobretudo a liberdade de associação e a liberdade sindical, visando
demonstrar o quanto esses princípios continuam essenciais na atualidade para garantir o
equilíbrio das relações trabalhistas.
O Poder Constituinte Brasileiro de 1988 assegurou aos sindicatos autonomia e
liberdade, tendo em vista a finalidade social e as relevantes funções de tais entidades, sobretudo
a obrigatoriedade de suas participações nas negociações coletivas.
Para o exercício das funções atribuídas aos sindicatos pela Constituição Federal
Brasileira de 1988, a liberdade sindical, um dos mais relevantes direitos humanos dos
trabalhadores, é imprescindível, e está expressamente prevista na DUDH e em diversas
convenções da OIT, de modo que qualquer conduta que venha a violar tal liberdade, ou que de
alguma forma prejudique a atividade-fim a que se destinam os sindicatos, é considerada ato
antissindical.
Apesar do empenho do Judiciário em combater tais práticas, continua existindo um
aumento dos casos praticados, o que vem se intensificando devido ao enfraquecimento do
movimento sindical e em face da ausência de uma legislação específica sobre o tema.
Assim, o Simpósio discutirá como se dá a colmatação da mencionada lacuna
legislativa por meio da aplicação de relevantes princípios de direitos humanos, que possibilitam
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a identificação e eficaz repressão das condutas antissindicais, tencionando trazer uma
abordagem direta e objetiva sobre a importância na sociedade contemporânea do combate aos
atos antissindicais para a preservação da democracia, para garantia do equilíbrio das relações
trabalhistas e alcance da paz social.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
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