
Os participantes do Seminário Internacional de Direito do Trabalho, 
promovido pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª 
Região - AMATRA8, reunidos na Universidade de Lisboa nos dias 25, 26 e 27 
de setembro de 2019, em comemoração ao centenário de fundação da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, vêm manifestar, por 
aclamação, que:
1. A indústria 4.0 avança globalmente, exigindo de todas as múltiplas partes 
interessadas - OIT, governos, sindicatos, empresas, organizações da 
sociedade civil, universidades, agências reguladoras etc. - análise detida das 
transformações disruptivas vivenciadas no mundo do trabalho;
2. As tecnologias emergentes da Quarta Revolução Industrial e seus 
disruptores - tais como a nanotecnologia, a robotização e as plataformas 
digitais de prestação de serviços - necessitam de regulação tendente a 
resguardar dinâmicas laborais civilizadas e sustentáveis;
3. A OIT e outros órgãos e organizações, públicos e privados, de regulação da 
economia, de regulação da internet, bem como empresas transnacionais e 
governos, têm papel imprescindível para que sejam assegurados aos 
trabalhadores trabalho digno e meio ambiente do trabalho hígido e 
saudável;
4. A Convenção 190 da OIT reforça o alvissareiro caminho que percorre a 
humanidade no sentido de concretizar máxima proteção à saúde física e 
mental do ser humano que trabalha, inadmitindo toda forma de assédio, 
especialmente por imposições organizacionais que submetam o trabalhador 
a fórmulas desrespeitosas de trabalho, com ausência de controle do uso de 
algoritmos e de regras civilizatórias de  salvaguarda do trabalho digno;
5. É fundamental reconhecer e apoiar, nos planos nacional e internacional, 
uma agenda verdadeiramente centrada no ser humano, fortalecedora das 
instituições do trabalho e garantidora de trabalho digno e sustentável;                     
6. A justiça social e o trabalho decente, referências para a OIT em sua 
trajetória centenária, são vetores nucleares para o desenvolvimento 
civilizatório.

Lisboa, 27 de setembro de 2019.
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