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RESUMO

Na atualidade é proeminente e imperativo a garantia de um trabalho digno e sustentável, visto como aquele que preserva a vida e o bem estar do 
trabalhador e, ainda, que seja realizado de forma a manter a integridade física e psíquica daqueles que contribuem de forma direta para o 
progresso do país, prevenindo, por conseguinte, as situações de vulnerabilidade que os trabalhadores possam estar expostos. A noção de 
trabalho digno e sustentável está relacionada à ideia de trabalho decente, que é premissa básica nos programas e discussões da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT.  Esse trabalho de pesquisa foi realizado através de levantamento bibliográfico e documental, e propôs discutir o 
respeito aos direitos no trabalho como elemento integrante na consolidação do trabalho decente e no atendimento ao princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana. O objetivo principal da pesquisa foi fazer um levantamento dos aspectos necessários a atender os princípios 
associados à concretização do trabalho decente. Como objetivos secundários seguiram-se as análises de aspectos também relevantes para sua 
efetivação, tais como: (i) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) a abolição do trabalho infantil e 
das formas de trabalho forçado, (iii) o direito a uma remuneração justa e (iv) a supressão de todas as formas de discriminação em matéria de 
emprego e ocupação.  As análises permitiram constatar que o conceito de trabalho decente insere a questão laboral em duas aspirações que 
marcam nossa civilização: a) a ideia de dignidade da pessoa humana, e b) o cuidado com o meio ambiente. O respeito aos direitos no trabalho 
envolve a garantia da sustentabilidade do trabalho o que demanda a reciprocidade de obrigações por parte da empresa e dos trabalhadores, de 
forma a garantir as condições de atendimento aos princípios estabelecidos pela OIT, Constituição Federal e nosso ordenamento jurídico. 
Portanto, nesta análise, o trabalho decente é entendido, por um lado, como concretização, no âmbito do trabalho, do princípio da dignidade da 
pessoa humana: é o trabalho digno. De outro, como vinculação à temática ambiental é o trabalho sustentável.  Como trabalho digno, o trabalho 
decente inclui as exigências de uma ocupação produtiva, isto é, que seja apreendida pelo trabalhador e valorizada pela sociedade como uma 
contribuição eficaz ao bem geral. Inclui-se igualmente a justa remuneração, expressão do dever de justiça diante de uma prestação que beneficia, 
no limite, a todos. O trabalho decente envolve ainda a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Por 
conseguinte, deve ser garantido a todos, mesmo aqueles com necessidades específicas, o respeito a sua integralidade, enquanto pessoa humana, 
que vive na sociedade.  Deste modo, o trabalho exerce efetivamente a função de lócus da integração do indivíduo ao todo social, garantindo que 
possam ter seu acento na sociedade de forma justa e igualitária.  Os sindicatos como legítimos representantes dos trabalhadores, devem zelar 
para que sejam respeitadas e adequadas as condições de trabalho referente às realidades e as diversas especificidades do trabalhador. A 
efetividade dessas ações pode ser representada por negociações coletivas justas e que vejam não só o empregado em si, mas leve em 
consideração seu grupo familiar que depende dos frutos do trabalho, e ainda, pela garantia e preocupação com a sustentabilidade do trabalho, 
prevenindo as situações de vulnerabilidade e fomentando a preservação das circunstancias materiais e sociais da atividade laboral em longo 
prazo. Cabe ao Estado, como condição para alcançar esses objetivos, a regulamentação do sistema econômico em concomitância com a 
valoração do trabalho, de forma a promover sua proteção não só em relação ao empregador, mas também em decorrência das mudanças 
econômico-sociais que podem ocorrer, e que possam impactar nessa relação.
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