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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a estudar a forma pela qual o Brasil se vincula e aplica as 

normas editadas pela Organização Internacional do Trabalho, especialmente no que diz 

respeito a suas Convenções. Com isso, pretende-se avaliar o grau de vinculação do Brasil a 

essas normas, qual a obrigatoriedade destas, e de qual modo sua aplicação surte efeito no 

plano nacional, considerando a relevância que o direito do trabalho possui na efetivação dos 

direitos humanos e da justiça social. Para tanto, utilizou-se abordagem qualitativa dos objetos, 

de cunho exploratório e descritivo. Os métodos utilizados são o indutivo, partindo do 

particular para o geral, e o dialético, na busca das teses e antíteses do direito internacional e a 

legislação trabalhista brasileira, por meio dos pesquisa bibliográfica, documental e estudo de 

caso. Assim, aborda-se primeiramente a eficácia do Direito Internacional Público em aspecto 

geral, para em segundo momento analisar mais profundamente a OIT, as normas por ela 

desenvolvidas, bem como os modos de fiscalização da sua aplicação nos países, de forma 

preventiva e repressiva, além do oferecimento de assistência técnica para adequação a cada 

contexto nacional. Ao fim, foram estudados dois casos de representações contra o Brasil na 

OIT, uma desenvolvida pelo procedimento comum e outra pelo Comitê de Liberdade Sindical, 

sob alegações de descumprimento de Convenções da Organização. Como resultados, foi 

constatado que o Brasil, como Estado-membro, se vincula diretamente às Convenções da OIT, 

mesmo àquelas as quais não ratificou. Quanto às consequências do descumprimento, percebe-

se que a adoção e publicação de recomendações demonstrou-se suficiente para fazer com que 

o país adequasse suas condutas ao padrão esperado pela OIT no caso. Assim, conclui-se que a 

efetivação do trabalho decente no Brasil, sendo ampliada para a comunidade internacional, 

passa pelos padrões mínimos criados pela OIT e pelos seus esforços em controlar e aplicar da 

melhor forma possível tais normas, por meio de procedimentos preventivos, contenciosos e 

também assistência técnica aos países que solicitem. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional. Trabalho. Brasil. 



 

ABSTRACT 

 

This paper proposes to study the way in which Brazil is bound to and applies the standards 

edited by the International Labour Organization, mainly concerning its Conventions. Hence, 

we intend to evaluate the degree of binding Brazil has to these standards, what is their 

obligation, and in which form their application has effects in the national plan, considering the 

relevance labour law has in the realization of human rights and social justice. For this 

purpose, we utilize qualitative approach of the objects, by exploratory and descriptive study. 

The method is inductive, going from the particular to the general, and dialethic, in search of 

international law’s and Brazilian labour law’s theses and antitheses, making bibliographic, 

documental and case study research. Thus, we address firstly the efficacy of Public 

International Law in general, to, in a second moment, analyse deeper the ILO, the standards it 

develops, the methods of supervision about their application in the countries, in preventive 

and repressive forms, in addition to offering technical assistance for adequacy to each national 

context. In the end, two cases of representation against Brazil, in ILO, were studied, one 

developed with common procedure and one with the Freedom of Association Committee 

procedure, both under allegations of violation of ILO’s Conventions. As results, it was found 

that Brazil, as a member state, is directly bound to ILO’s Conventions, even those it has not 

ratified. As concerns the consequences of the violations, we notice that the adoption and 

publication of recommendations is enough to make the country adjust its conducts to the 

standards expected by ILO in each case. Therefore, the paper concludes that the realization of 

decent work in Brazil, broadened to the international community, passes through the minimal 

labour standards developed by ILO and its efforts in controlling and applying in the best way 

possible such standards, through preventive and contentious procedures, in addition to 

technical assistance to requesting countries. 

 

Keywords: International Law. Labour. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, as condições do trabalho ao redor do mundo muito diferiram, e 

enquanto alguns trabalhadores gozavam – e ainda gozam – de diversos direitos, outros se 

encontram em situações de exploração degradantes. Buscando garantir o mínimo de dignidade 

para todos os trabalhadores, e, além disso, unificar e homogeneizar as relações de trabalho 

existentes, foi idealizado o Direito Internacional do Trabalho. 

As primeiras tentativas de criar uma legislação internacional para o trabalho 

datam do início do século XIX, antes até mesmo do reconhecimento da dignidade do 

trabalhador como direito no plano internacional. Segundo a melhor doutrina, constitui um 

braço próprio do Direito Internacional Público, do qual retira seu fundamento de existência e 

de validade. Os objetivos traçados para este ramo do direito são universalizar princípios e 

normas trabalhistas, difundir em âmbito global as regras de justiça social, impedir que razões 

econômicas prejudique a eficácia dos direitos trabalhistas nos Estados, estabelecer regras de 

reciprocidade entre os Estados e proteger o direito dos trabalhadores imigrantes. 

Atualmente o papel de elaborar, aplicar e promover as normas internacionais do 

trabalho – que consistem em convenções, protocolos, recomendações, resoluções e 

declarações – é da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ou International Labor 

Organization (ILO) em inglês. É dela que provêm os métodos e os instrumentos do Direito 

Internacional do Trabalho, e é considerada uma das organizações mais bem-sucedidas no 

âmbito do direito internacional, principalmente porque suas Convenções são votadas por 

Assembleia, não sendo permitido aos países fazer ressalvas ao texto aprovado. 

Sendo um dos 187 países-membros da Organização, o Brasil se obriga, em maior 

ou menor nível, a elaborar novas legislações, bem como reformar suas normas já existentes, 

para apresentarem consonância com as diretrizes e normas estabelecidas pela comunidade da 

qual o país se obrigou a fazer parte. 

Entretanto, observa-se que das 189 Convenções já editadas pela OIT, apenas 95 

foram ratificadas pelo Brasil, estando 79 delas atualmente em vigor. Dentre as não ratificadas 

encontra-se a Convenção 87, sobre Liberdade Sindical, pertencente ao núcleo fundamental 

das Convenções da Organização. Além disso, algumas Convenções, mesmo ratificadas, não 

são devidamente aplicadas pelo Brasil. Em ambos os casos, justifica-se a atuação da OIT para 

buscar a melhor aplicação possível dos padrões mínimos de trabalho decente no país. 

Tal situação traz uma série de reflexões, uma vez que desde 1919 – quando da 

fundação da OIT – o país se comprometeu a criar uma comunidade internacional e 
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homogênea a respeito do Direito do Trabalho, e apresenta-se relutante em cumprir tal 

compromisso até os dias de hoje. Até mesmo na recente reforma realizada na legislação 

trabalhista pátria, na forma principalmente das leis nº 13.429, de 31 de março de 2017, e nº 

13.467, de 13 de julho de 2017, o Brasil não ajustou seu ordenamento jurídico para 

harmonizar com diversas das recomendações e convenções da OIT, além de diretrizes teóricas 

gerais para tal ramo do direito, permanecendo em divergência com as tendências mundiais. 

A intenção desta pesquisa é estudar as diretrizes estabelecidas pela comunidade 

internacional para o Direito do Trabalho, analisando as razões que levaram à criação e as 

finalidades desses normas internacionais, para posteriormente relacionar com a legislação 

brasileira, no estado atual, especificamente na seara do direito material, por meio de estudo de 

casos específicos. Em seguida, intenta-se analisar os resultados obtidos com as atuações da 

OIT no sentido de garantir a aplicação das Convenções como serão estudados aqui. 

Dessa forma, para a realização da presente pesquisa, elenca-se uma abordagem 

qualitativa dos objetos, com objetivo de apresentar conclusões por meio de percepções e 

análises. O método de abordagem utilizado se pautará na indução, pois analisa-se 

primeiramente aspectos particulares para após aplicar a um cenário geral, e na dialética, pois 

buscará identificar as teses e antíteses do tema, por meio de diálogos estabelecidos entre os 

modelos internacionais de direito do trabalho e a legislação brasileira, para chegar a eventual 

síntese do embate teórico e prático realizado.  

Já dentre os métodos de procedimento, ou métodos secundários, será utilizado 

o histórico, na medida em que serão analisados os eventos e situações que deram causa e 

influenciaram a formação do direito do trabalho. Será feita também análise bibliográfica e 

documental, ao estudar obras nacionais e estrangeiras que tragam conceitos acerca do tema 

pesquisado e estudar os documentos internacionais criados e os dados colhidos pela OIT 

acerca do desenvolvimento e da aplicação do Direito Internacional do Trabalho. Ao final 

será utilizada o método de investigação científica na forma de estudo de caso, para 

compreender como se dá de fato a aplicação das normas da OIT.  Para as considerações 

finais, será feita análise crítico-construtiva, utilizando as inferências havidas do processo de 

estudo das normas de direito material do trabalho no âmbito internacional e nacional, no 

Brasil, buscando avaliar a aplicação das normas estudadas. 

A relevância desse tema se pauta no próprio destaque do Direito do Trabalho, 

tanto na vida da população, no dia a dia, quanto no atual cenário político no Brasil. As normas 

reguladoras das relações de trabalho, principalmente as de emprego, perpassam a maioria das 

relações que uma pessoa estabelece no seu convívio diário, e assim as mudanças operadas 
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nestas afetam as pessoas diretamente. Atualmente, também, essas normas têm sido alvo de 

muita discussão no âmbito estatal, perpassando legislativo, executivo e judiciário, o que vem 

causando mudanças de forma repentina na legislação e consequentemente na vida da 

população. 

Por isso, é de se questionar o porquê de o Brasil não ter seguido os passos já 

traçados pela comunidade internacional em geral, e, ainda, necessário analisar em qual 

medida os arcabouços normativos estudados se aproximam ou se afastam. É com o intuito de 

avaliar o grau de vinculação do Brasil com as Normas Internacionais do Trabalho e também 

os motivos pelos quais o país reluta em cumprir disposições às quais se obrigou que se propõe 

a presente pesquisa, que se desenvolverá com os objetivos e os referenciais teóricos listados a 

seguir, com ponto de partida no que já foi produzido na literatura. 

O primeiro capítulo desta monografia aborda aspectos teóricos e gerais do Direito 

Internacional Público, com o intuito de analisar a eficácia das suas normas, principalmente 

dos tratados internacionais, e a forma pela qual estas vinculam os entes da comunidade 

internacional que as assinam ou não. Já o segundo capítulo estuda a Organização 

Internacional do Trabalho, sua estrutura e sua atuação para a efetivação dos padrões 

internacionais mínimos de trabalho decente, tópicos necessários para a compreensão dos 

procedimentos de representação posteriormente estudados. 

Já o terceiro capítulo traz estudo de dois casos de representações contra o Brasil 

na OIT. Os casos específicos foram escolhidos por serem o primeiro o mais recente em 

matéria de representação comum por violação do Brasil à Convenção da Organização e o 

segundo emblemático ao recomendar que o brasil adotasse medidas necessárias para ratificar 

a Convenção 87, após ser investigado por descumprimento desta, em matéria de liberdade 

sindical. Com o estudo desses casos são analisados os resultados obtidos, e então feitas 

considerações que podem ser aplicadas no plano geral, além do particular. 
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2 EFICÁCIA DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

Direito Internacional pode ser entendido como todo o arcabouço de normas 

jurídicas que não são limitadas pelas fronteiras de um Estado, mas que perpassam os 

territórios e a soberania para criar certo nível de uniformidade nas normas da comunidade 

internacional. Já seu ramo público envolve as convergências da comunidade internacional em 

temas que interessam à sociedade como um todo, e não somente a relações interpessoais de 

cunho privado. 

MAZZUOLI (2016, p. 84) conceitua o Direito Internacional Público como 

o conjunto de princípios e regras jurídicas (costumeiras e convencionais) que 
disciplinam e regem a atuação e a conduta da sociedade internacional (formada 
pelos Estados, pelas organizações internacionais intergovernamentais e também 
pelos indivíduos), visando alcançar metas comuns da humanidade e, em última 
análise, a paz, a segurança e a estabilidade das relações internacionais. 
 

Considerando que esses princípios e regras não possuem fundamento em um 

Estado, muitas vezes questiona-se qual seria a obrigatoriedade dos países em observar e 

cumprir as recomendações, convenções, declarações, entre outros. Qual seria, então, o grau de 

vinculação e coercibilidade das normas internacionais? O objetivo deste capítulo é, 

justamente, responder essa pergunta ao avaliar a eficácia do Direito Internacional Público, e 

discorrer sobre os fundamentos que sustentam sua supremacia. 

Todavia, para compreender mais profundamente a eficácia, a vinculação, a 

coercibilidade e seus desdobramentos, é necessário primeiramente discorrer sobre a história 

do Direito Internacional Público, desde sua origem até a atualidade. 

 

2.1 Evolução do Direito Internacional Público 

 

PORTELA (2017, p. 37) comenta que o Direito Internacional Público, na 

concepção clássica, visava apenas a “regulamentação do relacionamento entre os Estados e os 

organismos internacionais, ou somente entre os entes estatais entre si”. Atualmente, 

entretanto, o conceito vem mudando, para abranger “não só os vínculos estabelecidos entre 

Estados e organismos internacionais, como também uma ampla gama de questões de interesse 

direto de outros atores sociais, como os indivíduos”. 

Ainda na Idade Média apareceram as primeiras manifestações do Direito 

Internacional, em razão dos intercâmbios nos então existentes feudos, principalmente de 

cunho comercial e de segurança externa, ao celebrarem alianças. Segundo CANEZIN e 
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TROMBETTI (2013, p. 61), a igreja apostólica romana assume um papel importantíssimo 

nessa época, ao difundir o exercício da diplomacia, que apesar de existir desde as primeiras 

Cidades-Estados, tomou maiores proporções a partir do seu uso pelo papado, por meio dos 

“apocrisiários”. 

Posteriormente, na transição para a Idade Moderna, as Cidades-Estados europeias 

mantiveram a prática da diplomacia e “passaram a manter frequentes intercâmbios políticos e 

econômicos entre si, dando início ao esboço dos contornos normativos de um Direito menos 

doméstico e mais internacional”, como afirma MAZZUOLI (2016, p. 74). 

Todavia, como ciência autônoma e sistematizada, o Direito Internacional Público 

surge apenas nos séculos XVI e XVII, “a partir dos tratados de Munster e Osnabruck, também 

ditos da Paz de Vestfália (1648), ou da obra de GRÓCIO”, dizem ACCIOLY, CASELLA e 

SILVA (2012, online), e 

a seguir, os congressos de Viena (1815) e de Aix-la-Chapelle, ou Aachen (1818), o 
tratado de Versalhes, de 28 de junho de 1919, entre a Alemanha e os vencedores da 
primeira guerra mundial, e os tratados correlatos, celebrados com os demais países 
derrotados, com estrutura e disposições equivalentes: tratado de Saint-Germain, 
com a Áustria, em 10 de setembro de 1919, tratado de Neuilly, com a Bulgária, em 
27 de novembro de 1919, tratado de Trianon, com a Hungria, em 4 de junho de 
1920, e o de Sèvres, com a Turquia, em 10 de agosto de 1920 – este último, não 
aceito pelos nacionalistas turcos, liderados por Mustafá KEMAL, depois das vitórias 
turcas sobre os gregos em 1921-1922, foi substituído por outro, em condições muito 
mais favoráveis, para a Turquia republicana, o tratado de Lausanne, de 24 de julho 
de 1923. 
 

De fato, após os tratados de Vestifália, o Congresso de Viena foi “o segundo 

grande marco do Direito Internacional e das relações internacionais” (NIPPOLD, 1924, p. 1-

121 apud MAZZUOLI, 2016, p. 77), pois formalizou o fim das guerras napoleônicas, 

estabeleceu um novo sistema multilateral de cooperação e agregou novos princípios, como a 

proibição do tráfico negreiro, ao Direito Internacional. 

Nesse mesmo momento, ACCIOLY, CASELLA e SILVA (2012) asseveram que o 

Direito Internacional passou por diversas crises na sua concepção e estrutura. 

Até então bidimensional, isto é, limitado à terra e ao mar, passa a ser 
tridimensional quando ao conjunto preexistente se agrega a dimensão do direito 
internacional aeronáutico, desde o início do século XX, e a dimensão do espaço 
exterior, a partir do final da segunda guerra mundial, bem como a regulação do 
direito do mar e dos fundos oceânicos e todo o direito internacional ambiental. 
 

Foi, então, com a construção do Estado moderno que o Direito Internacional 

começou a tomar a forma que possui hoje. Foi também com a convicção e o reconhecimento 

pelos Estados de que os preceitos do Direito Internacional obrigam tanto interna quanto 
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internacionalmente, devendo respeitar e exigir que se respeite, de boa-fé, que o “direito das 

gentes”1 pode ser afirmado e provado historicamente. 

No fim do século XIX, começaram a surgir os primeiros organismos 

internacionais, que buscavam a cooperação dos membros em temas específicos. Chegando ao 

fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi criada a Liga das Nações, sob o Tratado de 

Versalhes, que durou até a iminência da Segunda Guerra Mundial e é considerada a 

predecessora da Organização das Nações Unidas2. Também foi pelo Tratado de Versalhes, no 

mesmo ano, que foi criada a Organização Internacional do Trabalho, e sua história é mais 

detalhada no tópico 3.1. 

Com a Segunda Guerra chegando ao fim, novos esforços foram feitos no sentido 

de criar organizações internacionais que tutelassem a paz mundial e a dignidade da pessoa 

humana além dos poderes estatais, que muitas vezes se mostraram falhos. Assim, em 1942 foi 

assinada a Declaração das Nações Unidas, e em 1945 a Carta das Nações Unidas, dando início 

à Organização das Nações Unidas como se apresenta hoje. 

Atualmente, é da ONU, juntamente com suas ramificações, que realiza a maior 

parte das atividades de Direito Internacional. A depender da área a ser discutida, são 

realizados congressos, convenções, reuniões internas, conferências, dos quais saem 

resoluções, recomendações, decisões, pactos, tratados, cada norma com características e 

efeitos específicos, relativos a cada função que desempenham. Por esses motivos, faz-se 

necessário estudar separadamente cada uma dessas normas do Direito Internacional Público. 

 

2.1.1 Normas do Direito Internacional Público 

 

O debate doutrinário sobre as fontes do Direito Internacional não é novo, como 

comenta MAZZUOLI (2016). O primeiro rol de fontes foi estabelecido na Convenção da Haia 

de 1907, no seu art. 7º, transcrito a seguir: 

Art. 7. Se a questão de direito a resolver estiver prevista por uma convenção em 
vigor entre o beligerante captor e a Potência que for parte do litígio, ou cujo nacional 
for parte dele, o Tribunal decidirá conforme as estipulações da mencionada 
convenção. Na falta dessas estipulações, o Tribunal aplicará as regras do Direito 
Internacional. Se não existirem regras internacionalmente reconhecidas, o Tribunal 
decidirá de acordo com os princípios gerais do direito e da equidade. 
 

Posteriormente, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no seu art. 38, 

estabeleceu outro rol de fontes, hoje considerado exemplificativo, como se lê a seguir: 

                                                 
1 Outra nomenclatura para a disciplina do Direito Internacional, bastante utilizada pela doutrina. 
2 Informações disponíveis em: <https://nacoesunidas.org/conheca/historia/>. Acesso em: 25 out. 2018. 
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1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as 
controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: 
a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras 
expressamente reconhecidas pelos estados litigantes; 
b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o 
direito; 
c) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 
d) sob ressalva da disposição do art. 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos 
juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a 
determinação das regras de direito. 
2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma 
questão ex aequo et bono, se as partes com isso concordarem. 
 

Por fim, MAZZUOLI (2016) elenca outros meios auxiliares e fontes do Direito 

Internacional Público, não previstos nos documentos referidos acima, que são analogia e 

equidade, atos unilaterais dos Estados e decisões das organizações internacionais. Quanto à 

analogia e à equidade, defendidas pela doutrina, “mais se justifica considerá-las formas ou 

meios de completude do sistema jurídico do que como fontes (sequer pseudo-fontes) do 

Direito Internacional Público”, segundo o mencionado autor (2016, p. 162). 

Já os atos unilaterais dos Estados e as decisões das organizações internacionais 

configuram como fontes por serem “modos de formação voluntários do Direito Internacional 

Público, por se tratar de expressões de vontade dos sujeitos do direito das gentes, tendentes a 

criar efeitos jurídicos” (MAZZUOLI, 2016, p. 165). Ambos precisam ser unilaterais, 

internacionais e com a finalidade de produção de efeitos jurídicos para que sejam 

classificados como fontes do Direito Internacional Público. 

REZEK (2011), por outro lado, divide as normas internacionais entre “tratados 

internacionais” e “formas extraconvencionais de expressão do direito internacional”, que por 

sua vez seriam o costume internacional, os princípios gerais do direito, os atos unilaterais e as 

decisões de organizações internacionais. Essa divisão não é feita por acaso: os tratados são as 

normas internacionais mais conhecidas e também as que mais tem poder de vincular os países, 

principalmente os membros das organizações e signatários das convenções, mas não somente 

eles, como vêm entendendo os autores e as organizações internacionais. Os aspectos dessa 

vinculação serão abordados mais profundamente no tópico 2.2. 

 

2.1.2 Tendências evolutivas do Direito Internacional Público 

 

A partir da mencionada consolidação do Direito Internacional Público 

contemporâneo, MIRANDA (2000) elenca tendências do atual Direito Internacional, no total 

de oito: a universalização, a regionalização, a institucionalização, a funcionalização, a 
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humanização, a objetivação, a codificação e a jurisdicionalização. São esses os modos pelos 

quais o direito das gentes tendia a evoluir no início do século, e continuam tendendo até os 

dias atuais, sendo compartilhados por diversos autores ao longo desse tempo, o que torna 

necessária sua análise mais aprofundada. 

 

2.1.2.1 Universalização 

 

Primeira das tendências citadas por MIRANDA (2000), a universalização está, 

antes de mais nada, “ligada ao Direito, à autodeterminação, ao excesso de todas as 

comunidades humanas, à autodeterminação quase sempre voltada à independência”. Segundo 

o autor, a antiga supremacia exercida pela América do Norte e pela Europa não se encontra 

com o mesmo poder, e isso acompanhou o Direito Internacional. Atualmente o Direito 

Internacional vem se difundido por toda a comunidade internacional, criando relações 

jurídicas entre Estados dos mais diversos, e tornando-se cada vez menos “euro-americano” e 

cada vez mais universal. 

 

2.1.2.2 Regionalização 

 

Outra tendência, que segundo o mencionado autor atenua a primeira, é a 

regionalização. Ela se manifesta com “a criação de espaços regionais por razões econômicas, 

políticas, estratégicas ou culturais” (MIRANDA, 2000, online), e com isso os países 

vizinhos encontram formas de cooperar e fortalecer tanto eles mesmos quanto a região. 

Apesar de aparentemente contradizer a primeira, na verdade a complementa, pois é 

manifestação da entrada do Direito Internacional em outros continentes além da América do 

Norte e Europa. 

 

2.1.2.3 Institucionalização 

 

Em seguida, vem a institucionalização. Tal tendência significa que o Direito 

Internacional deixou de ser um Direito das relações bilaterais ou multilaterais entre os 

Estados e passou a ser predominantemente presente em instituições internacionais, como a 

Organização das Nações Unidas, suas ramificações e suas agências internacionais, por 

exemplo. Esse fenômeno inclui o reconhecimento que as organizações internacionais são 

entidades autônomas, não vinculadas a Estados ou nações. 
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2.1.2.4 Funcionalização 

 

Depois, vem a funcionalização. Ela se relaciona com a institucionalização, pois o 

Direito Internacional cada vez mais perpassa “o âmbito das meras relações externas e entre 

os Estados e penetra cada vez mais, em quaisquer matérias” (MIRANDA, 2000, online), 

assumindo o papel de regular diversas áreas do cotidiano interno de um país, como a saúde, 

o trabalho e o meio ambiente. Além disso, a funcionalização vem atrelada à criação de 

organismos internacionais, tornando-os capazes de elaborar as normas que tutelam as 

referidas áreas, numa “espécie de ministérios internacionais que fazem o complemento dos 

ministérios nacionais” (MIRANDA, 2000, online). 

 

2.1.2.5 Humanização 

 

Em quinto lugar, e o que importa mais segundo MIRANDA (2000, online), está a 

humanização. É nessa tendência que essa área se torna, também, um Direito Internacional 

dos Direitos do Homem. As Convenções de Genebra, de 1949, e seus protocolos 

subsequentes, fizeram surgir um Direito Internacional dos Direitos do Homem, que traz a 

ideia de que a pessoa humana pode e deve ser defendida, em relação aos estrangeiros e 

também em relação ao próprio Estado do qual é nacional. Com a humanização do DIP “a 

soberania do Estado não pode prevalecer contra os direitos fundamentais da pessoa 

humana”. 

No mesmo sentido escreve ACCIOLY, CASELLA e SILVA (2012), ao dizer que o 

movimento mais relevante de evolução se faz no sentido da “humanização do direito 

internacional”, conceito desenvolvido por Cançado Trindade, “para resgatar a condição 

central do ser humano no direito internacional, mediante o surgimento e a consolidação de 

sistema internacional de proteção dos direitos fundamentais”. 

MIRANDA (2000) ainda cita três fases na criação e no desenvolvimento do 

Direito Internacional dos Direitos do Homem. A primeira é a da definição internacional ou 

da consagração internacional dos direitos do homem, com a Declaração Universal, que hoje 

é considerada um conjunto de princípios. A segunda fase, iniciada com a Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, consagra um direito de queixa, um direito de recurso, 

comunicação dos cidadãos contra o seu Estado perante as instâncias internacionais. Por fim, 

a terceira fase é a criação da Justiça Penal Internacional: “com a criação do Tribunal Penal 
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Internacional, o Direito Internacional dos Direitos do Homem desenvolve-se, concretiza-se, 

enriquece-se, alarga-se cada vez mais” (MIRANDA, 2000, online). 

 

2.1.2.6 Objetivação 

 

A sexta tendência é a objetivação, a superação do dogma voluntarista. O Direito 

Internacional traz agora “a proteção objetivista das normas dos tratados internacionais” 

(MIRANDA, 2000, online) conforme a Convenção de Viena sobre Direitos e Tratados de 

1969. A função objetiva das normas do Direito Internacional toma força com o 

desenvolvimento de todo um regime dos tratados internacionais no qual a vontade dos 

Estados é cada vez de menor importância. 

 

2.1.2.7 Codificação 

 

MIRANDA (2000, online) assevera ainda que “uma sétima característica é a 

codificação do Direito Internacional, obra importantíssima da Comissão de Direito 

Internacional, traduzida em inúmeros textos”. 

 

2.1.2.8 Jurisdicionalização 

 

A última tendência, então, é a jurisdicionalização, consequência natural de todas 

essas outras. O Direito Internacional dota-se de tribunais de variada natureza para resolverem 

as mais diversas questões e procura superar os regimes de cláusula facultativa, tendendo a 

evoluir para impor a jurisdição obrigatória. 

 

2.2 Vinculação dos entes aos tratados internacionais 

 

Para além da construção histórica e as perspectivas futuras do Direito 

Internacional, é necessário retomar a questão da coercibilidade das normas internacionais de 

caráter público, da obrigatoriedade de as respeitar e de as cumprir. Como surgiram a 

convicção e o reconhecimento pelos Estados de que os preceitos do Direito Internacional 

obrigam tanto interna quanto internacionalmente, devendo respeitar e exigir que se respeite, 

de boa-fé, tais normas? 
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Inicialmente retoma-se a ideia, contida na obra de DALLARI (2011), de que os 

Estados modernos são compostos de três elementos: território, povo e soberania. Ou seja, para 

existir no mundo dos fatos, um Estado precisa ter uma área física e um conjunto de pessoas 

que se subjuguem ao seu poder, à sua soberania. Soberania essa que o mencionado autor, após 

analisar os conceitos de outros teóricos, entende estar “sempre ligada a uma concepção de 

poder, pois mesmo quando concebida como o centro unificador de uma ordem está implícita a 

ideia de poder de unificação” (2011, p. 86). 

Mesmo que DALLARI (2011, p. 81) escreva: 

Daí a observação feita por Kaplan e Katzenbach, de que não há no Direito 
Internacional termo mais embaraçoso que soberania, parecendo-lhes que seu uso 
impreciso e indeterminado talvez deva-se ao fato de haver-se tornado um símbolo 
altamente emocional, sendo utilizado para conquistar simpatias em face das 
tendências nacionalistas que vem marcando nossa época. 
 

é necessário abordar tal conceito quando se busca discutir a relação entre a comunidade 

internacional e a comunidade interna de um país, a vinculação entre a ordem jurídica interna e 

a internacional. Se é um dos elementos formadores do Estado, precisa-se discutir em qual 

nível o surgimento do Direito Internacional afronta ou legitima tal soberania. 

Além disso, é necessário discutir como ocorre a vinculação e a integração a 

depender da teoria que o Estado parte adota, e convém distinguir os países que consagram o 

monismo jurídico e os que consagram o dualismo jurídico.  

De acordo com os ensinamentos de MAZZUOLI (2016 p. 102-103), um Estado 

adepto do monismo jurídico entende que “o Direito Internacional e o Direito interno são dois 

ramos do Direito dentro de um só sistema jurídico”, e assim as normas internacionais se 

aplicam diretamente no âmbito interno, sem necessidade de qualquer “transformação”. Isso 

também significa que o país se vincula de plano, tanto internacional como internamente, aos 

direitos e às obrigações estabelecidas nos tratados que assinar. 

Já para os Estados dualistas, o sistema internacional e o nacional são 

independentes e distintos, e “as fontes e normas do Direito Internacional (notadamente os 

tratados) não têm, para os dualistas, qualquer influência sobre questões relativas ao âmbito do 

Direito interno e vice-versa” (MAZZUOLI, 2016, p. 97). Assim, as normas de Direito 

Internacional obrigam o Estado na medida que ele se obrigou, no plano internacional, e para 

que um tratado internacional tenha eficácia no plano interno, é necessário que haja um 

processo de “adoção” ou “transformação”, que crie lei interna capaz de fazer valer as normas 

internacionais dentro do território do país que as assinaram. 

Aprofundando a discussão desse tema, SÜSSEKIND (2000. p. 202) entende que 
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nos países que consagram o monismo jurídico, a convenção ratificada constitui fonte 
formal de direito; nos que adotam o dualismo jurídico, a ratificação importa na 
obrigação de, no curso da vacatio legis […], legislar ou adotar outras medidas sobre 
o objeto da convenção [...], salvo se já vigorarem leis ou outros atos que tornem 
efetiva a aplicação das normas do tratado ratificado. As convenções não ratificadas 
[...] correspondem a fontes materiais de direito, porque suas normas exercem 
inquestionável influência na regulação da respectiva matéria, quer pela autoridade 
competente, quer pelos instrumentos da negociação coletiva. 
 

Dessa forma, quando um tratado internacional é elaborado, respeitadas as fases de 

negociação, assinatura, ratificação pode então entrar em vigor e produzir efeitos jurídicos, 

seguindo a forma e a data prevista no instrumento, como prevê os art. 1 e 2 da Convenção de 

Viena. Os instrumentos ratificados então vinculam todos os entes que o ratificaram, 

imediatamente no plano internacional e de formas variadas no plano interno, a depender da 

teoria adotada pelo Estado. Já os instrumentos que passam a vigorar no plano internacional, 

quando não ratificados pelos Estados, ainda os obrigam como fonte material de direito, e 

dessa forma também os vinculam. 

Ainda, PORTELA (2017, p. 105-106) divide o fenômeno para as convenções 

bilaterais e multilaterais, nos seguintes termos: 

Nos tratados bilaterais, a entrada em vigor vai depender de que ambas as partes 
ratifiquem o ato e troquem informações a respeito entre si. Essa troca pode ser feita 
por um dos dois procedimentos seguintes: a notificação da ratificação e a troca dos 
instrumentos de ratificação. 
[...] a entrada em vigor dos tratados multilaterais no âmbito internacional obedece a 
um procedimento diferente, definido, sobretudo, pela prática dos Estados nas 
relações internacionais, a qual é refletida nos textos dos atos internacionais. 
Em primeiro lugar, existe a figura do depositário, que é indicado pelos Estados 
negociadores dentro do tratado ou por outra forma e que pode ser “um ou mais 
Estados, uma organização internacional ou o principal funcionário administrativo 
dessa organização” (Convenção de Viena de 1969, art. 76). 
[...]. Em segundo lugar, a prática internacional criou a exigência de que o acordo 
multilateral necessite apenas de um número mínimo de ratificações para entrar em 
vigor. Tal número é estabelecido na própria negociação e é consagrado no próprio 
texto do tratado, variando, portanto, entre os atos internacionais. Atingido esse 
número, o tratado fica apto a gerar efeitos jurídicos, mas apenas para os entes que já 
o ratificaram, passando a valer para os demais Estados apenas na medida em que 
estes o ratifiquem. 
 

Assim, com a entrada em vigor, o tratado passa a ter “aplicabilidade plena (ou 

seja, força obrigatória) entre as partes contratantes; significa que o compromisso já tem todas 

as condições de ser juridicamente exigível, nos termos e sob as condições por ele próprio 

estabelecidos” (MAZZUOLI, 2014, p. 209). É nesse momento, também, que começam a ser 

produzidos os efeitos jurídicos sobre os países. 

 

2.2.1 Efeitos da vinculação aos tratados internacionais 

 



26 

Sobre as partes, os países e as organizações signatários dos instrumentos, 

MAZZUOLI (2014, p. 238-241) divide os efeitos entre externos, sobre as relações 

estabelecidas entre as partes, no que o tratado “obriga as partes em suas relações recíprocas e 

o seu não cumprimento acarreta a responsabilidade internacional do Estado faltoso”, e 

internos, que são os produzidos na própria ordem jurídica do Estado, e variam com a 

diversidade de ordenamentos. No mesmo tema, REZEK (2011, p. 103-104) assevera que “o 

tratado, embora produzido em foro diverso das fontes legislativas domésticas, não se 

distingue, enquanto norma jurídica, dos diplomas legais de produção interna”, então pode 

produzir efeitos tanto para pessoas de direito público quanto para pessoas jurídicas de direito 

privado e indivíduos, “tudo se resumindo em buscar no teor de cada um daqueles, como de 

cada uma destas, o exato perfil de seus destinatários”. 

Quanto aos entes que não figuram entre as partes dos tratados, a Convenção de 

Viena de 1969, no seu art. 34, determina que “um tratado não cria obrigações nem direitos 

para um terceiro Estado sem seu consentimento”. Não obstante, no atual cenário 

internacional, essa disposição não é absoluta. A doutrina, aqui materializada principalmente 

por MAZZUOLI (2014) e REZEK (2011), divide os efeitos sobre terceiros em difusos, 

aparentes, e de previsão de direitos e de obrigações para terceiros. 

O efeito difuso trata do reconhecimento de uma situação jurídica objetiva. Se um 

tratado cria uma nova situação jurídica, como por exemplo mudanças fronteiriças, cria-se 

também a obrigação para a comunidade internacional de reconhecer a nova realidade criada. 

Entretanto, é importante ressaltar que na comunidade internacional, nas palavras de REZEK 

(2011, p. 110), “a soberania dos atores permite a cada um deles o eventual não 

reconhecimento da situação que se pretende jurídica e objetiva”. 

O efeito aparente, também denominado efeito de fato de repercussão das 

consequências de um tratado, significa que um terceiro é afetado por um tratado - 

normalmente bilateral - por ter se vinculado a uma das partes por um tratado anterior. Esse 

tratado atinge terceiros como simples fato, e não como uma norma jurídica. 

Há ainda os efeitos de atribuir direitos e obrigações a terceiros, que podem 

acontecer quando um Estado não tem a possibilidade de ser parte no tratado, e que têm 

natureza jurídica, sendo disciplinados nos arts. 35 a 38 da Convenção de Viena. Nesse caso, é 

necessário que todas as partes tenham a intenção de produzir esses efeitos, e que o terceiro 

ente, que também pode ser uma organização internacional, aceite essa produção. A atribuição 

de obrigações ocorre não com a existência do tratado, mas com a manifestação expressa e 
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escrita do terceiro, o que cria uma situação de “quase-parte” no tratado. Já na concessão de 

direitos, o consentimento do terceiro é presumido, até indicação do contrário. 

Além desses efeitos, o art. 38 da Convenção de Viena ainda traz a seguinte 

disposição: 

Nenhuma das disposições dos artigos 34 a 37 se opõe a que uma norma enunciada 
num tratado se torne obrigatória em relação a terceiros Estados ou terceiras 
organizações internacionais como norma consuetudinária de direito internacional, 
reconhecida como tal. 
 

Assim, há a possibilidade de vincular terceiros às convenções firmadas se a regra 

estabelecida acabar se mostrando um costume internacional. Nesse caso, o que obriga não é o 

tratado em si, mas o costume, porque nisso se transforma a partir de reiteradas práticas que 

criam precedentes. 

Por fim, existindo autorização para vincular entes, países ou organizações, que 

não tenham ratificado os tratados internacionais nem com eles aquiescido expressa ou 

tacitamente, é de se questionar em qual grau – se há algum, de fato – vinculam-se às 

convenções elaboradas no âmbito de organizações internacionais os países-membros destas, 

mas que não ratificaram o instrumento. 

Como bem se observa no cenário internacional, exemplificativamente em casos 

que serão estudados no tópico 4, vem se desenvolvendo a tendência de exigir dos países-

membros de uma organização que cumpram as convenções firmadas no âmbito das 

organizações internacionais que fazem parte, mesmo que não as tenham assinado nem 

ratificado no plano jurídico interno. Tal iniciativa já foi exercida tanto por entidades internas 

do país em questão, quanto pelas próprias organizações internacionais, mas não apresenta 

fundamento legal explícito. 

De fato, se já não há um organismo supraestatal que possa coagir de forma 

absoluta um país a cumprir um tratado internacional ao qual este se obrigou, e a soberania do 

Estado garante que somente ele pode decidir o que vale e o que não vale para o seu povo e seu 

território, bem como a forma de agir tanto interna quanto externamente, o que pode obrigar 

um Estado a cumprir uma norma que não foi ao menos aceita por ele expressamente? 

O que se presume, até o momento, é que se um país se vincula voluntariamente a 

uma organização internacional que possui um fim específico, como é o caso da Organização 

Internacional do Trabalho, por exemplo, esse país se vincula também aos princípios e às 

diretrizes que este defende e pode ser demandado a cumprir com as normas criadas a partir 

destas bases, e que vinculam os outros países-membros, mesmo que não tenha aquele 

aquiescido expressamente para isso. 
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Portanto, é assim que se define as formas pelas quais um ente pode estar 

vinculado a um tratado internacional. Tanto há a possibilidade de ser parte do instrumento, 

como pode ser um terceiro afetado por ele, presumidamente ou com sua concordância, pode 

ser exigido se a disposição se tornar um costume internacional, e pode ainda ser obrigado a 

cumprir determinações internacionais o país que, mesmo não assinando e ratificando 

determinada convenção, compõe o quadro de membros da organização responsável pelo 

documento, e assim indiretamente concorda com o que foi discutido e aprovado pelos seus 

iguais. 

 

2.3 Consequências do descumprimento dos tratados internacionais 

 

Dando continuidade ao estudo da eficácia do Direito Internacional Público, faz-se 

necessário o estudo das consequências a serem aplicadas nas hipóteses de descumprimento 

dos tratados internacionais, uma vez que essas disposições também manifestam aspectos 

dessa eficácia. Tais consequências encontram-se espalhadas pelo ordenamento jurídico 

internacional e podem ser classificadas, para melhor compreensão do conteúdo, da forma a 

seguir utilizada. 

 

2.3.1 Previstas na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 

 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1986, é a norma que traz 

as principais disposições de cunho geral sobre os tratados internacionais. Segundo esta, 

existem diversas consequências que podem ser aplicadas no caso de uma das partes de um 

tratado internacional violar as disposições estabelecidas no instrumento. No art. 60, há a 

previsão da “cessação da vigência de um tratado ou suspensão da sua aplicação como 

consequência da sua violação” por alguma das partes, com as seguintes possibilidades: 

1. Uma violação substancial de um tratado bilateral, por uma das partes, autoriza a 
outra parte a invocar a violação como motivo para pôr fim ao tratado ou para 
suspender a sua aplicação no todo ou em parte. 
2. Uma violação substancial de um tratado multilateral, por uma das partes, autoriza: 
a) As outras partes, agindo de comum acordo, a suspender a aplicação do tratado 
total ou parcialmente ou a pôr fim à sua vigência: 
i) Seja nas relações entre elas e o Estado ou a organização da violação; 
ii) Seja entre todas as partes; 
b) Uma parte, especialmente atingida pela violação, a invocá-la como motivo de 
suspensão da aplicação do tratado, no todo ou em parte, nas relações entre ela 
própria e o Estado ou a organização internacional autor da violação; 
c) Qualquer outra parte, salvo o Estado ou a organização internacional autor da 
violação, a invocar a violação como motivo para suspender a aplicação do tratado, 
no todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se este tratado for de tal natureza que 
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uma violação substancial das suas disposições, por uma parte, modifique 
radicalmente a situação de cada uma das partes quanto à execução ulterior das suas 
obrigações emergentes do tratado. 
3. Para os fins deste artigo, constituem violação substancial de um tratado: 
a) A rejeição do tratado não autorizada pela presente Convenção; ou 
b) A violação de uma disposição essencial para a realização do objeto ou do fim do 
tratado. 
4. Os números precedentes não prejudicam nenhuma disposição do tratado que seja 
aplicável em caso de violação. 
5. Os nos 1 e 3 não se aplicam às disposições relativas à proteção da pessoa humana 
contidas nos tratados de natureza humanitária, nomeadamente às disposições que 
proíbem toda a forma de represália sobre as pessoas protegidas pelos referidos 
tratados. 
 

Assim, ocorrendo a violação de um tratado bilateral, contanto que seja 

substancial, é facultado à parte prejudicada finalizar ou suspender o tratado, em todo ou em 

parte. Já se tal violação ocorrer no âmbito de um tratado multilateral, as demais partes podem, 

de comum acordo, encerrar a vigência ou suspender total ou parcialmente, em relação a todos 

ou à parte violadora, ou ainda pode uma parte isoladamente invocar a violação para suspender 

o tratado. Todas as situações devem seguir os trâmites do art. 65 da mesma Convenção. 

Essas consequências previstas, por terem caráter geral, não excluem outros 

procedimentos e penalidades a serem aplicados por previsão específica no próprio tratado 

internacional elaborado, na ocasião de seu descumprimento por alguma das partes. 

 

2.3.2 Aplicadas pelos tribunais internacionais 

 

Para além das disposições gerais previstas na Convenção de Viena de 1986, no 

intuito de concretizar a antiga busca pela justiça universal, têm sido criados tribunais 

internacionais para tutelar as situações nas quais os Estados cometam os chamados “atos 

internacionalmente ilícitos”3. Com isso, as organizações internacionais criam tribunais a elas 

vinculados, destinados a julgar os Estados e os nacionais que tenham desrespeitado as 

obrigações assumidas internacionalmente. 

A Corte Internacional de Justiça, exemplo desses tribunais, foi instaurada 

juntamente com a própria ONU, e é referida no art. 92 da Carta das Nações Unidas como 

“órgão judicial principal” desta. Ainda, segundo TRINDADE (2013, p. 18-19), 

A CIJ é dotada de funções tanto contenciosa como consultiva. No exercício da 
primeira, dirime controvérsias internacionais submetidas ao seu conhecimento pelos 
Estados litigantes. [...] a CIJ também exerce a função consultiva, mediante a emissão 

                                                 
3 “Atos internacionalmente ilícitos” são definidos por RESENDE (2004, p. 345) como “o comportamento 
consistente em uma ação ou omissão é atribuível ao Estado, em consonância com o direito internacional”, que 
“constitui violação de uma obrigação internacional”. 
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de Pareceres, sobre questões jurídicas, a ela solicitados pelos organismos habilitados 
a fazê-lo pela Carta das Nações Unidas e por seu próprio Estatuto (artigo 65). 
 

Outros exemplos são os tribunais internacionais de direitos humanos, nos quais os 

Estados podem ser requeridos por violações aos tratados de direitos humanos aos quais se 

comprometeram no passado. Eles podem ser requeridos não apenas pelos outros Estados e 

organismos internacionais que fazem parte do tratado, mas também pelos indivíduos que 

tiveram seus direitos desrespeitados no caso concreto. Vale ressaltar que o próprio Brasil já foi 

condenado diversas vezes pelo Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, como 

exemplificam os casos Damião Ximenes, Maria da Penha e Gomes Lundt, nos quais o país foi 

condenado a reparar as vítimas e mudar a postura nacional em relação aos desrespeitos que 

vinham sendo reiteradamente cometidos. 

Os tribunais penais internacionais visam também tutelar as situações de 

desrespeito aos direitos humanos internacionalmente consagrados, porém em outra 

perspectiva. No entender de TRINDADE (2013, p. 31), “aqui o indivíduo também irrompe 

como sujeito do Direito Internacional, em sua subjetividade já não ativa (como perante os 

tribunais internacionais de direitos humanos), mas também passiva (diante dos tribunais 

penais internacionais contemporâneos)”. Desse modo, são julgados os indivíduos que atuaram 

contra os direitos humanos de uma forma que atingisse a comunidade internacional, 

pertencentes aos Estados que assumiram tais compromissos. 

 

2.3.3 Previstas pelas organizações internacionais temáticas 

 

Além dessas formas de lidar com os descumprimentos dos tratados internacionais, 

existem ainda mecanismos previstos nas constituições das agências da ONU e de outros 

organismos internacionais, atendendo às especificidades das matérias e dos objetivos 

abrangidos por cada órgão. 

Cada entidade, ao elaborar suas normas, pode também definir um sistema de 

controle da aplicação destas, de forma que consiga monitorar e regularizar a atuação de seus 

membros, buscando sempre a conformidade com as diretrizes traçadas pela organização. À 

exemplo da Organização Internacional do Trabalho, que será mais profundamente analisada 

no tópico 3.4.3 a seguir, existem diversos mecanismos a serem aplicados no caso concreto. 

Processos contenciosos ou provocados, a exemplo do sistema da ONU, e ainda seu 

procedimento regular ou permanente de fiscalização possibilitam a aplicação de sanções 

morais aos violadores das Convenções, além de poderem determinar que o país tome 
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determinadas atitudes, a fim de se amoldar à conduta internacional e garantir a observância 

dos compromissos para os quais se obrigou. 

Levando em consideração todas as possibilidades aqui abordadas, percebe-se que 

são das mais diversas as consequências do descumprimento de um tratado internacional pela 

parte que se comprometeu a isto. Começando pela extinção ou suspensão dos tratados, 

passando por julgamentos em tribunais internacionais que aplicam penas culminando em 

procedimentos típicos das agências especiais que podem aplicar sanções morais e determinar 

a adoção de medidas, as consequências a serem aplicadas dependem da violação operada no 

caso concreto, da entidade a qual pertencia a convenção violada e das possibilidades 

visualizadas após a violação. 

Partindo desse referencial teórico, cabe agora analisar mais a fundo a situação no 

âmbito da OIT, que é a principal materializadora do Direito Internacional do Trabalho, 

perquirindo o objetivo de entender como funciona o cumprimento das normas internacionais 

do trabalho, e de como se encontra o Brasil nesse contexto. 
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3 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

 A Organização Internacional do Trabalho - OIT, é uma agência das Nações 

Unidas, responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, e que 

tem estrutura tripartite, na qual representantes de governos, de organizações de empregadores 

e de trabalhadores de 187 Estados-membros participam em situação de igualdade das suas 

diversas instâncias4. 

 

3.1 Surgimento e evolução da OIT 

 

Idealizada num contexto de evolução do Direito Internacional do Trabalho, 

iniciado nas revoluções francesa e industrial, juntamente com o fortalecimento do movimento 

sindical por Robert Owen no início do século XIX e a defesa da tese da internacionalização 

das normas de proteção ao trabalho, mais ao fim do século, o processo que culminou na 

elaboração da OIT relatado por SÜSSEKIND (2000) passou também pela “Primeira 

Internacional” - Assembleia Internacional dos Trabalhadores criada por Marx e Engels em 

1864 -, pelo Congresso Internacional Operário de 1884, pela Conferência de Berlim de 1890, 

pelo Congresso Internacional de Legislação de Trabalho de 1897 e ainda pelas Conferências 

de Berna de 1906 até o início da Primeira Guerra Mundial, bem como pelas ações sindicais 

desenvolvidas durante a guerra visando incluir as normas de proteção aos trabalhadores no 

futuro Tratado de Paz. 

Nas negociações de paz ao final da Primeira Guerra Mundial, foi elaborado o 

Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que na sua Parte XIII fundou a OIT e estabeleceu os 

artigos que foram depois transplantados para sua primeira Constituição. A Organização foi 

fundada antes mesmo do surgimento da ONU, e à época era vinculada à Sociedade das 

Nações. Esta primeira Carta ainda foi emendada em 1922, 1934 e 1945, até ser reformada 

totalmente pela atual Constituição, de 1946, que começou a viger em 20 de abril de 1948.  

De acordo com as informações registradas por SÜSSEKIND (1994), a 

mencionada revisão da Constituição ocorrida em 1946 teve como causas a criação das Nações 

Unidas, a aprovação da Carta de São Francisco e o acordo ONU-OIT5, que culminaram no 

                                                 
4 Informações disponíveis em <https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/hist%C3%B3ria/lang--pt/index.htm> e 
<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>. Acessos em 30 out. 2018. 
5 Em seu art. 57, a Carta assinada em New York (1946) dispõe: 
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reconhecimento expresso da independência jurídico-institucional da Organização 

Internacional do Trabalho: 

[...] ela é uma pessoa jurídica de direito público internacional, de caráter 
permanente, constituída de Estados, que assumem, soberanamente, a obrigação de 
observar as normas constitucionais da organização e das convenções que ratificam, 
integrando o sistema das Nações Unidas como uma das suas agências 
especializadas. A OIT é uma associação de Estados, mas não uma entidade 
supraestatal; e, como acentuou Plá Rodriguez [1965, p. 209], “possui uma 
composição tripartite que impede sua inclusão em qualquer categoria jurídica 
conhecida antes da sua criação”. (SÜSSEKIND, 1994, p. 19) 

 
De fato, essa composição tripartite, adotada desde sua instituição, manifesta-se em 

quase todos os órgãos colegiados, a não ser as que dizem respeito a questões específicas 

técnicas, jurídicas ou de governo. Ou seja, tanto a estrutura permanente da Organização - 

Conferência Geral, Conselho de Administração e Repartição Internacional do Trabalho (art. 2 

da Constituição da OIT) - quanto o Tribunal Administrativo e as Conferências Regionais 

apresentam composição tripartite. 

Assim, a regra é que os órgãos da OIT sejam compostos de representantes de 

governos, de associações sindicais de trabalhadores e de organizações de empregadores, e a 

comunidade internacional converge no sentido de entender que foi essa composição que 

trouxe força, autoridade e ainda permitiu a continuidade da Organização ao longo dos anos. 

Para além, essa configuração se expandiu para os planos nacionais, segundo SÜSSEKIND 

(2000, p. 150), com influência também da Recomendação nº 113 (1960), e em muitos países 

“representantes de empregadores e trabalhadores integram tribunais do trabalho, conselhos de 

administração [...], etc., colaborando ou sendo consultados, tanto na aplicação de normas 

internacionais como na preparação e execução dos projetos de cooperação técnica”.  

Nesse sentido, ainda foram editadas a Resolução sobre o “reforço do 

tripartidarismo nas atividades da OIT” em 1971 e a Convenção nº 144 em 1976. Essa última, 

em seu art. 2º, §1º, obriga os Estados que a ratificaram a “pôr em prática procedimentos que 

assegurem consultas efetivas, entre os representantes do governo, dos empregadores e dos 

trabalhadores, sobre os assuntos relacionados com as atividades da Organização Internacional 

do Trabalho a que se refere o artigo 5, parágrafo 1º”. 

Importante ainda ressaltar que essa composição tripartite, apesar de democratizar 

a discussão das matérias de trabalho, não é feita de forma equitativa. Analisando a estrutura 

permanente, por exemplo, a Constituição de 1946 define que na Conferência Geral cada 

                                                                                                                                                         
“As Nações Unidas reconhecem a Organização Internacional do Trabalho como um organismo especializado, 
competente para empreender a ação que considere apropriada, de conformidade com seu instrumento básico, 
para o cumprimento dos propósitos nele expostos.” 
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Estado é representado por quatro delegados, dois do governo, um dos empregadores e um dos 

trabalhadores (art. 3º, §1º), o Conselho de Administração é composto por 56 representantes, 

28 dos governos, 14 dos empregadores e 14 dos trabalhadores (art. 7º, §1º) e a Repartição 

Internacional do Trabalho terá sua composição estabelecida pelo Conselho. 

 

3.1.1 Constituição da OIT  

 

Comentada a evolução, é preciso também abordar a atual Constituição da 

Organização Internacional do Trabalho, reformulada em 1946 e que, juntamente à Declaração 

de Filadélfia, define toda sua organização (capítulo I), seu funcionamento (capítulo II), bem 

como disposições gerais (capítulo III) e diversas (capítulo IV), além dos objetivos e princípios 

da instituição (anexo), possibilitando a existência e a manutenção da Organização como é 

concebida hoje. 

O primeiro capítulo cria a OIT, define os Estados-membros e os critérios para 

acrescentar outros, fazendo também previsão de obrigações e faculdades destes, estabelece a 

estrutura permanente da Organização – Conferência Geral, Conselho de Administração e 

Repartição Internacional do Trabalho – e também a composição e os regramentos gerais 

desses órgãos. Além disso, são previstas algumas faculdades da OIT, para colaborar com 

outras organizações internacionais e incluir a própria ONU em planejamentos financeiros e 

orçamentários. 

O segundo capítulo traz os trâmites necessários para a realização da Conferência 

Geral e para a aprovação de convenções e recomendações, que são de sua competência. Há 

também os procedimentos dos sistemas de controle da aplicação das Convenções, consistente 

no sistema Regular de Supervisão, das Reclamações e nas Queixas. 

O terceiro capítulo engloba disposições gerais, que vão desde ações necessárias 

após a ratificação de uma convenção, formulação de declarações e aceitação de obrigações 

por Estados-membros, passando por formas de emendas à Constituição e questões de 

interpretação das Convenções, chegando por fim na possibilidade da criação de conferências e 

organizações internacionais com os mesmos objetivos da OIT. 

O quarto e último capítulo traz disposições diversas, pertinentes à pessoa jurídica 

da OIT, à personalidade e à capacidade que necessita, além de privilégios e imunidades 

necessárias a consecução dos seus fins. 

Não menos importante é a Declaração de Filadélfia, aprovada como anexo à 

Constituição da OIT de 1946. Esta Declaração define os itens e objetivos da Organização 
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Internacional do Trabalho, bem como os princípios que devem inspirar a política dos seus 

Membros. Os princípios fundamentais da Organização são - principalmente - os seguintes: “o 

trabalho não é uma mercadoria”; “a liberdade de expressão e de associação é uma condição 

indispensável a um progresso ininterrupto”; “a penúria, seja onde for, constitui um perigo para 

a prosperidade geral”; “a luta contra a carência, em qualquer nação, deve ser conduzida com 

infatigável energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os 

representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade, com os dos 

Governos, e tomem com eles decisões de caráter democrático, visando o bem comum” (I). 

Em outras disposições, a Declaração afirma que “a realização de condições que 

permitam o exercício de tal direito deve constituir o principal objetivo de qualquer política 

nacional ou internacional” (II, b) e que “no desempenho das funções que lhe são confiadas, a 

OIT tem capacidade para incluir em suas decisões e recomendações quaisquer disposições 

que julgar convenientes, após levar em conta todos os fatores econômicos e financeiros de 

interesse” (II, e), e por fim proclama que a OIT tem a obrigação de auxiliar as Nações do 

Mundo na execução de programas que visem situações favoráveis ao emprego digno e 

satisfatório. 

 

3.1.2 Atuação da OIT 

 

Outro tema que merece atenção são as áreas de atuação da OIT, definidas no seu 

surgimento e durante sua evolução, sendo previstas em diversos documentos. O preâmbulo6 

tanto do Tratado de Versalhes quanto da primeira Constituição da OIT traz o principal 

objetivo a ser perseguido pela Organização: a paz mundial, que segundo aquele “não pode ser 

fundada senão sobre a base da justiça social”. Esse preâmbulo também ressaltava a tríplice 
                                                 
6 O preâmbulo do Tratado de Versalhes e da Constituição da OIT de 1919, mantido com pequenas alterações na 
Constituição de 1946, ressaltava a tríplice justificação do Direito do Trabalho, humanitária, política e econômica, 
in verbis: 
“Considerando que a Sociedade das Nações tem por objetivo estabelecer a paz universal e que tal paz não pode 
ser fundada senão sobre a base da justiça social; em atenção a que existem condições de trabalho que implicam 
para um grande número de pessoas em injustiça, miséria e privações, que origina tal descontentamento que a paz 
e a harmonia universais correm perigo; em vista de que é urgente melhorar essas condições (por exemplo, no que 
concerne à regulamentação das horas de trabalho, à fixação de uma duração máxima da jornada e da semana de 
trabalho, ao aproveitamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia de um salário que assegure 
condições convenientes de existência, à proteção dos trabalhadores contra as enfermidades gerais ou 
profissionais e os acidentes resultantes do trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, às 
pensões de velhice e de invalidez, a afirmação do princípio da liberdade sindical, à organização do ensino 
profissional e técnico e outras medidas análogas); - tendo presente que a não adoção por uma nação qualquer de 
um regime de trabalho realmente humanitário é um obstáculo aos esforços das demais desejosas de melhorar a 
sorte dos trabalhadores nos seus próprios países; - as Altas Partes Contratantes, movidas por sentimentos de 
justiça e humanidade, assim como pelo desejo de assegurar uma paz duradoura e mundial, convencionam o que 
segue.” 
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justificação do Direito do Trabalho, que é humanitária, política e econômica. 

No mesmo contexto, diversos autores ressaltam a prática do “dumping social” 

como um dos temas principais que geraram a própria estrutura da OIT, fazendo com que suas 

normas busquem, essencialmente, a evitar e combater7. O dumping social consiste na “prática 

de certos Estados em explorar o trabalhador, desrespeitando padrões trabalhistas mínimos 

internacionalmente consagrados, afim de conseguir competitividade no mercado internacional 

na produção de bens a um custo final muito mais baixo que o normal” (MAZZUOLI, 2016, p. 

1111), mas também é correto “identificar por meio da mesma configuração a adoção de 

práticas ilegais para a obtenção de vantagem econômica no mercado interno” (SOUTO 

MAIOR et al., 2014, p. 10). 

Analisando em conjunto as ações e normas da OIT, e especificamente os casos 

estudados no tópico 4, percebe-se sua atuação, desde a concepção, no sentido de consagrar 

internacionalmente padrões mínimos garantidores do trabalho decente e fazê-los observar 

pelos Estados-membros. 

O referido “trabalho decente” é um conceito comumente utilizado no âmbito do 

Direito Internacional do Trabalho e da OIT, podendo ter diversos significados, mais 

abrangente ou mais específico, a depender do objetivo buscado e do caso concreto. Em linhas 

gerais, a Organização (1999 apud OIT, 2005, p. 17) assim o define:  

trabalho decente é um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em 
condições de liberdade, eqüidade e segurança, e que seja capaz de garantir uma vida 
digna. Trata-se, portanto, do trabalho que permite satisfazer às necessidades pessoais 
e familiares de alimentação, educação, moradia, saúde e segurança. É também o 
trabalho que garante proteção social nos impedimentos de seu exercício 
(desemprego, doença, acidentes, entre outros), assegura renda ao chegar à época da 
aposentadoria e no qual os direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras 
são respeitados. 

 

3.1.2.1 OIT no Brasil 

 

Focando na realidade do Brasil, a história da atuação da OIT é antiga. Sendo 

membro fundador da Organização, desde 1919, o país abriu em 1950 o primeiro escritório da 

OIT na América Latina. Nesse contexto histórico, também, destaca-se a atuação da 

Organização no sentido de proteger os trabalhadores brasileiros contra o dumping social, com 

incentivos para a implantação dos padrões mínimos trabalhistas na legislação nacional. 

Além disso, o Brasil esteve entre os seis primeiros países a receber em 1992 o 

Programa para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) da Organização Internacional do 

                                                 
7 Nesse sentido, ver MIROLO, R. R.; SANSINENA, P. J., 2010 e MAZZUOLI, 2016. 
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Trabalho, e também fortemente atuou para a eliminação do trabalho forçado e da 

discriminação no local de trabalho. 

Em relatório divulgado pela OIT (2009), foi constatado que o Brasil alcançou 

importantes avanços na promoção do trabalho decente no período de 1992 a 2007, 

principalmente nas áreas de inserção das mulheres no mercado de trabalho, formalidade, 

previdência social e trabalho infantil, de acordo com indicadores também apontados no 

documento. Atualmente, a Organização lista desafios chave no mercado de trabalho nacional, 

com a perda de empregos formais, a desigualdade salarial entre brancos e negros e a 

dificuldade de inserção de jovens e pessoas com deficiência (OIT, 2016). 

Portanto, pensando na reunião dos objetivos já comentados no tópico 3.1, contidos 

no preâmbulo, nas declarações e em outros documentos, e querendo dar continuidade às 

conquistas já alcançadas, foram discutidas perspectivas para o futuro do trabalho no Brasil, 

por diálogos tripartites (OIT, 2018), e foram pontuados desafios para a regulamentação e a 

governança no desenvolvimento sustentável. Nesse cenário, a OIT, que busca a paz e a justiça 

social por meio do trabalho decente, define o Marco de Assistência da ONU para o 

Desenvolvimento (UNDAF) no Brasil de 2017 a 2021 como a ação que “incorporará o 

trabalho decente como resultado a ser alcançado e condição essencial para redução das 

desigualdades no país”, em conjunto com Parcerias público-privadas, fóruns e instâncias 

colegiadas (OIT, 2016, p. 4). 

 

3.2 Normas Internacionais do Trabalho 

 

 Nos termos da própria OIT (online), as normas internacionais do trabalho 

consistem em convenções, protocolos, recomendações, resoluções e declarações, das quais 

compete a elaboração, adoção, aplicação e promoção. Todos estes instrumentos são discutidos 

e adotados pela Conferência Internacional do Trabalho - CIT, órgão máximo de decisão da 

OIT, que se reúne uma vez por ano. De acordo com o NORMLEX8, sistema da OIT que 

compila todas as normas já editadas, até hoje foram adotados 400 instrumentos, sendo 189 

convenções, 6 protocolos e 205 recomendações. 

Em inglês, essas normas são chamadas de “international labour standards” e 

trazem um sentido, além de normas internacionais, de padrões, níveis de qualidade mínimos a 

serem observados nas relações de trabalho em todo o mundo. Em publicação realizada pela 

                                                 
8 Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::>. Acesso em: 31 out. 
2018. 
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própria OIT em 2014 - em inglês International Labour Organization (ILO) - a entidade 

afirma que essas normas, esses padrões, têm como objetivo promover oportunidades para 

mulheres e homens obterem trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade. Nessa obra, a Organização ainda reconhece que as normas 

internacionais do trabalho são essenciais na atual economia globalizada, por assegurarem que 

o crescimento da economia global proporcione benefícios para todos. 

As convenções e os protocolos são, ambos, tratados internacionais que definem os 

patamares mínimos a serem observados e implementados pelos países que os assinam. O 

protocolo atua como atualização e reforço das obrigações assumidas em convenções, de forma 

que os objetivos do instrumento inicial sejam atingidos. No âmbito da OIT (online), a 

ratificação de uma convenção ou um tratado “por qualquer um de seus 187 Estados-Membros 

é um ato soberano e implica sua incorporação total ao sistema jurídico, legislativo, executivo 

e administrativo do país em questão, tendo, portanto, um caráter vinculante”. 

As recomendações, apesar de figurarem no conjunto de normas internacionais do 

trabalho, não têm caráter vinculante em termos legais e jurídicos. Na maioria dos casos, uma 

recomendação “complementa uma convenção, propondo princípios reitores mais definidos 

sobre a forma como esta poderia ser aplicada”, mas, em outros momentos, são elaboradas as 

recomendações autônomas, que “não estão associadas a nenhuma convenção, e que podem 

servir como guias para a legislação e as políticas públicas dos Estados-Membros” (OIT, 

online). Apesar de não instituírem obrigações formais para os Estados-membros, 

SÜSSEKIND (2000, p. 202) entende que essas normas são fontes materiais de direito para o 

ordenamento interno dos países. Das 205 recomendações já editadas pela OIT, desde 1919 até 

2017, existem as que versam sobre segurança, saúde, maternidade, modalidades específicas de 

trabalho, desemprego e os mais variados temas. 

Mesmo que não criem obrigações, em regra, SÜSSEKIND (2000. p. 195-196) 

ensina que, segundo o art. 19, §6º, da Constituição da OIT, “os Estados-membros têm a 

obrigação de submeter, no prazo máximo de 18 meses, a recomendação, à autoridade que, de 

acordo com seu direito interno, for competente para legislar ou adotar outras medidas” e, 

independente da atitude tomada, deve-se comunicar à Repartição Internacional do Trabalho - 

RIT periodicamente acerca da situação da legislação e da efetiva aplicação dos assuntos 

tratados, “indicando em que medida está sendo observada ou pretende aplicá-la e, se for o 

caso, as modificações que considera necessárias para adotar suas disposições”. 

Já as resoluções também tratam de matérias específicas, mas, diferentemente das 

recomendações, representam pautas destinadas a orientar os Estados-Membros e a própria 
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Organização nesses temas.  

Por outro lado, as declarações são feitas para contribuírem para a criação de 

princípios gerais de direito internacional. Algumas das principais declarações já elaboradas 

são a Declaração de Filadélfia, que foi aprovada juntamente com a Constituição da OIT de 

1946 e é, segundo seu próprio título, relativa aos “fins e objetivos da Organização 

Internacional do Trabalho”, e também a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho, que contém o compromisso dos Estados-Membros de respeitar, 

promover e aplicar um patamar mínimo de princípios e direitos no trabalho, reconhecidos 

como fundamentais para o desenvolvimento sustentável. 

Tanto as resoluções quanto as declarações, mesmo que não tenham o mesmo 

caráter vinculante das convenções e dos protocolos, criam para os Estados-Membros o dever 

de responder à OIT quanto às iniciativas e medidas tomadas para promover seus fins e 

princípios.  

 

3.2.1 Convenções e protocolos 

 

Faz-se, aqui, um estudo mais aprofundado das convenções e dos protocolos da 

OIT que, por serem as formas de materialização dos tratados internacionais idealizados por 

essa Organização, apresentam também o maior poder de coerção e disciplina que se pode 

aplicar a um Estado soberano membro da comunidade internacional. 

Como todos os tratados internacionais, essas espécies de normas internacionais do 

trabalho precisam, para sua formação, passar pelas fases de negociação, adoção e autenticação 

do texto, e depois pela expressão de consentimento das partes, seja por assinatura ou adesão, 

com a confirmação interna dada por meio da ratificação (MAZZUOLI, 2014). No âmbito da 

OIT, a atividade normativa das convenções, e também das recomendações, compete à 

Conferência Internacional do Trabalho, como assembleia geral da OIT, e acontece pelo menos 

uma vez ao ano. 

O processo de aprovação e incorporação de uma Convenção ou Protocolo é 

previsto em linhas gerais pela Constituição da OIT, e se inicia com a colocação do tema em 

pauta, na ordem do dia da sessão da Conferência Geral, pelo Conselho de Administração da 

OIT (art. 14, §1º). Se a proposta do tema for aceita pela Conferência, ela ainda deverá decidir 

se será efetivada por meio “a) de uma convenção internacional; b) de uma recomendação, 

quando o assunto tratado, ou um de seus aspectos não permitir a adoção imediata de uma 

convenção” (art. 19, §1º). A Conferência deverá, então, elaborar a Convenção, levando em 
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consideração as especificidades dos Estados-membros (art. 19, §3º), e para aprová-la, são 

necessários dois terços dos votos presentes (art. 19, §2º). 

A Convenção aceita pela Conferência, então, deve ser comunicada aos Estados-

membros, para fins de ratificação, e cada Estado tem o compromisso de submeter a 

convenção à autoridade ou autoridades em cuja competência entre a matéria, a fim de que 

estas a transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza, no prazo de um ano, e 

depois informar ao Diretor-Geral da RIT as medidas tomadas (art. 19, §5º). Ao final, a 

Convenção ratificada será comunicada pelo Diretor-Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro (art. 20). 

Como as convenções são, como já afirmado, “tratados internacionais que definem 

os patamares mínimos a serem observados e implementados pelos países que os assinam”, a 

OIT definiu um conjunto de oito Convenções fundamentais, que expressam os princípios e 

direitos e abrangem a liberdade sindical (Conv. 87), o reconhecimento efetivo do direito da 

negociação coletiva (Conv. 98), a eliminação de todas as formas de trabalho forçado (Convs. 

29 e 105), a eliminação efetiva do trabalho infantil (Conv. 182) e a eliminação da 

discriminação em matéria de emprego e profissão (Convs. 100, 111 e 134).  

Além do núcleo fundamental, as convenções são ainda divididas em dois grandes 

grupos. O grupo que diz respeito à governança é formado por quatro convenções e um 

protocolo, e versam sobre inspeção do trabalho (Convs. 81, 129, Prot. 81), a instituição de 

consultas tripartidas no processo de implementação interna das normas internacionais do 

trabalho (Conv. 144), e políticas de emprego (Conv. 122). Há, por fim, o grupo de convenções 

técnicas, que abrange a vasta maioria dos instrumentos, versando sobre os mais diversos 

temas relacionados a manutenção do trabalho digno e produtivo a nível mundial9. 

O sistema NORMLEX utiliza mais uma classificação para dividir as convenções: 

a lista de instrumentos por matéria e por status10. O status de um tratado refere-se à situação 

deste, se está em vigor, se já não está mais vigente, e se está em processo de atualização para 

que possa viger normalmente. A classificação por objeto é muito mais elucidativa, e traz no 

total 24 divisões, podendo ou não ter subdivisões, o que no final totaliza 60 possíveis 

classificações para um tratado, a depender da sua matéria. Listando alguns exemplos, as 

convenções da OIT versam, além do núcleo fundamental já abordado, sobre orientação e 

treinamento vocacional, salários, seguridade social, jornada de trabalho, licenças, saúde e 

                                                 
9 Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::>. Acesso em 04 nov. 2018. 
10 Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12030:::NO:::>. Acesso em 04 nov. 2018. 
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segurança do trabalho, proteção à maternidade, trabalhadores migrantes, indígenas, 

pescadores, portuários e outras categorias específicas de trabalhadores. 

Por fim, cabe comentar a classificação das convenções de acordo com a natureza 

das suas normas, que vai interferir no modo como estas são integradas ao ordenamento 

jurídico interno de cada Estado parte e como serão posteriormente aplicadas. Nesse caso, 

como define SÜSSEKIND (2004, p. 76), as Convenções da OIT podem ser autoaplicáveis, se 

suas normas não exigirem regulamentação complementar dos Estados ratificadores para 

serem aplicadas; de princípios, em geral aprovadas juntamente com recomendações 

complementares, se dependerem da adoção de leis ou outros atos dos Estados, a não ser no 

caso de já haver norma nesse sentido; e promocionais, se fixam objetivos e programas para 

alcançá-los, devendo os Estados ratificadores os atenderem por meio de providências 

sucessivas, a médio e longo prazo. 

 

3.2.2 Integração ao direito nacional 

 

Retomando ideias já discutidas no ponto 2.2, os tratados internacionais ratificados 

produzem seus efeitos normalmente na esfera internacional, para os países que os ratificaram, 

respeitados os trâmites também já comentados. Já na esfera interna, os efeitos diferem, a 

depender da teoria monista ou dualista adotada pelo Estado, e da situação de ratificação ou 

não do tratado. Para os adeptos da teoria dualista, cada Estado tem em seu ordenamento 

jurídico processos específicos para realizar essa integração, e no caso do Brasil, mais 

relevante para o presente estudo, os procedimentos e as especificidades são estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988.  

No caso específico das Normas Internacionais do Trabalho, SÜSSEKIND (2000) 

comenta que as Convenções ratificadas pelos Estados se tornam imediatamente fontes formais 

de direito para os países monistas, enquanto para os Estados dualistas necessitam ainda de 

algum processo interno para que se formalizem e possam ser aplicadas as medidas das normas 

do instrumento ratificado. Já em se tratando de Convenções não ratificadas, bem como de 

Recomendações expedidas pela OIT, o autor entende que estas correspondem a fontes 

materiais de direito interno, uma vez que exercem considerável influência na regulação dos 

temas sobre os quais versam. 

O art. 1º da Constituição da OIT institui que as Convenções aprovadas pela 

Conferência Geral, como também as Recomendações, devem ser enviadas aos Estados-

membros, para que avaliem a possibilidade de as ratificar ou adotar, a depender do caso. 
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Assim, o instrumento deve ser submetido à autoridade nacional competente, para que aprove 

ou não, tomando as providências necessárias. Essa obrigatoriedade de submeter os 

instrumentos à autoridade competente recai sobre todos os Estados que se filiam a OIT e 

tornam-se signatários de sua Constituição. 

SÜSSEKIND (2000, p. 204) ainda afirma que existem procedimentos próprios 

para a internalização das convenções do trabalho, o primeiro, previsto no art. 19, §5º, d, 

define que “se a autoridade competente, na sua soberania, a aprovar, cumpre ao Estado-

membro comunicar a ratificação formal do diploma internacional à RIT e tomar as medidas 

necessárias, se for o caso, para tornar efetivas as disposições da convenção”, enquanto a 

segunda aborda a hipótese da concordância com alguns dos capítulos ou preceitos da 

convenção, quando “poderá transformá-los em leis ou adotar outras medidas; sua aprovação, 

e consequente ratificação, entretanto, não será possível, salvo se no próprio instrumento 

houver sido facultada sua ratificação parcial ou opcional”. 

É importante ressaltar que em caso de conflito entre a norma internacional e a 

norma de direito interno, o art. 19, §5º da Constituição da OIT prevê que deverá ser aplicada a 

norma que sejam mais favoráveis aos cidadãos, pois estes instrumentos internacionais não 

devem “ser consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que 

assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis”. Esse dispositivo é a 

consagração do princípio pro homine no Direito Internacional do Trabalho, como preleciona 

ALVARENGA (2018, p. 6) e MAZZUOLI (2013, p. 246). 

ALVARENGA (2018) faz um apanhado do trâmite interno brasileiro, aqui 

brevemente relatado. A autoridade brasileira a quem deve ser submetida a Convenção da OIT 

é o Congresso Nacional, segundo o art. 49, I, da CF/88. Realizado o referendum, cabe ao 

Chefe de Estado – o Presidente da República – ratificá-la em ato formal dirigido ao Diretor-

Geral da RIT, e após promulgar o instrumento por meio de Decreto de Promulgação, 

publicado no Diário Oficial. 

No Brasil, nos termos do artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988, é 
da competência privativa do Presidente da República celebrar Tratados 
Internacionais, sujeitos a referendos do Congresso Nacional. Preceitua, ainda, o 
Artigo 49, I, da CF/88 que é da competência exclusiva do Congresso Nacional 
deliberar em definitivo sobre Tratados Internacionais. (p. 5). 
 

Complementando essa ideia, FRANCO FILHO e MAZZUOLI (2016) comentam 

que as convenções internacionais do trabalho são enquadradas como tratados de direitos 

humanos, em sentido estrito. Isso significa que, ao serem aprovadas pelo Congresso Nacional 

e ratificadas pelo Poder Executivo, essas convenções então integram a ordem jurídica 
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brasileira com status materialmente constitucional, seguindo o art. 5º, §2º da Constituição 

Federal11; já se forem aprovadas com o quórum previsto no art. 5º, §3º da CF12, de três 

quintos dos votos em dois turnos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, 

as convenções serão formalmente constitucionais. De qualquer forma, em ambos os casos tais 

convenções têm “aplicação imediata desde a ratificação” e criam o dever para os juízes de 

afastar “a lei interna (menos benéfica) contrária à norma internacional, no exercício do 

controle difuso de convencionalidade” (FRANCO FILHO; MAZZUOLI, 2016, p. 2). 

 

3.3 Convenções da OIT no Brasil 

 

Das 189 Convenções já aprovadas no âmbito da OIT, atualmente são 104 que 

possuem vigência. Dessas em vigor, 79 são ratificadas pelo Brasil. Contabilizando as já 

superadas e as denunciadas, o Brasil ratificou no total 96 de todas as Convenções da OIT. 

Levando em consideração que o Brasil é membro da Organização desde sua fundação, em 

1919, esse número não se apresenta como muito expressivo. 

No próprio Núcleo Fundamental das Convenções da OIT, com oito documentos, o 

Brasil não ratificou a Convenção 87, que trata da liberdade sindical. Isso ocorre, 

principalmente, porque o país historicamente institui a unicidade sindical, o que vai de 

encontro com o princípio prescrito no tratado da pluralidade sindical, e a legislação pátria até 

hoje não foi modificada para se adaptar ao consenso internacional. 

Além dessa, existem diversas outras Convenções que não foram ratificadas pelo 

Brasil. Entre elas, algumas mais relevantes, porque assim elencadas por SÜSSEKIND (1994), 

são as Convenções 128, 150, 157, 158 (inicialmente ratificada e logo em seguida denunciada) 

e 173. 

A Convenção 128 trata das “prestações de invalidez, velhice e sobreviventes”, 

trazendo disposições sobre o sistema de seguridade social em geral, e foi aprovada na 

Conferência de 1967, com vigência internacional desde 1969. A Convenção 157 versa sobre 

“preservação de direitos em matéria de seguridade social”, foi aprovada em 1982 e vige desde 

1986, trazendo disposições também na mesma área da primeira, mas normatiza especialmente 

sobre a “preservação dos direitos em curso de aquisição” e os “direitos adquiridos para o 

                                                 
11 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
12 Art. 5º, § 3º, CF/88: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 
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conjunto dos ramos de Seguridade Social”. 

Já a Convenção 150 versa sobre “administração do trabalho (papel, funções e 

organização)”, foi aprovada em 1978 e começou a viger internacionalmente em 1980, tendo 

como objetivo garantir o pleno emprego convenientemente remunerado por meio de uma 

política de administração do trabalho pensada com esse enfoque. A Convenção 173 traz 

normas sobre a “proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador”, aprovada 

em 1992 e vigente desde 1995 no plano internacional.  

Quanto à Convenção 158, mais relevante de todas, foi aprovada em 1982, para 

valer internacionalmente em 1998. O instrumento trata sobre “término da relação de trabalho 

por iniciativa do empregador”, determinando que a relação de emprego só possa ser extinta se 

existir uma causa justificada relacionada com a capacidade ou comportamento do trabalhador, 

ou baseada nas necessidades de funcionamento do empregador. Em 1992 o Brasil a ratificou, 

para depois denunciá-la em 1996, quando “o Brasil comunicou à OIT que haveria um 

programa de ‘reforma econômica e social e de modernização’ no país e, portanto, a referida 

convenção estava sem efeito”. Todavia, um estudo técnico realizado por MENDONÇA et. al. 

(2018, p. 321-322) concluiu o seguinte: 

A análise econométrica feita a partir do modelo Probit para dados em painel 
indicaram os seguintes resultados: i) aumento da taxa de desemprego; ii) 
crescimento na taxa de desemprego entre as mulheres; e iii) redução no percentual 
de pessoas ocupadas com carteira de trabalho assinada; iv) redução da probabilidade 
dos indivíduos estarem ocupados durante a validade da Convenção, sendo este efeito 
estatisticamente significativo apenas para as mulheres e; v) redução da probabilidade 
dos indivíduos terem um emprego formalizado (carteira assinada) no período da 
Convenção, sendo este efeito mais provável de ocorrer para os indivíduos com 
menor nível educacional.  

 
Além dessas, é importante ressaltar que o Brasil é signatário de diversas outras 

Convenções da OIT, tão ou até mais importantes do que as não ratificadas, que já foram 

abordadas. 

 

3.4 Aplicação e controle das Normas Internacionais do Trabalho 

 

Elaborar documentos que obrigue as partes a manter padrões mínimos nas 

relações de trabalho não é suficiente. É preciso também ter sistemas que possibilitem a real 

aplicação e o controle da situação dessas normas no contexto interno de cada país e também 

no contexto internacional. Para isso, a OIT desenvolveu diversos mecanismos: um sistema 

regular de supervisão, reclamações e queixas contra Estados-membros, o comitê de liberdade 

sindical e ainda presta assistência técnica e capacitação aos oficiais dos governos, formando 
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uma rede global de especialistas em normas internacionais do trabalho. Por fim, “se houver 

algum problema relativo à aplicação das normas, a OIT tem a função de apoiar os países 

envolvidos por meio do diálogo social e da assistência técnica” (OIT, 2014, p. 3). 

Desses mecanismos, alguns se destacam como mais importantes para a presente 

pesquisa. Assim, estuda-se mais profundamente os institutos do Sistema Regular de 

Supervisão, do Comitê de Liberdade Sindical e o processo de reclamações e queixas contra os 

Estados-membros que se encontrem irregulares, para depois analisar especificamente quais as 

consequências para os países que descumprem as normas às quais se obrigaram. 

 

3.4.1 Sistema Regular de Supervisão 

 

O Sistema Regular de Supervisão atua com o intuito de monitorar, ao longo do 

tempo, a aplicação das normas da OIT à legislação interna dos Estados-membros. Esse 

monitoramento é realizado tanto sobre as Convenções ratificadas quanto sobre as não 

ratificadas, tendo para cada uma um procedimento diferente, como se lê a seguir: 

Quando um país ratifica uma convenção da OIT, compromete-se a apresentar 
periodicamente um relatório sobre as medidas tomadas para que esta entre em vigor. 
A cada três anos, os governos devem apresentar relatórios detalhando as medidas 
que tomaram, com relação à legislação e na prática, para aplicar quaisquer das oito 
convenções fundamentais e das quatro convenções de governança que tenham 
ratificado; para todas as outras convenções, exceto aquelas que tenham sido 
arquivadas (ou seja, cuja aplicação já não é supervisionada de forma regular), os 
governos devem apresentar um relatório a cada cinco anos. Relatórios sobre a 
aplicação das convenções podem ser solicitados em intervalos mais curtos. Os 
governos devem enviar um exemplar de seus relatórios às organizações de 
empregadores e de trabalhadores que possam ter algum comentário a respeito da 
questão; estas organizações podem também enviar diretamente para a OIT os seus 
comentários sobre a aplicação das convenções (OIT, 2014, p. 4). 

 
Nesse processo, atuam a Comissão de Peritos e a Comissão de Aplicação de 

Normas de Conferência. De acordo com SÜSSEKIND (2000), a Comissão de Peritos é 

composta por 20 membros eleitos com “grande experiência nas questões de política social e 

de legislação do trabalho”, foi criada em 1926 e desde então tem funções “quase judiciárias” 

de registrar as infrações às normas internacionais, usando suas expertises, para que a 

Conferência Geral adote as medidas necessárias. Já a Comissão de Aplicação de Normas de 

Conferência tem composição tripartida e é um dos órgãos permanentes da Conferência, que 

convida os governos interessados a darem explicações sobre as infrações - o que muitas vezes 

causa debates entre os participantes - e depois elabora um relatório das conclusões, que 

transmite à Conferência para discussão em sessão plenária. 

Sobre esse processo, o então Diretor Geral da OIT, BLANCHARD (apud 
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SÜSSEKIND, 2000, p. 262-263), teceu as seguintes considerações: 

Naturalmente, a OIT não é um tribunal, porém, como consciência do mundo do 
trabalho, é um recurso. A ação do Comitê de Liberdade Sindical, da Comissão de 
Peritos na Aplicação das Convenções e Recomendações e da Comissão de Aplicação 
de Normas da Conferência corresponde ao dever absoluto que tem a OIT de ser 
precisamente esse recurso. Cumpre entender-se bem qual é o sentido da missão que 
tem de velar pela aplicação das normas internacionais do trabalho e, em particular, 
das que se referem aos direitos humanos e à luta contra a discriminação em todas 
suas formas. 
 
 

3.4.2 Procedimentos contenciosos contra os Estados-membros 

 

Além do procedimento regular e permanente já comentado, existem ainda os 

procedimentos contenciosos, previstos na própria Constituição da OIT, de reclamação (arts. 

24 e 25) e queixa (arts. 26 a 34) contra Estados que não adotaram as medidas necessárias para 

a aplicação de convenções que tenham ratificado, necessariamente. 

Quanto às Convenções não ratificadas, vale ressaltar, sua inobservância pode ser 

arguida somente por outro Estado-membro, nos termos do art. 30 da Constituição da OIT, e 

“no caso de o Conselho de Administração considerar que o Membro não tomou as medidas 

prescritas, comunica-lo-á à Conferência”, que tomará as providências que achar necessárias.  

 

3.4.2.1 Reclamações 

 

O procedimento de reclamação é definido brevemente pela Constituição da OIT, 

em seus arts. 24 e 25, por ser relativamente simples e com poucas formalidades. 

Complementar à Constituição, foi aprovado o “Regulamento relativo ao procedimento para a 

discussão da reclamação” em 1932, com modificações em 1938, 1980 e 200413. 

Segundo o art. 24, as reclamações são dirigidas à Repartição - ou Bureau - 

Internacional do Trabalho, e podem ser feitas por organizações profissionais de trabalhadores 

ou empregadores, que podem ser ainda nacionais ou internacionais, segundo a própria OIT 

(2014). Todavia, “as pessoas individuais não podem apresentar reclamações diretamente à 

OIT, mas podem passar as informações pertinentes à sua organização de trabalhadores ou de 

empregadores”. O cabimento se dá nas situações nas quais o Estado “não assegurou de forma 

satisfatória a execução de uma convenção à qual o dito Membro aderiu”.  

Assim, recebida a reclamação, que deve ser por escrito, essa será encaminhada ao 

                                                 
13 Nomenclatura utilizada por Süssekind. Em inglês: “Standing orders concerning the procedure for the 
examination of representations under articles 24 and 25 of the constitution of the International Labour 
Organisation”. 
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Comitê de Liberdade Sindical, se for o caso, ou então poderá ser transmitida pelo Conselho de 

Administração ao Governo reclamado e este poderá ser convidado a prestar as declarações 

que considere convenientes sobre o assunto. O Estado investigado ainda pode solicitar que um 

representante do Diretor Geral visite seu país, para que obtenha informações relevantes ao 

objeto da reclamação e apresente à comissão responsável, de acordo com o art. 5º, c, do 

regulamento. 

Por meio desse regulamento, ainda, a OIT define que deve ser criada “uma 

comissão tripartite, composta por três membros do Conselho de Administração, para examinar 

a reclamação e a resposta do governo”, como é relatado na publicação de 2014. Essa comissão 

deve ter seus membros escolhidos em quantidades iguais entre os membros dos grupos dos 

governos, dos empregadores e dos trabalhadores, e deve conduzir todas suas reuniões e atos 

sob sigilo (art. 3º), até eventual publicação do relatório final. 

E por fim, como preleciona o art. 25 da Carta, se a declaração do governo não for 

satisfatória ou não for enviada de forma alguma, o Conselho de Administração ainda “terá o 

direito de tornar pública a reclamação e, se for caso disso, a resposta dada”, que até esse 

momento corre de forma confidencial. Além disso, o Conselho ainda pode enviar a 

reclamação para acompanhamento pela Comissão de Peritos, ou solicitar que uma Comissão 

de Inquérito processe a situação como uma queixa. 

Compilando todas as etapas desse procedimento, a OIT elaborou um fluxograma 

de como deve ocorrer o procedimento de apuração de uma Reclamação, de forma didática: 

 

Figura 1 – Fluxograma do procedimento de reclamação. 

 
Fonte: Organização Internacional do Trabalho 
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3.4.2.2 Queixas 

 

O procedimento de queixa, por sua vez, já é mais complexo e bastante formal, 

sendo previsto nos arts. 26 a 34 da Constituição. Quanto às Comissões de Inquérito, todavia, 

não há regulamento do procedimento, e “o Conselho de Administração tem deixado à própria 

Comissão de Inquérito a determinação do procedimento, apenas sujeito à Constituição e às 

orientações gerais do próprio Conselho” (OIT, 2012, p. 48). 

A queixa, segundo o art. 26 da Constituição, pode ser apresentada contra um 

Estado-membro por outro Estado-membro (§1º), por um delegado da Conferência 

Internacional do Trabalho (§4º) ou pelo Conselho de Administração em sua própria 

competência, ex officio (§4º), quando este entenda que o país “não tenha assegurado de forma 

satisfatória a execução de uma convenção que um e outro tenham ratificado por força dos 

artigos anteriores”. Assim, se uma parte da Convenção assinada entender que outra parte da 

mesma Convenção não tem tomado as atitudes necessárias para a execução do instrumento, 

pode realizar queixa contra esse e assim deixar que o Conselho de Administração adote as 

medidas necessárias.  

Além disso, o art. 30 prevê que um Estado-membro pode realizar queixa contra 

outro no caso de o país integrante não cumprir as obrigações formais instituídas no art. 19 da 

Constituição, referentes à submissão das convenções e recomendações aprovadas pela 

Conferência às autoridades nacionais competentes. 

Para mais, como comentado no tópico anterior, o Conselho de Administração 

também pode, ao analisar uma reclamação, solicitar que esta seja processada como uma 

queixa por uma Comissão de Inquérito, sendo essa outra forma se de instaurar um 

procedimento para apuração de queixa, mesmo que não iniciada por um Estado-membro, por 

um delegado ou pelo Conselho. 

Quanto à apuração da situação relatada na queixa, incumbe ao Conselho de 

Administração determinar as providências necessárias para resolver o caso, decidindo se 

instaura logo de início a Comissão de Inquérito, ou se preliminarmente comunica ao governo 

investigado e o oferece oportunidade para se manifestar sobre o caso, sendo essa última opção 

a mais aconselhável, na concepção de SÜSSEKIND (2000). Junto a isso, se o país interessado 

não estiver representado no Conselho de administração, pode designar um delegado especial 

para participar das deliberações do processo (art. 26, §1º). 

Se o referido Governo não for contatado, se a resposta não for satisfatória ou se 

não for obtida em prazo hábil, o Conselho pode instaurar a Comissão de Inquérito, também 
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chamada de Comissão de Investigação, que será composta por três membros independentes, 

que devem conduzir uma investigação completa “para estabelecer todos os fatos e formular 

recomendações sobre medidas a serem tomadas para resolver os problemas levantados” (OIT, 

2014, p. 10). Todo esse processo, nas palavras de JENKS, antigo Diretor Geral da OIT (apud 

SÜSSEKIND, 2000, p. 269), “é de natureza judicial e deve, portanto, rodear-se de todas as 

garantias de imparcialidade que um processo judicial pressupõe”. SÜSSEKIND (p. 270) 

complementa essa ideia, registrando que  

A comissão de Investigação tem ampla liberdade para instruir o processo: visitar o 
país onde não estaria sendo aplicada a convenção ratificada, a fim de obter 
informações in loco; ouvir autoridades locais, organizações de empregadores e de 
trabalhadores e outras pessoas que lhe possam fornecer elementos, etc.  

 
Após a realização de todas as diligências necessárias, a Comissão, segundo o art. 

28 da Constituição,  

elaborará um relatório no qual relatará as suas constatações sobre todos os elementos 
de fato que permitam determinar o alcance da mesma, assim como as 
recomendações que pense dever formular a respeito das medidas a tomar para dar 
satisfação ao Governo queixoso e a respeito dos prazos dentro dos quais, estas 
medidas deverão ser tomadas. 

 
Esse relatório deve ser, em seguida, comunicado ao querelante e querelado, pela 

RIT, que também deve providenciar sua publicação, e no prazo de três meses, os Governos 

interessados devem comunicar ao Diretor-geral da RIT se aceitam ou não as recomendações 

contidas no relatório da Comissão e, no caso de não as aceitar, se desejam submeter o assunto 

ao Tribunal Internacional de Justiça (art. 29). No caso de submissão ao TIJ, este emite decisão 

que confirme, emende ou anule as conclusões e recomendações da Comissão de Inquérito, e 

essa última decisão é insuscetível de recurso (arts. 31 e 32). 

Por outro lado, se a queixa versar sobre a não-submissão de convenção ou 

recomendação à autoridade competente nacional, cabe ao Conselho de Administração apreciar 

diretamente, e depois informar à Conferência, se decidir por sua procedência, conforme 

determina o art. 30. 

De qualquer forma que se dê a decisão final, o Estado deve se adequar às medidas 

que lhe foram impostas, e em caso negativo “o Conselho de Administração poderá 

recomendar à Conferência uma medida que lhe pareça oportuna para assegurar a execução 

dessas recomendações” (art. 33).  

Para tornar mais didática a compreensão desse longo processo, a OIT (2014, p. 

11) elaborou fluxograma similar ao da reclamação, acima demonstrado, como segue: 
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Figura 2 – Fluxograma do procedimento de queixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização Internacional do Trabalho. 

 

Finalmente, segundo o art. 34, se a qualquer momento o Governo em falta 

entender que se conformou às determinações da OIT, pode em qualquer momento informar o 

Conselho de Administração e pode pedir-lhe para constituir uma Comissão de Inquérito que 

se encarregue de confirmar as suas declarações. Segue-se novamente todo o procedimento de 

investigação já descrito e se o relatório da Comissão de Inquérito ou a decisão do TIJ forem 

favoráveis, o Conselho de Administração deverá imediatamente recomendar que as medidas 

tomadas em conformidade com o artigo 33º sejam suspensas. 

Tendo comentado todo o processo de queixa e de apuração pelas instâncias da 

OIT, é importante ressaltar que a própria Organização entende que a comissão de inquérito é 

seu nível mais alto de investigação e “geralmente é estabelecida quando um Estado membro é 

acusado de violações graves e repetidas e tiver recusado, por várias vezes, encontrar uma 

solução para o problema”. O caso precisa ser tão flagrantemente irregular que até hoje 

somente foram constituídas 13 Comissões de Inquérito – nenhuma delas relativa ao Brasil – e 

somente no ano 2000 foi utilizado pela primeira vez o dispositivo do art. 33, que faculta ao 

Conselho de Administração recomendar à Conferência medidas oportunas para assegurar que 

o país investigado execute as recomendações a ele feitas. 
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3.4.2.3 Reclamações e Queixas no Comitê de Liberdade Sindical 

 

Em 1951, após a adoção das Convenções nº 87 (sobre Liberdade Sindical e 

Proteção do Direito de Sindicalização) e nº 98 (sobre Direito de Organização e de Negociação 

Coletiva), foi criado o Comitê de Liberdade Sindical, “com o objetivo de examinar as queixas 

relativas a violações dos princípios de liberdade sindical, mesmo que o Estado em questão não 

tivesse ratificado as convenções pertinentes” (OIT, 2014, p. 12). Esse Comitê é uma comissão 

permanente do Conselho de Administração, e é composto por três representantes de cada 

grupo – governos, empregadores e empregados – e ainda um presidente independente. 

Além disso, SÜSSEKIND (2000, p. 275) relata que ao Comitê compete investigar 

as Reclamações e as Queixas previstas nos arts. 24 a 34 da Constituição da OIT quando forem 

relativas à matéria de liberdade sindical, desde que escritas e feitas por uma organização 

nacional diretamente interessada, uma organização internacional de empregadores ou 

trabalhadores que tenha o status de entidade consultiva da OIT ou por outras organizações 

internacionais quando a questão afetar diretamente associações a elas filiadas. Assim, o órgão 

processa as Reclamações e Queixas já realizadas diretamente a ele, como também as que são 

feitas perante os órgãos “gerais”, que por pertinência temática são enviados a ele, como já foi 

descrito dos subtópicos anteriores. 

Recopilação desse Comitê (OIT, 2018) define que, quando normas nacionais 

violem os princípios da liberdade sindical, cabe ao órgão examinar essas leis, traçar 

orientações e oferecer assistência técnica da OIT para as harmonizar com os referidos 

princípios previstos na Constituição e nas Convenções (parágrafo 17). Além disso, o Comitê 

não tem competência para tratar de casos de natureza puramente política, mas pode examinar 

as disposições de natureza política adotadas por um governo, na medida em que possam ter 

repercussões sobre o exercício dos direitos sindicais (parágrafo 24). 

Quanto ao procedimento em si, SÜSSEKIND (2000) ainda afirma que, sendo a 

representação inicialmente admissível, as alegações são transmitidas ao governo envolvido 

para que este envie suas observações, que serão analisadas em reuniões do Comitê e em 

sessões do Conselho. Os trâmites podem se encerrar nesse momento ou, havendo necessidade 

de recolher mais elementos, o Comitê pode propor ao Conselho que peça às partes 

informações complementares, ou que a associação denunciante se pronuncie sobre as 

observações. Há ainda a possibilidade de ouvir quaisquer das partes e de se estabelecer 

“contatos diretos”, método que consiste em “enviar um representante do Diretor Geral da RIT 

ao país interessado para, em diálogo, com as autoridades governamentais e organizações de 
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empregadores e trabalhadores, buscar soluções de caráter jurídico ou de ordem prática” (p. 

277). No fim, o Comitê pode tecer recomendações a serem aprovadas pelo Conselho e em 

seguidas exigidas do Estado-membro. 

Importante ressaltar que esse procedimento pode ser conduzido mesmo que o 

Estado envolvido não tenha ratificado a Convenção violada em questão, pois o princípio da 

liberdade sindical foi incorporado à Constituição da OIT pela Declaração de Filadélfia, e 

assim todos os países membros da Organização devem observá-lo (VALTICOS, 1974, p. 19 

apud SÜSSEKIND, 2000, p. 278). Em quaisquer dos casos, havendo recomendações a serem 

cumpridas, o Comitê de Liberdade Sindical fará o acompanhamento, e se o governo em 

questão tiver ratificado as Convenções pertinentes, também caberá à Comissão de Peritos o 

acompanhamento.  

Todas essas etapas são melhores ilustradas no fluxograma abaixo, também 

desenvolvido pela OIT (2014, p. 13): 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Figura 3 – Fluxograma do procedimento em matéria de liberdade sindical. 

 
Fonte: Organização Internacional do Trabalho. 

 

Por fim, quanto aos resultados desse Comitê, a OIT (2014, p. 12) relata que:  

Em mais de 60 anos de trabalho, o Comitê de Liberdade Sindical já examinou mais 
de 3.000 casos. Mais de 60 países em cinco continentes já tomaram medidas para 
seguir recomendações feitas pelo Comitê e relataram avanços positivos com relação 
à liberdade sindical nos últimos 35 anos. 

 

3.4.3 Consequências do descumprimento das normas da OIT 

 

Existem diversas consequências para o descumprimento de um tratado 
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internacional. Essas podem tanto ser gerais, e aplicáveis para qualquer tratado adotado 

internacionalmente, sem depender da matéria, com podem ser específicas, previstas no âmbito 

de uma organização internacional ou dentro do próprio documento. No desenvolvimento desta 

pesquisa já foram estudadas as consequências de forma ampla (item 2.3), cabendo agora fazer 

uma análise mais aprofundada do cenário particular da Organização Internacional do 

Trabalho. 

Ao ser constatada violação a qualquer Norma Internacional do Trabalho aprovada 

no âmbito da OIT, por meio de qualquer um dos mecanismos já abordados nesse capítulo, são 

feitas recomendações ao Estado-membro, para que se adeque aos padrões internacionais no 

que foi apurado.  

Assim, no sistema de controle preventivo, tanto a Comissão de Peritos como a 

Comissão de Aplicação de Normas de Conferência elaboram relatório das irregularidades 

porventura encontradas, e então transmite à Conferência Geral, para discussão em plenária. 

No caso do controle repressivo, são elaborados também relatórios, mas que contêm, além da 

descrição das circunstâncias encontradas, recomendações a serem adotadas pelos Estados, que 

serão acompanhadas também pela Comissão de Peritos, e além disso poderão ser discutidas 

no Tribunal Internacional de Justiça, quando advir de Queixa. No caso de violação aos 

direitos sindicais, também o Comitê de Liberdade Sindical elabora tais relatórios e 

recomendações. 

Não sendo atendidas as recomendações feitas pela Organização, “o Conselho de 

Administração poderá recomendar à Conferência a adoção de qualquer medida que lhe pareça 

conveniente para assegurar a execução das mesmas recomendações” (art. 33 da Constituição 

da OIT). Entretanto, “qualquer medida que lhe pareça conveniente” é expressão vaga e 

bastante ampla, e por não haver rol, mesmo que exemplificativo, das medidas que podem ser 

tomadas, não há como prever as atitudes que podem ser tomadas pela Conferência. 

Observando sistematicamente as normas internacionais, pode-se elencar a sanção 

moral causada pela publicação do relatório final das investigações, previsto no art. 29, §1º da 

Constituição, que apesar de não ter efeitos oficiais, causa constrangimento e fomenta pressão 

social para que os Estados adequem suas condutas. Antigamente, havia também a previsão de 

publicação de lista oficial de países infratores, que foi revogada, todavia permaneceu uma 

lista oficiosa, publicada pela imprensa, e que apresenta o mesmo caráter de sanção moral 

(SÜSSEKIND, 2000, 259). Além dessas, há a possibilidade de a Conferência representar 

contra o país à ONU, para que assim este seja suspenso ou excluído dessa organização, como 
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preveem os arts. 5º e 6º da Carta das Nações Unidas14; porém essa sanção não é muito 

utilizada, pois além de não resolver as infrações, afasta o Estado do caminho da justiça social. 

Já a sanção econômica, que constava na Constituição da OIT de 1919, foi retirada nas 

reformas ao documento posteriores (MISAILIDIS; RIZATO JR, 2016, p. 74), e não pode mais 

ser aplicada. 

As consequências do descumprimento, então, derivam de cada caso concreto, a 

partir do qual os órgãos da OIT podem decidir quais medidas serão mais efetivas no sentido 

de efetivar as normas instituidoras de padrões mínimos para o trabalho decente no Estado 

infrator. Para elucidar e exemplificar esses procedimentos, estudam-se os casos a seguir, nos 

quais o Brasil foi alvo de controle acerca da devida aplicação das Convenções da OIT. 

                                                 
14 Artigo 5º. O membro das Nações Unidas contra o qual for levada a efeito qualquer ação preventiva ou 
coercitiva por parte do Conselho de Segurança poderá ser suspenso do exercício dos direitos e privilégios de 
membro pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. O exercício desses direitos 
e privilégios poderá ser restabelecido pelo Conselho de Segurança. 
Artigo 6º. O membro das Nações Unidas que houver violado persistentemente os princípios contidos na presente 
Carta poderá ser expulso da Organização pela Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de 
Segurança. 
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4 REPRESENTAÇÕES CONTRA O BRASIL POR DESCUMPRIMENTO DE 

CONVENÇÕES DA OIT 

 
Para compreender melhor a atuação na efetivação das normas instituidoras dos 

padrões mínimos para o trabalho decente, especialmente no Brasil, é necessário estudar como 

ocorrem os procedimentos para averiguar irregularidades da aplicação das Convenções 

Internacionais da OIT, que definem os padrões mínimos para o desenvolvimento do trabalho 

nos países, que se não forem cumpridos corretamente podem ser comunicados à Organização, 

para que esta tome as providências cabíveis em cada caso, após investigação aprofundada. 

Desse modo, foram escolhidos os casos para estudo aprofundado, no intuito de 

ilustrar os procedimentos contenciosos já analisados, agora no aspecto prático. O primeiro 

caso a ser estudado foi escolhido por ser o mais recente dentre as Reclamações feitas contra o 

Brasil pelo procedimento previsto no art. 24 da Constituição da OIT, e também por apresentar 

relatório extenso e detalhado sobre o procedimento. Já o segundo, Caso nº 2.739 do Comitê 

de Liberdade Sindical, foi escolhido por abordar aspectos importantes, como o surgimento da 

Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS) no Brasil e a 

investigação com base na Convenção 87, não ratificada pelo país e ainda assim exigida pela 

Organização, utilizada inclusive nas recomendações finais. 

Assim, analisa-se um caso de Reclamação prevista no art. 24 da Constituição da 

OIT e uma analisada pelo Comitê de Liberdade Sindical. Não foram analisados processos 

relativos à Queixa, prevista no art. 26 da Constituição, porque não há nenhum desse tipo 

contra o Brasil, nem em curso nem já encerrado. 

 

4.1 Reclamação contra o Brasil por descumprimento da Convenção 169 sobre Povos 

Indígenas e Tribais (2009)  

 

Em 18 de outubro de 2005, o Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal 

(SENGE/DF) realizou uma Reclamação à OIT, sob o art. 24 da sua Constituição, alegando 

que o Brasil havia descumprido algumas normas previstas na Convenção 169 sobre Povos 

Indígenas e Tribais, aprovada em 1989 e ratificada em 25 de julho de 2002 pelo país.  Em 17 

de março de 2009 a comissão tripartite responsável pela Reclamação realizou uma reunião e 

adotou o relatório que é aqui utilizado para estudar o caso e está disponível no NORMLEX15. 

                                                 
15 Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT 
_PROCEDURE_ID, P50012_ LANG_ CODE:2507317,en:NO>. Acesso em: 06 nov. 2018. 
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Na ocasião, o sindicato alegou que os povos indígenas interessados não haviam 

sido consultados acerca dos impactos do Projeto de Lei Complementar 62/2005, que tratava 

da gestão de florestas públicas para a produção sustentável e poderia realizar a concessão da 

administração de florestas privadas para entidades privadas, por longos períodos. 

Para instruir a Reclamação, o SENGE/DF forneceu dois mapas, um contendo a 

situação legal das terras indígenas abrangidas pelo Projeto Integrado de Proteção às 

Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) - então vigente e encerrado em 

2008 -, e o outro contendo as sobreposições de florestas nacionais em terras indígenas. Além 

disso, foi enviada uma carta enviada ao Senado brasileiro, que pedia a suspensão da 

tramitação do projeto para que os povos afetados pudessem ser ouvidos, assinada pelos líderes 

da Conferência Regional dos Povos Indígenas do Mato Grosso, e um parecer legal do projeto 

elaborado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), que afirmava ser a lei já existente 

respeitadora dos direitos dos habitantes tradicionais das áreas discutidas, principalmente em 

razão da criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), incluindo o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

As for the substance of the representation, the complainant organization points out 
that indigenous peoples are at risk from the impact of timber exploitation without 
proper safeguards. According to the complainant, the Bill in question establishes 
mortgages on forest land and that, in particular, the manner in which the Bill was 
drawn up violates Articles 4, 6 and 7 of the Convention. The SENGE/DF indicates 
that the purpose of making this representation is to enable a technical discussion to 
be held with the competent professional sectors in order to improve the legislation. 
(parágrafo 14 do relatório).16 
 

Dessa forma, segundo a comunicação referida, as disposições constantes nos arts. 

4, 6 e 7 da Convenção 16917 estariam sendo violadas, pois estas falam de medidas especiais 

                                                 
16 Em tradução livre: “Quanto a substância da reclamação, a organização reclamante aponta que os povos 
indígenas estão em risco pelo impacto da exploração madeireira sem as seguranças necessárias. De acordo com a 
reclamante, o Projeto de Lei em questão estabelece financiamento em áreas florestais e isso, em particular, da 
forma prevista no Projeto, viola os artigos 4, 6 e 7 da Convenção. O SENGE/DF indica que o propósito de fazer 
essa reclamação é permitir a realização de uma discussão técnica com os setores profissionais competentes a fim 
de aprimorar a legislação”. 
17 ARTIGO 4º  
1. Medidas especiais necessárias deverão ser adotadas para salvaguardar as pessoas, instituições, bens, trabalho, 
culturas e meio ambiente desses povos. 
2. Essas medidas especiais não deverão contrariar a vontade livremente expressa desses povos. 
3. O exercício, sem discriminação, dos direitos gerais da cidadania não deverá ser, de maneira alguma, 
prejudicado por tais medidas especiais. 
ARTIGO 6º 
1. Na aplicação das disposições da presente Convenção, os governos deverão: 
a) consultar os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas instituições 
representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente; 
b) criar meios pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo menos na mesma medida 
assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis decisórios de instituições eletivas ou órgãos administrativos 
responsáveis por políticas e programas que lhes afetem; 
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para salvaguardar a cultura, os bens, o meio ambiente dos povos indígenas, respeitando suas 

vontades, fazendo consultas e criando meios pelos quais esses povos possam participar 

livremente das decisões estatais que os afetem, e garantindo seus direitos de definir suas 

prioridades, inclusive por meio de estudos técnicos. O projeto de lei, na sua concepção 

original, ignorou todas essas obrigações, mesmo que o Brasil já houvesse se comprometido 

anos antes.  

Essas previsões de consulta e participação dos povos indígenas e tribais, para o 

desenvolvimento das políticas a eles concernentes, são tidas como os alicerces da Convenção 

169 e são a base para a aplicação de todas as outras previsões do tratado, segundo guia de 

aplicação da convenção desenvolvido pela ILO (2009, p. 59). Falhando em estabelecer esses 

mecanismos na elaboração do projeto de lei referido, o governo brasileiro não pôde efetivar os 

direitos estabelecidos pelo instrumento, diretamente à terra (parte II), mas também 

indiretamente ao emprego decente (parte III), à formação profissional (parte IV), à seguridade 

e saúde (parte V), e à educação e comunicação (parte VI). 

Passados quase um ano, já em julho de 2006, o sindicato reclamante efetuou nova 

comunicação à OIT, indicando que logo após a realização da Reclamação, este conseguiu 

colaborar com o Congresso Nacional e teve sucesso em incluir disposições que protegesse os 

interesses de todos os cidadãos e especificamente dos habitantes de áreas afetadas pelo PLC 

62, o que diz respeito à Convenção 169. Todavia, as conquistas não se mantiveram quando o 

Presidente da República vetou tais medidas, através da Mensagem nº 124, de março de 2006. 

                                                                                                                                                         
c) estabelecer meios adequados para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas próprias desses povos 
e, quando necessário, disponibilizar os recursos necessários para esse fim. 
2. As consultas realizadas em conformidade com o previsto na presente Convenção deverão ser conduzidas de 
boa-fé e de uma maneira adequada às circunstâncias, no sentido de que um acordo ou consentimento em torno 
das medidas propostas possa ser alcançado. 
ARTIGO 7º 
1. Os povos interessados terão o direito de definir suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento na 
medida em que afete sua vida, crenças, instituições, bem-estar espiritual e as terras que ocupam ou usam para 
outros fins, e de controlar, na maior medida possível, seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. 
Além disso, eles participarão da formulação, implementação e avaliação de planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que possam afetá-los diretamente. 
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e dos níveis de saúde e educação dos povos interessados, com 
sua participação e cooperação, deverá ser considerada uma prioridade nos planos gerais de desenvolvimento 
econômico elaborados para as regiões nas quais vivem. Projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões 
deverão ser também concebidos de uma maneira que promova essa melhoria. 
3. Sempre que necessário, os governos garantirão a realização de estudos, em colaboração com os povos 
interessados, para avaliar o impacto social, espiritual, cultural e ambiental das atividades de desenvolvimento 
planejadas sobre eles. Os resultados desses estudos deverão ser considerados critérios fundamentais para a 
implementação dessas atividades. 
4. Os governos deverão tomar medidas, em regime de cooperação com os povos interessados, para proteger e 
preservar o meio ambiente nos territórios habitados por eles. 
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Em agosto de 2006, governo brasileiro enviou suas observações do caso à OIT. A 

comunicação informou que o projeto havia sido aprovado com os vetos e transformado na Lei 

nº 11.284, de 02 de março de 2006. Além disso, foram feitas alegações sobre o processo de 

elaboração da Lei, em relação à garantia dos direitos e do processo de participação, atendendo 

às disposições do tratado internacional. O governo ainda ressaltou que a renda gerada pelas 

concessões pode ser utilizada para promover o desenvolvimento sustentável das comunidades 

indígenas. 

Em suma, no atinente ao art. 4º, a lei tem o objetivo específico de assegurar os 

direitos de todos os brasileiros, com a constituição do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF) e do Registro Nacional de Florestas 

Públicas.  

Quanto ao art. 6º, o governo afirma que os povos indígenas foram consultados por 

meio de um grupo de trabalho composto por 90 representantes do Governo Federal, governos 

estaduais, ONGs, movimentos sociais, setor privado e instituições de ensino e pesquisa, em 

2003. Em 2004 houve um seminário internacional sobre gestão de florestas públicas, e depois 

quatro versões do PLC foram feitas e revisadas por consultas envolvendo representantes de 

diversos setores. Com o projeto elaborado, foram feitas consultas com ONGs, movimentos 

sociais, setor privado e governos estaduais, envolvendo instituições nas quais há 

representantes dos povos indígenas. 

Já com relação ao previsto no art. 7º da convenção, o governo afirmou que a Lei 

de gestão das florestas não possui previsões autoexecutórias, e que a implementação das 

normas deve ser feita de acordo com um conjunto de procedimentos. Esses procedimentos 

incluem o requisito de realizar consultas públicas em nível regional, nas quais serão ouvidas 

as opiniões de comunidades indígenas cujas terras possam estar próximas às áreas de 

concessão florestal, “always bearing in mind that the indigenous lands will never be actually 

adjacent”18 (ponto 34). 

Com posse de todas essas informações, a comissão responsável entendeu serem 

aplicáveis à situação os arts. 2, 4, 6, 7, 13, 15 §2º e 33 da Convenção 16919, e em 

consequência conseguiu extrair diversas conclusões, que serão descritas a seguir. 

                                                 
18 Em tradução livre: “tendo sempre em mente que as terras indígenas nunca serão realmente adjacentes”. 
19 ARTIGO 2º 
1. Os governos terão a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação 
coordenada e sistemática para proteger seus direitos e garantir respeito à sua integridade. 
2. Essa ação incluirá medidas para: 
a) garantir que os membros desses povos se beneficiem, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades 
previstos na legislação nacional para os demais cidadãos; 
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De acordo com os mapas fornecidos, de fontes oficiais, há sobreposição entre 

florestas nacionais e áreas de diferentes status legais, o que não foi contestado nas 

manifestações do governo. Além disso, o governo brasileiro alegou que a Lei nº 11248/2006 

não afetaria terras indígenas, mas a Lei não identifica as terras não afetadas. A comissão 

entende que, por haver necessidade de que as terras não afetadas sejam identificadas, a Lei 

provavelmente teria efeito direto nas pessoas interessadas, e por isso seria necessária a 

realização de consulta como previsto no art. 6 da Convenção. 

Os processos de consulta previstos incluem requerimentos específicos, que devem 

ser apropriados às circunstâncias, por meio de instituições representativas de povos indígenas, 

de boa-fé e com o objetivo de atingir um acordo ou concordância com as medidas propostas. 

A comissão entendeu que o governo brasileiro não indicou os critérios aplicados em relação 

às instituições representativas consultadas nem forneceu qualquer informação sobre a 

alegação de que a Conferência Regional dos Povos Indígenas do Mato Grosso não foi 

consultada. Também o Brasil não apresentou informações sobre os outros requisitos, nem 

apresentou documentos pertinentes aos requisitos e aos tópicos discutidos nessas consultas. 

Assim, a comissão concluiu que as consultas não foram realizadas em conformidade com o 

processo previsto no art. 6. 

                                                                                                                                                         
b) promover a plena realização dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando sua 
identidade social e cultural, seus costumes e tradições e suas instituições; 
c) ajudar os membros desses povos a eliminar quaisquer disparidades socioeconômicas entre membros indígenas 
e demais membros da comunidade nacional de uma maneira compatível com suas aspirações e estilos de vida. 
ARTIGO 13 
1. Na aplicação das disposições desta Parte da Convenção, os governos respeitarão a importância especial para 
as culturas e valores espirituais dos povos interessados, sua relação com as terras ou territórios, ou ambos, 
conforme o caso, que ocupam ou usam para outros fins e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. 
2. O uso do termo terras nos artigos 15 e 16 incluirá o conceito de territórios, que abrange todo o ambiente das 
áreas que esses povos ocupam ou usam para outros fins. 
ARTIGO 15 
2. Em situações nas quais o Estado retém a propriedade dos minerais ou dos recursos do subsolo ou direitos a 
outros recursos existentes nas terras, os governos estabelecerão ou manterão procedimentos pelos quais 
consultarão estes povos para determinar se seus interesses seriam prejudicados, e em que medida, antes de 
executar ou autorizar qualquer programa de exploração desses recursos existentes em suas terras. Sempre que for 
possível, os povos participarão dos benefícios proporcionados por essas atividades e receberão indenização justa 
por qualquer dano que sofram em decorrência dessas atividades. 
ARTIGO 33 
1. A autoridade governamental responsável pelas questões tratadas na presente Convenção garantirá a existência 
de instituições ou de outros mecanismos adequados para administrar programas que afetem os povos 
interessados e que essas instituições ou mecanismos disponham dos meios necessários para o pleno desempenho 
das funções a eles designadas. 
2. Esses programas incluirão: 
a) o planejamento, coordenação, implementação e avaliação, em cooperação com os povos interessados, das 
medidas previstas na presente Convenção; 
b) a proposição de medidas legislativas e de outra natureza às autoridades competentes e a supervisão da 
aplicação das medidas adotadas, em cooperação com os povos interessados. 
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Nos casos em que o Estado tenha a propriedade dos recursos minerais, 

subterrâneos, ou outros pertencentes à terra, este deve realizar consultas com os povos, com o 

intuito de avaliar em qual grau seus interesses serão prejudicados, antes de permitir a 

exploração desses recursos, de acordo com o art. 15 §2º da Convenção 169. Como no caso a 

Lei não possui previsões autoexecutáveis, a comissão entendeu haver ainda a oportunidade de 

realizar essas consultas antes da implementação. 

No âmbito da Convenção 169, o §2º do art. 13 estabelece que as disposições do 

art. 15 §2º são aplicadas ao meio ambiente total das áreas ocupadas ou de outra forma 

utilizadas pelos povos indígenas. Assim, nos locais indicados nos mapas já mencionados, 

onde as áreas indígenas e de exploração coincidem, devem ser feitas as consultas descritas no 

ponto anterior. 

Os estudos de impacto ambiental previstos na referida Lei nº 11248/2006 não são 

suficientes para cumprir com a determinação contida no art. 7 §3º da Convenção mencionada, 

pois para tanto deveriam incluir os aspectos sociais, espirituais, culturais dos impactos, além 

de serem realizados em cooperação com os povos envolvidos. 

Quanto ao parecer do IAB, o governo informou que a nova Lei ajudaria a 

fortalecer a proteção dos direitos indígenas à terra, em relação ao sistema anterior. A 

comissão ainda espera que o Brasil cumpra a previsão do art. 14 da convenção, para 

reconhecer e garantir efetivamente os direitos de propriedade e posse dos povos envolvidos 

sobre as terras tradicionalmente ocupadas. 

Depois de todas essas considerações, a comissão teceu diversas recomendações, a 

serem aplicadas ao governo brasileiro, para serem posteriormente discutidas em sede do 

Conselho de Administração da OIT. Tais recomendações foram adotadas pelo Conselho, e 

podem ser resumidas nos seguintes pontos: 

1. Requisitar a adoção de medidas necessárias para complementar os processos de 

consulta com os povos indígenas possivelmente afetados pela concessão de exploração 

madeireira, conforme os arts. 6 e 15 §2º da Convenção, e para garantir a segurança de 

pessoas, instituições, propriedades, trabalho, culturas e meio ambiente das comunidades 

afetadas pelas atividades de exploração de madeira, recomendando que o governo peça 

assistência técnica e cooperação da OIT, se apropriada; 

2. Requisitar que assegure a participação dos povos indígenas na formulação, 

implementação e avaliação de planos e programas relacionados à atividade madeireira, 

inclusive a determinação das áreas a serem excluídas conforme previsão da Lei nº 

11.248/2006, e também nos benefícios dessa atividade, recebendo compensações justas em 
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caso de perdas ou danos dela advindos, garantindo que essas atividades não afetem os direitos 

de propriedade e posse da terra previstas no art. 14 da Convenção; 

3. Requisitar a garantia de realização de estudos em cooperação com esses povos 

que avaliem os impactos sociais, espirituais e ambientais das comunidades envolvidas; 

4. Encarregar a Comissão de Peritos com o acompanhamento das questões 

levantadas no relatório com respeito à aplicação da Convenção 169; 

5. Publicar o relatório, para que fique acessível ao público. 

 

4.2 Reclamação ao Comitê de Liberdade Sindical contra o Brasil por medidas 

antissindicais (Caso nº 2739, 2012) 

 

Em 2 de novembro de 2009 a Força Sindical (FS), a Nova Central Sindical dos 

Trabalhadores do Brasil (NCST), a União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e a 

Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) realizaram representação contra o Estado 

brasileiro, depois apoiada pela Federação Sindical Mundial (FSM), direcionada ao Comitê de 

Liberdade Sindical da OIT. Quanto à representação, o Comitê emitiu relatórios provisórios em 

2010 e 2011, e um relatório definitivo em 2012, que são divididos em parágrafos e foram 

todos utilizados para a elaboração deste estudo, disponíveis no NORMLEX da OIT20. 

Nessa comunicação à OIT, as entidades representativas alegaram a ocorrência de 

práticas antissindicais, como são denominadas as “sistemáticas de desestímulo à 

sindicalização e desgaste à atuação dos sindicatos [...] que entram em claro choque com o 

princípio da liberdade sindical” segundo DELGADO (2016, p. 1451).  

Tais alegações eram de que o Ministério Público do Trabalho (MPT) havia 

iniciado procedimentos legais contra sindicatos, e que o Poder Judiciário vinha emitindo 

decisões que constituíam interferências em negociações coletivas, e que por meio de tais atos 

os entes buscavam ativamente desmontar organizações de trabalhadores, “sem qualquer razão 

aparente”. Esses procedimentos legais consistiam em buscar a anulação de cláusulas de 

negociações coletivas que instituíssem contribuição sindical para todos os trabalhadores da 

categoria, mesmo os que não fossem sindicalizados, atrelando a isso multas alegadamente tão 

altas que interferiam na saúde financeira das organizações, forçando algumas a fecharem. 
                                                 
20 Disponíveis em: < https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT 
_TEXT_ID:2912137>, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAI 
NT_TEXT_ID:2912134> e <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COM 
PLAINT_TEXT_ID:3063459>. Acessos em: 07 nov. 2018. 
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Ainda, a denúncia afirmava que as decisões eram baseadas não em leis, mas em 

jurisprudências dos Tribunais Superiores, principalmente a Súmula nº 666 do STF21, 

posteriormente convertida para Súmula Vinculante nº 40 do STF, e precedente normativo nº 

119 do TST22.  

As organizações de trabalhadores justificaram a existência dessas cláusulas no 

ponto em que as negociações coletivas por elas realizadas beneficiam a totalidade de 

trabalhadores, não apenas os filiados. Para além, alegaram que as decisões são tomadas em 

assembleias gerais, abertas a todos os trabalhadores envolvidos, e nas quais todos os votos 

tem o mesmo peso, vindos de trabalhadores sindicalizados ou não. Desse modo, as atuações 

do MPT ignorariam completamente as decisões tomadas nessas assembleias, que são os 

corpos sindicais “supremos” e “soberanos” (parágrafo 297 do relatório). 

Além disso, foi informado pelos reclamantes que o Ministério Público do Estado 

de São Paulo vinha iniciando ações judiciais com o intuito de impedir que sindicatos de 

trabalhadores realizassem greves e outras ações de protesto, requerendo indenizações por 

danos morais ao Estado.  

Todas essas ações descritas, segundo os reclamantes, iriam de encontro com o 

princípio da liberdade sindical instituído no âmbito da Constituição e das Convenções da OIT 

e também do art. 8º da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que o Brasil não ratificou a Convenção 87, sobre Liberdade Sindical e Proteção do 

Direito de Sindicalização, mas ratificou a Convenção 98, sobre Direito de Organização e de 

Negociação Coletiva. De qualquer forma, o procedimento adotado pelo Comitê de Liberdade 

Sindical não faz diferença entre esses status das Convenções, podendo ser analisadas tanto as 

ratificadas quanto as não ratificadas pelo país em questão. 

Sendo o governo brasileiro comunicado da denúncia feita, este encaminhou à OIT 

observações elaboradas pelo MPT. Primeiramente, há o relato de que, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o Ministério Público do Trabalho assumiu o papel decisivo na 

defesa dos interesses indisponíveis dos trabalhadores, individuais e coletivos, “so it is 

                                                 
21 SÚMULA 666/STF: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos 
filiados ao sindicato respectivo. 
22 PRECEDENTE NORMATIVO Nº 119/TST: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - INOBSERVÂNCIA DE 
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – (mantido) - DEJT divulgado em 25.08.2014  
"A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V, assegura o direito de livre associação e 
sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou 
sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para custeio do 
sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, 
obrigando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se 
passíveis de devolução os valores irregularmente descontados." 
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completely untrue, and contrary to the MPT’s very mandate, to accuse it of violating a basic 

right such as freedom of association”23 (parágrafo 304). Além disso, o MPT argumenta que a 

liberdade de associação prevista no art. 8º da CF/88 também compreende a proteção negativa, 

na qual nenhum trabalhador pode ser obrigado a se sindicalizar, e por consequência não pode 

ser obrigado a efetuar a contribuição sindical instituída por negociação coletiva. O ente 

público ainda explicou que existe uma contribuição obrigatória paga por todos os 

trabalhadores, e outra paga pelos sindicalizados, e ambas servem para custeio das entidades 

sindicais. 

O Parquet também afirmou que a manutenção da unidade e monopólio sindical 

para cada categoria e a introdução de uma contribuição obrigatória foram pensados para 

prevenir o enfraquecimento e a dissolução dos sindicatos brasileiros, mas essa não pode 

continuar a ser indefinidamente a estrutura jurídica do sindicalismo no Brasil, já que não está 

em conformidade com os princípios de liberdade sindical previstos pela OIT. 

Segundo o MPT, as ações questionadas são muitas vezes motivadas por denúncias 

dos próprios trabalhadores, e ocorrem quando o ente se depara com práticas ou cláusulas que 

violam leis e regulamentações vigentes, e então atua para assegurar observância e 

conformidade às interpretações trazidas pelos tribunais. Apesar de existirem muitas 

organizações que militam pelos direitos dos trabalhadores, existem diversas outras que são 

constituídas principalmente com o intuito de angariar verbas da classe profissional, sem 

pensar na melhoria da qualidade de vida e de trabalho, e por isso devem ser combatidas. 

Ainda para aprimorar a atuação do ente público no âmbito dos direitos sindicais, 

foi criada a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS), em 28 

de maio de 2009, que tem como um de seus objetivos estratégicos defender a garantia de 

liberdade de associação e resolver disputas trabalhistas coletivas. Em sua primeira reunião, 

foram convidados presidentes de todas as centrais sindicais do Brasil, e nesse processo de 

diálogo criado foi possível discutir diversos assuntos, inclusive contribuição sindical, direito 

de greves e ameaças às vidas de diretores sindicais. Depois dessa, foram realizadas diversas 

reuniões, bipartites e tripartites, além de outros meios de diálogo, antes de tomar decisões. O 

MPT ainda informou que esforços estavam sendo direcionados no sentido de criar um 

Conselho de Relações Industriais, de composição tripartida, que teria como objetivo examinar 

as questões então debatidas. 

                                                 
23 Em tradução livre: “então é completamente falso, e contrário às próprias atribuições do MPT, o acusar de 
violar um direito básico como a liberdade de associação”. 
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Ainda, em comunicação posterior em 2010, o governo brasileiro informou que 

grandes conquistas foram obtidas para a classe trabalhadora e que as taxas de emprego 

atingiam recordes todos os meses. Para o governo, essas conquistas foram fruto de luta pelos 

trabalhadores, por meio de seus sindicatos, que conseguiram evitar demissões em época de 

crise econômica e obter melhores condições laborais. 

Regarding the assistance contributions, the Government indicates that it is not a tax, 
since, if that had been the case, workers would not have been able to oppose it. The 
Government acknowledges the existence of conflicts in relation to such contributions 
and reaffirms its willingness to improve the dialogue with the unions and 
organizations representing employers in order to find a legal mechanism to 
effectively regulate this matter24. (parágrafo 312). 
 

 De posse dessas informações, o Comitê relembrou que em diversas ocasiões 

atuou em casos de pagamento de contribuição por trabalhadores não sindicalizados, como 

uma expressão de solidariedade com os sindicatos que realizam negociações coletivas. Em 

conclusão, o Comitê decidiu que a Convenção 98 não deve ser interpretada para autorizar ou 

proibir cláusulas de segurança sindical, por serem matérias de regulamentação em 

consonância com as práticas nacionais e com o sistema de relações trabalhistas de cada país. 

“In other words, both situations where union security clauses are authorized and those where 

these are prohibited can be considered to be in conformity with ILO principles and standards 

on freedom of association”25 (parágrafo 316). 

Sobre os descontos salariais de contribuições sindicais previstas em negociação 

coletiva aplicável a empregados não sindicalizados, o Comitê relembrou também que sua 

decisão reiterada é de que, sendo a cláusula permitida pelo ordenamento jurídico interno do 

país, esta somente pode se tornar efetiva por meio de negociações coletivas. 

Com isso, o Comitê de Liberdade Sindical então pôde elaborar suas primeiras 

recomendações. Considerando a atuação da CONALIS para resolver diversos assuntos 

relacionados com a matéria sindical em disputa no Brasil, recomendou que o governo 

mantivesse o Comitê informado sobre o processo de criação do Conselho de Relações 

Industriais. Tendo em vista a ausência de observações do governo brasileiro sobre a atuação 

do Ministério Público de São Paulo, recomendou também que estas fossem enviadas na maior 

brevidade possível. Por fim, recomendou que o Brasil considerasse tomar as medidas 

                                                 
24 Em tradução livre: “No que diz respeito à contribuição assistencial, o governo afirma que esta não tem um 
caráter tributário, já que se assim fosse os trabalhadores não teriam o direito de se opor a esta. O governo 
reconhece a existência de conflitos em relação a estas contribuições e reafirma sua intenção de melhorar o 
diálogo com os sindicatos e organizações representantes dos empregadores a fim de encontrar um mecanismo 
legal que efetivamente regule esta matéria”. 
25 Em tradução livre: “Em outras palavras, ambas as situações onde cláusulas de segurança sindical são 
autorizadas ou proibidas podem ser consideradas em conformidade com os princípios da OIT e as normas de 
liberdade sindical”. 
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necessárias para que pudesse ratificar a Convenção 87. 

Já em 2011, levando em consideração a ausência de resposta do governo 

brasileiro, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT entendeu por bem reiterar as 

recomendações feitas no ano anterior. 

Em 2012 foi realiza a última reunião do Comitê sobre esse caso, emitindo o 

relatório definitivo.  

Nesta, foi possível constatar que o MPT havia enviado nova comunicação, 

informando que a CONALIS havia realizado diversas reuniões no intuito de chegar a uma 

decisão sobre o recolhimento de contribuição assistencial, mas que os líderes sindicais não 

concordam com a atitude de Procuradores do Trabalho que buscam anular tais cláusulas, 

mesmo que essa atuação seja prevista pela LC 75/1993, no art. 83, IV26, com 

constitucionalidade confirmada pelo STF. A situação era disputada pelo MPT, mas o STF e o 

TST já não permitiam o recolhimento de tal contribuição. 

O Ministério Público do Trabalho informou ainda que em 2010 a CONALIS 

aprovou documento – citado no relatório como “Orientação nº 3” – que previa a possibilidade 

de cobrança de contribuições assistenciais negociadas – tanto de trabalhadores sindicalizados 

e não – desde que fosse aprovada em assembleia geral amplamente divulgada e com 

participação de ambos trabalhadores. Todavia, esse documento já havia sido revogado, ainda 

em 2011, pois foi desenvolvido em observância aos anseios dos sindicatos, mas não 

encontrou fundamento nem adesão na jurisprudência e na atuação dos Procuradores do 

Trabalho. 

Dando continuidade, o MPT observou que o diálogo com as entidades sindicais 

deve ser contínuo, e que estas já foram avisadas da dificuldade de efetivar as cobranças 

discutidas sem haver antes mudanças na legislação. Além disso, tal mudança da legislação 

pátria passaria pela ratificação da Convenção 87, a adoção de leis que previssem um sistema 

de contribuição voluntária para trabalhadores não sindicalizados, e ainda condições laborais 

estabelecidas através de negociações coletivas. Para concluir, o ente informou que foi criado o 

“Programa 200”, que trouxe medidas para assegurar a representação de trabalhadores em 

empresas com mais de 200 empregados, como prevê o art. 11 da CF/8827.  

                                                 
26 LC 75/1993. Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto 
aos órgãos da Justiça do Trabalho: 
[...] IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou 
convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos 
trabalhadores; 
27 CF/88, Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 
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Assim, o Comitê pôde tecer suas conclusões finais. Sobre a questão em conflito, 

como o MPT já havia informado, o Comitê entende que a legislação não possibilitava a 

cobrança almejada, e acreditava que os diálogos entre a CONALIS e as entidades sindicais 

continuaria. Sobre as alegações relativas ao Ministério Público de São Paulo, como nem o 

governo nem as uniões sindicais prestaram maiores informações sobre o caso, o Comitê 

decidiu não continuar a investigação. 

Por fim, as recomendações finais foram elaboradas, e foram no sentido de que, 

sendo aprovadas pelo Conselho de Administração da OIT, o Comitê acredita que os diálogos 

iniciados pela CONALIS acerca do caso aqui discutido continuarão e levarão em 

consideração os princípios internacionais relativos, relembrando ao governo que este pode 

solicitar assistência técnica da OIT para achar alternativas que sigam os mencionados 

princípios. Também, mais uma vez, o Comitê convida o Brasil a tomar as medidas necessárias 

para enfim ratificar a Convenção 87 sobre Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de 

Sindicalização. 

 

4.3 Resultados 

 
Analisando ambos os casos anteriormente descritos, é possível obter alguns 

resultados, que podem ser abstraídos e imaginados como regra para um cenário geral da 

situação do Brasil perante a Organização Internacional do Trabalho. 

No caso da Reclamação “comum”, conforme os trâmites previstos nos arts. 24 e 

25 da Constituição da OIT, pôde-se perceber uma quantidade muito maior de recomendações 

feitas ao país, tanto requisitando ações a serem feitas quanto solicitando que este assegurasse 

os direitos internacionalmente garantidos, por meio de Convenção da OIT, além de ter 

reiterado a possibilidade de o país obter assistência técnica para aplicar a Convenção 

ratificada da melhor forma possível. 

No caso da Reclamação processada no âmbito da Comissão de Liberdade Sindical 

da OIT, as informações fornecidas pelo governo brasileiro ao longo da investigação 

aparentam ter satisfeito melhor os anseios da Organização, como se observa nas 

recomendações feitas ao final do procedimento, que nada requisitaram do Brasil, apenas 

reiteraram a oferta de assistência técnica e convidaram o Brasil a adaptar sua legislação 

trabalhista sindical, a fim de ratificar a Convenção 87 e garantir a observância aos princípios 

da liberdade sindical previstos neste tratado.  

Ainda, em ambos os casos, é possível perceber de que forma se manifesta a 
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vinculação do país membro às Normas Internacionais do Trabalho. O Brasil foi requisitado 

para cumprir as disposições da Convenção 169, que havia ratificado, e que não havia 

cumprido no processo de elaboração da referida Lei nº 11.248/2006. Também foi investigado 

sobre alegações de descumprimento ao tratado sobre liberdade sindical, mesmo que não o 

tivesse ratificado, pois como Estado-membro este se obrigou a se adequar aos princípios 

constantes na Constituição da OIT, sendo a liberdade sindical um deles. 

Portanto, percebe-se que, como descrito na teoria, a prática da OIT é de exigir dos 

Estados-membros a aplicação não somente das Convenções que foram por eles ratificadas, 

mas também de quaisquer outras Normas Internacionais às quais estes tenham se obrigado ao 

se vincular à Constituição da OIT e à Declaração de Filadélfia, que a integra. Em todas essas 

ocasiões os órgãos responsáveis podem pedir as informações que considerarem necessárias, 

emitir as recomendações pertinentes e pedir acompanhamento ao órgão da OIT competente no 

caso concreto. A OIT atua no plano internacional adotando todas as medidas possíveis para 

que suas disposições sejam aplicadas no plano interno do país em questão. 

No atinente às consequências, continua-se sem poder estabelecer um padrão de 

medidas adotadas e desdobramentos quando há descumprimento de uma Norma Internacional 

do Trabalho, principalmente uma Convenção da OIT. Observa-se, entretanto, que é praxe a 

publicação dos relatórios com os conteúdos reunidos durante os procedimentos. As medidas 

necessárias ao cumprimento das recomendações, adotadas pela Conferência Geral da OIT, 

somente são cabíveis quando o país investigado for relutante em cumprir as recomendações 

expedidas, o que não foi constatado nos casos estudados. 

Deve-se ainda considerar quais resultados práticos os casos aqui estudados 

conseguiram causar na realidade brasileira. Considerando que a Conferência Geral da OIT 

não adotou outras providências para fazer o Estado brasileiro cumprir as recomendações 

expedidas em ambas situações, presume-se que a Organização se deu por satisfeita com as 

medidas adotadas pelo Brasil. 

Quanto a consulta dos povos indígenas sobre políticas a eles concernentes, o 

Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria federal dos Direitos do Cidadão, 

desenvolveu diversos Protocolos de Consulta dos Povos Indígenas e Comunidades 

Tradicionais, com especificidades voltadas a cada um dos povos indígenas Krenak, Wajãpi, 

Xingu, Juruna, Munduruku, além de protocolos específicos também para as Comunidades 

Montanha e Mangabal, Quilombolas e Ribeirinhas Pimental e São Francisco28. 

                                                 
28 Informações disponíveis em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-
publicacoes/protocolo-de-consulta-dos-povos-indigenas>. Acesso em: 12 nov. 2018. 
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Actualmente, en Brasil no existe un flujograma que defina las etapas para una 
consulta previa. Tampoco existe normativa sobre cómo deben realizarse las 
consultas previas en todos los casos. Sin embargo, la mencionada Ley Nº 13.123/15 
y el Decreto Nº 8.772/16 presentan estándares mínimos obligatorios para los casos 
de consulta relacionados con el acceso al conocimiento tradicional asociado al 
patrimonio genético. En estos se establece que las consultas deben realizarse en 
lenguaje accesible a las comunidades, tomar en cuenta las formas tradicionales de 
organización y representación de la comunidad, explicar el objetivo del proyecto y 
el uso que se pretende dar al conocimiento o al área afectada por el mismo y, en 
caso de existir un protocolo comunitario, este debe obedecerse29. (DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO, 2017, p. 124). 
 

Já quanto às atuações da CONALIS/MPT para dialogar com as entidades 

sindicais, percebe-se que a OIT confia na capacidade desta Coordenadoria para lidar com os 

conflitos em matéria de liberdade sindical no âmbito nacional, como extrai-se do caso 

estudado. Ainda nesse sentido, é importante destacar a campanha que a CONALIS realiza, 

anualmente durante o mês de maio, para conscientização dos direitos relativos à liberdade 

sindical, chamada “maio lilás”30. 

Entrando na seara específica da contribuição assistencial de empregados não 

sindicalizados, bem como a recomendação ao Brasil para reunir esforços no sentido de 

ratificar a Convenção 87 da OIT, é importante apontar que em 2017, principalmente com a 

Lei nº 13.467/2017, foi realizada grande reforma trabalhista, inclusive nas matérias sindicais, 

atingindo as disposições sobre contribuição sindical. Foram feitas alterações nos arts. 545, 

578, 579, 582, 583 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, exigindo autorização 

expressa para que haja o recolhimento da contribuição sindical, em qualquer categoria 

econômica ou profissional, ou em uma profissão liberal. Desse modo, sendo necessária a 

autorização expressa da pessoa, não se pode estabelecer a contribuição, de trabalhadores não 

sindicalizados, por meio somente de negociação coletiva ou assembleia geral de 

trabalhadores; é preciso que a autorização seja individual e expressa. 

Mesmo com essa reforma, não foram adotadas quaisquer medidas para operar a 

ratificação da Convenção 87, ainda que fossem feitas recomendações pela OIT nesse sentido. 

Diversas mudanças foram feitas na legislação brasileira relativa aos sindicatos, inclusive 

retirando parte do seu financiamento pela contribuição obrigatória, mas mantendo a unidade e 

                                                 
29 Em tradução livre: “Atualmente, no Brasil não existe um fluxograma que defina as etapas para uma consulta 
prévia. Tampouco existe normas sobre como devem se realizar as consultas prévias em todos os casos. Mesmo 
assim, a mencionada Lei nº 13.123/15 e o Decreto nº 8.772/16 apresentam padrões mínimos obrigatórios para os 
casos de consulta relacionados com o acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. 
Nesses se estabelece que as consultas devem se realizar em linguagem acessível às comunidades, levar em 
consideração as formas tradicionais de organização e representação da comunidade, explicar o objetivo do 
projeto e o uso que se pretende dar ao conhecimento ou área afetada pelo mesmo, e, em caso de existir um 
protocolo comunitário, deve-se obedecer a este. 
30 Ver http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/8eaf873c-d91c-48a5-94be-
aac20505fb14 
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o monopólio sindical na base territorial. 

Assim, finalmente, constata-se que o Brasil, ao ser investigado perante a OIT, 

apesar de se manifestar quando instado a isso, nem sempre informa e tece observações sobre 

todos os aspectos da denúncia e sobre tudo que a Organização requisita, dificultando o 

prosseguimento dos processos. A OIT observa a aplicação e os eventuais descumprimentos 

não apenas de Convenções ratificadas pelos países, mas também todos os princípios 

constantes nos documentos fundamentais da OIT, aos quais os Estados-membros se vinculam 

ao aceitarem compor a Organização. As sanções morais advindas da publicação dos próprios 

procedimentos demonstram ser, em regra, suficientes para causar a adequação das 

irregularidades encontradas. Além disso, apesar de acolher várias das recomendações feitas 

pelos órgãos responsáveis, o governo brasileiro mostra-se relutante em ratificar a Convenção 

87, mesmo depois de operar reforma extensa na legislação trabalhista pátria, mantendo o 

princípio da unidade e monopólio sindical. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Finalizando esta pesquisa, algumas considerações finais podem ser tecidas acerca 

dos resultados obtidos, tanto no primeiro momento de estudo teórico como na parte prática 

com o estudo de caso. 

Primeiramente, pode-se concluir que a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) é atualmente o órgão principal para a tutela do direito e das condições do trabalho no 

plano internacional, traçando padrões mínimos para o trabalho decente, por meio das Normas 

Internacionais do Trabalho, diretamente para os 187 Estados que a compõem atualmente, e 

indiretamente para toda a comunidade internacional que é influenciada por seus atos. Tais 

padrões são definidos nas Normas Internacionais do Trabalho, que consistem em convenções, 

protocolos, recomendações, resoluções e declarações, e das quais compete à OIT a 

elaboração, adoção, aplicação e promoção.  

Aprofundando o estudo nas Convenções, tem-se que estes instrumentos são 

tratados internacionais que materializam os direitos e as obrigações sociais e trabalhistas 

aplicáveis às partes e aos membros da Organização. Esses entes se vinculam aos tratados 

relativos ao trabalho do mesmo modo que se vinculam aos relativos a outras matérias de 

direitos humanos, ou seja, a partir da assinatura os Estados se vinculam internacionalmente, e 

internamente o processo depende do ordenamento jurídico de cada um. No caso específico do 

Brasil, além de se obrigar internacionalmente desde a assinatura, essas convenções integram a 

ordem jurídica interna com status materialmente constitucional, e se tornam formalmente 

constitucionais se forem aprovadas com o processo de votação necessário (art. 5º, §§ 2º e 3º, 

CF/88). 

Além disso, no âmbito da OIT há o entendimento de que os Estados-membros não 

precisam ter ratificado determinada Convenção para que a esta se vinculem e assim sejam 

fiscalizados periodicamente acerca de sua aplicação. Processo similar ocorre com as 

Convenções devidamente assinadas e ratificadas pelos Estados. 

Havendo o descumprimento de algum tratado internacional, as consequências 

entre as partes variam a depender da quantidade delas. De acordo com o Direito Internacional 

Público geral, por meio da Convenção de Viena, no âmbito de um tratado multilateral as 

demais partes podem, de comum acordo, encerrar a vigência ou suspender total ou 

parcialmente, em relação a todos ou à parte violadora, ou ainda uma parte isoladamente pode 

invocar a violação para suspender o tratado. 

Já especificamente em relação a Convenções da OIT, o Direito Internacional do 
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Trabalho possui algumas previsões específicas na Constituição da Organização e também em 

normas internas. Quando detectada violação a alguma dessas normas, seja por meio do 

Sistema Regular de Supervisão ou do processamento de Reclamações e Queixas pelo 

procedimento comum ou pelo Comitê de Liberdade Sindical, é realizado um procedimento de 

investigação e elaborado um relatório, seja pela Comissão de Peritos, pela Comissão de 

Aplicação de Normas de Conferência, pela comissão tripartite de investigação ou pelo próprio 

Comitê de Liberdade Sindical, que é então transmitido à Conferência Geral para deliberação.  

Aprovado tal relatório pela Conferência, esta adota as recomendações naquele 

constantes e as transmite ao Estado que tenha sido enquadrado como irregular. O país, então, 

pode acatar as recomendações e as cumprir, ou as discutir na Corte Internacional de Justiça, 

cuja decisão é irrecorrível. O cumprimento dessas obrigações também pode ser acompanhado, 

por meio do trabalho da Comissão de Peritos. Se o referido país não cumprir as 

recomendações feitas, a Conferência Geral da OIT pode adotar “qualquer medida que lhe 

pareça conveniente”, que vai variar do resultado buscado e do caso concreto (art. 33 da 

Constituição da OIT). 

Esse procedimento é o que deveria acontecer, em tese. Para avaliar sua aplicação 

na prática, então, esta pesquisa estudou dois casos concretos, que se desenrolaram contra o 

Brasil, o primeiro por descumprimento da Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais e o 

segundo por medidas antissindicais em desacordo com a Convenção 87, ambas da OIT, a 

primeira pelo procedimento comum previsto na Constituição e a segunda por meio do Comitê 

de Liberdade Sindical. 

Com a análise desses casos, foi possível perceber que o procedimento foi seguido 

e diversas recomendações foram adotadas pela Conferência Geral. Além disso, outros 

resultados foram obtidos. Quanto à quantidade de recomendações, foram feitas diversas a 

mais na Reclamação a respeito da Convenção 169, em comparação com as feitas na 

Reclamação sobre práticas antissindicais do Estado brasileiro, o que leva à percepção de que a 

OIT demonstra mais confiança nas medidas a serem tomadas autonomamente pela CONALIS 

do MPT do que pelo governo brasileiro na defesa dos direitos dos povos indígenas. Percebe-

se também a vinculação do Brasil às Convenções da OIT, mesmo à Convenção 87, não 

ratificada por aquele. 

Ademais, quanto às consequências reais desses descumprimentos, não foi possível 

estabelecer um padrão de ações realizadas pela OIT. O que se constatou, todavia, é que ocorre 

a publicação do relatório feito pela Comissão ou Comitê, e que as sanções sociais e morais 

provocadas pela publicidade das infrações demonstra-se, na maioria dos casos, suficiente para 
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fazer com que o Estado adeque suas condutas e cumpra da melhor forma possível as 

Convenções objeto dos procedimentos. 

Também podem ser feitas conclusões quanto aos resultados práticos que essas 

investigações obtiveram na regularização da situação do país e na promoção do trabalho 

decente, por meio da aplicação e controle das Normas Internacionais do Trabalho. No caso da 

Convenção sobre Povos Indígenas, o Ministério Público Federal desenvolveu protocolos de 

consulta para diferentes comunidades, e há também leis específicas para tratar de consulta em 

determinados temas. Essas ações parecem garantir a participação desses povos no processo de 

tomada de decisões do Estado, mas não podem ser encaradas como suficientes, pois não há 

um procedimento mínimo, obrigatório e geral, para ser seguido nesses casos de consulta, nem 

há uma certeza no País sobre quais matérias necessitam de consulta prévia aos povos 

indígenas. 

No caso das práticas antissindicais alegadamente realizadas no âmbito da Justiça 

do Trabalho e do Ministério Público, com ações de anulação de cláusulas percebe-se que a 

CONALIS continua envidando esforços no sentido de garantir a liberdade sindical no Brasil, 

ao mesmo tempo que estabelece diálogos entre os sindicatos e a máquina estatal. Todavia, a 

legislação trabalhista pátria continua sendo um empecilho para a concretização da liberdade 

sindical no País, pois enquanto vigorar o princípio da unicidade sindical não será possível a 

ratificação e aplicação da Convenção 87 no território nacional. 

Por fim, conclui-se que a atuação da Organização Internacional do Trabalho é 

importante para a construção do trabalho decente em toda a comunidade internacional e 

especificamente no Brasil. A elaboração e aprovação de normas internacionais que 

estabeleçam padrões mínimos para as relações e atividades laborais, bem como o controle da 

aplicação destas nos países membros da Organização e partes nos tratados, além do trabalho 

de assessoria técnica que seus peritos desenvolvem com os Estados que a solicitam, são todas 

formas pelas quais busca-se e chega-se cada vez mais perto de atingir a paz por meio da 

justiça social, como afirma o preâmbulo de sua Constituição. Em sua atuação no Brasil, é 

possível concluir também que a OIT vem realizando, desde sua criação em 1919, diversas 

ações que conseguiram transformar, e ainda transformam, a realidade do trabalho e dos 

trabalhadores brasileiros. 
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