


 A OIT é uma organização 
internacional constituída para a 
melhoria das condições de trabalho, 
promoção da justiça social e dos 
direitos humanos 

 Organização Internacional composta 
por 186 Estados membros 



  Questões de ordem econômica, política e moral suscitadas 
pela Revolução Industrial levaram a discussão sobre a 
criação de uma organização que garantisse condições 
mínimas de trabalho universais 

  A I Guerra Mundial transformou o mapa socio-econômico 
do mundo. Fruto do processo de paz, a OIT foi criada em 
1919, junto com a Sociedade das Nações, como parte do 
Tratado de Versailles (Parte XIII). 



 “a paz para ser universal e duradoura deve 
assentar sobre a justiça social” 

 “melhora da situação de um grande número de 
pessoas que viviam em um estado de miséria, 
pondo em risco a paz mundial” 

 “criação de um regime de trabalho humano”. 



  O trabalho não é uma mercadoria  
  A liberdade de expressão e de associação é essencial para 

o progresso constante  
  A pobreza , em qualquer lugar, constitui um perigo para a 

prosperidade de todos 
  Esforço internacional contínuo e concertado, no qual os 

representantes dos trabalhadores e dos empregadores, 
colaborando em igualdade com os representantes dos 
governos, participem em discussões livres e em decisões 
de caráter democrático, a fim de promover o bem comum. 



  Desde a sua criação, o papel essencial da OIT tem 
sido o de buscar a cooperação entre governos, 
empregadores e trabalhadores na busca da paz 
social. 



A Estrutura Tripartite da OIT 

Governos Empregadores Trabalhadores 



 promover e efetivar padrões, princípios e direitos 
fundamentais do trabalho; 

 criar maiores oportunidades de trabalho decente 
e de renda para homens e mulheres; 

 efetivar a proteção social para todos; 

  fortalecer o tripartismo e o diálogo social. 



Justiça Social 

Trabalho Decente 

Função Normativa Cooperação Técnica 



Órgãos da OIT 

Conferência Internacional do 
 Trabalho 

Estados Membros - Tripartite 
Adota normas 

Supervisao Internacional das Normas 

Conselho de Administração 
56 Membros 

Tripartite (14E-14T-28G) 
Oficina International do Trabalho 

Secretariat 



Normas Internacionais do Trabalho 



189 CONVENÇÕES 

  Aprovadas pela CIT 

  Abertas à ratificação 

6 Protocolos 

199 RECOMENDAÇÕES 

  Aprovadas pela CIT 

  Não prevêem sua 
ratificação 



CONVENÇÕES 
  Quando ratificadas, 

legalmente vinculantes 
  Se não ratificadas, 

constituem um 
paradigma normativo e 
influenciam a prática e 
o direito nacional. 
Fontes materiais. 

RECOMENDAÇÕES 
  Guia para a aplicação 

das convençoes  
  Matérias sobre as 

quais ainda não se 
alcançou um consenso 

  Influenciam a prática 
e o direito nacional. 
Fontes materiais 



UNIVERSALIDADE 

As normas internacionais são 
válidas para países com 
estruturas sociais muito 
diferentes  

FLEXIBILIDADE 

As normas internacionais 
para se tornarem efetivas, 
consideram circunstâncias 
específicas. Provisões 
flexíveis. 



  Trabalho Forcado (Nos. 
29 e 105) 

  Liberdade Sindical e 
Negociaçao Coletiva
(Nos. 87 e 98)  

  Trabalho Infantil (Nos. 
138, 182) 

  Igualdade (Nos. 100, 
111) 

  Todos os membros da 
OIT têm a obrigação de 
respeitar seus princípios, 
independentemente da 
sua ratificação  



  153 países ratificaram a Convenção 87 
  164 países ratificaram a Convenção 98 
  178 países ratificaram a Convenção 29 
  175 países ratificaram a Convenção 105 
  171 países ratificaram a Convenção 100 
  172 países ratificaram a Convenção 111 
  168 países ratificaram a Convenção 138 
  180 países ratificaram a Convenção 182 



Como as Convenções são 
adotadas 



 Problema 
 CA inclui o item na agenda da CIT 
 Discussão na CIT, usualmente pelo 
período de 2 anos 





Artigo 19. 5. Tratando-se de uma convenção: b) cada um 
dos Estados-Membros compromete-se a submeter, 
dentro do prazo de um ano, a partir do encerramento 
da sessão da Conferência (ou, quando, em razão de 
circunstâncias excepcionais, tal não for possível, logo 
que o seja, sem nunca exceder o prazo de 18 meses 
após o referido encerramento), 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. 



Convenção ratificada…uma obrigação internacional 



 Decisão soberana do Estado membro 
 Comunicado formal da Ratificação ao 
Diretor Geral da OIT 

 Governo formalmente declara sua 
intenção de se obrigar aos termos da 
convenção e de se submeter à 
supervisão internacional da OIT 





  Mecanismo regular de apresentação de 
memórias  

  Procedimento especial – Reclamação  

  Procedimento especial – Queixa 

  Procedimento especial Queixa: Liberdade 
Sindical e Negociação Coletiva  



Ratificação da convenção por Estado-Membro 

Comunicação da ratificação formal ao Diretor Geral 

Envio de memórias ao Secretariado (Conselho de 
Administração) 

Exame das memórias pela Comissão de Peritos na 
Aplicação de Convenções e Recomendações 



  Envio de Informe Geral pela Comissão de Peritos à 
Comissão tripartita de Aplicação de Convenções e 

Recomendações 

  Apresentação do Informe e debate no plenário da CIT 



Ratificação da convenção por Estado-Membro  

Apresentação de reclamação por organizações de 
trabalhadores ou empregadores  



O Secretariado recebe e informa ao Governo 
interessado e submete o assunto ao Conselho 
de Administração, inclusive no que se refere à 

admissibilidade da reclamação 

Se a reclamação for admissível, o Conselho de 
Administração constitui uma comissão tripartite 

Ad Hoc  para que examine a Reclamação  



Esta Comissão apresenta suas conclusões e 
recomendações para que o CA possa tomar uma 
decisão, sendo convidado o Governo afetado a 

estar representado no CA, quando este examine o 
caso 

O CA decide se publica a reclamação e a resposta 
eventual do Governo, notificando o mesmo e a 

associação interessada. O seguimento das 
conclusões cabe à Comissão de Peritos, que pode 

decidir adotar o procedimento do artigo 26.  



Apresentação de queixa ao Secretariado por um 
membro contra outro Estado, referente à 

convenção que ambos tenham ratificado; ou ex 
officio pelo CA; em virtude de queixa apresentada 

por um delegado da Conferência  



Se o CA considerar oportuno, enviará a queixa 
a uma comissão de averiguação, constituída 

por três peritos independentes  
O informe da comissão especificará o 
procedimento aplicado para o exame da 

queixa, a comunicação feita entre as partes, 
e de outras pessoas ou organizações 

interessadas, e a organização de audiências. 
Antes de adotar suas conclusões em um 

relatório, essas comissões costumam realizar 
investigações in situ.  



O Diretor Geral enviará o parecer, que será 
publicado, ao CA e aos Estados envolvidos. 
Estes deverão, em 3 meses, responder se 
aceitam ou não as recomendações feitas. 

Em caso de não aceitação, o Estado deve indicar 
se deseja que a queixa siga para a Corte 
Internacional de Justiça, que terá a palavra final. 



As recomendações da Comissão, usualmente, são 
seguidas por um pedido aos Governos para que 
forneçam informações nas memórias regulares 

Se o Governo não cooperar, o CA pode 
encaminhar uma recomendação à CIT para que 

tome as medidas que julgar convenientes o 
cumprimento das recomendações (art. 33) 



Apresentação de queixa por organização de 
trabalhadores ou empregadores do Estado 

membro ou por organização internacional de 
trabalhadores ou empregadores  

Envio da queixa ao Comitê de Liberdade Sindical 
(CA) – Análise preliminar e de mérito 

Elaboração de recomendações   



  10 anos após a entrada em vigor da Convenção 

  Comunicação à Oficina Internacional do 
Trabalho 

  Após a abertura desse período, outro 
oportunidade somente depois de 10 anos. 





  Convenções ratificadas: fontes formais do Direito 
do Trabalho 

  Convenções não ratificadas/ Recomendações: 
fontes materiais do Direito do Trabalho 

CLT, Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, 
na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, … outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do 
trabalho”. 



  CF, artigos 84, inciso VIII, e 49, inciso I. 

  Depósito da CIT. 

  Início da vigência internacional. 

  Obrigação internacional do Estado. 



Artigo 19, 8. Em caso algum, a adoção, pela 
Conferência, de uma convenção ou 
recomendação, ou a ratificação, por um Estado-
Membro, de uma convenção, deverão ser 
consideradas como afetando qualquer lei, 
sentença, costumes ou acordos que assegurem 
aos trabalhadores interessados condições mais 
favoráveis que as previstas pela convenção ou 
recomendação. 



Convencão ratificada e internalizada 
tem validade interna. 



  Status jurídico das convenções ratificadas 

  Controle de Convencionalidade 



  Convenções da OIT de Direitos Humanos 

  CF, Artigo 5º, §s 2º e 3º. 
  Para Mazzuoli, o § 3º apenas possibilita que 

formalmente o tratado tenha status constitucional 
(equivalente à EC); enquanto o §2º prevê a 
constitucionalidade material do TDHs. 



  A posição majoritária no STF, no entanto,entende 
que: 

  TDHs (§3º):equivalentes à EC – Controle de 
Convencionalidade Concentrado e Difuso 

  TDHs (rito ordinário, §2º) – Controle de 
Convencionalidade Difuso (de Supralegalidade) 

  Demais Tratados: hieraquia de lei ordinária 



Controle de Convencionalidade: exame da 
compatibilidade da lei com os TDHS 
equivalentes à EC – concentrado e difuso.  

Eficácia paralisante e derrogatória. 



  Quais as Convenções da OIT de Direitos 
Humanos? 

  As Convenções reconhecidas na Declaração de 
Direitos Fundamentais de 1998 

  Todas as Convenções da OIT são TDHs, pois 
tratam de direitos sociais e econômicos? 



  Serão aquelas aprovadas no rito previsto no 
Artigo 5º, §3º. 

  Assim, aprovadas, terão status de EC. 

  Por exemplo, o Brasil pode ratificar a Convenção 
87 conforme o rito do §3º. 



  Convenções da OIT não aprovadas  conforme o 
rito do §3º: 

   Pode-se argumentar que são TDHs: controle de 
convencionalidade difuso (status supralegal). 



  Convenções no 148 e no 155 da OIT e Artigo 193, 
§ 2º, CLT.  

  Artigo 146 da CLT / Súmula nº 171 do TST e 
Convençao 132 da OIT. 



“A Súmula 171 foi aprovada após a ratificação da 
Convenção 132” constitui um argumento 

razoável?  


