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RESUMO 

 
 

Apesar do grande avanço no estudo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, as 
formulações encontradas para conceituar o que seja um tratado de direitos humanos são bastante 
vagas e imprecisas. No que tange às Convenções da Organização Internacional do Trabalho, as 
dificuldades são ainda maiores, dada a existência de três correntes que apresentam critérios 
absolutamente inconsistentes para conferir a essas normas internacionais a natureza de tratado 
de direitos humanos. Essa dificuldade em caracterizar adequadamente as Convenções que 
podem ser consideradas tratados de direitos humanos pode estar gerando a 
inconstitucionalidade do processo de sua incorporação ao Direito brasileiro desde a 
promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, que incluiu o § 3.º ao art. 5.º da 
Constituição da República. Indício dessa inconstitucionalidade seria o fato de nenhuma das seis 
Convenções apreciadas pelo Congresso Nacional haver sido aprovada com equivalência a 
emenda constitucional. Outro problema que se vislumbra em relação à ausência de critérios 
adequados para estabelecer a correta natureza das Convenções é a possibilidade de violação aos 
direitos humanos trabalhistas nelas encartados. Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho 
refuta a possibilidade de recursos de natureza extraordinária de sua competência por violação a 
tratados internacionais, ainda que sejam Convenções da OIT sobre direitos humanos. Nesse 
cenário, é imprescindível apresentar elementos para a correta caracterização das Convenções 
como tratados de direitos humanos e analisar a dimensão dada a elas pela Constituição da 
República, assim como estudar o processo de sua incorporação ao Direito brasileiro, a 
legislação garantidora sua inviolabilidade e a sua importância nas decisões do Tribunal Superior 
do Trabalho. Para tanto, a primeira parte do trabalho é dedicada à compreensão dos Direitos 
Humanos. No segundo capítulo, discute-se a formação das Convenções da OIT e sua natureza 
de tratado de direitos humanos. Na terceira e última parte, parte-se para a apreciação da situação 
dessas Convenções no Direito brasileiro. Ao final, chega-se à conclusão de que nem todas as 
Convenções são tratados de direitos humanos; porém, aquelas que possuem a especial natureza 
de normas de direitos humanos não vêm recebendo o tratamento a elas destinado pela 
Constituição da República. 
Palavras-chaves: Convenções da Organização Internacional do Trabalho. Tratados 
internacionais de direitos humanos. Importância jurídica no ordenamento brasileiro.  
  



  
ABSTRACT 

 
 

In spite of great development of the Human Rights International Law, the conceptualizations 
of human rights treaties are vague and unprecise. In relation to ILO’s Conventions, there are 
three different chains in doctrine which refer to absolute inappropriate criteria to characterize 
them as human rights treaties, what makes things even more difficult. This problem may have 
resulted in the unconstitutionality of the internalization process of the Conventions approved 
since the 3th paragraph was included to article 5 of the Brazilian Constitution by the 
Amendment number 45/2004. Since the cited amendment entered into force, none of the six 
Conventions already approved by Brazilian Congress have been voted under the new procedure, 
indicating a possible unconstitutionality. Other problem related to que lack of adequate criteria 
to establish the correct nature of the Conventions is the possibility of violation of workers’ 
human rights. Brazilian Superior Labor Court (TST) refuses appellations based on international 
treaties, even if they are ILO’s Conventions on human rights. In such scenario, it is as important 
to present elements to correct characterize ILO’s Conventions as human Rights treaties and to 
analyze the dimension give to them by Brazilian Constitution, as to study the process of 
internalization of such treaties, the legislation regarding treaties violations, and the importance 
of ILO’s Conventions on human rights to Brazilian Superior Labor Court (TST). The first part 
of the thesis is dedicated to the comprehension of the Human Rights. In the second chapter, we 
discuss the formation of ILO’s Conventions and their nature as human rights treaties. The third 
and last chapter, ILO’s Conventions situation in Brazilian Law System is analyzed. The thesis 
concludes that not all Conventions are human rights treaties; however, Brazilian Constitution 
is being disrespected in relation to ILO’s Conventions on human rights. 

 
Keywords: International Labor Organization Conventions. Human rights treaties. Juridical 
importance in Brazilian law system. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
No mundo cada vez mais globalizado, em que empresas transnacionais deslocam-

se em busca de redução de custos de produção para inflar, ainda mais, seus bilionários lucros, 
o papel do Direito Internacional do Trabalho ganha importância proporcional a essa 
movimentação do capital. Isso porque a diminuição de custos está diretamente atrelada a uma 
menor proteção dos trabalhadores, que, muitas vezes, são submetidos a condições precárias de 
trabalho, ante a falta de legislação e de fiscalização eficientes, já que alguns países preferem 
sacrificar seus trabalhadores a perder os investimentos oriundos da instalação dessas empresas. 

Portanto, os diferentes custos em termos de benefícios sociais e de níveis de 
regulamentação de país para país fazem com que esses grandes conglomerados retirem seu 
capital de determinada área, produzindo massas de trabalhadores sem empregos, e levem para 
outras, onde os novos trabalhadores terão garantias menores, ou seja, serão submetidos a 
condições inferiores de labor que às dos anteriores empregados, o que gera um ciclo vicioso 
que depaupera os trabalhadores em todo o mundo. 

A reboque dessa globalização e dessa busca das empresas por maior lucratividade, 
vêm o desemprego, a precarização do trabalho e a desigualdade social, causas que ameaçam a 
paz mundial e contrariam a justiça social. O neoliberalismo e a reestruturação produtiva são 
exemplos dessa nova onda de ataques à pessoa do trabalhador, tendo em vista o crescimento do 
desemprego estrutural e um número crescente de trabalhadores em condições precarizadas, cuja 
degradação que se amplia. 

Essas circunstâncias, todavia, não são novas. Quando muito, é um “museu de 
grandes novidades”, como dizia o poeta. Em momentos de crise, o capitalismo sempre busca 
alternativas para ampliar seus lucros e, normalmente, os trabalhadores acabam sendo os mais 
prejudicados. Contraditoriamente a essa torrente do capital globalizado, cada vez mais pessoas 
dependem exclusivamente do trabalho para sobreviverem, o que demanda, em nível global, 
uma maior proteção jurídica do trabalhador.  

Isso atesta, portanto, a centralidade do trabalho na sociedade contemporânea, onde 
o chamado “trabalho decente” foi alçado ao patamar de verdadeiro “direito humano”. Os 
direitos humanos, aliás, sempre estiveram em diálogo com os direitos trabalhistas, e essa relação 
vem sendo frequentemente intensificada em momentos de dificuldades pelos quais passaram os 
trabalhadores em todas as partes do mundo. 
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Tanto é assim, que a construção de um ordenamento juslaboral internacional tem 
início com as primeiras legislações trabalhistas, ainda no século XVIII, e se estende até os dias 
atuais, momento em que Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e outros 
tratados internacionais de direitos humanos assumem, relevância no cenário de proteção ao 
trabalhador num mercado cada vez mais globalizado. 

Destarte, diante desse cenário de dificuldades para o mundo laboral, não há como 
deixar de reconhecer a devida importância da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
de suas Convenções para defesa dos direitos humanos do trabalhador. Afinal, foram elas a ditar 
as condições mínimas de labor em todo o mundo, de modo que o trabalho não fosse considerado 
“mercadoria”, mas, sim, uma dimensão da dignidade humana.  

A visão do trabalho como um direito humano tem conduzido à ideia de que as 
Convenções da OIT, ou pelo menos algumas delas, são verdadeiros tratados de direitos 
humanos e, por isso, merecedoras de uma condição privilegiada no ordenamento jurídico 
brasileiro. Isso porque, a partir da Constituição da República de 1988, os tratados internacionais 
de direitos humanos ganharam uma nova abordagem, passando a figurar como normas especiais 
a ampliar o rol de direitos constitucionalmente especificados, o que levou à discussão acerca da 
incorporação e da hierarquia normativa dessas normas internacionais na ordem jurídica pátria. 

Os principais responsáveis pela controvérsia jurídica originalmente instaurada 
foram os §§ 1.º e 2.º do art. 5.º da Constituição, que versam, respectivamente, sobre o 
imediatismo da aplicação das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, e sobre 
a inclusão dos direitos decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos tratados 
internacionais de que o Brasil faça parte, ainda que não expressos ao longo do articulado 
constitucional. 

Em virtude desses dispositivos, alguns juristas passaram a defender a tese de que 
os tratados de direitos humanos se incorporavam automaticamente ao direito brasileiro, 
diferentemente do que acontecia com os demais tratados, que precisavam de ratificação para 
tanto. Outros chegaram a sustentar que os tratados de direitos humanos passaram a ser normas 
de hierarquia constitucional, e até mesmo de nível supraconstitucional. Evidentemente, isso 
causou grandes debates na doutrina e na jurisprudência brasileiras. 

Com a finalidade de resolver a interminável controvérsia constitucional instaurada, 
foi acrescentado o § 3.º ao art. 5.º da Constituição por meio da Emenda Constitucional n. 45, 
de 08.12.2004. Esse dispositivo, ao estabelecer a equivalência dos tratados de direitos humanos 
a emenda constitucional, caso aprovados com quórum qualificado, ao invés de resolver a 
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questão, aprofundou as discussões e gerou outras, como a que se refere à hierarquia normativa 
dos tratados de direitos humanos incorporados antes da promulgação da referida emenda. 

Nesse contexto, as circunstâncias de o Congresso nem mesmo submeter as já 
aprovadas Convenções da OIT ao novo procedimento de votação estatuído no art. 5.º, § 3.º, da 
Constituição e de o Poder Executivo federal não demonstrar interesse na sua aprovação com 
equivalência a emenda constitucional causam estranheza, especialmente quando confrontadas 
com o entendimento predominante da doutrina brasileira sobre serem todas as Convenções da 
OIT tratados de direitos humanos. 

Outro fato que chama a atenção em relação a serem as Convenções da OIT tratados 
de direitos humanos é a rara menção a elas nos julgamentos proferidos pelo Tribunal Superior 
do Trabalho. Ora, dada a importância dessas Convenções para defesa dos direitos humanos do 
trabalhador, haveria de se esperar que elas abundassem nos julgamentos de nossa Mais Alta 
Corte Trabalhista, o que não procede. 

Tudo isso põe em dúvida a afirmação de serem as Convenções da OIT verdadeiros 
tratados de direitos humanos. Mas, afinal, o que seriam “tratados de direitos humanos”? Ao que 
parece, as dificuldades encontradas no Direito brasileiro para conferir uma condição de 
destaque a essas normas decorrem justamente do problema que é caracterizar as Convenções 
da OIT como tratados de direitos humanos. 

Diante disso, pretendemos demonstrar que a dificuldade existente na correta 
definição das Convenções da OIT como tratados de direitos humanos tem impedido a 
concretização dos mandamentos constitucionais relativos ao processo de incorporação dessas 
normas e à garantia de sua inviolabilidade, tendo, por consequência, impactos negativos na vida 
de milhões de trabalhadores brasileiros. 

Para tanto, no capítulo de abertura é dedicado à compreensão dos Direitos Humanos 
e de sua proteção internacional. Nele, buscaremos demarcar a lógica que perpassa a proteção 
dos direitos humanos, desde as primeiras declarações de direitos que surgiram com o 
constitucionalismo até a fase contemporânea da proteção internacional. Também discutiremos 
algumas dificuldades teóricas que permeiam o estudo dos direitos humanos a fim de 
construirmos um conceito adequado de tratado internacional de direitos humanos. 

No segundo capítulo, estudaremos a Organização Internacional do Trabalho e a 
proteção dos direitos humanos dos trabalhadores. Será o momento de se discutir o processo de 
internacionalização do Direito do Trabalho que culminou com a criação da OIT, e fase 
internacional de adoção das Convenções da OIT. Como fechamento desse capítulo, serão 



13 
 

abordadas as diferentes correntes que propugnam serem as Convenções da OIT tratados de 
direitos humanos, assim como será apresentada nossa posição sobre o assunto. 

A terceira e última parte deste trabalho destina-se a analisar as Convenções da OIT 
sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Primeiramente, demonstraremos 
como as constituições brasileiras cuidaram dos tratados internacionais ao longo dos anos para, 
em seguida, discutirmos os mandamentos da Constituição 1988 acerca do processo de 
incorporação e da hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos. Daí por diante, 
analisaremos os equívocos da incorporação das Convenções da OIT a partir da EC n. 45/2004 
e a deficiência da legislação processual para garantir a autoridade dessas normas. Por último, 
faremos uma análise da jurisprudência do TST para identificar quais Convenções são 
consideradas tratados de direitos humanos pela Corte, a hierarquia normativa a elas conferidas 
e a relevância que tiveram para o desfecho dos processos. 

Concluiremos o trabalho com a demonstração de que os equívocos na 
caracterização das Convenções da OIT como tratados de direitos humanos que vêm impedindo 
a concretização de mandamentos constitucionais, o que poderia ser elidido pela adoção do 
conceito de tratado de direitos humanos por nós formulado.  
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1 OS DIREITOS HUMANOS E SUA PROTEÇÃO INTERNACIONAL 
 
 
O reconhecimento dos direitos humanos foi geralmente alcançado mediante 

conflitos entre o poder instituído e classes sociais que clamavam por maior consideração, o que 
levou à construção de um entendimento sobre o mínimo de direitos que deveriam ser garantidos 
a todos os seres humanos. Inicialmente, esse reconhecimento deu-se apenas no plano doméstico 
dos Estados, vindo a ser expandido para o âmbito internacional tempos depois. 

Essa concepção de uma garantia de um âmbito de proteção intocável, no entanto, 
sofre forte abalo no século XX, como decorrência de atos de regimes totalitários que 
apregoaram a descartabilidade de seres humanos, menosprezando tudo o que vinha sendo 
pensando pelo Direito. As consequências disso foram fatos que causaram horror na sociedade 
internacional, o que impôs medidas para tentar evitar sua repetição, como a criação de 
organismos internacionais e a celebração de tratados com vistas a obrigar os Estados a 
respeitarem e garantirem direitos humanos. 

Essa proteção internacional irá repercutir nos ordenamentos jurídicos domésticos, 
tendo por leitimotiv a dignidade da pessoa humana, que foi alçada a verdadeiro “valor-fonte” 
do ordenamento internacional a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que 
contribuiu para que as constituições ocidentais da segunda metade do século XX seguissem a 
mesma linha de proteção. 

Nesse sentido, compreender esses movimentos de construção, ruptura e 
reconstrução dos direitos humanos é imprescindível para orientar o estudo que ora iniciamos. 
No entanto, existem várias dificuldades teóricas que precisam ser enfrentadas para que se tenha 
um panorama bem delineado dos direitos humanos e sua proteção internacional na 
contemporaneidade. 

Este capítulo inaugural, portanto, abordará o processo de afirmação histórica dos 
direitos humanos, desde os primórdios do constitucionalismo até consolidação de sua proteção 
internacional, e discutirá as principais dificuldades da dogmática dos direitos humanos. Isso 
será de grande valia para a caracterização das Convenções da Organização Internacional do 
Trabalho como tratados de direitos humanos e das repercussões de sua inserção no Direito 
brasileiro, temas a serem trabalhados nos capítulos posteriores. 

 
 



15 
 

1.1 DO CONSTITUCIONALISMO MEDIEVAL À ATUAL PROTEÇÃO 
INTERNACIONAL  

 
Embora a construção histórica da proteção de direitos humanos, em âmbito 

internacional, comece a se manifestar no plano jurídico a partir do século XIX, vindo a se 
consolidar no século XX com o chamado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, é no 
plano do Direito Constitucional que as primeiras normas jurídicas positivas serão insculpidas.  

O “diálogo” entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos – que é, aliás, a essência deste trabalho – é reveladora da influência recíproca de um 
em relação ao outro ao longo da história, razão pela qual a compreensão da atual concepção de 
direitos humanos e a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos nos 
ordenamentos jurídicos nacionais fica muito limitada sem uma noção mínima dos fatos 
políticos, sociais, econômicos e jurídicos que impulsionaram o desenvolvimento dos direitos 
humanos. 

Evidentemente que, dentro do escopo do presente estudo, não se há de descer às 
profundezas teóricas e consequências práticas desses fatos, até porque não se pretende aqui 
realizar uma pesquisa de História do Direito. E mesmo que assim fosse, o curso da humanidade 
não é linear, de modo que é impossível se estabelecerem datas e fatos, de forma categórica, no 
que se refere à construção do Direito. Contudo, é importante não se furtar de mencionar alguns 
dos principais momentos históricos da construção e reconstrução dos direitos humanos, para 
não ser leviano com a atual realidade jurídica. 

Em vista disso, torna-se necessário um recorte histórico para que a proposta aqui 
assumida seja compatível com a extensão e a finalidade do trabalho. Nesse sentido, a opção que 
se afigura mais adequada é aquela que leva em consideração, como ponto de partida, a Magna 
Carta de 1215, por ser o instrumento sempre lembrado como início do constitucionalismo.  
Passaremos pelas declarações de direitos dos séculos XVII e XVIII, assim como por alguns 
tratados internacionais com relevância para a proteção de direitos humanos. Por fim, 
chegaremos ao momento de reconstrução desses direitos, após a ruptura epistemológica 
causada pelos regimes totalitários durante o período da Segunda Guerra Mundial. 
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1.1.1 Primeiras declarações de direito interno para proteção do ser humano 
 
Embora o constitucionalismo tenha ganhado forte expressão a partir do século 

XVIII, com a Constituição dos Estados Unidos da América (1787), Dalmo de Abreu Dallari1 
assevera que muitos teóricos reputam ser a Magna Charta Libertatum inglesa, de 1215, a 
primeira expressão moderna de uma Constituição.  

A Magna Charta surge em decorrência da revolta de barões e prelados com a 
monarquia absolutista inglesa. Os barões ingleses estavam inconformados com o aumento de 
impostos determinado pelo rei absolutista João Sem Terra para fazer frente às campanhas 
militares, enquanto os prelados estavam descontentes com sua interferência em assuntos da 
Igreja.  

Em virtude das pressões sofridas, João Sem Terra não viu outra saída que não a 
pactuação da Magna Charta Libertatum, com a finalidade de limitar seu poder estatal, pela 
vinculação às leis, e de reconhecer um catálogo de direitos existentes independentemente da 
vontade do rei. 

São exemplos de direitos consagrados na Magna Charta a tributação mediante 
representação (art. 14), a graduação de penas (art. 20 e 21), o direito à propriedade (art. 31), o 
direito à liberdade (art. 39), o direito ao livre trabalho dos mercadores (art. 40) e o direito de 
locomoção (art. 42). 

É verdade que não se trata de uma verdadeira declaração de direitos, já que os que 
enunciados não podem ser tidos como “fundamentais inatos”, uma vez que dirigidos aos barões 
e aos prelados. Contudo, a Magna Charta abriu caminho para a transformação dos direitos 
corporativos em direitos humanos, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho2. Lembra, ainda, o 
mestre português que o direito à liberdade inscrito no art. 39 da Magna Charta acabou por se 
disseminar quando a ideia de “homem livre” foi estendida a todos os ingleses. 

O que se vê nas declarações inglesas, a partir de então, é um real desenvolvimento 
da proteção de direitos, que reverbera com intensidade no século XVII, com a Petition of Right 
(1628), para reconhecimento de direitos e liberdades para os súditos do Rei; o Habeas Corpus 
Act (1679), para garantir a liberdade do súdito e para prevenção das prisões no ultramar; e o 
Bill of Rights (1689), para submeter a monarquia à soberania popular. 

                                                 
1 DALLARI, Dalmo de Abreu. A constituição na vida dos povos: da idade média ao século XXI. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 150-151. 
2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed. rev. Coimbra: Almedina, 1993, p. 502-503.  
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Lembra Norberto Bobbio3 que mesmo esses direitos e liberdades constantes dessas 
declarações não eram tidos como anteriores ao poder do soberano, mas como resultado de uma 
aparente concessão graciosa sua, como um ato unilateral do detentor do poder. Essa relação, no 
entanto, será invertida com as declarações de direitos do século XVIII, proclamadas pelos 
revolucionários estadunidenses e franceses. 

É o caso do contexto da independência estadunidense do jugo inglês, cuja 
declaração mais famosa é a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia (junho de 1776). 
Tal Declaração surge com paradigma a alterar a anterior noção de que os direitos eram graça 
do soberano. Essa declaração assume explicitamente a ideia que os homens possuem direitos 
que lhe são inatos, não se havendo que falar em concessão por parte do Estado.  

Com efeito, segundo seu art. 1.º, os homens são igualmente livres e independentes, 
e nem mesmo quando entram em estado de sociedade podem eles ser privados do gozo da vida 
e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade 
e segurança.  

Ainda no chamado “mundo novo”, em 04.07.1776, vem a lume a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América e nela, uma vez mais, o destaque de que todos 
os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais 
o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Observa-se, assim, a recorrente menção a 
certos direitos inatos e inalienáveis do homem, com especial ênfase para sua liberdade. 

Após essas declarações, entre outras que estabeleciam direitos, finalmente em 1787, 
foi fundado o Estado Federal por meio da proclamação da Constituição dos EUA, primeira 
constituição escrita no sentido moderno do termo. Entretanto, a proposta de incluir uma 
declaração de direitos foi inicialmente rejeitada, somente ocorrendo sua inclusão no Texto 
Constitucional em 1791, por meio das dez primeiras emendas à Constituição, conjunto esse 
chamado de Bill of Rights.  

A partir da Bill of Rights, ficou estabelecido, pela primeira vez em plano 
constitucional, as liberdades de religião, de expressão, de imprensa, de reunião e o direito de 
petição (Emenda 1); o direito de propriedade (Emenda 3); o direito à inviolabilidade da pessoa 
(Emenda 4); o direito ao devido processo legal e da ampla defesa (Emendas 5 e 8); a 
inexauribilidade dos direitos fundamentais (Emenda 9), que viriam, mais tarde, a serem 
repetidos em outras constituições. 

                                                 
3 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier: 2004, p. 94. 
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Em França, os revolucionários que derrubaram o Ancien Régime trataram de 
proclamar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), em que se observa a 
afirmação de que os homens possuem direitos que lhe são naturais, eis que nascem livres e 
iguais, consoante seu art. 1.º. Traço marcante dessa Declaração é a dicotomia entre os “direitos 
do homem” e os “direitos do cidadão”, sustentando J. J. Gomes Canotilho4 que os primeiros 
são inerentes ao homem enquanto tal, ao passo que os direitos do cidadão pertenceriam ao 
homem na condição de ser social.  

Outra disposição que chama a atenção é o art. 16 da Declaração de 1789, que afirma 
que a sociedade na qual não estiver assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a 
separação dos poderes não tem Constituição. Para os revolucionários franceses, pois, a 
existência de uma Constituição dependia, necessariamente, da garantia de direitos, que podem 
ser sintetizados nos dísticos da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. 

Tem-se aqui uma nota marcante na construção histórica dos direitos humanos, que 
é a noção de sua universalidade. Diferentemente da Declaração da Virgínia, que se ocupava 
unicamente com as questões domésticas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
possuía o propósito de levar às nações do mundo a ideia de liberdade, conforme anota Fábio 
Konder Comparato5. Émile Boutmy6 teria ido ainda mais longe, ao sustentar que os franceses 
a escreveram para ensinar o mundo, enquanto os americanos haviam redigido suas Declarações 
para o proveito e comodidade de seus concidadãos. 

Seja como for, é realmente interessante notar que essas duas Declarações afirmam 
a existência de direitos inatos ao ser humano, ou seja, direitos que independem de qualquer 
outra circunstância para serem reconhecidos como tais.  

Embora possivelmente inspirados no que ocorrera do outro lado do Atlântico, foi a 
Revolução Francesa e seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que provocaram 
profundas modificações na sociedade da época.  

A filosofia liberal-individualista, sob a égide do princípio da igualdade jurídico-
política de que todos seriam iguais perante a lei, diz Arnaldo Süssekind7, consagrou o postulado 
da liberdade contratual e, via de consequência, da não intervenção do Estado nas relações 

                                                 
4 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed. rev. Coimbra: Almedina, 1993, p. 517-518. 
5 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 146. 
6 BOUTMY, Émily. La Déclaration des Droits de l’Homme et M. Jellinek, IN Étude Politiques, Paris, 1907, p. 
139-140 apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 562. 
7 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 81. 
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contratuais (laisser-faire). Paulo Bonavides8 reforça a ideia de que a Revolução Francesa havia 
levado à consumação de uma ordem social, fazendo triunfar, nas constituições, o liberalismo. 

É característica desse período, portanto, a liberdade, a consagração dos direitos 
individuais, a autonomia da vontade do ser humanos em face de outros e do próprio Estado, o 
que demarcou os limites da interferência do Estado na esfera privada do indivíduo. De outro 
lado, marcou o direito do cidadão na definição dos rumos do Estado, ou seja, de sua participação 
na esfera política. Em virtude disso, afirma-se que esse período consagrou os chamados de 
direitos civis e políticos, tendo por valor supremo a liberdade. 

Evidentemente, conforme antes assinalado, o movimento constitucionalista, assim 
como qualquer outro fenômeno humano, não é tão linear como pode parecer o presente exame, 
pois as marchas e contramarchas são inerentes ao processo histórico. 

Assim, as matrizes constitucionais inglesa, estadunidense e francesa foram 
determinantes para o estabelecimento não apenas do Estado Constitucional moderno, mas para 
a consolidação dos direitos fundamentais, cuja proteção foi assegurada, ao menos formalmente, 
em diversas declarações de direitos constantes nas Constituições Liberais que se seguiram no 
século XIX e início do século XX. 

Contudo, dois fatos são comumente lembrados no constitucionalismo como quebras 
de paradigma do modelo do Estado Liberal: a Constituição do México (1917) e a Constituição 
de Weimar (1919). Esses dois Textos Constitucionais são representativos do chamado Estado 
Social do Direito, que se opôs ao liberalismo e à sua ausência de intervenção no mercado. Ao 
lado delas, não se pode olvidar a Constituição Russa de 1918. 

Na lição de Paulo Bonavides9, o Estado Social surge da coação provocada pela 
pressão das massas, que fazem suas reivindicações, instando o poder político a conferir direitos 
trabalhistas, previdenciários, educacionais, além de intervir no domínio econômico e de ditar 
salários, entre outras coisas. Diferentemente dos direitos civis e políticos, cuja conquista é 
possível atribuir a classes abastadas, os direitos sociais são fruto das lutas travadas pelas massas 
oprimidas. Jorge Luiz Souto Maior10 contesta essa versão, aduzindo que a luta pela liberdade 
também foi travada pelas classes operárias. O sentimento de profunda insatisfação com as 
condições de vida e de trabalho, aliado a movimentos intelectuais de caráter socialista, 

                                                 
8 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 43. 
9 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 186. 
10 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O direito social transcende os direitos humanos. IN: NALINI, José Renato; 
CARLINI, Angélica (Coords.). Direitos humanos e formação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 247. 
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proporcionaram os ingredientes necessários para que as massas se rebelassem, pressionado por 
direitos sociais sem os quais os direitos civis e políticos pouco importavam. 

Foi exatamente nesse contexto que ocorreu a Revolução Mexicana. De cunho 
socialista, teve como um de seus motivos, os altos custos socioeconômicos suportados pelas 
classes mais pobres. As lutas culminaram na Constituição Mexicana, de 05.02.1917, que é 
mundialmente celebrada como a primeira a conferir direitos sociais, ao lado das liberdades 
individuais e dos direitos políticos, no rol de direitos fundamentais. 

Entre os direitos trabalhistas constantes na Constituição Mexicana, destacam-se o 
direito à liberdade para o trabalho (art. 4.º), a imposição de justa remuneração e a 
impossibilidade de o contrato de trabalho estipular a renúncia, perda ou menoscabo de qualquer 
dos direitos políticos ou civis do trabalhador (art. 5.º), por estarem incluídos, entre outros, no 
Capítulo I do Título Primeiro, dedicado aos “Direitos Individuais”.  

Já no Título Sexto, que dispõe sobre o “Trabalho e a Previdência Social”, destacam-
se a limitação da jornada de trabalho (art. 123, I e II), a proteção contra o desemprego (art. 123, 
XXII), a proteção à maternidade (art. 123, V), a limitação trabalho noturno feminino na 
indústria (art. 123, II), a idade mínima de admissão ao trabalho na indústria (art. 123, III) e 
limitação do trabalho noturno dos menores na indústria (art. 123, II). 

Outra revolução de cunho socialista foi a Revolução Bolchevique (1917), que teve 
o poder de derrubar a monarquia czarista russa e de aprovar, em janeiro de 1918, a Declaração 
dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, que se transformou na Primeira Parte da Lei 
Fundamental da República Socialista Federativa Soviética Russa. Por meio dela, foi abolida a 
propriedade privada (art. 3.º, “a”) e tudo tornado propriedade do Estado (art. 3.º, “b” e “c” e 
“d”). Em tese, isso significava que nenhum trabalhador seria mais explorado, eis que a 
propriedade era de todos e de nenhum a um só tempo.  

Também merece ser lembrada a Constituição de Weimar, de 11.08.1919, que, a 
exemplo da congênere mexicana, elaborou um amplo rol de direitos sociais. O caminho para a 
Constituição de Weimar teve início com a Revolução de Novembro de 1918, que terminou por 
consagrar a democracia parlamentarista na Alemanha em 28.10.1918, quando o Império 
Alemão já havia perdido a Primeira Guerra Mundial. 

As dificuldades decorrentes da guerra atingiam diretamente as camadas mais pobres 
da população alemã, fato que gerava um sentimento de que o Estado precisava fazer algo em 
prol de seu povo. Em consequência disso, a Constituição de Weimar afirmou, entre outras 
coisas, que a economia deveria ser organizada com base nos princípios da justiça, com o 
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propósito de conferir uma vida digna a todos (art. 151) e, de forma similar à congênere 
mexicana, conferiu aos direitos trabalhistas uma proteção especial (art. 157). 

Os direitos sociais, no contexto do constitucionalismo, nascem da ideologia e da 
reflexão antiliberal do século XX, atados ao princípio da igualdade, do qual não podem se 
desvincular, sob pena de serem separados do fundamento que os ampara e estimula, conforme 
leciona Paulo Bonavides11. O professor cearense acresce, ainda, que os direitos sociais 
proclamados nas declarações solenes do constitucionalismo desse jaez dominaram inteiramente 
as Constituições que surgiram ao término da Segunda Guerra Mundial. 

A Segunda Guerra Mundial é, aliás, um momento chave na definição dos rumos 
dos direitos humanos, tanto no plano constitucional dos Estados, como no âmbito internacional. 
É a partir dela que a haverá a consolidação da proteção internacional dos direitos humanos, que 
vinha sendo construída de forma tímida e fragmentada, nem sempre baseada exclusivamente 
na defesa dos direitos do ser humano, como ficará nítido a seguir. 

 
 

1.1.2 O início da internacionalização dos direitos humanos 
 
A construção dos direitos humanos como categoria do Direito Internacional pode 

ser basicamente dividida, para fins metodológicos, em antes e depois da Segunda Guerra 
Mundial. O primeiro período, marcado por uma legislação internacional fragmentada e com 
motivação diversa, é chamado por André de Carvalho Ramos12 de “processo de 
internacionalização em sentido amplo”, ao passo que o segundo período, o da consolidação do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, é por ele denominado de “processo de 
internacionalização em sentido estrito”. 

Estabelecida essa divisão, é possível afirmar que normas internacionais de proteção 
a direitos humanos começaram a surgir com mais intensidade a partir do século XIX e início 
do século XX, quando temas de direitos fundados na liberdade e na igualdade passaram a ser 
recorrentes em tratados internacionais. Não parece haver dúvidas, no entanto, que o foco dos 
acordos entre os Estados não era, à evidência, a proteção dos seres humanos, eis que o tema era 
visto como próprio do direito doméstico, dada a soberania das nações contratantes para cuidar 
dos seus assuntos internos. 
                                                 
11 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 564. 
12 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 51. 
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A abordagem tradicional que se faz dos precedentes históricos do processo de 
internacionalização dos direitos humanos destaca três instituições: o Direito Humanitário, a 
Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho13. Contudo, André de Carvalho 
Ramos14 procede a uma divisão baseada em cinco temas, ao menos reflexos, versados nos 
tratados internacionais do período: combate à escravidão, a proteção das minorias, a proteção a 
estrangeiros, a proteção dos feridos e enfermos nos conflitos armados, e a proteção de direitos 
sociais pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A identificação de temas feita na divisão proposta pelo professor da Faculdade do 
Largo do São Francisco tem o mérito de apontar grupos tradicionalmente vulneráveis quando 
se refere à proteção de seus direitos, bem como o de estabelecer uma ligação entre o conteúdo 
dos tratados e os direitos humanos consagrados nas Constituições da época. Em virtude disso, 
adota-se o critério utilizado pelo autor para sintetizar esse primeiro momento histórico de 
internacionalização dos direitos humanos. 

Nesse sentido, os primeiros tratados internacionais de combate à escravidão de 
negros são datados do século XIX, quando a Inglaterra impôs ao mundo ocidental a libertação 
de escravos. A primeira providência tomada pelo mundo jurídico internacional para abolir a 
escravidão foi justamente a proibição do tráfico, conforme leciona Celso D. de Albuquerque 

Mello15. Tanto é assim que, em 1810, Inglaterra e Portugal celebraram o chamado Tratado de 
Aliança e Amizade, segundo o qual Portugal extinguiria gradualmente o tráfico negreiro.  

Quatro anos depois, em 1814, o Tratado de Paris disporia que o tráfico de escravos 
deveria ser abolido internacionalmente, por ser tido como “repugnante aos princípios da justiça 
natural”. Já em 1885, a proibição internacional do tráfico de escravos foi consolidada por meio 
da Ata Geral da Conferência de Berlim, que visava a regulamentar e liberdade do comércio nas 
bacias do Congo e do Níger, assim como novas ocupações de territórios sobre a costa ocidental 
da África. 

França, Alemanha, Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados 
Unidos, Grã-Bretanha, Itália, os Países Baixos, Portugal, Rússia, Suécia, Noruega e Turquia 
foram signatários do documento, cujo art. 6.º trazia, entre outras coisas, a obrigação em 

                                                 
13 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 187. 
14 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 51-52. 
15 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 14. ed. rev. e aum. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 907. 
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cooperar na supressão da escravatura e principalmente no tráfico dos negros. Já o art. 9.º fazia 
uma declaração solene de proibição ao tráfico dos escravos16. 

Em que pese ser a abolição da escravatura uma norma tipicamente de direitos 
humanos, por consagrar o valor “liberdade”, sua motivação foi menos nobre que seu efeito, eis 
que se buscava um viés econômico. Conforme Celso D. de Albuquerque Mello17, a luta pelo 
fim da escravidão por parte da Inglaterra possuía razões econômicas bem definidas: a) o tráfico 
despovoava suas colônias na África; b) a escravidão dava aos Estados mão-de-obra barata, 
fazendo com que seus produtos pudessem concorrer com os ingleses no mercado internacional; 
e c) diminuía o mercado consumidor para os produtos industrializados. 

O combate à escravidão, mesmo que por motivação muito mais econômica do que 
humanitária, não retira a importância do seu resultado prático: a libertação de seres humanos, 
antes tratados como “coisas” e sujeitos a “preços”. A pressão internacional sofrida pelo Brasil 
culminou na edição da chamada Lei Áurea, em 13.05.1888, quando todos os negros se 
tornaram, pelo menos formalmente, homens e mulheres livres.  

Outra espécie de norma internacional acerca de direitos humanos que deve ser 
lembrada diz respeito à proteção de minorias. Segundo Celso D. de Albuquerque Mello18, 
apesar da existência de vozes que afirmam que o tema começou a ser tratado na Antiguidade, 
há um certo consenso de que a questão das minorias teve início na Idade Moderna, com o 
Tratado de Paz de Westfalia (1648), que consagrou a liberdade do protestantismo na Alemanha. 

Interessante observar que os primeiros tratados internacionais sobre o assunto 
focam na liberdade religiosa, chegando a proteção das minorias religiosas a se confundir, no 
século XIX, com a chamada “intervenção humanitária”, que era entendida na época como o 
meio para garantir a liberdade de religião, como sustenta o internacionalista brasileiro. 

                                                 
16 Artigo 9. Em conformidade com os princípios dos direitos dos indivíduos tal como eles são reconhecidos pelas 
Potências signatárias, estando proibido o tráfico dos escravos, e devendo igualmente as operações que, por mar 
ou por terra, forneçam escravos para o tráfico ser consideradas como proibidas, as Potências que exercem ou 
que vierem a exercer direitos de soberania ou uma influência nos territórios que formam a bacia convencional do 
Congo, declaram que esses territórios não poderão servir nem de mercado nem de via de trânsito para o tráfico 
dos escravos de qualquer raça. Cada uma das Potências se compromete a empregar todos os meios disponíveis 
para pôr fim a esse comércio e para punir aqueles que dele se ocupam. Disponível em: 
<http://www.casadehistoria.com.br/sites/default/files/conf_berlim.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2015. 
17 Conforme Nota n. 5 In: MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 
14. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 948. 
18 MELLO, Celso D. de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 14. ed. rev. e aum. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 915-916. 
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Ainda no século XIX, ao lado das normas internacionais de proteção às minorias 
religiosas, surgem normas para a defesa dos interesses das minorias étnicas. Arthur de Balogh19 
ensina que foi no Congresso de Viena (1815) que o interesse na proteção dessas minorias surgiu, 
como resultado da determinação para que Rússia, Prússia e Áustria garantissem aos poloneses 
uma representação e instituições nacionais.  

Porém, é a partir de 1850 que as reivindicações das minorias étnicas vão ganhar 
amplitude, quando os Estados nacionais contemplam a igualdade de direitos. Exemplo disso é 
o Tratado de Berlim (1878), mediante o qual Bulgária, Montenegro, Rússia, Sérvia e Turquia 
garantiram direitos individuais sem discriminação baseada em raça e religião. 

Um dos marcos históricos mais importantes na adoção de tratados sobre direito das 
minorias foi a Liga das Nações (1919), a partir da qual o direito das minorias penetrou de vez 
no Direito Internacional. Recorda Celso D. de Albuquerque Mello20 que foram celebrados 17 
atos internacionais visando à proteção de minorias étnicas, dos quais, 16 diziam respeito à 
Europa. Segundo André de Carvalho Ramos21, buscou-se, sob os auspícios da Liga das Nações, 
a proteção para grupos humanos de identidade cultural distinta e numericamente inferiorizados. 

O terceiro tema trazido por André Carvalho de Ramos é a proteção a estrangeiros. 
Em âmbito internacional, a proteção a estrangeiros possui fortes ligações com a questão das 
migrações e das minorias.  

Isso porque, de um lado, os processos migratórios acompanham a evolução do 
próprio ser humano, levando-o a territórios distintos daquele de sua nacionalidade; de outro 
lado, a proteção legal que recebem no Estado de fixação tem sido, historicamente, diferente, 
em geral, não conferindo direitos políticos e limitando direitos civis.  

É que a concepção de estrangeiro está intimamente vinculada à ideia de 
nacionalidade, que é o vínculo jurídico-político que une o indivíduo ao Estado. Essa relação é 
jurídica e política, diz Celso D. de Albuquerque Mello22, por haver, de modo geral, direitos e 
deveres para o indivíduo e, de maneira especial, direitos políticos. 

Até o século XVIII a questão migratória não merecia atenção do Direito 
Internacional Público. Porém, nos séculos XIX e XX, o liberalismo econômico avançou 
                                                 
19 Arthur de Balogh. La protection internationale des minorités. Paris: Editions Internationales, 1930. Apud 
MELLO, Celso D. de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 14. ed. rev. e aum. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 916. 
20 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 14. ed. rev. e aum. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 917. 
21 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 51-52 
22 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 15. ed. rev. e aum. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2004, p. 992.). 
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juntamente com a formação dos Estados constitucionais e proporcionou não apenas uma livre 
circulação de mercadorias e capitais, mas, também, uma circulação maciça de pessoas. Ensina 
Carlos Henrique da Silva Zangrando23 que esse processo migratório impactou diretamente os 
mercados de trabalho locais e causou reação de alas nacionalistas. 

Celso Lafer24 atesta que a carência de nacionalidade se tornou um problema político 
desde o século XIX na Europa, com fluxo migratório pós movimentos revolucionários de 1848 
e com os grupos de ciganos e judeus, os quais eram apátridas, isto é, sem qualquer 
nacionalidade, o que os impedia de exercer direitos políticos e restringia os civis.  

Conclui o professor que tal situação piorou depois da Primeira Guerra Mundial, seja 
pela anulação da naturalização de estrangeiros promovida pelos Estados beligerantes, seja em 
consequência dos tratados que distribuíram os nacionais do Império Austro-húngaro quando 
dissolvido.   

Além disso, a União Soviética, por motivos políticos, promoveu uma 
desnaturalização coletiva dos que, sem autorização, haviam abandonado o país após a 
Revolução de 1917, assim como dos que viviam no exterior sem passaporte concedido pelas 
novas autoridades. 

Em vista da instantânea multiplicação do número de pessoas desprovidas de 
proteção de um Estado nacional, surgiu esforço internacional para eliminar a apatridia 
automática causada por conflito de leis de nacionalidade, o que veio a ocorrer com a Convenção 
de Haia sobre Conflitos de Leis sobre Nacionalidade, em 12.04.1930. Por meio desse tratado 
internacional, buscou-se minorar os problemas decorrentes da apatridia e da polipatridia, 
conferindo aos indivíduos uma maior segurança no que tange a seus direitos. 

Outro precedente importante é o chamado Direito Internacional Humanitário, 
que nada mais é do que o ramo do Direito Internacional Público que se ocupa da proteção a 
feridos e enfermos em conflitos armados. Segundo Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier e Anne 
Quintin25, a discussão acerca dessa proteção, como expressão de precedente da 
internacionalização dos direitos humanos, é fruto da discussão proposta por Henry Dunant, no 
seu livro “Memórias de Solferino” (1862), sobre os horrores dessa batalha.  

                                                 
23 ZANGRANDO, Carlos Henrique da Silva. Curso de direito do trabalho: tomo III. São Paulo: LTr, 2008, p. 
1233-1234. 
24 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 138-143. 
25 SASSÒLI, Marco; Bouvier, Antoine A.; QUINTIN, Anne. Fundamentals of IHL. IN: How do law protect in 
war? Disponível em: <https://www.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/fundamentals-ihl-book-chapter.htm>. 
Acesso em: 13 out. 2015. 
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A partir dessa discussão, várias nações houveram por bem adotar a Convenção de 
Genebra para Melhoria das Condições dos Feridos das Forças Armadas em Campanha (1864), 
que é reconhecida como marco jurídico precursor do Direito Internacional Humanitário. Os 
princípios gerais dessa Convenção, que foram seguidos pelas posteriores, são:  tratamento aos 
feridos sem qualquer distinção quanto à nacionalidade; neutralidade (inviolabilidade) do 
pessoal dos hospitais, de suas instalações e ambulâncias; uso de sinais distintivos (bandeira e 
braçadeira) contendo uma cruz vermelha sobre fundo branco para serem adotados pelos 
hospitais e ambulâncias, bem como durante as retiradas. 

Para Flávia Piovesan26, o Direito Humanitário foi a primeira expressão, no plano 
internacional, de limitação à liberdade e à autonomia dos Estados, já que fixou limites à atuação 
estatal em relação ao emprego da violência em conflitos armados, a fim de proteger direitos 
fundamentais dos combatentes envolvidos. Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier e Anne 
Quintin27 concluem que isso provaria a existência de um entendimento comum acerca da 
necessidade de uma certa regulamentação durante o período de conflitos armados e o 
sentimento de que, em determinadas circunstâncias, todo ser humano, seja amigo ou inimigo, 
merece alguma proteção. 

Por fim, a Organização Internacional do Trabalho é o antecedente que mais se 
aproxima do atual Direito Internacional dos Direitos Humanos, sendo considerado, também, 
seu mais importante precedente histórico28. Criada em 1919, por meio do Tratado de Versalhes, 
a OIT surge como parte de um esforço que visa à estabilidade socioeconômica a fim de evitar 
os confrontos armados entre as nações. Isso porque se chegou a um consenso de que a paz e a 
guerra dependiam, em grande medida, da harmonia social29 e que essa harmonia estava 
diretamente atrelada às condições de trabalho. 

Desde sua criação até o início da Segunda Guerra Mundial, a OIT já havia adotado 
67 convenções internacionais do trabalho, abordando os mais diversos assuntos, tais como: 
limitação de jornada, desemprego, idade mínima para o trabalho, trabalho noturno de mulheres 
e menores, proteção contra acidente de trabalho, liberdade de associação, descanso semanal, 
não discriminação entre nacionais e estrangeiros quanto a indenizações por acidentes de 
trabalho, imigrantes, proteção contra acidentes, trabalho forçado, seguro social, e trabalho 
                                                 
26 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 190. 
27 Marco SASSÒLI, Antoine A. BOUVIER; Anne QUINTIN. Fundamentals of IHL. IN: How do law protect in 
war? 
28 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 52.  
29 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 99. 
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indígena. Conforme se observa, as Convenções da OIT buscaram assegurar a todo trabalhador 
a proteção, predominantemente, a direitos sociais. 

Assim, a OIT, ao lado do combate à escravidão, da proteção dos direitos dos 
estrangeiros, do Direito Humanitário e da proteção das minorias, é considerada elemento 
principal no processo de internacionalização dos direitos humanos, visto em sentido amplo, e 
antecedente mais importante do atual Direito Internacional dos Direitos Humanos, que veio a 
se consolidar a partir da Segunda Guerra Mundial, como veremos a seguir. 

 
 

1.1.3 Os direitos humanos na contemporaneidade e a proteção internacional pela ONU 
 
Após duas guerras de âmbito global, com intervalo de apenas 20 anos, a sociedade 

internacional se viu premida a conceber uma nova ordem jurídica internacional a fim de evitar 
toda a destruição que atingiu várias regiões do planeta, em especial a Europa. Percebeu-se que 
a vida humana era tratada, por alguns Estados, como algo supérfluo, descartável, o que teria 
ocasionado a morte de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial.  

Em virtude disso, dada a experiência totalitária que transformou alguns Estados nos 
mais temidos algozes de sua própria população, a sociedade internacional entendeu que a 
proteção do ser humano não poderia ficar restrita àquela conferida unicamente pelo Estado, 
pois isso poderia ensejar um novo desequilíbrio mundial a ameaçar a paz duramente 
conquistada. 

Imbuídos do desejo de estabelecer um controle efetivo para que os horrores vistos 
jamais tornassem a ocorrer, sob a batuta dos Estados Unidos da América e de seus aliados, foi 
dado início a uma nova ordem internacional com a criação da Organização das Nações Unidas 
e a celebração de inúmeros tratados internacionais, cujo objetivo maior vem sendo a proteção 
do ser humano em suas diversas dimensões.  

A nova ordem jurídica internacional, portanto, visa a promover e proteger os 
chamados “direitos humanos”, por considerar igualmente merecedor de respeito todo e 
qualquer indivíduo, não importando suas características pessoais, sociais, econômicas, culturais 
ou nacionais. Essa igualdade entre seres humanos decorreria de um valor tido como inerente a 
todo indivíduo da espécie humana e, por isso, é que faz jus à proteção por parte de toda 
sociedade internacional: a dignidade da pessoa humana.  

Em vista dessa nova concepção que permeou a estruturação do que veio a ser 
conhecido como Direito Internacional dos Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana 
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foi alçada a verdadeiro “valor-fonte” do ordenamento internacional, o que contribuiu para que 
as constituições ocidentais da segunda metade do século XX seguissem a mesma linha. Assim, 
atualmente, tanto a ordem jurídica internacional, como boa parte das constituições ocidentais 
estão fundadas no respeito aos direitos humanos. 

A concepção contemporânea de direitos humanos surge, portanto, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, num processo que passou a ser chamado de “reconstrução dos 
direitos humanos”. O vocábulo “reconstrução” denota ato ou efeito de reconstruir, reedificar, 
renovar. Logo, ao se utilizar a locução “reconstrução dos direitos humanos”, conduz-se, 
inexoravelmente, à ideia de que houve uma anterior destruição, um desmoronamento, um 
desmantelamento desses direitos e, por isso, foi preciso reconstruí-los. De fato, é essa a ideia 
que subjaz a locução aqui empregada. 

Conforme ficou claro, a noção de direitos humanos foi sendo construída ao longo 
dos séculos com base nas reivindicações feitas em cada momento histórico e no bom senso da 
conduta moralmente aceita a orientar a produção de normas jurídicas com vistas à proteção 
desses direitos. A negação ao arbítrio do poder estatal e a obrigação de propiciar os meios 
materiais indispensáveis ao desenvolvimento de todo e qualquer ser humano, obtidas a duras 
penas, foram fulminadas por Estados totalitários, deixando os indivíduos submetidos ao terror, 
já que nem mesmo as leis produzidas pelo próprio regime eram respeitadas. 

Nas experiências totalitaristas, os limites entre o aceitável e o inaceitável 
desbordaram amplamente aquilo que hoje nos parece razoável, fazendo com que nem mesmo 
seu próprio direito constitucional desses Estados fosse respeitado. De acordo com Hannah 
Arendt30, assim como a União Soviética stalinista ignorou completamente a Constituição em 
1936 elaborada pelo próprio regime e nunca a aboliu, na Alemanha nazista, nunca chegaram a 
abolir a Constituição de Weimar. 

Lembra a pensadora que, apesar da avalanche de leis e decretos, o que fez com que 
muitos observadores locais e estrangeiros esperassem que o partido nazista mostrasse 
comedimento e que o novo regime caminhasse rapidamente para a normalização, os nazistas 
terminaram por promulgar as Leis de Nurembergue, demonstrando que não tinham o menor 
respeito nem mesmo pelas normas por eles editadas. 

Tais leis baniram os judeus de todos os aspectos da vida nacional alemã e, por não 
terem seus direitos políticos assegurados, também o Estado alemão não tinha incentivo para 

                                                 
30 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014, p. 532-533. 



29 
 

vigiar pelo seu bem-estar, o que possibilitou o desenvolvimento do sentimento antissemita e 
levou à aceitação da ideologia nazista, comenta Karin Fry31.  

Explica Hannah Arendt32 que, no governo constitucional, as leis positivas têm a 
virtude de demarcar fronteiras e estabelecer canais de comunicação entre os indivíduos, com a 
finalidade de salvaguardá-los dos perigos advindos da própria sociedade. Contudo, o direito 
positivo dos Estados totalitários havia assumido a lógica do “tudo é possível”, para alcançar os 
fins estabelecidos, inaugurando uma realidade na qual o ser humano seria “descartável” e 
“supérfluo”, como deixa claro a experiência dos campos de concentração e extermínio33.  

Esses campos de concentração e extermínio são a prova mais cabal do desprezo 
geral pelas regras do bom senso que marca os regimes totalitaristas e rompe com a lógica do 
razoável. Tanto é assim que, para resolver a questão judaica, a primeira “solução” dada pelo 
regime nazista foi a expulsão dos judeus do território alemão; a segunda, sua colocação em 
campo de concentração; e a terceira, o extermínio34.  

A lógica do razoável não consegue dar conta da falta de razoabilidade que 
caracteriza uma experiência como totalitária, o que produz um desconcerto epistemológico ou, 
nas palavras de Hannah Arendt, um “hiato” entre o passado e o futuro, produzido pelo 
desmantelamento dos padrões que vinham sendo construídos pela tradição ocidental, adverte 
Celso Lafer35. 

O exemplo mais contundente desse hiato é a superfluidade com que as pessoas 
foram tratadas nesses regimes, em franca oposição à concepção de direitos humanos que vinha 
sendo erigida e positivada nos vários ordenamentos jurídicos dos Estados, como visto 
anteriormente. 

Surge, dessa ruptura, a necessidade repensar o direito, para identificar novamente o 
valor da pessoa humana como “valor fonte” de todos os valores políticos, sociais e econômicos 
e fundamento último da legitimidade da ordem jurídica, como vinha sendo propugnado pela 
tradição, declara Celso Lafer36. A “reconstrução dos direitos humanos” é, pois, o retorno a uma 
                                                 
31 FRY, Karin A. Compreender Hannah Arendt. Tradução de Paulo Ferreira Valério. Petrópolis: Vozes, 2010, 
p. 25.  
32 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014, p. 619. 
33 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014, p. 581-606. 
34 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José 
Rubens Siqueira: São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 69-127. 
35 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 19. 
36 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 19-20. 
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concepção de direitos humanos ligada à lógica do razoável, com a qual as experiências 
totalitárias da Segunda Guerra Mundial haviam rompido. 

Ao se aproximar do término da guerra, as nações que viriam a se sagrar vitoriosas, 
capitaneadas pelos EUA, começam a gestar um modelo para a nova ordem mundial que viria a 
ser estabelecida quando, por fim, fosse instaurada a paz. Desse modo, a sociedade internacional 
compreendeu que a defesa dos direitos humanos já não poderia mais ficar confiada tão somente 
aos Estados, diante horrores causados pelos regimes totalitários, conforme havia demonstrado 
o nazismo e o stalinismo.  

Era necessário criar o sistema internacional de proteção dos direitos humanos que 
assegurasse a efetividade desses direitos. Para isso foram inspiradores o “Discurso das Quatro 
Liberdades”, proferido pelo então Presidente estadunidense Franklin Roosevelt em janeiro de 
1941, e a “Carta do Atlântico”, de agosto daquele ano, que tinha como interlocutor o Primeiro-
Ministro britânico Winston Churchill e que veiculou os princípios que deveriam reger a nova 
ordem internacional ao término do conflito. 

No tradicional “Discurso à União”, proferido em 04.01.1941, perante Congresso 
Nacional estadunidense, Franklin Roosevelt declarou que os EUA queriam assegurar um 
mundo que fosse construído sobre quatro liberdades humanas essenciais: liberdade de 
expressão, liberdade de culto, liberdade de viver sem penúria e liberdade de viver sem medo. 

Interessante notar que a terceira liberdade, vista em contexto global, deve significar 
acordos econômicos que assegurem a cada nação uma vida saudável em tempos de paz para 
seus habitantes em qualquer lugar do mundo. Já a liberdade de viver sem medo diz respeito à 
redução mundial de armamentos a tal ponto e de uma forma tão completa que nenhuma nação 
pudesse estar em uma posição para cometer um ato de agressão bélica contra qualquer vizinho, 
em qualquer parte do mundo. 

A “Carta do Atlântico”, por sua vez, foi resultado das conversações havidas entre 
Franklin Roosevelt e Winston Churchill em agosto de 1941 sobre os rumos do pós-guerra. Os 
princípios nela inscritos podem ser sintetizados como: a negação ao expansionismo territorial 
de ou qualquer outra natureza; o respeito à autodeterminação dos povos e rechaço ao 
colonialismo; a promoção da igualdade de condições ao comércio e às matérias primas do 
mundo; a colaboração econômica para obtenção de melhores condições sociais e econômicas; 
a paz aos Estados e a garantia, às pessoas, de existências livres de temor e de privações; a 
liberdade de navegação; e o abandono ao emprego da força. 

Na iminência do armistício, no período de 25 de abril a 26 de junho de 1945, foi 
realizada uma Conferência das Nações Unidas, na cidade de São Francisco (EUA), para discutir 
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a criação de uma Organização Internacional, tendo estado presentes representantes de 51 nações 
aliadas. Durante essa Conferência, os delegados das nações aliadas revisaram e reescreveram 
os primeiros projetos do que viria a ser a ONU37, esboçados nas Conversações de Washington 
sobre Organização Internacional de Paz e Segurança, convenção ocorrida entre agosto e outubro 
de 1944 na cidade de Washington (EUA).  

Ao término dessa Conferência, em 26.06.1945, foi concluída e assinada a Carta das 
Nações Unidas38, que entraria em vigor internacionalmente em 24.10.1945. Esse tratado 
internacional é um marco divisório no Direito Internacional, por inaugurar uma nova ordem 
internacional, centrada na manutenção da paz e segurança internacional, no fomento à 
cooperação internacional nos campos social e econômico, e na promoção universal dos direitos 
humanos. 

A partir de então, a sociedade internacional principia a engendrar um sistema global 
de proteção aos direitos humanos. Diferentemente do que vinha ocorrendo desde o século XIX 
até o início do século XX, quando a normatização internacional dos direitos humanos era 
fragmentada e oriunda das mais diversas motivações, o advento da Carta das Nações Unidas 
consolida Direito Internacional dos Direitos Humanos como seu ramo autônomo do Direito 
Internacional Público, dado o paradigma da centralidade da promoção universal dos direitos 
humanos. 

O novo paradigma alterou a relação de um Estado com seus nacionais, fazendo com 
que a proteção do ser humano deixasse de ser uma questão meramente doméstica para se 
transformar numa problemática internacional, objeto do Direito Internacional e das instituições 
por ele criadas, como assinala Flávia Piovesan39.  

Nesse sentido, o respeito aos “direitos humanos e liberdades fundamentais” permeia 
a Carta das Nações Unidas desde seu Preâmbulo, onde se reafirma a fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos 
homens e das mulheres. 

                                                 
37 Tais projetos ficaram conhecidos como Acordos de Dumbarton Oaks, por ter a conferência ocorrido num 
instituto de mesmo nome, onde se havia instalado, em 1942, o Comitê de Pesquisa em Defesa Nacional do 
Departamento de Guerra dos EUA. 
38 O Brasil é um dos membros fundadores da ONU e, como tal, esteve presente na Conferência de São Francisco, 
assinou a Carta e, em 21 de setembro de 1945, a ratificou, após sua aprovação por meio do Decreto-lei n. 7.935, 
de 3 de setembro de 1945. Embora a entrada em vigor internacionalmente tenha sido 24 de outubro de 1945, a 
Carta entrou em vigor em território nacional somente em 05 de novembro de 1945, data da publicação do Decreto 
n. 19.841, de 22 de outubro daquele ano. 
39 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 209. 
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De acordo com o art. 1.º (3) da Carta, é propósito das Nações Unidas conseguir uma 
cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 
social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e 
às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.  

Esse propósito se desenvolve numa série de outros artigos, como é o caso do art. 
55, “a”, que dispõe que as Nações Unidas favorecerão níveis mais altos de vida, trabalho efetivo 
e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social, com a finalidade de criar 
condições de estabilidade e bem-estar, necessárias as relações pacíficas e amistosas entre as 
nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos 
povos. Além disso, a Carta é categórica ao afirmar sua superioridade em relação a outros 
tratados internacionais, devendo prevalecer, sempre, as obrigações nela inscritas (art. 103) 

Não bastassem determinações como essa, para desenvolver os objetivos elencados 
da Carta, foram criados órgãos, entre eles o Conselho Econômico e Social, consoante art. 7.º 
(1). Ademais, o art. 57 determina que as várias entidades especializadas, criadas por acordos 
intergovernamentais e com amplas responsabilidades internacionais, definidas em seus 
instrumentos básicos, nos campos econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos 
sejam vinculadas às Nações Unidas. Por tal razão, como veremos com maiores detalhes mais 
adiante, a OIT passou a ser vinculada à ONU. 

Resta claro, assim, que, para além da preocupação de evitar novas guerras e de 
manter a paz e a segurança internacional, a Carta das Nações Unidas apresenta uma agenda 
internacional com novas e emergentes preocupações, relacionadas à promoção e proteção dos 
direitos humanos, de forma a definir novos rumos nas relações internacionais, ensina Flávia 
Piovesan40. Apesar dessas e de outras disposições constantes nesse diploma internacional, 
prossegue a professora paulista, não houve qualquer definição quanto ao conteúdo de 
expressões como “direitos humanos”, “liberdades fundamentais” ou “direitos fundamentais do 
homem”, o que dava, em certa medida, um conteúdo aberto a elas.  

Valerio de Oliveira Mazzuoli41 sustenta, no entanto, que se pode dizer que a Carta 
contribuiu, de forma pioneira, para a universalização dos direitos humanos, tendo em vista que 
reconheceu se tratar de legítimo interesse internacional, e para a deflagração de um sistema 
global de proteção dos direitos humanos, a indicar a nova estrutura de defesa desses direitos a 
partir de então. 
                                                 
40 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 209-210. 
41 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. São Paulo: Método, 2014, p. 65. 
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Diante dessa característica, era necessário aclarar o alcance do conteúdo das 
expressões contidas na Carta, o que veio a ser conseguido três anos depois da sua celebração, 
quando então foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Por se 
tratar de uma “declaração”, não se pode conceber que foram instituídos direitos por meio dela, 
mas simplesmente enunciados para serem recordados, conforme ensina Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho42. Dessa forma, o conteúdo da expressão “direitos humanos” foi aclarado por 
meio da DUDH. 

Apesar de não ser considerada um tratado internacional, a Declaração veio 
consagrar princípios fundamentais da ordem jurídica internacional que devem caracterizar a 
civilização contemporânea e, por isso, é considerada a fonte máxima do ordenamento jurídico, 
segundo Arnaldo Süssekind43. Esses direitos vêm sendo desenvolvidos por meio de diversos 
tratados internacionais, como é o caso do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 
PIDCP (1966) e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC 
(1966), que, juntamente com a DUDH, formam a chamada “Carta Internacional dos Direitos 
Humanos”. 

 
 

1.1.4 A Carta Internacional dos Direitos Humanos 
 
A denominada Carta Internacional dos Direitos Humanos é constituída pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), pelo Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais (PIDESC). Além deles, o Protocolo Facultativo do PIDCP também compõe 
a Carta, mas preferimos não o abordar neste trabalho, por não ser relevante para o objetivo que 
se almeja atingir. 

Da Carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é, sem dúvida, o 
instrumento mais importante, embora não seja propriamente um tratado internacional. Ela foi 
redigida pelo francês René Cassin, como fruto dos debates ocorridos entre 1947 e 1948 no 
âmbito da então existente Comissão de Direitos Humanos da ONU, dirigida por Eleanor 
Roosevelt, esposa do Presidente estadunidense Franklin Roosevelt. 

                                                 
42 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 11. ed. rev. e aum. São Paulo: 2009, 
p. 22. 
43 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo; LTr, 2000, p. 21. 
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Um ano antes de iniciados os debates sobre a Declaração, em 16.02.1946, o 
Conselho Econômico e Social da ONU decidira criar tal comissão, dando a ela a incumbência 
de desenvolver um sistema global de proteção aos direitos humanos, cuja primeira etapa 
consistiria justamente na elaboração de uma declaração de direitos, seguida por documentos 
que conferissem vinculação aos termos nela propostos e, por fim, numa terceira etapa, o 
estabelecimento de instrumentos adequados para assegurar o respeito a tais direitos, consoante 
ensina Fábio Konder Comparato44.  

Assim, em 10.12.1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, por 48 votos a favor, 
nenhum contra e 8 abstenções, além de duas ausências à assembleia45. É preciso ter em vista 
que a Assembleia das Nações Unidas era composta de apenas 56 países e que, pelo menos 
inicialmente, a Declaração não contemplou a visão das inúmeras nações do continente africano, 
que sequer chegaram a participar de qualquer ato, à exceção da Etiópia e África do Sul.  

Ademais, a abstenção de vários Estados revela a clara falta de sintonia entre as 
“democracias ocidentais” que a aprovaram46 e o bloco formado por Estados comunistas e 
mulçumanos47, conforme ressalta Manoel Gonçalves Ferreira Filho48. Essa falta de sintonia de 
que fala Manoel Gonçalves Ferreira Filho vai repercutir, anos mais tarde, na elaboração do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e no Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). 

Embora seja inegável a importância da DUDH, três correntes se formam quanto se 
trata de sua força vinculativa: a primeira delas é a de que a Declaração seria uma norma de soft 
law. Para uma segunda vertente, a DUDH possuiria força vinculante por ser uma norma de jus 

                                                 
44 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 237-238. 
45 Votaram a favor: Afeganistão, Argentina, Austrália, Bélgica, Birmânia, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Estados Unidos, Equador, Egito, El Salvador, 
Etiópia, França, Filipinas, Grécia, Guatemala, Haiti, Holanda, Islândia, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Libéria, 
Luxemburgo, México, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, Reino Unido, 
Tailândia, Suécia, Síria, Turquia, Uruguai e Venezuela. Abstiveram-se de votar: URSS, Bielorrússia, Ucrânia, 
Tchecoslováquia, Polônia – bloco soviético –, Iugoslávia, Arábia Saudita e África do Sul. Não compareceram à 
assembleia: Honduras e Iêmen.  
46 Ressalte-se que o Brasil, mais uma vez, foi protagonista na história da proteção internacional dos direitos 
humanos, ao assinar, na data de sua proclamação, a DUDH, o que representa o compromisso do país com os 
direitos nela enunciados. 
47 É curioso notar que Cuba, China, Irã e Iraque assinaram a Declaração, ao lado dos Estados Unidos e Reino 
Unido, porque, nessa época, havia aproximação daqueles Estados com o Ocidente. 
48 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Declaração Universal, sua significação e alcance. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2009-abr-25/declaracao-universal-direitos-homem-significacao-alcance>. Acesso 
em: 04 abr. 2014. 
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cogens. Por fim, a terceira corrente sustenta a sua força vinculante fundada no argumento de 
que ela seria uma interpretação autêntica da Carta das Nações Unidas. 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins49 parecem se filiar à primeira corrente, ao 
afirmarem a necessidade de se redimensionar a relevância do direito internacional, destacando 
os autores que a recente tendência da doutrina se resume na exaltação acrítica das “supostas 
virtudes políticas e da suposta relevância jurídica do direito internacional”, o que demonstra 
claramente divergirem eles da importância jurídica do direito internacional. 

A segunda corrente, tendo o lusitano Jorge Miranda50 e o brasileiro André de 
Carvalho Ramos51 por representantes, entende possuir a Declaração força vinculante, já que ela 
representaria um consenso internacional sobre os direitos ali inscritos, o que a tornaria uma 
verdadeira norma de jus cogens, isto é, uma norma imperativa do direito internacional, 
inderrogável pela vontade das partes. 

Já Flávia Piovesan52 e Valério de Oliveira Mazzuoli53 perfilham a terceira corrente, 
sustentando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui força vinculante por ser 
interpretação autêntica dos direitos humanos previstos na Carta das Nações Unidas. 

Partindo da lógica proposta por Manoel Gonçalves Ferreira Filho54, de que os 
direitos não são instituídos ou criados por declaração, mas meramente “enunciados” ou 
“declarados” para que sejam recordados, e compreendendo que o Direito Internacional possui, 
sim, enorme relevância jurídica, não há como se negar a força vinculante da DUDH, seja por 
efetivamente se constituir uma interpretação autêntica do tratado que deu origem à ONU, seja 
por já ter sido adotada por mais de 170 países, o que revela uma anuência internacional com a 
proteção dos direitos ali enunciados, tornando-se uma norma de jus cogens. 

Inobstante a teorização acerca da força vinculante da DUDH, fato incontroverso é 
que ela vem sendo invocada pelos mais diversos tribunais, sejam nacionais ou internacionais, 
como fundamento em decisões sobre direitos humanos, o que demonstra sua importância 
jurídica, seja quanto a direitos e liberdade de ordem pessoal (art. III a XI); a direitos do 
indivíduo e seu relacionamento com os grupos a que pertence (art. XII a XVII); a liberdade 
                                                 
49 Cf. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Altas, 2014, p. 29. 
50 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. São Paulo: Método, 2014, p. 75. 
51 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 57. 
52 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 225. 
53 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. São Paulo: Método, 2014, p. 74. 
54 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 11. ed. rev. e aum. São Paulo: 2009. 
p. 22. 
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pessoais e direitos políticos (art. XVIII a XXI); e a direitos econômicos, sociais e culturais (art. 
XXII a XXVII). 

Vencida a primeira etapa que fora definida pelo Conselho Econômico e Social da 
ONU, após a promulgação da DUDH, seguiram-se as tratativas para a elaboração de 
documentos que conferissem vinculação aos termos nela propostos. Contudo, somente em 1966 
é que vieram a lume o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). Essa demora de 18 anos 
até que fossem aprovados os Pactos deixa clara a divergência existente entre os países de regime 
capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos da América (EUA), e aqueles do bloco 
comunista, liderados, à época, pela hoje extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). 

Não houve consenso para a promulgação de um único tratado internacional que 
contemplasse todos os direitos humanos num só instrumento. Foi preciso, então, separar os 
direitos civis e políticos, cuja necessidade de proteção era veementemente defendida pelos 
países aliados dos EUA, dos direitos econômicos, sociais e culturais, que mereciam maior 
atenção dos Estados alinhados com a URSS.  

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos - PIDCP55 foi aprovado pela 
Resolução n. 2200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16.12.1966, por 106 
votos a favor e nenhum contra, além de anotada a ausência de 16 Estados à votação56. 
Entretanto, somente entrou em vigor em 23.03.1976, três meses após totalizar o número de 
trinta e cinco ratificações, requisito exigido pelo seu art. 49.   

Esse instrumento, além de visar à efetividade dos chamados direito civis e políticos 
constantes na DUDH, procedeu à ampliação de seu rol e deu uma conotação ainda mais rigorosa 
na obrigatoriedade da implementação desse direito pelos Estados. 

Em que pese a circunstância de ser voltado aos chamados “direitos de primeira 
dimensão”, não restam dúvidas de sua aplicabilidade aos “direitos de segunda dimensão”, eis 
que o PIDCP reconhece, em seu Preâmbulo, a indivisibilidade dos direitos humanos, na medida 
em que afirma a imprescindibilidade do gozo conjunto dos direitos civis e políticos com os 
econômicos, sociais e culturais para o ideal de ser humano livre de que trata a DUDH.  
                                                 
55 Apesar de o Brasil ter votado pela aprovação do PIDCP em 1966, somente em 24.01.1992 foi que depositou o 
instrumento da ratificação, após aprovação pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 226, de 
12.12.1991, entrando o tratado em vigor em território nacional apenas em 07.07.1992, quando foi publicado o 
Decreto n. 592, de 06.07.1992. 
56 Da África: Botswana, Gabão, Gambia, Quênia, República Centroafricana, Uganda e União Sulafricana; das 
Américas: Barbados, Guiana e Nicarágua; da Ásia: Birmânia, Camboja e Laos; da Europa: Albânia, Malta e 
Portugal. 
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Preceitua, também, que o respeito e a garantia aos direitos nele previstos sejam 
assegurados pelos Estados sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 
nascimento ou qualquer condição, nos termos do art. 2 (1). 

Entre os vários direitos consagrados no PIDCP, importar realçar, dentro das 
finalidades deste trabalho, o direito à vida, o direito a não ser submetido a tortura ou a 
tratamento cruéis, desumanos ou degradantes; o direito de não ser escravizado, nem submetido 
à servidão; direitos à liberdade e à segurança pessoal; direito a igualdade perante a lei; proteção 
contra interferência arbitrária na vida privada; liberdade de movimento; liberdade de 
pensamento, consciência e religião; liberdade de opinião e expressão; liberdade de associação; 
e o direito a aderir a sindicatos. 

Ressalte-se que a obrigação dos Estados também exige sua intervenção em relações 
privadas para evitar ou sancionar a violação, por particulares, dos direitos elencados no PIDCP, 
ou seja, “cabe ao Estado-parte estabelecer um sistema legal capaz de responder com eficácia às 
violações de direitos civis e políticos”, como atesta Flávia Piovesan57.  

Somente em situações excepcionais que ameacem a existência da nação e sejam 
proclamadas oficialmente, em conformidade com o art. 4 (1), é que os Estados Partes podem 
adotar, na estrita extensão exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações 
decorrentes do PIDCP, desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais 
obrigações que lhes sejam impostas pelo Direito Internacional e não acarretem discriminação 
alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social.  

Por outro lado, de acordo com o art. 4 (2), mesmo nessas situações excepcionais, o 
PIDCP não autoriza que se derroguem, ainda que temporariamente, direito à vida; a proibição 
a tortura e a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes; a proibição da escravidão 
e da servidão; as garantias mínimas atinentes ao direito do preso; e a liberdade de pensamento, 
de consciência e de religião.  

Contudo, há possibilidade de restrições ao direito de reunião pacífica e de 
associação, inclusive criação e filiação a sindicatos, se previstas em lei e que se façam 
necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança 
e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades 
das demais pessoas (art. 21 e 22). 

                                                 
57 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 241. 
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Para resguardar os direitos protegidos pelo PIDCP, foram criados mecanismos de 
supervisão e monitoramento. Tais mecanismos consistem em relatórios enviados pelos Estados 
sobre a implementação dos direitos previstos no Pacto, os quais são analisados pelo Comitê de 
Direitos Humanos, formado por peritos de 18 nacionalidades distintas. Outra forma diz respeito 
às queixas interestatais, que podem ser feitas por um Estado contra outro. Por fim, é possível 
se fazer uso de petições individuais, que são aquelas formuladas por indivíduos em face de 
Estado-Parte do tratado, desde tenha havido ratificação, também, do Protocolo Facultativo, 
aprovado juntamente com o PIDCP. 

Como visto, o PIDCP é um acordo internacional, celebrado por escrito no âmbito 
da Organização das Nações Unidas e regido pelo Direito Internacional Público, cujos 
dispositivos versam direta e preponderantemente sobre direitos civis e políticos, de forma a 
proteger os indivíduos de atos atentatórios a sua dignidade, liberdade e igualdade. 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 
PIDESC58, assim como o PIDCP, foi aprovado pela Resolução n. 2200-A (XXI) da Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 16.12.1966, porém com votação menor: foram 105 votos a favor, 
nenhum contra, e 17 ausências à votação59. Assim como o PIDCP, o PIDESC demorou a entrar 
em vigor internacionalmente, o que somente ocorreu em 03.01.1976, três meses após chegar ao 
número de trinta e cinco ratificações, requisito exigido pelo seu art. 27.  

Esse tratado consagra a necessidade de os Estados Partes adotarem medidas para 
assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos 
econômicos, sociais e culturais reconhecidos no Pacto, incluindo, em particular, a adoção de 
medidas legislativas.  

Assim como seu “irmão gêmeo”, em seu Preâmbulo, o PIDESC reconhece que o 
ideal de ser humano livre, liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que se 
criem condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais 
juntamente com os direitos civis e políticos.  
                                                 
58 Apesar de sua importância, de forma idêntica ao que ocorreu com o PIDCP, o Brasil também votou pela 
aprovação do PIDESC, mas só veio a ratificá-lo em 24.01.1992, mesmo dia em que depositou o instrumento da 
ratificação do PIDCP, aprovado pelo mesmo Decreto Legislativo n. 226, de 12.12.1991. Entrou em vigor em 
território nacional também em 07.07.1992, quando foi publicado o Decreto n. 591, de 06.07.1992. 
A inércia do governo brasileiro em submeter o PIDCP e PIDESC à apreciação congressual deve-se à situação 
política instaurada no país a partir de 31.03.1964, momento em que os militares tomaram o poder e instauram uma 
ditadura que perdurou até 1985. Em virtude dessa situação, não havia abertura para que se falasse de direitos 
humanos no país e tampouco de vontade política do governo autoritário para submissão de seus atos ao crivo da 
sociedade internacional. 
59 Da África: Botswana, Gabão, Gambia, Quênia, República Centroafricana, Uganda e União Sulafricana; das 
Américas: Barbados, Guiana, Nicarágua e Peru; da Ásia: Birmânia, Camboja e Laos; da Europa: Albânia, Malta 
e Portugal. 
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De forma similar, também impõe uma conduta antidiscriminatória aos Estados 
Partes, na medida em que determina que os direitos nele previstos sejam garantidos pelos 
Estados sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 
qualquer condição, nos termos do art. 2 (2). 

As disposições inseridas no PIDESC são as que mais sintonia guardam com os 
temas abordados nas Convenções da OIT, conforme ficará nítido mais adiante. Nesse momento, 
cabe destacar que o PIDESC possui dispositivos diretamente ligados ao Direito do Trabalho, 
como é o caso da promoção da igualdade entre homens e mulheres no gozo de direitos (art. 3.º); 
o direito ao trabalho livre e aceito e promoção do pleno emprego (art. 6.º); o direito a condições 
de trabalho justas e favoráveis e que assegurem: uma remuneração justa pelo trabalho 
desempenhado a ponto de propiciar uma existência decente para os trabalhadores; a saúde e 
segurança no trabalho; igualdade de oportunidades; descanso, lazer, limitação razoável das 
horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados (art. 
7.º); o direito à sindicalização e à greve (art. 8.º); e o direito à seguridade social (art. 9.º). 

Também são encontradas disposições acerca da proteção à família (art. 10); da 
proteção à saúde física e mental (art. 12); da promoção à educação (art. 13); e do direito de 
participar da vida cultural (art.15). Todas essas normas se relacionam diretamente com o Direito 
do Trabalho, seja em relação às Convenções da OIT, seja em relação aos diplomas jurídicos 
domésticos. 

Para efetivar tais disposições, cada Estado-Parte compromete-se a adotar medidas, 
tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos 
planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos 
no PIDESC, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas, consoante art. 2.º (1).  

Isso implica dizer a possibilidade de reivindicação de tais direitos perante o Poder 
Judiciário; afinal de contas, as políticas sociais são criadas não apenas quando as Cortes 
interpretam a Constituição, mas, também, quando tratam de normas de Direito econômico, 
trabalhista e ambientalista, e até quando dirimem conflitos de ordem privada, conforme afirma 
Martha Jackman, citada por Flávia Piovesan60. 

                                                 
60 JACKMAN, Martha. Constitutional rhetoric and social justice: reflections on justiciability debate. In: BAKAN, 
Joel; SCHNEIDERMAN, David (eds.). Social justice and the Constitution: perspectives on a social union for 
Canada. Canada: Carleton University Press, 2004, p. 17. Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 261. 
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Este tratado também dispõe sobre um sistema de monitoramento. O PIDESC, em 
seu art. 16 (1), prevê que os Estados Parte devam apresentar relatórios sobre as medidas que 
tenham adotado e sobre o progresso realizado com o objetivo de assegurar a observância dos 
direitos econômicos, sociais e culturais reconhecidos no Pacto. Tais relatórios são submetidos 
a uma comissão de peritos de 18 diferentes nacionalidades, os quais ficam responsáveis por 
analisar os documentos.  

Apenas com o advento do Protocolo Facultativo, no ano de 2008, é que se 
possibilitou os mecanismos das petições individuais e das comunicações interestatais, sendo 
necessário, para seu uso, a ratificação desse Protocolo, assim como no caso do PIDCP em 
relação às petições individuais. 

Resta claro, assim, o PIDESC também é um acordo internacional, celebrado por 
escrito no âmbito da Organização das Nações Unidas e regido pelo Direito Internacional 
Público, cujos dispositivos versam direta e preponderantemente sobre direitos econômicos, 
sociais e culturais, de forma a proteger os indivíduos de atos atentatórios a sua dignidade, 
liberdade e igualdade. 

 
 

1.2 DIFICULDADES TEÓRICAS QUE PERMEIAM O ESTUDO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
As dificuldades teóricas que se apresentam no estudo dos direitos humanos são 

variadas, desde a própria terminologia empregada para expressar o fenômeno jurídico, passando 
pelo fundamento e pelo conceito desses direitos, até sua classificação. Entretanto, uma das mais 
constrangedoras dificuldades é a falta de um conceito adequado de tratado de direitos humanos. 
Em geral, a doutrina especializada aborda todos os outros problemas elencados acima, mas não 
formula um só conceito para esses tratados e, quando o faz, cria, em verdade, um problema 
metodológico que pode levar a uma confusão com tratados comuns. 

Talvez, o motivo de essas questões ainda não estarem devidamente sedimentadas 
na doutrina seja o fato de o Direito Internacional dos Direitos Humanos ser um ramo jurídico 
relativamente novo. Apesar disso, esses temas precisam ser enfrentados, de modo a se formular 
uma compreensão mínima sobre a matéria e a contribuir para uma conceitualização adequada 
de tratado de direitos humanos. 
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1.2.1 As controvérsias terminológicas 
 
“Onde está o homem, está a sociedade; onde está a sociedade, aí está o direito”61. 

A partir dessa frase, atribuída ao jurisconsulto latino Ulpiano, percebe-se que a sociabilidade 
humana, como diz Paulo Nader62,  é necessária para a auto realização do indivíduo enquanto 
tal, pois é na sociedade onde ele encontra o complemento ideal para o desenvolvimento de suas 
faculdades.  

Por outro lado, ainda segundo o autor, essa relação com os demais indivíduos é 
potencialmente geradora de conflitos, o que leva a sociedade à criação do Direito, como 
organismo responsável pela instrumentalização e regência de valores como a paz, a ordem e o 
bem comum63.  

Assim, tendo em vista que o direito é criado pelo homem para reger suas relações 
sociais com outros indivíduos de sua espécie, questiona-se se não seria um verdadeiro 
pleonasmo o uso do termo “direitos humanos”, apesar de amplamente difundido no contexto 
internacional. Afinal de contas, a corrente jurídica majoritária entende não existir direitos que 
não sejam humanos. 

Afirmamos “majoritária”, porque não há unanimidade quanto a isso. Para os que 
defendem a existência de um direito titularizado pelos animais, certamente não haveria qualquer 
pleonasmo no termo. Exemplo dessa corrente é o belga radicado na França, Georges Heuse, 
mentor de uma “Declaração Universal dos Direitos dos Animais”, que, por direta inspiração da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, traz a seguinte disposição no seu art. 1.º: “Todos 
os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência”.  

A Declaração foi adotada pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais (atual 
Fundação dos Direitos dos Animais, Ética e Ciência) e por ela supostamente proclamada, em 
15.10.1978, no prédio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
– UNESCO, em Paris. Em que pese a menção à UNESCO, não se trata de uma Declaração 
oriunda de qualquer organismo internacional ligado à ONU ou a qualquer outra organização de 
caráter intergovernamental.  

Em verdade, nada consta nos sítios eletrônicos oficiais da ONU ou da UNESCO 
sobre essa Declaração. Contudo, a existência da Declaração Universal dos Direitos dos Animais 
não pode ser rechaçada, mas se trata de mero documento de uma organização não 
                                                 
61 Do latim: ubi homo ibi societas ubi societas ibi jus. 
62 NADER, Paulo. Introdução do estudo do Direito. 24. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 21-22. 
63 NADER, Paulo. Introdução do estudo do Direito. 24. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 17. 



42 
 

governamental de proteção aos animais, o que pode ser constatado no sítio eletrônico da aludida 
fundação64. Sua existência demonstra claramente que há defensores, em âmbito internacional, 
de direitos que não seriam humanos, tese essa que, se aceita, traz novo tempero ao debate sobre 
a terminologia empregada. 

No Brasil, há, ainda, estudiosos que sustentam que a Constituição brasileira alberga 
direitos dos animais, a ponto de defender uma autonomia de tais direitos. É essa a interpretação 
constitucional dada pela professora da Universidade Federal de Pernambuco, Ingrid Zanella 
Andrade Campos, que defendeu “A autonomia do Direitos dos Animais e os reflexos no 
ordenamento jurídico brasileiro”, em palestra proferida durante o I Seminário Beneficente de 
Direitos dos Animais, realizado em 25.04.2014, na cidade de Recife/PE.  

José Afonso da Silva65 objeta que a crítica à terminologia “direitos humanos” talvez 
já não tenha mais espaço na contemporaneidade, à medida que vai se formando, aos poucos, 
um direito especial de proteção dos animais. 

Todavia, essa é uma corrente francamente minoritária. Para a esmagadora maioria 
dos doutrinadores o Direito é mesmo um fenômeno essencialmente humano, o que afasta o 
contraponto mencionado.  

Para Carlos Weis66, o termo foi cunhado com um objetivo claro, o de acentuar a 
essencialidade de tais direitos para o exercício de uma vida digna, bastando a condição humana 
para sua aplicabilidade. 

É certo, porém, que existem vários outros termos que são empregados 
indistintamente: direitos naturais, direitos do homem, direitos fundamentais, liberdades 
humanas, liberdades fundamentais, liberdades públicas, direitos individuais, direitos públicos 
subjetivos, direitos da pessoa humana, direitos essenciais do homem. 

Segundo André de Carvalho Ramos67, essa imprecisão terminológica é fruto do 
processo histórico de afirmação desses direitos, o que gerou a alteração da denominação “a 
partir do redesenho de sua delimitação e fundamento”. De fato, observa-se, ao longo do 
processo de construção dos direitos humanos, uma maior incidência desse ou daquele termo, o 

                                                 
64 Disponível em: <http://www.fondation-droit-animal.org/rubriques/connaitr_fond/connaitr_declar_univ.htm>. 
Acesso em: 06 dez. 2015. 
65 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 176. 
66 WEIS, Carlos. Os direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 20. Apud RAMOS, André 
de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 38. 
67 RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
50. 
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que revela a necessidade de adequação da denominação empregada às conjunturas políticas de 
cada ao momento histórico. 

Celso D. de Albuquerque Mello68 adverte, no entanto, que a imprecisão 
terminológica não é característica do Direito Internacional dos Direitos Humanos, mas do 
próprio Direito Internacional Público, a fim de encontrar um consenso, sendo tal imprecisão 
desejada, muitas vezes. Com efeito, em se falando de tratados internacionais, é imprescindível 
uma certa dose de abstração nos termos empregados, pois palavras mais fluidas possuem maior 
chance de obter consenso entre Estados tão diversos. 

Já para Manoel Gonçalves Ferreira Filho69, foi o diálogo político e o movimento 
feminista que determinaram a mudança de terminologia de “direitos do homem” para a 
politicamente correta terminologia de direitos humanos, direitos humanos fundamentais, de que 
os direitos fundamentais são uma abreviação70. Portanto, para o professor paulista, a correta 
terminologia é “direitos humanos fundamentais”, sendo “direitos humanos” e “direitos 
fundamentais” tão somente uma denominação reduzida do termo original. 

Lembra ele, também, que a Constituição brasileira se utiliza do termo “direitos 
fundamentais” de forma inadequada ao reconhecê-los a brasileiros e estrangeiros, como se não 
fossem tais direitos titularizados por todos os seres humanos, ressalvando, mais, que alguns 
direitos tidos por “fundamentais” no Texto Constitucional não são direitos do Homem, mas, 
sim, do cidadão, como é o caso da ação popular. E acrescenta que o direito fundamental à 
propriedade pode ser muito bem titularizado por uma pessoa jurídica. 

De fato, a se fazer uma interpretação literal do Texto Constitucional brasileiro, não 
se chegará a uma conclusão segura quanto à correção da terminologia empregada. Porém, 
muitas vezes se busca na interpretação da Constituição da República as chaves de resposta para 
a compreensão do Direito Internacional, inclusive para a terminologia oriunda do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, o que parece ser um equívoco. 

Seja como for, “direitos humanos” e “direitos fundamentais” são as expressões que 
maior uso vêm tendo, sendo comum, no entanto, se fazer uma distinção entre elas. Em geral, 
para os que entendem haver diferença entre as denominações, observa-se, que o critério repousa 

                                                 
68 MELLO, Celso D. Albuquerque de. Análise do Núcleo Intangível das Garantias dos Direitos Humanos em 
Situações Extremas: uma Interpretação do Ponto de Vista do Direito Internacional Público. Direito, Estado e 
Sociedade, Rio de Janeiro, n. 5, ago./dez. 1994. Bibliografia: 13-23 apud André Ramos TAVARES. Curso de 
Direito Constitucional, p. 360. 
69 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 11. ed. rev. e aum. São Paulo: 2009, 
p. 29. 
70 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 11. ed. rev. e aum. São Paulo: 2009, 
p. 14. 
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na dualidade dos ordenamentos jurídicos, sendo o termo “direitos humanos” usado no âmbito 
internacional, enquanto “direitos fundamentais” designaria os direitos consagrados no plano 
constitucional dos Estados. 

É o que faz, por exemplo, Yara Maria Pereira Gurgel71, que elabora interessante 
análise entre os pontos de congruência e dessemelhança entre os direitos fundamentais e os 
direitos humanos. Para ela, os direitos fundamentais correspondem às normas jurídicas 
consagradas no ordenamento constitucional de cada país, gozando de hierarquia superior no 
sistema jurídico nacional, não podendo nenhuma outra norma interna a eles ser contrária. Já os 
direitos humanos, segundo a professora, são vistos como parâmetros mínimos de proteção, 
destinados a todas as pessoas, tendo sido conjugados pela ética universal e consagrados na 
Ordem Internacional.  

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins72, por sua vez, também ressaltam a diferença 
entre direitos humanos e direitos fundamentais, colocando os direitos humanos, entretanto, no 
plano “suprapositivo”, enquanto os direitos fundamentais seriam aqueles positivados na 
Constituição de um Estado. Nota-se, assim, uma certa convergência teórica ente os 
entendimentos para afirmar os direitos humanos como uma categoria do Direito Internacional 
e os direitos fundamentais como uma categoria do Direito Constitucional de cada Estado. 

Interessante pontuar, outrossim, que Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins realçam 
a distinção, ainda, em relação aos “direitos naturais” os quais são concebidos como direitos 
“pré-positivos”. Ao escalonar esses direitos em pré-positivos (direitos naturais), positivos 
(direitos fundamentais) e suprapositivo (direitos humanos), esses doutrinadores deixam clara 
sua concepção de que somente os direitos positivos existem juridicamente, passíveis de 
reivindicação, o que colocaria os direitos humanos internacionalmente consagrados numa 
posição de mera “reinvindicação política” 73. 

Não obstante tal posição, admitem os professores74 que, uma vez incorporadas 
normas de direitos humanos contidas em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, elas 
podem gozar de positividade no ordenamento pátrio, segundo o princípio da 
complementaridade condicionada, cujos requisitos são: a origem contratual da norma de 

                                                 
71 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e Não Discriminação: sua 
aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 140. 
72 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Altas, 2014, p. 40. 
73 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Altas, 2014, p. 45. 
74 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Altas, 2014, p. 31-32. 
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direitos humanos, a conformidade constitucional dos tratados internacionais e a validade dos 
tratados em conformidade com a forma de ratificação. 

Em que pese o respeito pela posição adotada, ao menos para a finalidade deste 
trabalho, a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais não convence. Em primeiro 
lugar, porque os instrumentos internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, utilizam os termos “direitos humanos” e “direitos fundamentais” indistintamente. 
Sob outro prisma, os direitos previstos em tratados internacionais encontram positividade no 
ordenamento interno ao serem por ele incorporados, podendo ser exigidos e o Estado sofrer o 
ônus da responsabilização internacional por seu descumprimento. 

Aliás, consoante André de Carvalho Ramos75, o simples fato de haver atualmente 
um processo de aproximação entre o Direito Internacional e o Direito Constitucional, 
especialmente no campo dos direitos humanos, faz a distinção entre as terminologias perder 
importância. Assim, a ideia de distinção entre os termos pode ser rechaçada pela incorporação 
de tratados internacionais de direitos humanos, com hierarquia normativa equivalente a emenda 
constitucional (art. 5.º, § 3.º, da CRFB), e pelo reconhecimento da jurisdição da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos pelo Brasil. 

Ademais, nas diversas terminologias utilizadas até agora, houve sempre quem 
apontasse um ou outro equívoco. Todavia, conforme assinalado anteriormente, em se tratando 
de Direito Internacional Público, uma certa imprecisão terminológica é sempre bem-vinda. 
Acrescente-se a isso o fato de ser difícil estabelecer um só termo que venha a ser imune a 
críticas, até porque o Direito, em especial do Direito Internacional dos Direitos Humanos, está 
sempre em processo de renovação. 

Logo, para as finalidades deste trabalho, optou-se por serem utilizadas 
indistintamente as denominações “direitos humanos” e “direitos fundamentais”, assim como a 
sua matriz, “direitos humanos fundamentais”. Essa opção possui, ainda, outra razão de ser, o 
fato de a Organização das Nações Unidas haver utilizado o termo “direitos humanos” em sua 
Declaração Universal (1948), e de a Organização Internacional do Trabalho haver adotado a 
nomenclatura “direitos fundamentais” na Declaração sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais do Trabalho (1998), o que demonstra que todas elas podem ser intercambiáveis 
para os objetivos traçados para esta pesquisa, não havendo que se fazer quaisquer distinções. 

 
 

                                                 
75 RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
51-52. 
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1.2.2 A busca pelo fundamento dos direitos humanos e seu conteúdo 
 
Assim como há divergência até na terminologia empregada para os direitos 

humanos, seu fundamento não ficaria imune a críticas. Com razão, Norberto Bobbio76 acredita 
não ser possível encontrar um fundamento absoluto para os direitos humanos e tampouco seria 
isso desejável. Para o jusfilósofo italiano, seria ilusão buscar um fundamento absoluto para 
direitos que são historicamente relativos, ainda mais em um mundo com vasta pluralidade 
religiosa e moral. 

É por isso que, à míngua de uma definição de “ser humano” que o revele em sua 
essência, a dignidade é o atributo utilizado para descrevê-lo, uma vez que é tida como uma 
qualidade própria comum unicamente ao “ser humano”, como conclui Maria Celina Bodin de 
Moraes77. Com razão, até hoje ainda tentamos encontrar resposta para uma das perguntas 
fundamentais da filosofia: quem somos? A essência do ser humano, apesar de buscada ao longo 
dos séculos, por várias civilizações, não encontrou uma resposta conclusiva e, talvez, jamais, a 
encontre. 

Em virtude dessa dificuldade de apreender a essência do “objeto”, por assim dizer, 
uma análise descritiva do ser humano vem sendo formulada pela tradição ocidental, quase 
sempre vinculando o homem à ideia de dignidade, com base nas religiões cristãs. Maria Celina 
Bodin de Moraes78 argumenta que tal singularidade do ser humano deita suas raízes filosóficas 
no cristianismo, o qual foi o primeiro a conceber a ideia de uma dignidade pessoal a cada 
indivíduo. 

Sem embargo, a ideia de dignidade inata ao ser humano sob a qual se funda o 
ordenamento jurídico possui íntima ligação com a genealogia humana de que fala a Bíblia 
cristã, eis que o homem teria sido criado à imagem e semelhança de Deus (Gn. 1, 26-27). Essa 
passagem bíblica denota uma origem divina do ser humano, no que se afasta dos outros seres, 
também de origem divina, mas não forjados à imagem e semelhança de seu Criador, daí a nota 
diferencial.  

                                                 
76 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier: 2004, p. 15-
24. 
77 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 
IN: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos sociais e direito privado. Porto Alegre: Livr. Do 
Advogado Ed., 2003, p. 112. 
78 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 
IN: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos sociais e direito privado. Porto Alegre: Livr. Do 
Advogado Ed., 2003, p. 112. 
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Apesar dessa filiação divina compreendida pelo cristianismo, filósofos cristãos da 
envergadura de Anício Mânlio Torquato Severino Boécio, mais conhecido apenas por Boécio, 
e de São Tomás de Aquino continuaram a buscar resposta para a pergunta atinente à essência 
do ser humano. 

Ensina a professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro79 que, para Boécio 
(séc. VI), a propósito de estudar a “Trindade”, o ser humano seria uma “substância individual 
de natureza racional”, no que foi seguido por São Tomás Aquino (séc. XIII). Complementa 
André de Carvalho Ramos80 que Tomás de Aquino coloca o ser humano como o “centro da 
criação”, já que teria sido forjado à imagem e semelhança do próprio Deus, sendo as 
características humanas do intelecto e da semelhança com o Criador que impõem a dignidade 
inerente ao ser humano. 

Giovanni Pico, ou simplesmente Pico de Mirandola, foi outro filósofo a se 
interessar pela reflexão acerca do conceito de pessoa humana e de sua dignidade. Apesar de 
formular alusões de cunho teológico, no ano de 1486, em seu “Discurso sobre a dignidade do 
homem”, o italiano coloca os seres humanos como categoria sui generis, sem similitudes com 
animais, anjos ou com Deus, consoante afirma David Cooper81. 

Maria Celina Bodin de Moraes82 acresce que, por deixar de estabelecer a 
dependência da dignidade humana à questão da natureza divina do homem, Pico de Mirandola 
foi considerado herético pelo Papa Inocêncio VIII. Apesar dessa consideração papal, o teor 
antropocentrista de Pico de Mirandola reverberou e foi seguido por filósofos modernos como 
Thomas Hobbes, John Locke e Immanuel Kant, pelo que se deduz do artigo da mencionada 
professora.  

A propósito, é comum que os estudiosos identifiquem a obra Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes (1785), de Immanuel Kant, como o fundamento filosófico mais direto 
para a dignidade da pessoa humana tal qual assumida pela DUDH.  

                                                 
79 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 
IN: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos sociais e direito privado. Porto Alegre: Livr. Do 
Advogado Ed., 2003, p. 113. 
80 RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
74. 
81 COOPER, D. E. As filosofias do mundo. Uma introdução histórica. São Paulo: Edições Loyola, p. 251 apud 
MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 
IN: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos sociais e direito privado. Porto Alegre: Livr. Do 
Advogado Ed., 2003, p. 114. 
82 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 
IN: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos sociais e direito privado. Porto Alegre: Livr. Do 
Advogado Ed., 2003, p. 114. 
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Segundo Marilena Chauí83, ao se debruçar sobre a natureza humana e a questão do 
dever, Kant formulou o conceito de “imperativo categórico” para refutar a tese da natureza 
moral do ser humano, sustentando que precisamos do dever para nos tornarmos seres morais.  

Para Kant, o imperativo categórico seria expresso por uma fórmula geral: “Age em 
conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei universal”. Essa 
fórmula kantiana, permitiu-lhe deduzir três máximas: 1) Age como se a máxima de tua ação 
devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da Natureza; 2) Age de tal maneira que 
trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e 
nunca como um meio; e 3) Age como se a máxima de tua ação servisse servir de lei universal 
para todos os seres racionais. 

Ainda de acordo com Marilena Chauí84, a primeira proposição diz respeito à 
necessidade de uma conduta ética universal, devendo ser seguida por todos os seres humanos 
por ser considerada uma lei inquestionável, válida para todos os indivíduos e em todos os 
tempos. Logo, agir por dever se afigura como uma lei moral para o agente.  

Já a segunda proposição, conforme lição da autora, conduz ao entendimento de que 
a dignidade dos seres humanos impõe a exigência de que sejam eles tratados como fim da ação, 
e jamais, como meio ou como instrumento para nossos interesses.  

Por último, a vontade de agir por dever institui um reino humano de seres morais 
porque racionais e, desse modo, são eles dotados de vontade legislativa livre e autônoma. A 
terceira máxima, pois, exprime a diferença ou separação entre o reino natural das causas e o 
reino humano dos fins. 

Portanto, é na segunda máxima kantiana que encontramos a ideia da dignidade dos 
seres humanos como pessoas e a imposição que sejam tratadas como fim da ação, nunca como 
um meio ou como instrumento para o alcance de nossos interesses.  

Na lição de Immanuel Kant85, tudo possui um “preço” ou uma “dignidade” no reino 
dos fins. Diz-se que alguma coisa possui preço quando pode ser substituída por outra 
equivalente; porém, quando isso não é possível, por estar acima de qualquer preço, não 
permitindo a equivalência, diz-se, então, ser possuidora de dignidade.  

Desse modo, para Kant, o que diz respeito às inclinações e necessidades gerais do 
homem possui um “preço venal”; já o que, mesmo sem se afigurar como necessidade humana, 

                                                 
83 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 9. ed. São Paulo: Ática, 1997, p. 344-347. 
84 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 9. ed. São Paulo: Ática, 1997, p. 346. 
85 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 
70, 2007, p. 77-78. 
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desperta um gosto, ou seja, trata-se de uma satisfação, possui um “preço de afeição” ou “de 
sentimento” (Affektionspreis).  

Por outro lado, aquilo que constitui a condição mediante a qual qualquer coisa pode 
ser um fim em si mesma, não pode ser estimada em valor relativo, não se havendo que falar em 
“preço”, mas, sim, ser vista como um valor intrínseco, ou seja, deve ser compreendida como 
“dignidade”.  

Assim, por afirmar que a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser 
racional um fim em si mesmo, é que Kant entende possuir a moralidade “dignidade”, em vez 
de “preço”. Por conseguinte, o ser humano, por sua capacidade de moralidade, podendo legislar 
sobre o reino dos fins, é dotado de dignidade. Destarte, para o filósofo de Königsberg, a 
moralidade e a humanidade são as únicas coisas que possuem dignidade, as demais têm preço. 

Em virtude disso, Bárbara Freitag86, ao abordar a questão da moralidade na obra de 
Kant, afirma que a legislação elaborada pela razão prática precisa levar em conta, como objetivo 
último, a realização da dignidade humana, por se tratar ela de um valor intrínseco ao ser 
humano, correspondendo a um interesse geral de toda a humanidade.  

Fábio Konder Comparato87 justifica ser irrecusável encontrar o fundamento para a 
vigência dos direitos humanos, assim como para a própria organização estatal, e sustenta que 
esse fundamento seria a dignidade humana. 

O valor da dignidade humana não é, pois, criação do ordenamento jurídico, mas, 
sim, seu próprio fundamento de legitimidade, tendo encontrado positividade tanto no direito 
internacional, como no direito interno, como princípio jurídico fundamental.  

Essa conclusão encontra respaldo no pensamento de Celso Lafer88, que entende ser 
o valor da pessoa humana o “valor-fonte” de todos os valores políticos, sociais e econômicos 
e, por isso, é também o fundamento último da legitimidade da ordem jurídica, encontrando sua 
expressão jurídica nos direitos fundamentais do homem. 

Norberto Bobbio89, no entanto, aduz que o problema dos fundamentos dos direitos 
humanos perdeu grande parte de seu interesse depois da proclamação da Declaração Universal 

                                                 
86 FREITAG, Bárbara. A questão da moralidade: da razão prática de Kant à ética discursiva de Habermas, Tempo 
Social, Revista de Sociologia USP, São Paulo, 1(2), 2.º sem, 1989, p. 10, p. 10. 
87 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 72. 
88 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 19/20. 
89 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier: 2004, p. 22-
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dos Direitos Humanos, quando a maioria dos governos existentes com ela concordou e o 
fizeram, certamente, por encontrar boas razões para isso.  

Afirma ele que, com a adoção da Declaração de Paris, como ficou conhecida, foi 
criado, de fato, um sistema universal de valores fundado no consenso de que toda a humanidade 
partilha valores comuns, valores de que foram portadoras as religiões e as Igrejas, mas que 
atingiam, com elas, apenas uma parte da humanidade90.  

Para Boaventura de Sousa Santos91, no entanto, não se trata, necessariamente, de 
um “consenso global”, mas, sim, do que o professor lusitano chama de “localismo globalizado”, 
isto é, uma solução local e oriunda das democracias cristãs hegemônicas que, por via do poder 
econômico, político e cultural de quem a promove, expande seu âmbito a todo o globo.  

De fato, a adesão de diversos Estados à Declaração Universal dos Direitos Humanos 
não parece estar atrelada, necessariamente, à convicção filosófica da imprescindibilidade de 
proteção aos direitos humanos, mas, em vez disso, à urgência de se integrar na política 
econômica globalizada.  

Essa conclusão se sustenta na medida em que as potências ocidentais, capitaneadas 
pelos Estados Unidos da América, utilizando-se da indústria cultural (especialmente o cinema), 
da política (aí incluída a sub-reptícia pressão bélica) e do seu poderio econômico, pressionam 
tais Estados a concordarem com suas orientações.  

Um exemplo disso é o Ato de Assistência Externa (Foreign Assistance Act), do 
governo dos Estados Unidos, que reorganizou a estrutura existente em relação aos programas 
de assistência estrangeira e criou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (United States Agency for International Development - USAID), a fim de 
administrar programas de assistência econômica não ligados à área militar.  

De acordo com Louis Henkin92, o aludido ato não socorre Estados cujos governos 
sejam responsáveis pela existência de um consistente padrão de sérias violações a direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente.  

Theodor Meron93, por sua vez, louva essa política dos EUA, observando ter havido 
avanços em 15 países analisados, o que demonstraria que a política americana teria 
                                                 
90 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier: 2004, p. 28. 
91 SANTOS, Boaventura de Sousa. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2013, p. 
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3. ed. Minnesota: West Publishing, 1993 p. 580 Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 246. 
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international law: legal and policy issues, Oxford: Claredon Press, 1984, p. 21 Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos 
humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 246-247. 
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“sensibilizado” os governos estrangeiros para as questões de direitos humanos. Já na avaliação 
da organização internacional Human Rights Watch94, tais sanções econômicas fazem com que 
regimes repressivos paguem o preço pelo abuso cometido, por meio de restrição de seu acesso 
à assistência internacional. 

Sem pretendermos entrar no mérito quanto à correção dessas sanções econômicas, 
resta claro que muitos Estados precisam aceitar determinadas normas para não serem alijados 
do processo de globalização da economia e da ajuda financeira de que tanto precisam para 
desenvolver suas economias, mesmo que isso signifique abrir mão de suas convicções religiosas 
e filosóficas em nome de um suposto consenso global acerca dos direitos humanos.  

Por esses e outros fatos, contra a noção universalista de direitos humanos, levantam-
se argumentos de que a sua construção decorre de circunstâncias específicas da cultura e da 
história de cada sociedade e que as diferentes culturas impossibilitariam a formação de uma 
moral universal, de modo que se há de respeitar o discurso acerca dos direitos fundamentais de 
cada sociedade, como lembra Flávia Piovesan95. 

Para superar essa disputa entre universalismo e relativismo, anota Flávia Piovesan96 
que Boaventura de Sousa Santos propõe o “multiculturalismo emancipatório”, cuja inspiração 
seria o diálogo entre as culturas a fim de se estabelecer uma concepção multicultural dos direitos 
humanos, já que todas as culturas possuem diferentes noções do que seja “dignidade “humana”. 

Reforçando a ideia da diferença de noção acerca da dignidade humana Ingo 
Wolfgang Sarlet97 defende que, ainda que fosse possível se falar em um conceito universal de 
dignidade, não se poderia evitar uma disparidade ou mesmo conflituosidade sempre que uma 
conduta tivesse de ser avaliada como ofensiva, ou não, à dignidade. Frisa o professor gaúcho, 
com base em Ronald Dworkin, que qualquer sociedade civilizada possui padrões e convenções 
próprios sobre o que seja indignidade, critérios esses que variam com o tempo e o espaço. 

É por esse motivo que se faz necessário o “universalismo de confluência” no mesmo 
sentido elaborado por Boaventura de Sousa Santos. Entre os estudiosos e suas respectivas 
concepções, Flávia Piovesan98 faz menção a Joaquín Herrera Flores e seu “universalismo de 
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confluência”, que nega o ponto de partida comum para os direitos humanos, entendendo ser 
possível, todavia, um “universalismo de chegada” ou “de confluência”, isto é, um certo 
consenso após de um processo conflitivo, de diálogo entre culturas. 

Conclui Flávia Piovesan que, para haver a celebração de uma cultura dos direitos 
humanos, com observância de um “mínimo ético”, a condição necessária é a abertura do diálogo 
entre as culturas, respeitada a diversidade cultural e reconhecido o outro, como sujeito pleno de 
dignidade e direitos. Esse mínimo ético será alcançado, assim, por um universalismo de 
confluência.  

Seja como for, mesmo que não atrelado a convicções filosóficas ou religiosas e 
ainda que em virtude de imperiosa necessidade de se integrar na política econômica globalizada, 
o fato de mais de 170 países adotarem a DUDH torna inescusável seu cumprimento. A sua 
adoção pela maioria dos países do mundo demonstra, se não um consenso verdadeiro, pelo 
menos a anuência de que os direitos e fundamentos ali insertos devem ser protegidos por todos. 

Desse modo, dúvidas não há de que a Declaração, para além de delinear um 
conjunto de direitos e faculdades tidas como essenciais para o desenvolvimento da 
personalidade física, moral e intelectual do ser humano, constituiu um valoroso marco na 
proteção internacional do ser humano, pautada na dignidade humana. Dignidade essa que é 
exaltada antes de qualquer outro considerando na Declaração, o que implica a confirmação do 
entendimento esposado por Fábio Konder Comparato e Celso Lafer quanto a ser a dignidade 
humana o fundamento dos direitos humanos e de todo o ordenamento. 

Portanto, embora de difícil caracterização jurídica, por se tratar de uma categoria 
aberta, a dignidade humana se apresenta como fundamento de todo ordenamento jurídico, em 
especial dos direitos humanos, por pressupor o imperativo categórico da intangibilidade da vida 
humana, dando origem a alguns preceitos, que podem ser concebidos na seguinte sequência 
hierárquica, conforme lição de Antonio Junqueira de Azevedo99: 1) respeito à integridade física 
e psíquica das pessoas; 2) consideração pelos pressupostos materiais mínimos para o exercício 
da vida; e 3) respeito pelas condições mínimas de liberdade e convivência social igualitária. 

Em mesmo sentido, Ingo Wolfgang Sarlet100 afirma que onde a vida e a integridade 
física e moral do ser humano não forem respeitadas, onde não forem asseguradas condições 
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mínimas para uma existência digna, onde o poder não sofrer limitações, e onde a liberdade e a 
autonomia, a igualdade e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente 
garantidos, não haverá espaço para a dignidade humana e as pessoas poderão não passar de 
meros objetos de arbítrio e injustiças.  

Esses três preceitos ou “princípios basilares” dos direitos humanos (inviolabilidade 
da pessoa, autonomia da pessoa e dignidade da pessoa) encontram-se, segundo Valerio de 
Oliveira Mazzuoli101, na DUDH. Ingo Wolfgang Sarlet102ressalta, porém, que sua apreensão é 
decorrência do caminho trilhado pela doutrina e pela jurisprudência que, ao enfrentarem casos 
concretos de violação à dignidade humana, tiveram de estabelecer seu âmbito de proteção. 

Ou seja, ao identificarem o bem jurídico protegido e a amplitude dessa proteção 
(âmbito de proteção da norma internacional), a doutrina e a jurisprudência fizeram a verificação 
das possíveis restrições contempladas, expressamente, pela norma de regência e a identificação 
de reservas legais de índole restritiva para chegar a esses três preceitos. 

Contudo, embora a dignidade humana não se defina a priori, até mesmo por se 
constituir numa categoria aberta, como dito antes, Ingo Wolfgang Sarlet103 propõe uma 
conceituação jurídica, visto não ser ela uma fórmula vazia e meramente retórica, como, de fato, 
muitas vezes é tratada.  

O professor gaúcho apresenta sua proposta de conceituação, sem deixar de ressaltar 
estar ela em processo de reconstrução. Para ele, dignidade humana é a qualidade intrínseca e 
distintiva em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 
parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida104. 

A conceituação acima, tanto quanto possível, parece ser representativa dos 
preceitos antes mencionados, por revelar não apenas a eficácia da intangibilidade da vida 
humana por parte do Estado, numa relação de verticalidade, mas, também, na relação de 
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horizontalidade, em que o particular deve respeito ao âmbito de proteção da dignidade humana 
de seus semelhantes. 

Destarte, a concepção contemporânea de direitos humanos, tal qual insculpida na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, está fundamentada no valor intrínseco ao ser 
humano: a dignidade. Etimologicamente, dignidade provém do latim (dignus) e diz respeito 
àquele que merece estima e honra, que é importante. Logo, a dignidade humana deve estar no 
mais alto degrau do ordenamento jurídico, com um farol a iluminar os caminhos traçados pela 
legislação, com respeito à proteção integral do ser humano. 

 
 

1.2.3 O problema da conceitualização dos direitos humanos  
 
Conceituar “direitos humanos” também não tem sido fácil, porque essa tarefa 

significa representar a compreensão e a extensão do fenômeno jurídico intitulado “direitos 
humanos”, dotando-lhe de um sentido por meio da formulação linguística. 

 Nesse diapasão, Norberto Bobbio105 alega que a expressão direitos humanos é vaga 
e que as tentativas de definição deles são, em sua maioria, proposições tautológicas, quando 
muito, se referem a um estatuto desejado ou proposto, ou ainda, sugerem termos avaliativos.  

Corroborando parcialmente a tese de Norberto Bobbio, André de Carvalho 
Ramos106 admite que a doutrina apresenta, pelo menos, três tipos de definições do que são os 
direitos humanos: uma tautológica, outra formal e uma terceira, finalística ou teleológica. 

Por tautologia, entende-se o uso de palavras diferentes para expressar uma mesma 
coisa, ou seja, não haveria nenhum elemento novo, o que culmina numa redundância na 
conceituação.  Um conceito que diga que direitos humanos são direitos que correspondem ao 
homem pelo fato de ser homem é tautológico, pois tal formulação não dá ao sujeito cognoscente 
qualquer elemento novo para conhecer seu objeto.  

Ao que Norberto Bobbio faz referência a “estatuto desejado” ou “proposto”, André 
de Carvalho Ramos chama de conceituação formal, por tentar fugir da falha da tautologia, mas 
se limitar a indicar o ordenamento jurídico especial sob o qual estariam os direitos humanos 
regidos.  
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Exemplo dessa conceituação, segundo o professor da Faculdade do Largo do São 
Francisco, é a afirmação de que se deva entender, por direitos humanos, toda posição subjetiva 
das pessoas enquanto consagrada na Lei Fundamental, consoante proposição do professor 
lusitano Jorge Miranda. A vaguidão do conceito não lhe confere unidade, eis que o estudioso é 
levado a conhecer da Lei Fundamental de cada Estado, o que pode implicar uma diversidade 
conceitual, contradizendo a própria natureza da ideia de conceito. 

Quanto à última categoria, Norberto Bobbio e André de Carvalho Ramos se 
distanciam em suas análises. O professor de Turim justifica que as definições em termos 
avaliativos tentam acrescentar alguma referência ao conteúdo, como, por exemplo, a 
conceituação que diz que “direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição 
necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da 
civilização”. 

A crítica, aqui, diz respeito à possibilidade de os termos avaliativos poderem ser 
interpretados de modo diverso, a depender da ideologia assumida pelo intérprete, o que impõe, 
não raras vezes, uma fórmula genérica que conserva a definição no mesmo patamar de 
generalidade das duas definições anteriores que pretendia superar. 

Por último, segundo doutrina de André de Carvalho Ramos, têm-se os conceitos 
finalísticos ou teleológicos. Nesse caso, utilizam-se o fim ou o objetivo do conjunto de direitos 
humanos para melhor defini-los. É apresentado o conceito de Antônio Enrique Peres Luño 
como legítimo representante desse tipo de conceituação. Para o espanhol, direitos humanos 
seriam um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam 
as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas 
positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. 

André Ramos Tavares107, ao dissertar sobre o conceito de direitos humanos, 
sustenta que o professor espanhol teria afirmado que os valores referidos em seu conceito 
podem ser considerados como os três pilares fundamentais sobre os quais as reivindicações de 
direitos humanos se sustentaram, quais sejam: dignidade, liberdade e igualdade. 

Ressalte-se, por oportuno, que esse conceito de direitos humanos está diretamente 
vinculado às premissas de respeito à integridade física e psíquica das pessoas (dignidade), 
consideração pelos pressupostos materiais mínimos para o exercício da vida (igualdade) e 
respeito pelas condições mínimas de liberdade e convivência social igualitária (liberdade). 
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A respeito da dignidade humana, ensina Yara Maria Pereira Gurgel108 que o direito 
à incolumidade da dignidade não apresenta quaisquer condicionantes, sejam morais, 
comportamentais ou religiosas, devendo todos os seres humanos serem tratados dignamente, 
razão pela qual a sociedade internacional repudia a tortura, os castigos e o trabalho escravo 
como instrumentos de sanção. 

A professora potiguar109 se debruça, ainda, sobre o estudo da igualdade, vista em 
sua dupla vertente: a positiva, noção que leva os seres humanos a serem tratados 
igualitariamente; e a negativa, que rechaça o tratamento discriminatório. Para ela, a fim de dar 
efetividade ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e suprir o mínimo existencial, 
especialmente para as camadas sociais economicamente mais fragilizadas, o Estado promove 
direitos sociais, sob o qual gravita o Princípio da Igualdade Material. 

Já segundo Amartya Sen110, haveria uma preeminência da liberdade (política) em 
relação à igualdade, tendo em vista ser a liberdade fator preponderante para a superação das 
necessidades econômicas. Sustenta o economista indiano que o exercício de direitos políticos é 
capaz de gerar uma resposta política a tais carências, isso porque as liberdades políticas têm a 
possibilidade de apresentar incentivos e informações na resolução de necessidade econômicas 
acentuadas.  

Paulo Bonavides111 ensina que a vinculação dos direitos fundamentais à liberdade 
e à dignidade humana conduzem ao significado da universalidade desses direitos como ideal da 
pessoa humana. E pondera sobre a intercambialidade dos termos “direitos do homem” e 
“direitos da liberdade”, para concluir que tais direitos eram tidos, ao tempo da Declaração 
francesa de 1789 como imprescritíveis, albergando a liberdade, a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão.   

Percebe-se, com isso, que os três eixos fundamentais a que se remete o espanhol 
Antônio Enrique Peres Luño estão intimamente conectados e que seu conceito finalista atende 
as necessidades deste trabalho, por melhor esclarecer os preceitos antes afirmados quanto à 
intangibilidade da vida humana e à conceituação de dignidade humana proposta por Ingo 
Wolfgang Sarlet, perfilhados aqui.  

                                                 
108 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e Não Discriminação: sua 
aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 31. 
109 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e Não Discriminação: sua 
aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 34-65 
110 SEN, Amartya. A importância da democracia. IN: Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000, p. 180-181.  
111 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 562. 
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Portanto, a conceituação formulada por Antônio Enrique Peres Luño é o que se 
afigura como a melhor expressão de direitos humanos, apesar das críticas contundentes 
elencadas por Norberto Bobbio acerca das definições desses direitos, em específico sobre a 
generalidade de termos avaliativos. 

Contudo, perfilhamos aqui a concisão conceitual oferecida por André de Carvalho 
Ramos a partir do que afirmado pelo professor espanhol. Para o autor brasileiro112, direitos 
humanos são um conjunto mínimo de direitos necessário para assegurar uma vida do ser 
humano baseada na liberdade, igualdade e na dignidade. 

 
 

1.2.4 As diversas classificações dadas aos direitos humanos 
 
Outra dificuldade que se apresenta é a diversidade de classificações, jamais imune 

a críticas. André de Carvalho Ramos113 anota a existência de, pelo menos, quatro formas de 
classificação de âmbito internacional: a) segundo a Teoria do status; b) conforme a Teoria das 
Gerações ou Dimensões; c) a partir das funções que os direitos humanos desempenham; e d) de 
acordo com sua finalidade.  

A Teoria dos Status, desenvolvida pelo George Jellinek (1851-1911), surgiu no 
final do século XIX em repúdio ao jusnaturalismo dos direitos humanos, para afirmar a 
necessidade de positivação desses direitos pelo Estado, de modo que pudessem ser garantidos 
e concretizados, ou seja, defendia o jurisconsulto a positividade e a verticalidade desses direitos.  

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins114 lecionam que a finalidade precípua dos 
direitos fundamentais é conferir às pessoas uma posição jurídica de direito subjetivo, que pode 
ser de natureza material ou processual, de forma a limitar a liberdade do Estado. Nesse diapasão, 
cada direito fundamental constituiria, de acordo com George Jellinek um “direito público 
subjetivo”, vale dizer, um direito individual que vincula a atuação do Estado. 

Diante disso, George Jellinek teria construído sua teoria a partir da relação 
indivíduo-Estado. Nesse sentido, dividiu os direitos humanos em quatro estados ou situações 

                                                 
112 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 32. 
113 RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 53-63. 
114 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Altas, 2014, p. 49. 
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(status) 115, a depender da posição jurídica de direito subjetivo conferido ao indivíduo perante 
o Estado: uma situação de sujeição (status subjectionis ou status passivo), uma situação de 
liberdade (status libertatis ou status negativo), uma situação de requisição (status civitatis ou 
status positivo) e uma situação de atuação (status activus ou status ativo). 

 A primeira situação delas seria o status subjectionis (estado de sujeição), segundo 
o qual o indivíduo se encontra em posição de subordinação, que o condiciona a cumprir 
determinadas condutas exigidas pelo Estado. Essa posição representa, antes, um dever 
fundamental do indivíduo para com o Estado, o que implica, em última análise, uma sujeição 
aos direitos fundamentais dos demais indivíduos. 

A segunda posição é o status libertatis (estado de liberdade), segundo o qual ao 
Estado não é dado interferir na esfera da liberdade individual de cada ser humano, devendo 
respeitar a autodeterminação do sujeito, o qual pode resistir ante a interferência indevida do 
Estado na sua esfera privada. É, por isso, que costuma ser chamado de “direito de defesa” ou 
“direito de resistência”. 

Já o terceiro é o status civitatis (estado de cidadão), que confere ao indivíduo a 
possibilidade de exigir do Estado uma atuação positiva, realizando uma prestação, a fim de 
garantir direitos. Portanto, não basta que o Estado não interfira no âmbito de liberdade 
individual, é preciso que ele forneça meios para assegurar o exercício de direitos. 

Por último, o status activus (estado ativo) é aquele que coloca o cidadão em posição 
de participar na vontade do Estado, vale dizer, são os direitos políticos ou de participação do 
indivíduo, que são exercidos não apenas por sufrágio universal, mas, também, pelo acesso a 
cargos públicos (art. 25 do PIDCP). 

Embora considerem que a classificação proposta por Jellinek possua virtudes e que, 
apesar de haver várias críticas, não tenha perdido sua atualidade e pertinência, Dimitri Dimoulis 
e Leonardo Martins116 destacam que o esquema proposto pelo alemão não consegue abranger 
                                                 
115 Cf. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 53; MENDES, Gilmar Ferreira. Limitações dos direitos fundamentais. IN: MENDES, Gilmar Ferreira; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 177-178. Outros autores afirmam serem apenas três: direitos de estado negativo (status negativus), que se 
configurariam pelo direito de resistência à atuação do Estado; direitos de estado positivo (status positivus), que 
são ou chamados “direitos sociais”, isto é, aqueles que englobam direitos que permitem ao indivíduo requerer uma 
prestação estatal para melhorar suas condições de vida, de modo a garantir os pressupostos materiais para que o 
indivíduo exerça sua liberdade, incluídas aquelas do status negativus; e o estado ativo (status activus), que 
possibilita a participação na política estatal de forma ativa. O estado de sujeição (status subjectionis), à evidência, 
não apareceria na tripartição proposta por Jellinek, por não corresponder a “direitos”, mas, a “deveres” (Cf. 
DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Altas, 2014, p. 49-54.). 
116 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Altas, 2014, p. 56-57. 
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todas as formas de direitos fundamentais que se apresentam na atualidade, com é o caso dos 
chamados “novos direitos coletivos”. Com efeito, no caso de direitos difusos, não há como 
especificar o que cada indivíduo pode fazer ou exigir em determinadas situações concretas, o 
que acaba por impossibilitar a teoria de Jellinek. 

 Outra classificação que tenta dar conta dos direitos humanos é a Teoria das 
Gerações. Ao que tudo indica, a teoria foi originalmente apresentada pelo sociólogo britânico 
Thomas Humphrey Marshall (1893-1981), na obra “Citizenship and social class, and other 
essays”, publicada em 1950. A propósito de estudar a cidadania na Inglaterra, Marshall 
esclareceu, nesse trabalho, que os direitos civis foram os primeiros a surgir, seguidos pelos 
direitos políticos e, depois, pelos sociais. 

Todavia, os “louros” da Teoria Geracional são geralmente atribuídos a Karel Vasak, 
como faz André de Carvalho Ramos117, para quem essa teoria foi lançada por tal jurista. 
Também Paulo Bonavides118 faz referência a ele sem, no entanto, atribuir-lhe a origem. De toda 
forma, dúvidas não há de que a teoria foi desenvolvida por Karel Vasak no seu “For the Third 
Generation of Human Rights: The Rights of Solidarity”, de 1979.  

Essa Teoria classifica os direitos humanos de acordo com cada um dos dísticos da 
Revolução Francesa, observando-se a mesma sequência: liberdade, igualdade e fraternidade. 

Os direitos de primeira geração seriam os direitos de não interferência do Estado na 
liberdade dos indivíduos e o direito desses de participar da vontade do Estado, ou seja, 
compõem-se dos direitos “civis e políticos”. 

A segunda geração de direitos veicula o valor da “igualdade”, demandando do 
Estado a quebra de sua inércia para assegurar condições materiais mínimas para que a igualdade 
formal declarada possa ser concretizada e cuja representatividade se dá pelos chamados 
“direitos sociais, econômicos e culturais”.   

Por último, a fraternidade seria a condutora da terceira geração de direitos humanos, 
tendo por objetivo a solidariedade entre os indivíduos a fim de concretizar o bem comum do 
direito à paz, à autodeterminação e ao meio ambiente equilibrado, sem os quais a vida humana 
estará ameaçada. 

Paulo Bonavides119 contribui para a Teoria Geracional ao incluir uma quarta 
geração, que seria resultante da globalização dos direitos fundamentais, ou seja, da 

                                                 
117 RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 55. 
118 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 563. 
119 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 571-572. 
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universalização desses direitos, compondo a última fase de institucionalização do Estado social. 
Para o mestre cearense, são representantes dessa geração o direito à democracia, à informação 
e ao pluralismo. 

Críticas não faltam à Teoria Geracional, a começar pela própria denominação, que 
induziria ao equívoco da substituição dos direitos de uma geração pelos de outra. A crítica é 
coerente, pois não se pode supor que uma geração suceda a outra, cronologicamente, causando 
a caducidade da anterior, tendo em vista que, na verdade, todos os direitos convivem ao mesmo 
tempo. 

Outra condenação seria a noção de antiguidade ou posteridade das gerações, o que 
pode incutir a equivocada ideia de que, no plano internacional, os direitos sociais (segunda 
geração) surgiram depois dos direitos civis e políticos (primeira geração), o que encontraria 
óbice na adoção Convenções da OIT a partir de 1919. Ademais, enquanto instrumentos 
internacionais dos direitos de primeira geração vieram após a Segunda Guerra Mundial, com o 
PIDCP e outros tratados que desenvolvam direitos civis e políticos. 

Uma terceira apreciação negativa é a forma fragmentária como colocadas as 
gerações, o que ofende a indivisibilidade dos direitos humanos, servindo, na prática, para 
diferenciação do regime de implementação dos direitos de uma geração em relação aos de outra. 

Por último, há uma dificuldade em classificar alguns direitos em uma ou outra 
geração, dadas as novas interpretações sobre o conteúdo dos direitos humanos, como o próprio 
direito à vida, que, para além de um direito de liberdade, possui um conteúdo social. 

André de Carvalho Ramos120 aduz que a mudança de terminologia para 
“dimensões”, em vez de “gerações”, não acaba com as críticas, eis que ainda haveria o problema 
da indivisibilidade dos direitos humanos e os novos conteúdos dos direitos protegidos. Porém, 
ressalta a importância da teoria com instrumento didático para a compreensão dos direitos 
humanos e sua inexauribilidade, devendo haver uma visão integral desses direitos a fim de 
evitar a diferenciação de regime de sua implementação. 

Uma terceira possibilidade de classificação dos direitos humanos é pelo critério das 
funções. A classificação por funções pressupõe a existência de direitos de defesa, direitos de 
prestação e direitos a procedimentos e instituições. 

O conjunto de prerrogativas conferidas ao indivíduo e voltado para a defesa de 
determinadas posições subjetivas contra a intervenção do Estado ou mesmo de outro particular 
configuraria os “direitos de defesa”, formando um “escudo” contra o Estado e contra outros 
                                                 
120 RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 58. 
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particulares, como o “direito ao não impedimento”, o “direito ao não embaraço” e o “direito a 
não supressão de determinadas posições jurídicas”.  

Já os direitos prestacionais exigem que o Estado tenha uma conduta orientada para 
assegurar a efetividade dos direitos humanos, podendo essas prestações ser “jurídicas” ou 
“materiais”.  

Por fim, os direitos a procedimentos e instituições são aqueles que têm por função 
exigir do Estado a estruturação de órgãos com o aparato adequado, tanto em equipamentos 
como em pessoal qualificado, de modo a oferecer serviços essenciais à efetivação dos direitos 
humanos. 

Os direitos humanos podem, ainda, ter uma classificação de acordo com sua 
finalidade, sendo dividida em duas categorias: direitos propriamente ditos e garantias 
fundamentais. Os primeiros são os enunciados normativos que reconhecem juridicamente as 
pretensões inerentes à dignidade humana. As garantias fundamentais, por sua vez, são quem 
asseguram a fruição dos direitos propriamente ditos. 

Apesar de todas essas classificações, a que vem sendo mais difundida é, sem dúvida, 
a Teoria das Gerações. Na linha de André de Carvalho Ramos, pensamos ser ela realmente a 
mais interessante por se constituir em um instrumento verdadeiramente didático para a 
compreensão dos direitos humanos e de sua inexauribilidade. Ademais, estaria ela em 
consonância com a cronologia consagrada nas declarações de direitos do constitucionalismo. 
 
 
1.2.5 Por um conceito adequado de tratado internacional de direitos humanos 

 
Estudar a proteção internacional dos direitos humanos significa estudar os tratados 

internacionais sobre a matéria. Contudo, embora venham eles recebendo, nas últimas décadas, 
uma abordagem diferenciada tanto pelo Direito Internacional Público, quanto pelo Direito 
Constitucional de boa parte dos Estados ocidentais, fruto da ideia de reconstrução dos direitos 
humanos e da nova ordem mundial instaurada a partir da Segunda Guerra, as conceituações 
desses tratados são geralmente vagas. 

Valerio de Oliveira Mazzuoli121 chega mesmo a afirmar que o tema do que são e do 
que não são tratados de direitos humanos é algo muito delicado. 

                                                 
121 Comentário feito por Valerio de Oliveira Mazzuoli em mensagem eletrônica ao autor. 
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A falta de um conceito preciso talvez indique a própria dificuldade das abordagens 
de classificação dos tratados quanto ao conteúdo. Todavia, sendo uma das finalidades deste 
trabalho identificar as Convenções da OIT que possam ser consideradas tratados de direitos 
humanos e sendo isso uma questão elementar para o estudo do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, não podemos nos furtar de enfrentar questão, mesmo correndo o risco 
iminente de receber severas críticas.  

Contudo, a exposição a críticas é um risco que deve ser enfrentado por aqueles que 
pretendem contribuir efetivamente para a ciência, em vez de se proteger por trás de modelos 
prontos e já consolidados, sem acrescentar nada de útil ao debate, apenas dizendo “mais do 
mesmo”. Sendo assim, buscaremos dar resposta a esse problema, sem a pretensão de chegar a 
um conceito último, mas, também, tentando evitar cair em armadilhas retóricas de discursos 
tautológicos. 

Quando foi abordada a Carta Internacional dos Direitos Humanos, deixamos 
antever que dois dos três diplomas internacionais em questão eram tratados internacionais 
(PIDCP e PIDESC), enquanto a DUDH não se adequava no conceito. Porém, de forma 
proposital, a discussão foi deixada para este momento. 

Antes de buscar um conceito adequado para “tratado internacional de direitos 
humanos”, é imprescindível saber, antes, o que vem a ser um tratado internacional. Nesse 
sentido, há de se recorrer à sempre invocada Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 
concluída em 23.05.1969. 

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, “a”, da Convenção, tratado internacional é um acordo 
internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer 
conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja 
sua denominação específica.  

Salta aos olhos a omissão, no dispositivo da Convenção de Viena, sobre 
Organizações Internacionais, vez que limita o conceito de tratado a acordos concluídos entre 
Estados. Contudo, o art. 5.º da mesma Convenção122 estende sua aplicação aos tratados 
provenientes dessas organizações. 

Não obstante, percebeu-se que o conceito de tratado não contemplava os acordos 
internacionais celebrados pelas organizações interestatais. Em vista dessa omissão, explica 

                                                 
122 Artigo 5.º - Tratados Constitutivos de Organizações Internacionais e Tratados Adotados no Âmbito de uma 
Organização Internacional: A presente Convenção aplica-se a todo tratado que seja o instrumento constitutivo de 
uma organização internacional e a todo tratado adotado no âmbito de uma organização internacional, sem prejuízo 
de quaisquer normas relevantes da organização. 
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Valerio de Oliveira Mazzuoli123, a própria Assembleia Geral da ONU sugeriu à Comissão de 
Direito Internacional que procedesse a estudos sobre a questão.  

Elaborado um rascunho do que viria a ser a Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, 
foi ela aprovada pela Resolução n. 129/15 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 
21.03.1986, por 67 votos a favor, 1 contra e 23 abstenções. Contudo, até o momento a 
Convenção ainda não alcançou o número de trinta e cinco ratificações ou adesões de Estados, 
requisito exigido pelo seu art. 85 para entrar em vigor no plano internacional124. 

Apesar de não estar em vigor essa Convenção, não se pode olvidar que as 
organizações interestatais passaram a ter personalidade jurídica internacional há muito tempo, 
personalidade essa antes somente concebida aos Estados. Logo, mesmo na ausência da vigência 
internacional da Convenção de Viena de 1986, não se pode negar a natureza jurídica de tratado 
internacional às convenções adotadas no seio das organizações internacionais, prevalecendo a 
norma de jus cogens que a elas se aplica, por não haver divergência quanto à igualdade 
normativa entre os acordos firmados exclusivamente entre Estados e aqueles que são celebrados 
no seio dessas organizações. 

Sob outro prisma, Valerio de Oliveira Mazzuoli125 compreende que a própria 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais 
ou entre Organizações Internacionais deve ser considerada uma norma de jus cogens, assim 
como já foi considerada a Convenção de Viena de 1969. Segundo o autor, ela é geralmente 
aceita como norma declaratória de costume internacional vigente e, por isso, fonte do Direito 
Internacional, em conformidade com o estabelecido no art. 38, “b”, do Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça, o que tornaria defensável a plena eficácia dessa convenção no Brasil. 

Em vista disso, para conhecimento, nos termos do art. 2.º, § 1.º, alínea “a”, itens “i” 
e “ii”, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações 
Internacionais ou entre Organizações Internacionais, por “tratado” entende-se um acordo 
internacional regido pelo Direito Internacional e celebrado por escrito entre um ou vários 
Estados e uma ou várias organizações internacionais; ou entre organizações internacionais, 
                                                 
123 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
401-402. 
124 Até 31.12.2015, apesar de já contarem um total de 43 ratificações, a Convenção ainda não entrou em vigor 
porque apenas 31 Estados depositaram o instrumento de ratificação, não estando o Brasil entre eles, apesar de tê-
la assinado na mesma data de sua aprovação pela Assembleia Geral da ONU. Já a Organização Internacional do 
Trabalho é uma das 12 organizações internacionais que já a ratificaram, tendo sido o instrumento de ratificação da 
OIT depositado desde 31 de julho de 2000. 
125 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
408. 
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quer esse acordo conste de um instrumento único ou de dois ou mais instrumentos conexos e 
qualquer que seja sua denominação particular. 

Como se pode observar, há um núcleo comum aos conceitos adotados por uma e 
outra Convenção. Assim, tendo em vista que tanto os Estados como as organizações 
internacionais possuem personalidade jurídica de direito internacional público, chegamos à 
conclusão de que “tratado é um acordo internacional celebrado por escrito entre pessoas de 
direito internacional público e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento 
único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação 
particular”, o que se aproxima da versão simplificada dada por Francisco Rezek126, para quem 
tratado é “acordo formal concluído entre pessoas de direito internacional público, e destinado 
a produzir efeitos jurídicos”. 

Destrinchando o conceito dado pelas citadas Convenções, Valerio de Oliveira 
Mazzuoli127 explica que, por “acordo internacional”, há de se entender a expressão da 
convergência de vontades com a finalidade de criar, entre os contratantes, um vínculo jurídico 
exigível para o caso de inadimplemento da obrigação contraída. 

O termo “concluído”, que pode levar à ideia de algo pronto e acabado, deve ser 
interpretado, na verdade, como “negociado e assinado”, não envolvendo a ratificação do ato 
pelo Estado que eventualmente o tenha assinado ou mesmo a entrada em vigor da norma. 

Já a forma “por escrito” é requisito de formalidade para conferir clareza e 
estabilidade, além do controle democrático do Poder Judiciário, qualidades dificilmente 
encontradas caso celebrado de forma oral.  

O terceiro requisito essencial é que as partes celebrantes sejam “pessoas de direito 
internacional público”, vale dizer, Estados e organizações internacionais intergovernamentais. 
Finalizando os requisitos essenciais do conceito, a “regência pelo Direito Internacional” é 
fundamental por retirar a possibilidade de o tratado ser governado pelo direito interno de um 
dos contratantes, sendo isso importante para diferenciar um tratado de um contrato 
internacional.  

O autor prossegue na análise, afirmando que a possibilidade da “multiplicidade de 
instrumentos” serve para consagrar a celebração de tratado por meio de troca de notas e que 
não importa a “denominação” que se lhe atribua.  

                                                 
126 REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 11. ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 14-15. 
127 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
44-53. 
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Quanto à multiplicidade de terminologia, Francisco Rezek128 sustenta que outras 
denominações, que não “tratado”, são possíveis, eis que a realidade mostraria o uso livre, 
indiscriminado, e até ilógico dos termos variantes que a comunidade acadêmica costuma utilizar 
como padrão.  

Dominique Carreau e Jahyr-Phillippe Bichara129 anotam que a Convenção de Viena 
de 1969 é precisa quanto à forma do tratado, mas deixa a opção do nome ao inteiro alvedrio das 
partes contratantes, tendo a prática demonstrado que a terminologia empregada jamais deixou 
de ser vaga.  

Em mesmo sentido, Celso D. de Albuquerque Mello130 aponta a imprecisão da 
terminologia na prática internacional, embora observe certa regularidade na utilização de alguns 
termos, no que é seguido por Valerio de Oliveira Mazzuoli131.  

Logo, pouco importa se a denominação utilizada é tratado, convenção, pacto, 
acordo, carta, constituição, protocolo, ou qualquer outro – presentes os elementos essenciais, 
estar-se diante de um tratado internacional. 

A forma de classificar os tratados internacionais também é bastante diversificada. 
Geralmente, podem ser divididos em dois grandes blocos de classificação: formais e materiais. 
Valerio de Oliveira Mazzuoli132 divide as classificações formais conforme os diferentes 
critérios: número de partes (bilaterais ou multilaterais), tipo de procedimento utilizado para a 
sua conclusão (unifásico ou bifásico) e possibilidade de adesão (aberto ou fechado).  

Já as classificações materiais, para ele, se distinguem quanto a: natureza jurídica 
(tratado-lei ou tratado-contrato), execução no tempo (transitórios ou permanentes), execução 
no espaço (validade em todo território do Estado ou apenas em parte dele) ou quanto à estrutura 
de execução (mutalizáveis ou não mutalizáveis). 

No entanto, não são essas as classificações que nos interessam no presente estudo, 
mas, sim, aquela baseada no critério de “conteúdo”. Vale dizer, importa aqui identificar aqueles 
instrumentos que podem ser chamados de “tratados internacionais de direitos humanos”, em 
contraposição aos chamados “tratados internacionais comuns”. 
                                                 
128 REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 11. ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 14-15. 
129 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe Bichara. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2015, p. 137. 
130 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 15. ed. rev. e aum. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2004, p. 211-212. 
131 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
53-64. 
132 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
73-89. 
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À primeira vista, pode parecer uma preocupação irrelevante, pois bastaria ler 
determinado tratado para perceber se ele possui, ou não, esse status diferenciado. Talvez, por 
isso, seja comum a doutrina simplesmente discorrer sobre determinados tratados, sem se 
preocupar em estabelecer um método seguro para sua classificação.  

Quando muito, afirma-se que esse ou aquele tratado é de direitos humanos por 
versar sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais. Ou então, que o é por 
proteger a dignidade da pessoa humana. 

É exatamente isso o que faz Valerio de Oliveira Mazzuoli133 quando, ao abordar o 
significado da locução “direitos humanos”, utilizada pelo art. 5.º, § 3.º, da CRFB, afirma se 
tratar de expressão ampla que inclui “todos os tratados – quer de caráter global, quer de caráter 
regional – que, de alguma maneira, consagram direitos às pessoas, protegendo-as de qualquer 
ato atentatório à sua dignidade”. Assim, de forma intencional ou não, o consagrado 
internacionalista estabeleceu um conceito para tratado internacional de direitos humanos. 

Em sua concepção, a nota distintiva dos tratados de direitos humanos para os 
tratados comuns seria, portanto, que os primeiros “consagram direitos às pessoas”, de modo a 
protege-las “de qualquer ato atentatório à sua dignidade”. Com o devido respeito, conceituações 
como essa não podem prevalecer, sob pena de não se distinguir, com segurança, tratados 
comuns de tratados de direitos humanos. 

Com efeito, ao discorrer sobre a incorporação de tratados internacionais de direitos 
humanos no ordenamento brasileiro em virtude da modificação implementada pela Emenda 
Constitucional n. 45/2004, que acrescentou o § 3.º no art. 5.º da Constituição da República, 
Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins 134 apresentam a problemática questão da classificação 
desses tratados ao fazer referência à existência de doutrina que defendeu a impossibilidade de 
aprovação desses instrumentos internacionais, pelo Congresso Nacional, seguindo o 
procedimento comum do art. 49, I, da CRFB. 

Ao apresentar os problemas dessa proposta, os autores revelam pensar ser de 
extrema dificuldade distinguir com segurança quais tratados dizem respeito a direitos humanos 
e quais não. Argumentam que até mesmo um acordo sobre transferência de presos estaria ligado 
a direitos fundamentais, assim como um tratado de cooperação econômica poderia impactar as 
liberdades profissionais empresariais e econômicas de inúmeras pessoas.  

                                                 
133 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3. ed. rev. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 48. 
134 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Altas, 2014, p. 36. 
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E acrescentam que, a se adotar a tese por eles criticada, haveria de se 
desmembrarem tratados que eventualmente regulamentem matérias que não dizem respeito aos 
direitos humanos, o que ensejaria uma dificuldade prática, por complicar o procedimento de 
aprovação congressual. 

Como se observa, a preocupação com o conceito de tratado internacional de direitos 
humanos é absolutamente pertinente, pois é ele a expressão linguística do instituto jurídico, 
devendo representar abstratamente seus elementos essenciais, conforme feito acima no que 
tange ao gênero “tratado”. 

Ocorre, entretanto, que esse conceito proposto por Valério de Oliveira Mazzuoli 
não é suficiente para superar a dificuldade metodológica apontada pelos professores Dimitri 
Dimoulis e Leonardo Martins, pois não há um elemento essencial que possa estabelecer uma 
distinção precisa na definição, por exemplo, do citado acordo sobre transferência de presos ou 
do tratado de cooperação econômica.  

Não é lógico afirmar que, dentro de um extenso conjunto de dispositivos que versem 
sobre temas comuns, a existência de um só artigo que venha a proteger a dignidade humana de 
qualquer ato atentatório possa tornar o acordo internacional num tratado de direitos humanos. 

Ademais, é necessário que esses direitos sejam extraídos diretamente do texto 
normativo, ou seja, sem que seja preciso fazer interpretações dedutivas, lançando-se mão de 
filtros para se chegar a uma das dimensões dos direitos humanos ou dos valores que o 
condicionam. De outra maneira, praticamente todos os tratados seriam de direitos humanos, 
tendo em vista que a dignidade humana é o valor fonte de todo o ordenamento jurídico. 

Também não se pode querer que o tratado disponha a um só tempo sobre todas as 
dimensões dos direitos humanos, podendo dizer respeito a direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, em conjunto ou separadamente.  

Embora se tenha clara a indivisibilidade desses direitos, não há como negar a 
existência de tratados que estão direcionados para a proteção de apenas algumas dessas 
dimensões, sendo clássicos os exemplos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). 

Portanto, o que há de se ter em mente é o conteúdo “preponderante”, que não se 
confunde com o número de dispositivos versando sobre a matéria, mas, sim, ao núcleo duro do 
texto normativo, para cuja finalidade as partes contratantes resolveram se obrigar a fim de 
proteger o direito.  

Conclui-se, desse modo, que os exemplos dados por Dimitri Dimoulis e Leonardo 
Martins não podem ser tidos como tratados internacionais de direitos humanos, pois não há, à 
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primeira vista, preponderância de normas visando a assegurar ao ser humano uma vida baseada 
na liberdade, igualdade e na dignidade, embora possa conter dispositivos desse jaez ou mesmo 
repercutir nos direitos fundamentais dos indivíduos. 

A falha conceitual do modelo exposto por Valerio de Oliveira Mazzuoli está em 
não afirmar uma consagração de direitos humanos “de forma direta e preponderante” 

Em vista dessa explanação, ousa-se apresentar um conceito de tratado internacional 
de direitos humanos a fim nortear este trabalho. Entendemos, assim, que tratado internacional 
de direitos humanos é um acordo internacional celebrado por escrito entre pessoas de direito 
internacional público e regido pelo Direito Internacional Público, quer conste de um 
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 
denominação particular, e que verse, direta e preponderantemente, sobre direitos humanos, de 
forma a proteger os indivíduos de qualquer ato atentatório a sua dignidade, liberdade e 
igualdade. 

O conceito apresentado tem a virtude de, por aglutinação de elementos, caracterizar, 
o mais objetivamente possível, um tratado de direitos humanos, de maneira a escapar da 
armadilha da generalização retórica que, irrefletidamente, leva a banalização do conceito, ao 
não se estabelecer critérios objetivos para distingui-los de um tratado comum. A generalização 
parece ter ainda maior incidência quando estão em jogo as Convenções da OIT, sobre as quais 
a doutrina e a jurisprudência têm especial dificuldade de classificar. 

Por consequência, sendo a discussão inteiramente aplicável às Convenções da OIT 
(objeto central deste trabalho), cujo estudo como instrumentos de direitos humanos é 
parcamente pela doutrina nacional, gerando obstáculos à concretização de direitos humanos 
nelas constantes. Outro problema que se verifica em relação a tais instrumentos da OIT é a 
pouca discussão acerca de sua incorporação e importância no ordenamento jurídico brasileiro. 
Para sanar essa deficiência, a seguir buscaremos abordar alguns temas essenciais sobre o 
assunto.  
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2  A OIT E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS TRABALHADORES 
 
 
O problema fundamental em relação aos direitos dos trabalhadores não é tanto o de 

justificá-los, mas, sim, o de protegê-los, com o que concordaria Norberto Bobbio. Nesse 
diapasão, juntamente com a Revolução Industrial, surge o contrato de emprego e tem início um 
novo ramo jurídico, o Direito do Trabalho, que buscará retificar as distorções econômico sociais 
e civilizar a importante relação de poder que a dinâmica econômica do sistema capitalista cria 
no âmbito da sociedade civil, como ensina Maurício Godinho Delgado135. Todavia, diversas 
nações do mundo perceberam que não poderiam estabelecer direitos a seus trabalhadores, 
encarecendo seu produto nacional, sem a necessária contrapartida das demais nações. 

Em vista dessa necessidade, foi sendo erigido todo um sistema de normas jurídicas 
internacionais visando a um padrão mínimo de condições de trabalho a ser adotado por todos 
os países do globo. Esse sistema contrapõe-se às situações precárias a que, historicamente, vêm 
sendo submetidos os trabalhadores nas diversas partes do mundo, situações essas geradas pela 
busca de maior competitividade e lucros empresariais.  

Os avanços obtidos ao longo de décadas no que se refere à proteção dos 
trabalhadores foram determinantes na construção do chamado Estado Social e Democrático de 
Direito. No entanto, de acordo com Manuel Castells136, hoje o processo de globalização da 
produção e do investimento representa uma ameaça ao Estado Social e Democrático de Direito, 
uma vez que empresas de alcance mundial reclamam por terem de arcar com diferentes custos 
em termos de benefícios sociais e por trabalhar com diferentes níveis de regulamentação de país 
para país.  

Para obterem melhores condições num mercado altamente competitivo, tais 
empresas transferem suas plantas industriais para países em que o custo da mão de obra seja o 
mais barato possível e em que haja baixa densidade de normas protetivas. A reboque dessa 
globalização e dessa busca das empresas por maior lucratividade, vêm o desemprego, a 
precarização do trabalho e a desigualdade social137. A cada crise econômica mundial, o mercado 

                                                 
135 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 83. 
136 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 3. ed. Tradução de Klaus Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e 
Terra, 2001. p. 296. (A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 2). 
137 Cf. ALVES, Giovanni. Trabalho e mundialização do capital – a nova degradação do trabalho da era da 
globalização. Londrina: Práxis, 1999. p. 137; BUONFIGLIO, Maria Carmela. Dilemas do trabalho no final do 
século XX: desemprego e precarização. In: CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de; HORTA, Carlos Roberto 
(org.). Globalização, trabalho e desemprego – um enfoque internacional. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. p. 48; 
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 4. ed. rev. e atual. Niterói: Impetus, 2010. p. 22-23. 
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apresenta novas soluções para se manter de pé, o que implica diretamente na vida dos 
trabalhadores. 

Ricardo Antunes138 afirma que o neoliberalismo e a reestruturação produtiva são 
exemplos de respostas do mercado para resolver crises, mas essas respostas geram profundas 
mutações no mundo do trabalho, entre as quais, o enorme desemprego estrutural, um número 
crescente de trabalhadores em condições precarizadas e uma degradação que se amplia. 

Contraditoriamente a essa torrente do capital globalizado, cada vez mais pessoas 
dependem exclusivamente do trabalho para sobreviverem, o que demanda, em nível global, 
uma maior proteção jurídica do trabalhador. Isso atesta, portanto, a centralidade do trabalho na 
sociedade contemporânea, onde o chamado “trabalho decente” foi alçado ao patamar de 
verdadeiro “direito humano”.  

Essa elevação demonstra a íntima relação entre o Direito Internacional do Trabalho 
e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o que se pode constatar pela evolução histórica 
desses dois ramos jurídicos. Diante desse cenário, não há como não reconhecer a devida 
importância da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e de suas Convenções para defesa 
dos direitos humanos.  

Em virtude disso, trataremos aqui do processo de internacionalização do Direito do 
Trabalho, desde sua origem remota nas legislações nacionais, até chegarmos à atual 
conformação da OIT. Dessa forma, poderemos estudar suas Convenções e concluir, a partir de 
algumas teorias a respeito do assunto, que algumas dessas normas podem ser consideradas 
tratados de direitos humanos, o que será essencial para, no capítulo final, demonstrarmos o 
impacto da inserção e aplicação dessas normas no ordenamento jurídico brasileiro. 

 
 

2.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO 
 
As primeiras propostas de internacionalização do Direito do Trabalho surgiram no 

século XIX, a partir da militância de alguns ativistas sociais que vislumbravam que uma 
regulamentação internacional seria capaz de amenizar as péssimas condições de trabalho 
vivenciadas por muitos trabalhadores 

                                                 
POCHMANN, Marcio. O trabalho sob fogo cruzado. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2000. (Coleção Economia). p. 
25. 
138 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 2. ed. 
rev. e ampli. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 17. 
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Essas propostas ganharam reforços de governos que, prevendo o aumento do preço 
de seus produtos nacionais em decorrência da necessidade de alterar suas legislações laborais, 
temiam a concorrência desleal de outras nações com normas menos protetivas ao trabalhador. 
Os sindicatos, por fim, também compreenderam que uma regulamentação internacional seria 
benéfica.  

A partir dessa convergência de interesses e das conjunturas internacionais, surgiu o 
Direito Internacional do Trabalho no início do século XX, como vertente do Direito 
Internacional Público para regular matérias afetas ao mundo do trabalho. 

O grande marco no desenvolvimento do sistema internacional juslaboral foi a 
criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 28.06.1919, como parte do 
Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Desde seu surgimento, a OIT 
vem exercendo um importante papel na melhoria das condições de vida e de trabalho em todas 
as partes do globo, especialmente pela adoção das chamadas Convenções Internacionais do 
Trabalho, principal instrumento normativo da Organização. 

A evolução do Direito Internacional do Trabalho, portanto, confunde-se com a 
própria história da Organização, podendo ser dividida, a grosso modo, em três períodos: os 
precedentes históricos, a criação da OIT e o início de sua atividade normativa até a eclosão da 
Segunda Guerra Mundial, e o momento posterior a 1945, razão pela qual esses períodos serão 
analisados, a fim de que se possa ter a perfeita compreensão do papel das Convenções da OIT 
na proteção dos direitos humanos no âmbito trabalhista. 

 
 

2.1.1 Precedentes históricos 
 
 De acordo com Arnaldo Süssekind139, a criação da OIT foi o ápice de um 

movimento de internacionalização do Direito do Trabalho lançado pelo empresário galês 
Robert Owen e abraçado pelo movimento sindical em resposta às mudanças de condições de 
trabalho impostas pela Revolução Francesa (1789) e pela Revolução Industrial (final do século 
XVIII). 

O momento que antecede a Revolução Francesa é marcado pelo império das 
chamadas Corporações de Ofício, que eram verdadeiras associações de mestres artesãos que 
regulamentavam toda sua atividade, controlando preços, estipulando salários, definindo as 
                                                 
139 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 81-85. 



72 
 

quantidades produzidas e as especificações das mercadorias, a fim de evitar os abusos que 
poderiam advir da livre concorrência, como leciona Ives Gandra da Silva Martins Filho140.  

Para Sergio Pinto Martins141, inicialmente, existiam apenas dois graus de artesãos 
nas corporações: os mestres e os aprendizes, tendo os companheiros surgido somente no século 
XIV. Os mestres artesãos eram os proprietários das oficinas, apenas obtendo tal título depois 
de aprovados num exame de mestria, em que suas qualificações eram atestadas. Subordinados 
a eles estavam os aprendizes, cujas famílias celebravam contratos de aprendizagem com os 
mestres a fim de lhe serem ensinados um ofício, qualificando-os para o exercício de uma 
profissão.  

O domínio dos mestres sobre os aprendizes ultrapassava os limites do ensino, eis 
que, além do direito de custodia, alojando e alimentando os aprendizes142, poderiam impor-lhes 
castigos corporais143. Terminada a aprendizagem, que poderia durar até 12 anos, os aprendizes 
se tornavam companheiros, trabalhadores remunerados que haviam terminado o aprendizado, 
mas que ainda não tinham chegado à categoria de mestre, por não aprovados no exame de 
mestria ou por não haver contraído matrimônio com filha ou viúva de mestre, circunstâncias 
que também lhes garantiam tal condição. 

Acrescenta Alice Monteiro Barros144 que os estatutos das corporações não fixavam 
a retribuição em função das necessidades dos trabalhadores; mas, sim, com o objetivo de evitar 
a concorrência, que poderia vir a ocorrer caso ficasse a cargo dos mestres defini-la. 

Como se observa, havia contratos entre o mestre e o aprendiz, e entre o mestre e o 
companheiro. Entretanto, a liberdade contratual era mitigada pelos estatutos das corporações 
de ofícios. Os companheiros, por exemplo, não podiam ser contratados por outras corporações 
e sua remuneração era estipulada pelos regulamentos, evitando-se, assim, o que as corporações 
entendiam ser “abusos da livre concorrência”.  

Além disso, estavam sujeitos a uma jornada de trabalho muito longa, em média de 
12 a 14 horas por dia, mas que chegavam a 18 horas no verão. Não bastassem tais condições de 
trabalho, que geraram greves e revoltas dos companheiros, as corporações de ofício 
representavam limitação à autonomia da vontade, autonomia essa tão ferozmente defendida 
pelo liberalismo que viria a reinar a partir da Revolução Francesa.  

                                                 
140 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. 21. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva: 2013, p. 37. 
141 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 04. 
142 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 48. 
143 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 05. 
144 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 48. 
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Arnaldo Süssekind145 obtempera que os revolucionários franceses e seus ideais de 
“liberdade, igualdade e fraternidade” provocaram profundas modificações na sociedade da 
época, o que resultou no entendimento jurídico de que o Estado não deveria intervir na liberdade 
contratual e na ideia de que as “coalizões” restringiam a liberdade individual. Pregavam eles a 
autonomia da vontade, a liberdade contratual das partes e, portanto, a não intervenção do Estado 
nas relações contratuais (laisser-faire).  

A Revolução Francesa foi, assim, determinante para a extinção das corporações de 
ofícios e para a ilegalidade dos sindicatos. Por meio do Édito de Turgot (1776), a maioria das 
corporações foram extintas na França, sendo as remanescentes definitivamente abolidas em 
1791, por meio da Lei Le Chapelier146. Na Inglaterra, os Combination Acts (1799 e 1800) 
colocaram na ilegalidade os sindicatos ingleses. 

Abolidas as corporações de ofício, foram elas substituídas por oficinas de 
manufaturas, agora dirigidas por profissionais livres. Mas os mercados consumidores eram cada 
vez maiores, o que tornou a manufatura insuficiente para a demanda. Nesse momento, o 
aprimoramento da máquina a vapor por James Watt (1765) e a invenção do tear mecânico 
(1785) revolucionaram a produção industrial, fazendo com que os produtos industrializados 
fossem economicamente mais atraentes que os manufaturados, o que dificultou a sobrevivência 
das oficinas.  

Karl Marx e Friedrich Engels147 anotam que a manufatura foi, então, substituída 
pela grande indústria moderna, marcando um período que veio a ficar conhecido como 
Revolução Industrial. 

À medida em que a indústria se desenvolvia, substituindo cada vez mais os antigos 
métodos de produção artesanal, aqueles que trabalhavam nas manufaturas foram ficando sem 
trabalho. Com o avanço das novas técnicas, o número de postos de trabalho necessários na 
agricultura também decrescia, o que levou os camponeses a buscarem melhores condições de 
vida nas cidades que cresciam em volta das fábricas.  

Formava-se, assim, uma massa de trabalhadores desocupados ávidos por 
conseguirem um posto de trabalho na indústria. Um novo tipo de relação de trabalho surgiria a 
partir de então: a relação de emprego, em que o trabalhador (empregado) prestaria seus serviços 
ao industrial (empregador) em troca de um salário. 

                                                 
145 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 81. 
146 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 49. 
147 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Tradução de Sueli Tomazzini Barros 
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Nesse contexto, as partes agora eram “livres” para contratar, não ficando mais 
submetidas aos regulamentos das corporações de ofício. A “heteronomia” que marcou as 
corporações foi, assim, suplantada pela “autonomia” propagada pelo liberalismo de então. 
Contudo, se as condições de trabalho não eram consideradas boas no sistema das corporações, 
não se pode afirmar que os trabalhadores tiveram melhor sorte na indústria.  

Em verdade, o liberalismo exacerbado gerou condições de trabalho ainda mais 
difíceis. Amauri Mascaro Nascimento148 aponta que a precariedade das condições de trabalho 
dessa época assumiu aspectos graves, em vista dos acidentes e das enfermidades típicas ou 
agravadas pelo ambiente profissional, não percebendo os operários remuneração pelo período 
de inatividade, dada a inexistência de leis que os amparassem.  

Já Sérgio Pinto Martins149 descreve que, nesse período, o trabalhador prestava 
serviços em condições insalubre e perigosas, frequentemente adoecendo de tuberculose, asma 
e pneumonia, além de ficar constantemente exposto a incêndios, explosões, intoxicação por 
gases e outros acidentes graves. Os contratos, prossegue o autor, eram verbais e vitalícios, ou 
até que o trabalhador pudesse prestar serviços, ficando eles sujeitos a multas que absorviam 
seus salários. 

Se, por um lado, os trabalhadores ficaram libertos dos abusos praticados pelos 
mestres das corporações de ofícios, por outro, como se pode facilmente notar, foram submetidos 
a outros tantos abusos pelos industriais e seus prepostos, assim como pela circunstância imposta 
pelo excedente de trabalhadores, de sorte que o Estado teve de legislar sobre as condições de 
trabalho para intervir nos contratos, mitigando a autonomia da vontade das partes. Sobre isso, 
esclarecedora é a célebre frase de Jean-Baptiste-Henri Dominique Lacordaire: “Entre os fortes 
e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo é a liberdade que oprime e a lei que liberta". 

Assim, embora o Direito do Trabalho tenha sua origem no século XVIII, sobretudo 
quando foi editada a Lei Le Chapelier, é a partir do século XIX que a atividade legislativa ganha 
corpo e inicia o processo histórico de intervenção estatal mitigador da ampla liberdade 
contratual tão propagada pelo liberalismo da Revolução Francesa.  

Berço da Revolução Industrial, a Inglaterra foi umas das primeiras nações a sentir 
a necessidade de intervir para assegurar um mínimo de proteção ao trabalhador, vindo a limitar 
a jornada de trabalho em 12 horas, em 1802, por meio da Lei de Peel. A França, por seu turno, 
proibiu o trabalho de menores em minas a partir de 1813 e, no ano seguinte, proibiu o trabalho 
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em dias de domingos e em feriados. Contudo, essa proteção estatal somente foi conquistada 
devido às greves levadas a cabo pelos movimentos sindicais.  

Por outro lado, segundo Arnaldo Süssekind150, essa intervenção estatal se deve, em 
grande parte, ao reformista social galês, Robert Owen, considerado “o pai das cooperativas e 
da legislação do trabalho”. O professor carioca afirma que, na pregação que fez perante a 
Sociedade Literária e Filosófica de Manchester, Owen lutou em prol de mudanças nas trágicas 
condições de trabalho e higiene da maioria das manufaturas e minas europeias.  

Também teria Owen dirigido memoriais aos governantes europeus e estadunidense 
e, em seguida, à Santa-Aliança, formada pelas potências aliadas reunidas em Aix-la-Chapelle 
(1818). Todavia, suas preocupações não teriam sido levadas em consideração, quer por seus 
pares, na Sociedade Literária e Filosófica de Manchester, quer pelos governantes.  

Em verdade, os governantes estavam mais preocupados com a concorrência 
externa; afinal, a melhoria das condições de trabalho ensejaria aumento nos custos de produção 
e consequente diminuição da capacidade de concorrência dos produtos nacionais, como coloca 
Ricardo Steinfus151.  

Todavia, estavam plantadas as sementes das ideias difundidas por Robert Owen na 
obra A New View of Society (1813), em que afirma que “o grande interesse universal da raça 
humana consiste em unir-se cordialmente e praticar a ajuda mútua até o limite de sua 
capacidade”152. Arnaldo Süssekind153 aponta dois fatos marcantes frutos das ideias de Owen e 
que foram decisivos para o advento da legislação trabalhista e para a internacionalização das 
suas respectivas normas: o primeiro é o ressurgimento, sob várias formas, das chamadas trade 
unions; e o segundo, a proposta feita por Owen às potências reunidas em Aix-la-Chapelle 
(1818) para estabelecer um limite internacional da jornada de trabalho.  

Para Arnaldo Süssekind, com o ressurgimento das trade unions e o acirramento das 
lutas pela criação de leis imperativas de proteção ao trabalho, houve a revogação, em 1824, dos 
Combination Acts que colocaram as coalizões na ilegalidade. Tolerado o sindicalismo, esse 
passou a se mobilizar fortemente e, em 1833, sob inspiração das ideias de Robert Owen, 
fundaram uma verdadeira confederação sindical, a União Nacional Consolidada, e deflagraram 
greves, num movimento que ficou conhecido como “cartismo”, já que buscava a promulgação 
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de uma “Carta Constitucional do Trabalho”. Fruto desse movimento sindical, o Parlamento 
Inglês aprovou a limitação da jornada de trabalho na Inglaterra, fixada em 10 horas, no ano de 
1847. 

O ano seguinte (1848), como já aludimos, ficou marcado por movimentos 
revolucionários, entre os quais a Revolução Francesa, que instaurou a Segunda República. A 
Constituição surgida com essa revolução, segundo Sergio Pinto Martins154, reconheceu o 
primeiro dos direitos econômicos e sociais: o direito ao trabalho. 

As propostas de Owen começaram a dar frutos. O sindicalismo forte e a ideia de 
estabelecer uma legislação internacional instituidora de direitos irrenunciáveis em favor dos 
trabalhadores e que visava, ao mesmo tempo, a equilibrar o ônus da proteção social entre os 
países industrializados e os concorrentes no comércio internacional155, aliás, são fatores que 
irão fomentar ampla discussão internacional e que culminará na criação da OIT. 

De 1838 a 1889, a tese da internacionalização das normas de proteção ao trabalho 
propugnada por Robert Owen foi defendida e ampliada por outros que, como ele, acreditavam 
que a melhoria das condições de trabalho poderia ser realizada por meio da celebração de 
tratados internacionais, com a finalidade de preservar a vida humana e torná-la mais feliz. 

 O professor de economia Industrial da Sorbonne, Louis Blanqui teria questionado 
o motivo de se celebrarem tratados para a matança de homens e não para a preservação da vida 
humana e para torná-la mais feliz156. Eis aqui o cerne da mais genuína ideia de tratados de 
direitos humanos: a preservação da vida humana em estado de felicidade. 

Tomado por esse ideal, Daniel Legrand, industrial francês, envidou esforços, a 
partir de 1841, para a instituição de “um direito internacional para proteger as classes operárias 
contra o trabalho prematuro e excessivo, causa principal e fundamental do seu enfraquecimento 
físico, de sua degradação moral e da privação em que vive”, conforme leciona Carlos Lobo157. 
Em virtude de sua militância, em 1857, o Congresso Internacional de Beneficência (Frankfurt) 
aprovou uma moção insistindo na adoção de acordos internacionais para regulamentar o 
trabalho industrial158. 
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Em 1864, a Assembleia Internacional dos Trabalhadores, conhecida como 
“Primeira Internacional”, sob os ideais comunistas de Karl Marx e Friedrich Engels, adotou 
resolução pleiteando uma “legislação social internacional” e defendendo a união do 
proletariado. Em 1866, no Congresso de Genebra, ela reivindica a limitação internacional das 
horas de trabalho.  

Os conflitos por melhores condições de trabalho cruzaram o Atlântico, chegando 
aos EUA, onde um dos motivos de greves e manifestação de trabalhadores foi justamente o 
desejo de limitação da jornada de trabalho para 8 horas. Em 01.05.1886, em meio às 
manifestações na cidade de Chicago, houve conflito com a polícia e foi lançada uma bomba, 
resultando na morte de quatro manifestantes e três policiais, vindo, por isso, esse dia a ser 
celebrado em muitos países como o “dia do trabalho”, como no caso do Brasil, onde se tornou 
um feriado nacional. 

Assim, de um lado havia as pressões domésticas promovidas pelos sindicatos para 
obtenção de melhores condições de vida para os trabalhadores, de outro, os governos se viam 
com um grande problema nas mãos, na medida em que aumentar a proteção do trabalhador 
significava encarecer o produto nacional, diminuindo sua competitividade no mercado 
internacional.  

Além do mais, havia sempre o temor de que as classes trabalhadoras promovessem 
revoluções, retirando do poder aqueles que tradicionalmente governaram seus países. Foram 
esses motivos que levaram diversas nações a se reunirem, em 1890, para discutirem a 
possibilidade de uma legislação internacional do trabalho na primeira Conferência 
Internacional do Trabalho, o grande marco histórico no processo de internacionalização do 
direito do trabalho.  

Segundo Arnaldo Süssekind159, a Alemanha, que já havia implantado o primeiro 
sistema de seguro social, proposto pelo chanceler Otto von Bismarck ao Parlamento, via seu 
custo de mão de obra aumentar, o que preocupava o empresariado e o Kaiser Guilherme II que, 
de quebra, ainda percebia a ameaça do avanço do poder político de Bismarck e do socialismo. 

Em virtude disso e do seu prestígio, antecipando o congresso que ocorreria em 
Berna (Suíça) naquele mesmo ano, o Kaiser convocou uma conferência para Berlim, desejoso 
que estava por obter o apoio do Partido Socialista, por melhorar a situação da indústria alemã 
no mercado internacional e por consolidar sua liderança em detrimento de Bismarck, que 
alegava a impossibilidade de uma legislação internacional. 
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Bismarck, entretanto, foi contrariado por Guilherme II, sob o argumento de que a 
Alemanha não conseguiria melhorar as condições de trabalho de seus próprios operários sem 
que houvesse a celebração de acordos internacionais que possibilitassem que os produtos 
alemães competissem no mercado internacional. Não bastasse isso, o Kaiser ainda determinou 
que fosse solicitado o apoio do então Papa Leão XIII para a concretização da conferência, no 
que foi atendido pelo pontífice.  

É nessa Conferência que surge o “princípio mais original e surpreendente dos 
organismos internacionais, qual seja, o tripartite que vingará na futura OIT”, destaca Ricardo 
Seitenfus160. Porém, nenhuma decisão impositiva será tomada. A Conferência alinha um certo 
número de questões que deverão ser equacionadas pelos legisladores nacionais, tais como: 
condições de trabalho das mulheres, adolescentes e crianças; trabalho nas minas e descanso 
semanal. 

Nessa Conferência, a Suíça chega a propor a criação de uma repartição 
internacional do trabalho, mas não obteve apoio. De toda forma, é votada e aprovada resolução 
que determina aos governos signatários o intercâmbio de estatísticas relevantes e de outros 
documentos concernentes à legislação do trabalho e sua execução sobre os pontos a cumprir 
estipulados nas resoluções da Conferência. Em 1896, a Suíça tem sua Conferência e novamente 
propõe a criação de uma entidade internacional, sendo a proposta rechaçada outra vez. 

No ano seguinte, vem a lume a famosa Encíclica Rerum Novarum (1891), do Papa 
Leão XIII. Alinhada com a posição do Kaiser Guilherme II, por meio dela, o pontífice conclama 
os povos a adotarem os princípios da Justiça Social e procura demonstrar que os interesses do 
Estado, dos patrões e dos empregados não são inconciliáveis, num nítido combate às soluções 
extremistas propugnadas pelos socialistas revolucionários. É grande a importância dessa 
Encíclica para o Direito Internacional do Trabalho, pois influenciou estadistas e legisladores 
que viriam a elaborar as leis nacionais e os tratados internacionais. 

Em 1897, duas manifestações são relevantes para os rumos do Direito Internacional 
do Trabalho: o Congresso promovido por associações de trabalhadores, em Zurique, no período 
de 23 a 28 de agosto; e o Congresso de Legislação Trabalhista, ocorrido em Bruxelas, de 27 a 
30 de setembro de 1897.  

No Congresso de Zurique, pregava-se a intervenção do Estado nas relações de 
trabalho, já no Congresso de Bruxelas, formado majoritariamente por acadêmicos, havia, de um 
lado, o grupo dos intervencionistas (representantes da escola alemã) e os não intervencionistas 
                                                 
160 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. 5. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 229. 



79 
 

(representantes da escola liberal francesa). A partir desse último Congresso, foram criadas 
várias associações privadas nacionais para debater as legislações trabalhistas, dada a inércia dos 
governos. 

Por ocasião da Exposição de Paris, no ano de 1900, foi realizado entre os dias de 
25 a 28 de julho, o Congresso Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores, em que 
se discutiram a limitação da jornada de trabalho, a proibição do trabalho noturno e a inspeção 
do trabalho, além de haver sido criada a Associação Internacional para a Proteção Legal dos 
Trabalhadores  

Essa organização não governamental foi criada com o intuito de: 1) servir de canal 
de diálogo entre os vários países industrializados que consideravam necessária a proteção legal 
dos trabalhadores; 2) organizar uma Repartição Internacional do Trabalho com o objetivo de 
publicar, em francês, alemão e inglês, uma coleção periódica das legislações trabalhistas 
nacionais de todos os países; 3) facilitar o estudo da legislação trabalhista nos vários países, em 
especial, para fornecer aos membros da associação informações sobre a legislação em vigor e 
sua aplicação nos vários países; 4) facilitar, por meio de documentos formais, o estudo da 
questão da concordância das várias legislações de proteção aos trabalhadores, assim como 
preparar estatísticas internacionais sobre o trabalho; 5) marcar congressos internacionais sobre 
legislação trabalhista.  

Ela foi responsável, também, por instigar os países a convocarem a Conferência de 
Berna de 1905, cujas discussões resultaram na adoção, em 1906, de duas Convenções 
Internacionais: sobre a proibição de trabalho noturno para as mulheres empregadas na indústria 
e sobre a proibição do uso de fósforo branco na fabricação de palitos de fósforo, as quais 
entraram em vigor internacionalmente em 1912. Porém, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, 
em 1914, interrompe o processo de internacionalização do Direito do Trabalho.  

Até o início da guerra, os sindicatos não eram partidários da internacionalização da 
legislação trabalhista. Todavia, de acordo com o professor holandês Bob Reinalda161, o conflito 
armado provocou três circunstâncias que os fizeram mudar de opinião: a inclusão dos sindicatos 
nos sistemas políticos nacionais, a percepção dos sindicatos sobre a essencialidade de uma 
legislação internacional e o temor de governos acerca da erupção de novas revoluções. 

A primeira circunstância diz respeito ao reconhecimento e inclusão que os 
sindicatos tiveram nos sistemas políticos nacionais, em decorrência do engajamento dos 
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trabalhadores durante a Guerra, o que fez com que governantes locais encorajassem a 
cooperação entre trabalhadores e patrões. 

Exemplo disso foi a Inglaterra, onde se instituíram os chamados Whitley Councils, 
conselhos compostos por um representante dos empregados (trabalho), outro dos empregadores 
(capital) e um terceiro imparcial (governo), propostos por John Whitley para estabelecer 
consultas regulares entre trabalhadores e empregadores de cada setor. Os Whitley Councils, 
entretanto, eram meramente opinativos, não tendo os votos dos sindicatos o poder que viria a 
ter na OIT. 

A segunda circunstância foi a percepção dos sindicatos de que a cooperação 
internacional no campo das relações de trabalho e do seguro social seriam essenciais para evitar 
a competição desleal causada por diferenças entre legislações nacionais, o que causaria a ruína 
do Estado de Bem-Estar Social que vinha sendo implementado em alguns países. 

Na lição de Arnaldo Süssekind162, mal começara a guerra e, já em setembro daquele 
ano, a American Federal of Labour (AFL), organização sindical estadunidense, dava início a 
gestões com diversas entidades sindicais para que o futuro Tratado de Paz contivesse um 
estatuto atinente às normas de amparo ao trabalhador. Também sugeria no lugar onde se 
efetuasse a Conferência de Paz, deveria reunir-se, simultaneamente, a Conferência 
Internacional de Trabalhadores.  

Os sindicatos europeus, por sua vez, entenderam ser mais interessante participar da 
própria Conferência de Paz, ao lado dos representantes governamentais, leciona Arnaldo 
Süssekind163. Em vista disso, realizaram, em 1916, a Conferência Internacional dos Sindicatos 
dos Aliados na cidade de Leeds (Inglaterra), na qual representantes ingleses, franceses, belgas 
e italianos aprovaram uma resolução que viria a ser a essência da Tratado de Versalhes no que 
tange à Organização Internacional do Trabalho. 

Bob Reinalda164, entretanto, declara que depois ficou nítido que a AFL não era a 
favor da intervenção estatal e que não tinha considerado participar diretamente Conferência de 
Paz165.  
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A terceira circunstância apontada por Bob Reinalda166 foi o grande temor de 
governos acerca da erupção de revoluções como a havida na Rússia em 1917, quando os 
comunistas tomaram o poder, e sobre as aspirações políticas das massas trabalhadoras e seus 
representantes. Assim, os negociadores do Tratado de Versalhes fizeram a concessão “social” 
para institucionalizar a legislação internacional do trabalho. Isso teria ocorrido para evitar que 
os sociais democratas e os movimentos trabalhistas reformistas e as organizações cristãs não 
tomassem o rumo das revoluções. 

Com efeito, em meio à guerra, duas revoluções deram um fôlego extra às aspirações 
das classes trabalhadoras e provocaram temor em muitas nações: a Revolução Mexicana (1910 
– 1917) e, especialmente, a Revolução Russa (1917). 

Em 05.02.1917, ao fim da Revolução Mexicana, que teve como um de seus motivos, 
os altos custos socioeconômicos suportados pelas classes mais pobres, o México promulgou 
sua Constituição, tida como a primeira a conferir aos direitos trabalhistas e previdenciários a 
qualidade de direitos fundamentais, ao lado das liberdades individuais e dos direitos políticos. 

Entre os muitos direitos consagrados na Constituição mexicana de 1917, destacam-
se o direito à liberdade para o trabalho (art. 4.º), a imposição de justa remuneração e a 
impossibilidade de o contrato de trabalho estipular a renúncia, perda ou menoscabo de qualquer 
dos direitos políticos ou civis do trabalhador (art. 5.º), por estarem incluídos, entre outros, no 
Capítulo I do Título Primeiro, dedicado aos “Direitos Individuais”.  

No Título Sexto dessa Constituição, que dispõe sobre o “Trabalho e a Previdência 
Social”, destacam-se a limitação da jornada de trabalho (art. 123, I e II), a proteção contra o 
desemprego (art. 123, XXII), a proteção à maternidade (art. 123, V), a limitação do trabalho 
noturno feminino na indústria (art. 123, II), a idade mínima de admissão ao trabalho na indústria 
(art. 123, III) e a limitação do trabalho noturno dos menores na indústria (art. 123, II). 

Na Rússia, a monarquia czarista foi derrubada pelos bolcheviques, vindo a ser 
aprovada, em janeiro de 1918, a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, 
que se transformou na Primeira Parte da Lei Fundamental da República Socialista Federativa 
Soviética Russa. Entre outras coisas, foi abolida a propriedade privada (art. 3.º, “a”) e tudo 
tornado propriedade do Estado (art. 3.º, “b” e “c” e “d”).  

                                                 
pela fumaça, pularam pelas janelas do prédio. Esse desastre revelou a fraca militância dos sindicatos 
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Porém, mais perturbadora era a norma do art. 8.º, que dispunha sobre a 
possibilidade de trabalhadores e camponeses de todas as nações adotarem, autonomamente, 
resoluções em seus próprios congressos plenipotenciários de conselhos sobre o desejo e o 
fundamento de querer participar do Governo Federal e das demais instituições soviético-
federativas. 

Outra constituição sempre lembrada quando se trata de direitos trabalhistas, é a 
chamada Constituição de Weimar, que é assim conhecida haver sido proclamada na cidade que 
leva seu nome. Em decorrência da Revolução de Novembro de 1918 causada pela derrota do 
Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, foi proclamada, em 28.10.1918, a democracia 
parlamentarista na Alemanha, abrindo o caminho para a nova Constituição, que viria a lume 
em de 11.08.1919.  

A Constituição de Weimar afirmou, entre outras coisas, que a economia deveria ser 
organizada com base nos princípios da justiça, com o propósito de conferir uma vida digna a 
todos (art. 151) e, de forma similar à congênere mexicana, conferiu aos direitos trabalhistas 
uma proteção especial (art. 157), além de haver disposto que o Reich defendia uma regulação 
internacional para os direitos trabalhistas, cuja intenção era salvaguardar direitos sociais 
mínimos para a classe trabalhadora (art. 162). 

Assim, diante das pressões internas que culminaram na alteração das legislações 
domésticas e da ameaça de novas revoluções, entendeu-se que a regulamentação internacional 
da legislação trabalhistas seria uma alternativa viável para se evitarem os problemas de ordem 
econômica e social, que avultavam. A preocupação com a proteção de direitos dos trabalhadores 
ganhou os foros internacionais diante da emergência da proteção à classe trabalhadora. 

A partir das discussões travadas para pôr fim à Primeira Guerra Mundial, as nações 
aliadas resolveram criar a Organização Internacional do Trabalho, vinculada à Liga das Nações, 
ambas criadas pelo Tratado de Versalhes, em 28.06.1919. 

A nova Organização, de estrutura tripartite, composta por delegados representantes 
dos governos, dos empregadores e dos empregados dos Estados-Membros da Organização, teria 
a finalidade de estabelecer normas mínimas de condições de trabalho em âmbito internacional, 
velando pela proteção do trabalhador, como será visto a seguir. 
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2.1.2 Criação da OIT e início de sua atividade normativa  
 
Para selar o término da Primeira Guerra Mundial e determinar as normas que 

regulariam as relações entre as nações a partir de então, os Estados celebraram o Tratado de 
Versalhes em 1919. Entre os vários assuntos abordados no Tratado, coube a sua Parte XIII, 
dividida em duas seções, dispor sobre o trabalho. Na primeira seção, criou-se a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), vinculada à Liga das Nações; e na segunda, foram estipulados 
os princípios gerais que deveriam nortear o trabalho. O conjunto formado por ambas as Seções 
deu origem à Constituição da OIT. 

Assim como a Constituição de um Estado nacional é, no conceito jurídico ofertado 
por Hans Kelsen167, “a lei suprema de um ordenamento jurídico que dá unidade a um sistema 
escalonado de normas que a ela estão hierarquicamente submetidas”, o ato constitutivo da OIT 
representa sua norma fundamental, sendo ela a fonte comum de validade de todas as normas 
emanadas da Organização. 

Nesse sentido é o pensamento dos portugueses João da Mota Campos, Manuel 
Porto, António José Fernandes, Eduardo Raposo de Medeiros, Manuel Almeida Ribeiro e Maria 
Luíza Duarte168, para quem os atos constitutivos das organizações internacionais devem reger 
todas as atividades da organização, não importando o domínio em que se desenvolvam, sob 
pena de sua invalidade. Destarte, concluem eles, a constituição da organização é a moldura 
jurídica de referência para se apreciar a regularidade da sua atuação, seja qual for a forma pela 
qual se exprima. 

Dessa maneira, as normas da OIT, especialmente suas convenções, compõem uma 
ordem normativa específica e devem haurir seu fundamento de validade da mesma norma 
fundamental, vale dizer, de sua Constituição, que dá unidade ao sistema da Organização, de 
forma similar à ideia de ordenamento normativo proposta por Hans Kelsen169. 

Conforme dito anteriormente, a Parte XIII do Tratado de Versalhes correspondeu à 
Constituição da OIT. Essa Parte foi dividida em duas Seções: a Seção I, além do Preâmbulo, 
era composta originalmente por três capítulos – Organização (Capítulo I), Procedimentos 

                                                 
167 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução de João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1998, p. 246-249. 
168 CAMPOS, João da Mota; PORTO, Manuel; FERNANDES, António José; MEDEIROS, Eduardo Raposo de; 
RIBEIRO, Manuel Almeida; DUARTE, Maria Luíza.  Organizações internacionais: teoria gera, estudo 
monográfico das principais organizações internacionais de que Portugal é membro. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999, p. 58. 
169 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução de João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1998, p. 217 
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(Capítulo II) e Disposições Gerais (Capítulo III). Já a Seção II dizia respeito aos Princípios 
Gerais (ou Fundamentais).  

Classifica-se como Preâmbulo da Constituição da OIT a exortação contida da Seção 
I e que versa sobre os objetivos a serem alcançados pela Organização. A importância jurídica 
dos preâmbulos vem sendo discutida na doutrina e na jurisprudência, razão pela qual vale falar 
sobre o assunto. 

Quanto à relevância jurídica dos preâmbulos, o português Jorge Miranda170 enuncia 
a existência de três correntes: a) a tese da irrelevância, que defende não estar o preâmbulo no 
domínio do Direito, mas, sim, no da política ou da história; b) a tese da eficácia idêntica à de 
quaisquer disposições constitucionais, que propugna ser o preâmbulo um conjunto preceitos; e 
c) a tese da relevância jurídica específica ou indireta, que atesta que o preâmbulo participa das 
características da Constituição, mas não se confunde com seu articulado.  

Ana Paula de Barcellos e Luís Roberto Barroso171 identificam uma quarta posição, 
que confere ao preâmbulo valor jurídico-legal, ou seja, haveria relevância, mas apenas no plano 
jurídico infraconstitucional. 

Tanto o professor português quanto os brasileiros entendem ser a corrente da 
relevância jurídica indireta a mais acertada, já que o preâmbulo provém da mesma origem que 
as demais normas constitucionais, mas não possui autonomia e tampouco pode servir de 
parâmetro para análise de constitucionalidade de normas.  

Embora não se constitua o Preâmbulo uma norma jurídica vinculativa, mas, sim, 
uma exortação de valor político reveladora da plataforma da ordem jurídica que se instaura, 
conforme entendimento dominante, não se pode olvidar que ele possui relevante papel na 
interpretação e aplicação do direito constitucional, pois é ele a orientar a tarefa hermenêutica 
do estudioso de uma constituição, como ensina Paulo Gustavo Gonet Branco172.  

Logo, estando a ideologia constitucional do preâmbulo plasmada no articulado 
normativo que lhe sucede, deve ele servir de vetor interpretativo para a compreensão das 
disposições constitucionais e, por conseguinte, todo o sistema normativo da OIT, incluindo suas 
convenções. 

                                                 
170 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 437. 
171 BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto Barroso. Preâmbulo da CR: função e normatividade. 
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 106-107 
172 GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Noções introdutórias. IN: MENDES, Gilmar; GONET BRANCO, Paulo 
Gustavo. Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 89. 
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Nesse diapasão, cumpre ressaltar que tanto o Preâmbulo da Constituição da OIT em 
sua versal original, quanto agora, afirmam ser objetivo estabelecer a paz universal fundada na 
justiça social. Ademais, por meio dele, as Altas Partes Contratantes se mostraram conscientes 
de que condições de trabalho existentes implicam, para um grande número de pessoas, miséria 
e privações, o que representa um óbice ao estabelecimento da paz universal; e que a não adoção 
por uma nação qualquer de um regime de trabalho realmente decente é um obstáculo aos 
esforços das demais desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios 
territórios. 

Isso denota a existência de três eixos justificadores da criação da OIT: uma 
preocupação humanitária, reveladora das circunstâncias de vida de trabalhadores, cada vez 
mais numerosos e carentes de saúde e progresso profissional e social, dada a exploração  
sofrida; uma razão política, consubstanciada  na intenção de evitar possível eclosão de 
revoluções decorrentes do descontentamento causado  pela injustiça social; e uma motivação 
econômica, ligada à concorrência desleal que se instaura com a vantagem econômica obtida a 
partir da redução dos custos de produção em detrimento do trabalhador, conforme ensina 
Arnaldo Süssekind173. 

Ao lado do Preâmbulo, a Seção II da Constituição, que fala dos Princípios 
Fundamentais, possui grande relevância para o entendimento sobre a postura da OIT. Segundo 
o art. 427 do Tratado de Versalhes, seriam esses Princípios: 1º) o princípio vetor é que o trabalho 
não deve ser considerado mercadoria; 2º) o direito de associação para propósitos legais para 
trabalhadores e empregadores; 3.º) o pagamento de uma remuneração adequada para manter 
uma condição de vida razoável conforme o momento e o país; 4.º) a adoção do regime máximo 
de 8 horas de trabalho diárias ou 48 semanais por aqueles que ainda não haviam assim 
estipulado; 5.º) a adoção de um descanso semanal de, pelo menos, 24 horas, devendo incluir o 
domingo sempre que possível; 6.º) abolição do trabalho infantil e imposição de limitações ao 
trabalho de jovens para permitir a continuidade de seus estudos e assegurar o apropriado 
desenvolvimento físico; 7.º) o princípio de que homens e mulheres devem receber igual 
remuneração por trabalho de igual valor; 8.º) o padrão legal de cada país em relação às 
condições de trabalho deve ter em vista o tratamento econômico equitativo para todos os 
trabalhadores que estejam na condição de residentes legais; 9.º) cada Estado deve envidar 
esforços para um sistema de fiscalização no qual mulheres participem, a fim de assegurar a 
eficácia das leis e regulamentos para a proteção dos trabalhadores. 
                                                 
173 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 102. 
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Sobre essas bases, a OIT vai iniciar sua atividade normativa propriamente dita já 
em 28.11.1919, na primeira Conferência Anual do Trabalho, em conformidade com o Anexo 
da Parte XIII do Tratado de Versalhes. Na agenda, a discussão sobre: a aplicação do princípio 
da duração do trabalho (08 horas por dia ou 48 horas semanais), a questão da prevenção ao 
desemprego ou do suporte aos desempregados, trabalho da mulher (antes e após o nascimento 
da criança, inclusive salário maternidade; trabalho noturno; em processo de adoecimento); 
trabalho infantil (idade mínima para o trabalho; trabalho noturno;  em processo de 
adoecimento); e extensão e aplicação das Convenções Internacionais adotadas em Berna (1906) 
sobre a proibição de trabalho noturno para as mulheres empregadas na indústria e a proibição 
do uso de fósforo branco na fabricação de palitos de fósforo. 

Com efeito, a Organização Internacional do Trabalho – OIT viria a aprovar, nessa 
Reunião em Washington (EUA), as seis primeiras convenções internacionais do trabalho, 
exatamente sobre direitos já versados na Constituição do México: limitação da jornada de 
trabalho (Convenção n. 1), o desemprego (Convenção n. 2), a proteção à maternidade 
(Convenção n. 3), trabalho noturno feminino na indústria (Convenção n. 4), a idade mínima de 
admissão ao trabalho na indústria (Convenção n. 5) e o trabalho noturno dos menores na 
indústria (Convenção n. 6). 

Na década de 1920174, as Convenções da OIT miravam em temas como: idade 
mínima, indenizações (por desemprego, acidente); sindicalização, descanso semanal, exames 
médicos, doenças profissionais, acidentes de trabalho, trabalho noturno, imigrantes, seguros 
doença, salário mínimo.  

A década de 1930175 foi de intensa atividade normativa, sendo a limitação de 
jornada, a estipulação de seguros, a idade mínima para admissão ao trabalho, e trabalho da 
                                                 
174 Convenções da década de 1920: 07 - idade mínima para o trabalho marítimo (1920); 08 -  indenizações por 
desemprego em caso de naufrágio (1920); 09 – colocação de tripulantes marítimos (1920); 10 – idade mínima para 
trabalho na agricultura (1921); 11 – direito de sindicalização na agricultura (1921); 12 – indenização por acidente 
de trabalho na agricultura (1921); 13 – emprego de chumbo branco na pintura (1921); 14 – descanso semanal na 
indústria (1921); 15 -  idade mínima para o trabalho de paioleiro ou foguista (1921); 16 – exame médico de menores 
no trabalho marítimo (1921); 17 -  indenização por acidente de trabalho (1925); 18  - indenização por doenças 
profissionais (1925); 19 – igualdade de tratamento entre trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria de 
indenização por acidentes de trabalho; 20 – trabalho noturno nas padarias (1925);  21 – simplificação de inspeção  
dos imigrantes a bordo de embarcações (1926); 22 – contrato de engajamento de tripulante marítimo (1926); 23 -  
repatriamento de tripulante marítimo (1926); 24 – seguro doença dos trabalhadores na indústria, no comércio e 
nos serviços domésticos (1927); 25 - seguro doença dos trabalhadores na agricultura (1927); 26 – método de 
fixação de salários mínimos (1928); 27 – indicação do peso de grandes volumes transportados por embarcação 
(1929); 28 – proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações (1929).  
175 Convenções da década de 1930: 29 – trabalho forçado ou obrigatório (1930); 30 – duração do trabalho no 
comércio e nos escritórios (1930); 31 – duração do trabalho nas minas de carvão (1931); 32 - proteção contra 
acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações – revisão (1932); 33 – idade mínima para admissão em 
trabalhos não industriais (1932); 34 – agências remuneradas de empregos (1933); 35 – seguro por velhice para 
trabalhadores empregados nas empresas industriais e comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio 
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mulher os assuntos mais discutidos. Entretanto, de fundamental importância são as Convenções 
sobre trabalho forçado (Convenção n. 29), migrantes (Convenção n. 48) e trabalhadores 
indígenas (Convenções n. 50, 60, 64 e 65). 

Como se percebe, nesses primeiros vinte anos da Organização, foram aprovadas 67 
Convenções Internacionais do Trabalho, que influenciaram sobremaneira as legislações 
domésticas no que se refere à regulamentação de garantias mínimas de trabalho concernentes à 
jornada, idade mínima para o trabalho, indenizações e prevenção a acidentes, entre outros. Não 
bastasse essa importância, a OIT criou, em 1926, a Comissão de Peritos na Aplicação de 
Convenções e Recomendações, o primeiro sistema de monitoramento com a finalidade de 
analisar os relatórios governamentais sobre efetiva aplicação das convenções ratificadas. 

Entretanto, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, praticamente 
suspendeu as atividades da Organização, que teve sua sede transferida, em 1940, de Genebra 
(Suíça) para Montreal (Canadá). Enquanto durou o conflito armado, a OIT não ficou 
completamente inerte. Em novembro de 1941 foi realizada, em Nova Iorque, uma Reunião da 
Conferência Geral, embora com pequena participação. A essa Conferência, lembra Arnaldo 
Süssekind176, o Presidente estadunidense Franklin Roosevelt dirigiu um pronunciamento no 
sentido de conclamar a OIT para desempenhar um papel fundamental na criação de um sistema 
internacional estável de justiça social, observando que os problemas sociais não estavam 
separados das questões econômicas. 
                                                 
e no serviço doméstico (1933); 36 - seguro por velhice pra os trabalhadores empregados na agricultura (1933); 37 
- seguro por invalidez na indústria (1933); 38 - seguro por invalidez na agricultura (1933); 39 -  seguro por morte 
para trabalhadores empregados nas empresas industriais e comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em 
domicílio e no serviço doméstico (1933); 40 - seguro por morte para os trabalhadores empregados em empresas 
agrícolas (1933); 41 – trabalho noturno das mulheres – revisão (1934); 42 – indenização por doenças profissionais 
– revisão (1934); 43 – duração do trabalho na fabricação automática de vidro plano (1934); 44 – garantia de 
indenização ou subsídio a desempregados involuntários (1934); 45 – emprego de mulheres nos trabalhos 
subterrâneos de minas de qualquer espécie (1935); 46 – duração do trabalho em minas de carvão – revisão (1935); 
47 – redução das horas de trabalho para 40 por semana (1935); 48 – organização de um sistema internacional para 
conservação dos direitos de seguros de invalidez, velhice e morte aos trabalhadores migrantes (1935); 49 –redução 
das horas de trabalho nas fábricas de garrafas (1935); 50 – regulamentação do recrutamento de trabalhadores 
indígenas (1936); 51 – redução das horas de trabalho nas obras públicas (1936); 52 – férias anuais remuneradas 
(1936); 53 – certificados de capacidade profissional mínima para os capitães e oficiais da marinha mercante (1936); 
54 – férias remuneradas para tripulantes marítimos (1936); 55 – obrigações do armador em caso de doença, 
acidente ou morte de tripulantes marítimos (1936); 56 – seguro doença para tripulantes marítimos (1936); 57 – 
duração do trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações (1936); 58 – idade mínima para admissão ao 
trabalho marítimo – revisão (1936); 59 -  idade mínima para admissão ao trabalho na indústria - revisão (1937); 
60 – idade mínima para admissão a trabalhos não industriais – revisão (1937); 61 – redução das horas de trabalho 
na indústria têxtil (1937); 62 – normas de segurança do trabalho na indústria de construção (1937); 63 – estatísticas 
de salários e horas de trabalho nas principais indústrias mineiras e manufatureiras, na edificação e na construção e 
na agricultura (1938); 64 – regulamentação dos contratos de trabalho de indígenas (1939); 65 – sanções penais 
contra trabalhadores indígenas pelo não cumprimento do contrato de trabalho (1939); 66 – recrutamento, colocação 
e condições de trabalho dos trabalhadores migrantes (1939); 67 – duração do trabalho e descanso no transporte 
rodoviário (1939). 
176 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 108-109. 
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No ano seguinte, a OIT, reunida em Santiago (Chile) promoveu a Primeira 
Conferência Interamericana de Seguridade Social, onde adotou a “Carta Magna dos Direitos 
Sociais”, cuja importância foi, segundo Arnaldo Süssekind177, apontar os rumos de uma 
seguridade social, integral e humana. 

 
 

2.1.3 O Direito Internacional do Trabalho pós 1945 
 
Conforme visto, a Segunda Guerra Mundial provocou enormes mudanças no 

Direito Internacional, como foi a consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
Com o Direito Internacional do Trabalho não foi diferente. A grave crise econômica mundial 
que sucedeu à queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929 e a ruptura epistemológica 
dos direitos humanos causada pelos regimes totalitários durante da Segunda Guerra 
demonstraram que os esforços da sociedade internacional, incluindo os da OIT, não haviam 
sido suficientes para manter a paz universal fundada sobre a base da justiça social. 

Desse modo, a Organização precisou repensar sua atuação internacional, a partir 
dos valores morais e jurídicos que visavam à “reconstrução dos direitos humanos” no pós-
guerra e que foram sinalizados no famoso “Discurso das Quatro Liberdades”178, proferido por 
Franklin Roosevelt em janeiro de 1941, e, em agosto desse mesmo ano, na “Carta do Atlântico”, 
que veiculou os princípios que deveriam reger a nova ordem internacional ao término do 
conflito179. 

Em vista disso, na Conferência ocorrida em 1944, na Filadélfia (EUA), foi aprovada 
a Declaração relativa os Fins e Objetivos da Organização Internacional do Trabalho, conhecida 

                                                 
177 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 110. 
178 São elas: liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de viver sem penúria e liberdade de viver sem 
medo. 
179 Os princípios são: Primeiro - Os seus respectivos países não procuram nenhum engrandecimento, nem 
territorial, nem de outra natureza. Segundo - Não desejam que se realizem modificações territoriais que não 
estejam de acordo com os desejos livremente expostos pelos povos atingidos. Terceiro - Respeitam o direito que 
assiste a todos os povos de escolherem a forma de governo sob a qual querem viver; e desejam que se restituam 
os direitos soberanos e a independência aos povos que deles foram despojados pela força. Quarto - Com o devido 
às suas obrigações já existentes, se empenharão para que todos os estados, grandes ou pequenos, vitoriosos ou 
vencidos, tenham acesso em igualdade de condições ao comércio e às matérias primas do mundo, de que precisem 
para a sua prosperidade econômica. Quinto - Desejam promover, no campo da economia, a mais ampla 
colaboração entre todas as nações, com o fim de conseguir, para todos, melhores condições de trabalho, 
prosperidade econômica e segurança social. Sexto - Depois da destruição completa da tirania nazista, esperam que 
se estabeleça uma paz que proporcione a todas as nações os meios de viver em segurança dentro de suas próprias 
fronteiras, e aos homens em todas as terras a garantia de existências livres de temor e de privações. Sétimo - Essa 
paz deverá permitir a todos os homens cruzar livremente os mares e oceanos. Oitavo - Acreditam que todas as 
nações do mundo, por motivos realistas assim como espirituais, deverão abandonar todo o emprego da força. 
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como “Declaração da Filadélfia”, a qual ampliou a atuação da OIT e, em decorrência disso, 
também redimensionou a abrangência do Direito Internacional do Trabalho.  

Antecipando em pelo menos quatro anos algumas das ideias consagradas na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da Filadélfia reafirma princípios 
fundamentais da OIT (Parte I); declara novos princípios baseados na concepção contemporânea 
de direitos humanos e estabelece a atuação da Organização nos domínios econômico e 
financeiro (Parte II); estipula a obrigação da Organização quanto ao apoio às nações do mundo 
no que tange a políticas voltadas à consecução de programas de interesse para concretização 
dos princípios do Direito Internacional do Trabalho (Parte III); compromete-se em colaborar 
integralmente como todos os organismos internacionais para promover a expansão da produção 
e do consumo, evitar flutuações econômicas graves, realizar o progresso econômico e social 
das regiões cuja valorização esteja pouco desenvolvida, assegurar uma maior estabilidade dos 
preços mundiais das matérias-primas e dos gêneros e promover um comércio internacional de 
elevado e constante volume, assim como na melhoria da saúde, da educação e do bem-estar de 
todos os povos (Parte IV); e, por fim, afirma que os princípios elencados na Declaração são 
aplicáveis a todos os povos do mundo (Parte V). 

Talvez o trecho mais importante da Declaração da Filadélfia esteja contido na sua 
Parte II, item “a”, quando afirma que somente é possível se estabelecer uma paz duradoura com 
base na justiça social, se “todos os seres humanos, independentemente de raça, crença ou sexo, 
tiverem o direito de buscar o seu progresso material e o seu desenvolvimento espiritual em 
liberdade e com dignidade, com segurança econômica e com oportunidades iguais”. 

Em vista desse alargamento da atuação da OIT, Arnaldo Süssekind180 afirma que o 
Direito Internacional do Trabalho deixou de se ocupar apenas com as condições laborais e com 
direitos previdenciários para, diante desse novo redimensionamento, tratar, também, de normas 
de direitos humanos correlacionadas com o trabalho, exame de questões econômicas, política 
social de empresas multinacionais, reforma agrária, entre outros. 

Esse redimensionamento se vê reforçado pela fundação da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em junho de 1945, em substituição à Liga das Nações, com o objetivo declarado 
de facilitar a cooperação em matéria de direito internacional, segurança internacional, 
desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e a realização da paz mundial.  

Nesse contexto, o art. 57 c/c o art. 63 da Carta na ONU abriram as portas para um 
acordo celebrado em 30.05.1946, a fim de que a OIT fosse reconhecida como organismo 
                                                 
180 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 25. 
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especializado das Nações Unidas. Isso proporcionou à OIT assumir obrigações e lhe serem 
assegurados direitos, inclusive o da utilização da Corte Internacional de Justiça para atuar como 
órgão consultivo em questões jurídicas decorrentes do âmbito de suas atividades que não 
aquelas decorrentes das relações havidas entre a Organização e as Nações Unidas ou outras 
agências especializadas (art. 9.º, § 2.º). 

Diante dessas significativas alterações, a Conferência Geral aprovou, em 
09.10.1946, durante a 29.ª Reunião ocorrida na cidade de Montreal (Canadá), o instrumento de 
emenda à Constituição da OIT, incorporando a ela a Declaração da Filadélfia, entre outras 
modificações importantes. Assim como o Texto Constitucional original, a atual Constituição 
da OIT é aprovada no momento histórico que sucede uma guerra de alcance mundial e reflete 
o sentimento de repugnância aos fatos que envolveram tais conflitos, o que revela a necessidade 
de toda digressão histórica feita até aqui. 

Retomada a atividade normativa no pós-guerra, ainda na década de 1940, foram 
aprovadas 31 convenções. Perde, em números absolutos, apenas para a década de 1930, quando 
foram aprovadas 39 convenções181; no entanto, em número relativos, considerando que as 
atividades da Organização somente se normalizaram com o fim da Segunda Guerra, é o maior 
número de convenções já aprovadas em uma única década, com a impressionante média de 08 
convenções por Reunião. 

Entre os temas abordados, houve uma maior incidência de convenções para a 
proteção de “gente do mar”. Porém, destacam-se as Convenções n. 87 e 98, que versam sobre 

                                                 
181 Convenções da década de 1940: 68 – alimentação e serviço de estalagem a bordo de embarcações (1946); 69 
- Certificado de aptidão para os cozinheiros de embarcações (1946); 70 – Seguridade social de tripulantes 
marítimos (1946); 71 — Pensões para tripulantes marítimos (1946); 72 – Férias remuneradas de tripulantes 
marítimos (1946); 73– Exame médico de tripulantes marítimos (1946); 74 – Certificado de marinheiro preferencial 
(1946); 75 – Alojamento de tripulantes em embarcações (1946); 76 – Salários, horas de trabalho e lotação de 
pessoal nas embarcações (1946); 77 – Exame médico de aptidão para o emprego de menores na indústria (1946); 
78 – Exame médico de aptidão para o emprego de menores em trabalhos não-industriais (1946); 79 – Limitação 
do trabalho noturno para os menores em trabalhos não industriais (1946); 80 – Revisão parcial das Convenções 
adotadas nas 28 primeiras reuniões da Conferência, no que diz respeito a normas adjetivas e de direito 
intertemporal (1946); 81 -  Inspeção do trabalho na indústria e no comércio (1947); 82 - Política social nos 
territórios não-metropolitanos (1947); 83 - Aplicação de normas internacionais do trabalho nos territórios não-
metropolitanos (1947); 84 – Direito de associação e de solução dos conflitos de trabalho nos territórios não-
metropolitanos (1947); 85 – Inspeção do trabalho nos territórios não-metropolitanos (1947); 86 – Duração máxima 
dos contratos de trabalho dos indígenas (1947); 87 – Liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização 
(1948); 88 – Organização dos serviços de emprego (1948); 89 – Trabalho noturno de mulheres na indústria – 
revisão (1948); 90 – Trabalho noturno de menores na indústria – revisão (1948); 91 – Férias remuneradas de 
tripulantes marítimos – revisão (1949); 92 – Alojamento da tripulação a bordo de embarcações – revisão (1949); 
93 – Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcação – revisão (1949); 94 – cláusulas de 
trabalho nos contratos celebrados por autoridades públicas (1949); 95 - Proteção do salário (1949); 96 – Agências 
remuneradas de colocação – revisão (1949); 97– Trabalhadores migrantes revisão (1949); 98 – Aplicação dos 
princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva (1949).  
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liberdade sindical, e a Convenção n. 81, sobre inspeção do trabalho, por serem consideradas 
pela OIT, respectivamente, como fundamentais e de governança, consoante veremos adiante. 

Na década de 1950, houve uma desaceleração da atividade normativa, sendo 
aprovadas apenas 16 convenções182. Contudo, a relevância dos temas nelas abordados é 
significativa. Exemplo disso são as Convenções n. 100 e 111, que tratam da igualdade e da não 
discriminação, consideradas fundamentais, assim como a Convenção n. 105, sobre abolição do 
trabalho forçado. Também foram aprovadas as Convenções n. 104 e 107, que dispõem, 
respectivamente, sobre a abolição das sanções penais pelo não-cumprimento do contrato de 
trabalho por parte de indígenas e a proteção e integração das populações indígenas e de outras 
populações tribais e semitribais dos países independentes. Essas duas últimas, apesar do seu 
conteúdo, são consideradas convenções técnicas pela OIT183. 

Na década seguinte, o mundo parece ter voltado suas atenções para a independência 
das nações africanas e para aprovação de três importantíssimos tratados internacionais de 
direitos humanos: Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial 
(1965), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) e o Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966). À OIT coube a aprovação de 16 convenções184 
de temas mais corriqueiros, como administração e inspeção do trabalho, segurança e saúde no 
trabalho, e política social, entre outros. Nelas estão incluídas duas de governança, as 

                                                 
182 Convenções da década de 1950:  99 – Métodos para fixação de salários mínimos na agricultura (1951); 100 – 
Igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e o feminino para trabalho de igual valor (1951); 101 – 
Férias remuneradas na agricultura (1952); 102 — Normas mínimas de seguridade social (1952); 103 – Proteção 
da maternidade – revisão (1952); 104 — Abolição das sanções penais pelo não-cumprimento do contrato de 
trabalho por parte de indígenas (1955); 105 – Abolição do trabalho forçado (1957); 106 – Descanso semanal no 
comércio e nos escritórios (1957); 107 – Proteção e integração das populações indígenas e de outras populações 
tribais e semitribais dos países independentes (1957); 108 – Documentos nacionais de identidade de tripulante 
marítimo (1958); 109 – Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações – revisão (1958); 
110 – Condições de emprego dos trabalhadores nas plantações (1958); 111 – Discriminação em matéria de 
emprego e profissão (1958); 112 – Idade mínima para o trabalho dos pescadores (1959); 113 – Exame médico dos 
pescadores (1959); 114 – Contrato de engajamento dos pescadores (1959). 
183 Verificar subseção 3.3.2 deste trabalho, onde se faz uma crítica sobre a classificação adotada pela OIT para 
considerar fundamentais, ou não, suas convenções. 
184 Convenções da década de 1960: 115 – Proteção dos trabalhadores contra as radiações ionizantes (1960); 116 
– Revisão parcial das Convenções adotadas nas 32 primeiras Reuniões de Conferência, para uniformizar 
disposições referentes à preparação de relatórios sobre a aplicação das mesmas (1961); 117 – Normas e objetivos 
básicos da política social (1962); 118 – Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros em matéria de 
seguridade social (1962); 119 - Proteção da maquinaria (1963); 120 — Higiene no comércio e nos escritórios 
(1964); 121 — Prestações em casos de acidentes do trabalho e enfermidades profissionais (1964); 122 – Política 
de emprego (1964); 123 — Idade mínima para o trabalho subterrâneo nas minas (1965); 124 – Exame médico de 
aptidão para os menores empregados em trabalhos subterrâneos nas minas (1965); 125 – Certificados de 
capacidade de pescadores (1966); 126 – Alojamento a bordo de embarcações pesqueiras (1966); 127 – Peso 
máximo das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador (1967); 128 – Prestações de invalidez, de 
velhice e de sobreviventes (1967);  129 – Inspeção do trabalho na agricultura (1969); 130 – Socorros médicos e 
indenizações por doença (1969).  
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Convenções n. 122 e 129, tratando de política de emprego e inspeção do trabalho na agricultura, 
respectivamente. 

Nos anos de 1970, renova-se a preocupação com convenções sobre administração 
e inspeção do trabalho, segurança e saúde no trabalho, e política social, entre outros assuntos, 
sendo aprovadas 23185. Destaca-se aqui a importância da Convenção n. 138, sobre idade mínima 
para admissão em emprego. Também foi aprovada a Convenção n. 144, sobre consultas 
tripartidas para promover a aplicação das normas internacionais do trabalho, classificada como 
de governança pela OIT. 

Ao lado da adoção das várias Convenções, interessante é a aprovação da Declaração 
Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social, adotada pelo Conselho 
de Administração em 1977, posteriormente revista no ano 2000, para servir de guia e de 
inspiração na conduta das empresas nas áreas de emprego, treinamento, condições de trabalho 
e de vida, saúde e segurança no trabalho e solução de conflitos, entre outros. 

Na década de 1980, cai novamente o número de convenções aprovadas, ficando seu 
número em 16186, o que vai novamente acontecer nos anos de 1990, quando são aprovadas 13 
                                                 
185 Convenções da década de 1970: 131 – Fixação dos salários mínimos, notadamente nos países em Via de 
desenvolvimento (1970); 132 – Férias anuais remuneradas – revisão (1970); 133 – Alojamento de equipagem a 
bordo de embarcações - disposições complementares (1970); 134 – Prevenção de acidentes do trabalho dos 
tripulantes marítimos (1970); 135 – Proteção aos representantes dos trabalhadores nas empresas e facilidades para 
firmar acordos (1971); 136 – Proteção contra os riscos de intoxicação devido ao benzeno (1971) 137 – 
Repercussões sociais dos novos métodos de administração nos portos (1973); 138 – Idade mínima para admissão 
em emprego (1973); 139 – Prevenção e controle dos riscos profissionais causados por substâncias de agentes 
cancerígenos (1974); 140 — Licença remunerada para estudos (1974); 141 – Organização de trabalhadores rurais 
e sua função no desenvolvimento econômico e Social (1975); 142 – Orientação profissional e formação 
profissional no desenvolvimento dos recursos humanos (1975); 143 – Migrações em condições abusivas e 
promoção de igualdade de oportunidade e de tratamento dos trabalhadores migrantes (1975); 144 – consultas 
tripartidas para promover a aplicação das normas internacionais do trabalho; 145 - Continuidade do emprego de 
tripulantes marítimos (1976); 146 – Férias anuais remuneradas de tripulantes marítimos (1976); 147 – Normas 
mínimas na marinha mercante (1977); 148 – Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à 
contaminação do ar, o ruído e as vibrações no lugar de trabalho (1977); 149 – Emprego e condições de trabalho e 
de vida do pessoal de enfermaria (1977); 150 – administração do trabalho: conteúdo, funções e organização (1978); 
151 – Proteção do direito de sindicalização e procedimentos para determinar as condições de emprego na 
administração pública (1978); 152 – Segurança e higiene nos trabalhos portuários (1979); 153 – Duração do 
trabalho e períodos de descanso nos transportes em rodovias (1979).  
186 Convenções da década de 1980: 154 – Promoção da negociação coletiva (1981); 155 – Segurança, saúde dos 
trabalhadores e meio ambiente do trabalho (1981); 156 – Igualdade de oportunidades e de tratamento para 
trabalhadores dos dois sexos: trabalhadores com responsabilidades familiares (1981); 157 – Sistema internacional 
para a conservação dos direitos em matéria de Seguridade Social (1982); 158 – Terminação da relação de trabalho 
por iniciativa do empregador (1982); 159 — Readaptação profissional e emprego de pessoas inválidas (1983); 160 
- Estatísticas do trabalho (1985); 161 – Serviços de saúde no trabalho (1985); 162 — Utilização do asbesto 
(amianto) em condições de Segurança (1986); 163 — Bem-estar do marítimo no mar e no porto (1987); 164 – 
Proteção da saúde e assistência médica do marítimo (1987); 165 — Seguridade social do marítimo – revisão 
(1987); 166 — Repatriação do marítimo – Revisão (1987); 167 – Segurança e saúde na Construção (1988); 168 – 
Fomento ao emprego e proteção contra o desemprego (1988); 169 – Populações indígenas e tribais em países 
independentes (1989); Convenções do terceiro milênio: 183 -Sobre a proteção à maternidade (2000); 184 - Sobre 
a segurança e saúde na agricultura (2001); 185 - Sobre os Documentos de Identidade da gente do mar - revisão 
(2003); 186* - Convenção sobre Trabalho Marítimo (2006); 187 - Sobre o marco promocional para a segurança e 
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convenções187. Ressalte-se a importância da Convenção n. 169, sobre populações indígenas e 
tribais em países independentes, adotada em 1989, e também a Convenção n. 182, sobre a 
proibição às piores formas de trabalho infantil e determinação imediata para sua eliminação, 
adotada em 1999 e considerada uma das oito Convenções fundamentais pela OIT. 

Por fim, se as décadas de 1930 e 1940 impressionam pelo número de convenções 
aprovadas, desde o ano 2000 até o ano passado (2015), foram aprovadas apenas 07 convenções, 
o que gera uma média de aprovação da ordem de menos de uma convenção por cada duas 
Reuniões da Conferência Geral. Entretanto, há duas convenções aprovadas bastante 
significativas:  Convenção sobre trabalho marítimo (2006) e a Convenção n. 189, sobre o 
trabalho decente para trabalhadores domésticos.  

A primeira, por criar um documento único e coerente para incorporar tanto quanto 
possível todas as normas atualizadas das Convenções e Recomendações internacionais 
existentes sobre Trabalho Marítimo, bem como princípios fundamentais de outras Convenções 
internacionais sobre trabalho. A segunda, por conferir igualdade de tratamento a uma categoria 
de trabalhadores historicamente discriminados (os domésticos) e por incorporar, no seu título, 
o termo “trabalho decente”, que será objeto de estudo quando discutirmos as Convenções da 
OIT como tratados de direitos humanos. 

Esse panorama do Direito Internacional do Trabalho demonstra a grande evolução 
desse ramo jurídico e a sua estreita vinculação com os direitos humanos desde seus primórdios. 
Após a Segunda Guerra mundial, a relação com o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
apresenta-se mais intensa, seja pela introdução de matérias trabalhistas e previdenciárias em 
outros tratados de direitos humanos, seja pela ampliação da competência da própria 
Organização a partir da Declaração da Filadélfia. 

Talvez por essa relação tão próxima, a doutrina majoritária brasileira filie-se a uma 
corrente ampliativa que afirma que todas as Convenções da OIT são tratados de direitos 
humanos, o que será rechaçado adiante. Antes, porém, é necessário compreender o 
funcionamento da OIT a partir da análise de seus órgãos. 
                                                 
saúde no trabalho (2006); 188 - Referente ao Trabalho na Pesca (2007); 189 - Sobre o Trabalho Decente para as 
Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (2011). *Observação: a Convenção sobre Trabalho Marítimo (2006) 
não foi formalmente numerada pela OIT, sendo a única nessa situação. 
187 Convenções da década de 1990: 170 – Utilização de produtos químicos (1990); 171 – Trabalho noturno 
(1990); 172 – Condições de trabalho nos hotéis, restaurantes e similares (1991); 173 – Proteção dos créditos 
trabalhistas na insolvência do empregador (1992); 174 – Prevenção de grandes acidentes industriais (1993); 175 – 
Trabalho a tempo parcial (1993); 176 – Segurança e saúde nas minas (1995); 177 – Trabalho em domicílio (1996); 
178 – Inspeção do trabalho marítimo (1996); 179 – Contratação e colocação de marítimos (1996); 180 – Horas de 
trabalho a bordo e lotação das embarcações (1996); 181 – Agências de emprego privadas (1997); 182 – Proibição 
das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação (1999). 
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2.2 A ESTRUTURA DA OIT 
 
Em conformidade com o art. 2.º da sua Constituição, a Organização Internacional 

do Trabalho é estruturada, basicamente, pela Conferência Internacional do Trabalho (também 
chamada de “Conferência Geral” ou “Assembleia Geral”), pelo Conselho de Administração e 
pela Repartição Internacional do Trabalho, principais órgãos. 

Há outros órgãos, como o Tribunal Administrativo, o Instituto Internacional de 
Estudos do Trabalho, o Centro Internacional de Treinamento e o Centro Interamericano para 
Desenvolvimento do Conhecimento em Treinamento Vocacional. Todavia, tais órgãos não 
possuem relevância para a análise feita neste estudo, de modo que não serão aqui abordados. 

Assim, a presente seção se ocupará apenas dos órgãos principais, sendo eles 
antecedidos, no entanto, sobre uma análise do tripartismo que rege todos eles. 

 
 

2.2.1 O tripartismo como princípio singular do funcionamento da OIT 
 
Conforme visto em tópico anterior, a Organização Internacional do Trabalho possui 

o mais original e surpreendente princípio dos organismos internacionais. Trata-se da única 
agência especializada das Nações Unidas que possui uma estrutura “tripartite”, que consiste na 
representação dos Estados-Membros da Organização por delegados dos governos, dos 
empregadores e dos empregados. Em todos os órgãos colegiados da OIT, prevalece o 
tripartismo, ou seja, a representação por delegados dos governos, dos representantes dos 
trabalhadores e dos empregadores.  

Assim é na Conferência Geral, órgão deliberativo mais importante. Ela é composta 
de quatro representantes de cada um dos Estados-Membros da Organização, dos quais dois são 
delegados do governo e os outros dois representantes, respectivamente, dos empregados e dos 
empregadores, de acordo com o art. 3 da Constituição da Organização.  

Ademais, dispõe o art. 4.1, que cada delegado terá o direito de votar 
individualmente em todas as questões submetidas às deliberações da Conferência. Já o 
Conselho de Administração, nos termos do art. 7.1, é composto por 56 pessoas, sendo 28 
representantes dos Governos, 14 representantes dos empregadores e 14 representantes dos 
empregados. Ou seja, de forma similar à Conferência, para cada dois delegados 
governamentais, existem outros dois, não governamentais. 
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Percebe-se, com isso, que há sempre um número de delegados governamentais 
superior ao da representação de cada uma das forças econômicas. Bob Reinalda188 lembra que, 
se a distribuição de delegados perante a OIT fosse equânime, ou seja, se cada Estado-Membro 
tivesse direito a apenas três delegados, haveria a possibilidade de que convenções fossem 
aprovadas pelo quórum de dois terços sem que houvesse qualquer concordância dos governos, 
o que poderia, inclusive, gerar a rejeição delas por parte do Poder Legislativo local.  

Assim, buscando-se evitar tal problema, a solução foi igualar as forças, deixando 
com mesmo número de assentos empregados e empregadores que, em conjunto, são tão fortes 
quanto os governos, uma vez que seu número de delegados é igual ao dos representantes 
diplomáticos.  

O tripartismo somente foi possível, evidentemente, graças ao fortalecimento da 
classe trabalhadora perante os governos nacionais e do receio de que o alijamento na tomada 
de decisões pudesse concorrer para erupção de revoluções das classes trabalhadoras. Essa 
estrutura tripartite coloca os principais interessados para tomarem, em conjunto com os Estados, 
as decisões que devem regular, minimamente, as relações de trabalho do destino das relações 
de trabalho em âmbito internacional. 

Com efeito, o tripartismo vem sendo de grande relevância para o respaldo das 
Convenções da OIT, já que se apoia, no dizer de Nicolas Valticos189, não apenas nas 
representações diplomáticas, mas, também, nas forças econômicas, conferindo à OIT uma 
autoridade superior. A equivalência de votos dificulta que qualquer das partes se sobreponha às 
outras, tornando as decisões da OIT mais democráticas. 

Por considerar o princípio do tripartismo importante, a OIT adotou, em 21.06.1976, 
a Convenção n. 144 sobre Consultas Tripartites para Promover a Aplicação das Normas 
Internacionais do Trabalho. 

Em conformidade com seu art. 2.1, todo Membro da que ratifique a Convenção 
compromete-se a pôr em prática procedimentos que assegurem consultas efetivas, entre os 
representantes do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores, sobre os assuntos 
relacionados com determinadas atividades da OIT. 

O Brasil somente veio a depositar o instrumento de ratificação da Convenção em 
27 de setembro de 1994, após aprovação pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
                                                 
188 REINALDA, Bob. Routledge History of International Organizations: From 1815 to the Present Day.  
London; New York: 2009, p. 229. 
189 VALTICOS, Nicolas. Derecho internacional del trabajo. Tradução espanhola. Madri: Editorial Tecnos, 1977, 
p. 201 apud SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 
149. 
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Legislativo n. 6, de 1º de junho de 1989, entrando em vigor em território nacional apenas em 
12 de março de 1998, quando foi publicado o Decreto n. 2.518, do mesmo dia. 

 
 

2.2.2 A Conferência Internacional do Trabalho  
 
A Conferência Internacional do Trabalho é o órgão de cúpula da OIT, sendo 

constituída atualmente pelos 186 Estados-Membros da Organização, os quais, nos termos do 
art. 3.1 da Constituição da OIT, são representados, cada um, por quatro Delegados, sendo dois 
governamentais e dois não governamentais, em conformidade com a estrutura tripartite. 

Dos representantes do Estado-Membro, apenas os diplomáticos (ou 
governamentais) são escolhidos pelo seu respectivo governo. Os representantes das forças 
produtivas, apesar de designados pelos governos, devem sê-lo de acordo com as organizações 
profissionais mais representativas, tanto dos empregadores como dos empregados, se essas 
organizações existirem, conforme art. 3.5 da Constituição da OIT. 

No caso brasileiro, a Lei n. 11.648/2008 dispõe que as centrais sindicais são as 
entidades de representação geral dos trabalhadores, constituídas em âmbito nacional, tendo por 
atribuições e prerrogativas, participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos 
e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em 
discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores, consoante seu art. 1.º, inciso II. 
Portanto, são as centrais sindicais quem indicam o representante dos trabalhadores na OIT, em 
conformidade com uma regra de proporcionalidade que visa aferir a mais representativa das 
centrais (art. 2.º e 3.º). 

Cada Delegado, seja governamental ou não, poderá ser acompanhado por, no 
máximo, dois consultores técnicos, para cada uma das matérias inscritas na ordem do dia da 
sessão. Quando estiver em pauta matérias de interesse particular das mulheres, a Constituição 
determina que pelo menos uma das pessoas designadas como consultores técnicos seja mulher 
(3.2).  

Assim, como os próprios delegados não governamentais, os Estados-Membros 
devem designar os consultores técnicos das representações de empregados e empregados de 
acordo com as organizações profissionais mais representativas (3.5). Contudo, nenhum dos 
consultores técnicos são autorizados a tomar a palavra, exceto por solicitação feita pelo 
delegado a que são adidos e com a autorização especial do Presidente da Conferência, mas, em 
todo caso, sem direito a voto (3.6). 
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Isso porque somente os Delegados têm direito a voto, independente, nas questões 
submetidas às deliberações da Conferência (art. 4.1). Se o Estado-Membro não designar um 
dos delegados não governamentais a que tiver direito, cabe ao outro delegado não 
governamental o direito de tomar parte nas discussões da Conferência, mas não votará (4.2). 
Contudo, se a Conferência, por força dos poderes que lhe confere o art. 3.º, recusar admitir um 
dos delegados de um dos Estados-Membros, essas duas estipulações anteriores serão aplicadas 
como se o dito delegado não tivesse sido designado (art. 4.3).  

Ora, caso um Estado-Membro empreendesse uma manobra política com o 
deliberado intuito de beneficiar um ou outro lado da relação de trabalho, deixando de designar 
um dos representantes não governamentais ou, ainda que designado, fosse o delegado recusado 
pela Conferência por não preenchimento dos requisitos, e o outro representante não 
governamental designado e aceito ainda tivesse direito a voto da Conferência, isso implicaria 
um desvirtuamento no equilíbrio das forças econômicas e violaria o princípio do tripartismo.  

Assim, para evitar o desvirtuamento desse importante e peculiar princípio que rege 
a OIT, nega-se o direito de voto ao representante não governamental designado e aceito, se o 
outro delegado não estiver em mesmas condições. 

Como órgão deliberativo de cúpula que é, a Conferência Internacional do Trabalho 
é responsável pela tomada das decisões mais importantes da Organização. Entre outras 
competências, cabe a esse órgão, por maioria de dois terços do conjunto dos votos presentes, 
devendo a mesma maioria prevalecer entre os votos dos delegados governamentais, conferir a 
qualidade de Membro da Organização àqueles Estados não participantes da ONU, (art. 1.º, §3.º 
c/c § 4.º, da COIT). Também a ela é cometida a atividade normativa, ou seja, é a Conferência 
Geral o órgão da OIT que aprova as convenções e resoluções internacionais do trabalho, caso 
obtidos dois terços dos votos dos delegados presentes (art. 19, § 2.º, da COIT). 

Por tais características é que Arnaldo Süssekind190 afirma ter a Conferência 
Internacional do Trabalho natureza jurídica sui generis, já que não se estaria falando em um 
conclave de plenipotenciários, tampouco em uma reunião de técnicos. Nega ele ser a 
Conferência um “parlamento”, como teria designado Guerreau, tendo em vista que não substitui 
os parlamentos nacionais quanto à elaboração das próprias leis; admitindo, porém, ser 
assemelhado a um, na esteira da proposta de George Scelle. 

                                                 
190 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 154 
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A Conferência faz reuniões sempre que seja necessário, mas, pelo menos, uma vez 
ao ano, no lugar determinado pelo Conselho de Administração (art. 3.º, § 1.º, c/c art. 5.º, da 
COIT), o que vem ocorrendo na sede em Genebra.  

De acordo com o art. 17 da COIT, a Conferência elegerá um presidente e três vice-
presidentes, que serão, respectivamente, um delegado governamental, um delegado dos 
empregadores e um delegado dos trabalhadores. Também formulará as regras do seu 
funcionamento, podendo instituir comissões encarregadas de dar parecer sobre todas as 
questões que ela julgar conveniente sejam estudadas. 

A ordem do dia de cada reunião é fixada pelo Conselho de Administração (art. 14, 
§ 1.º, da COIT). Os governos podem se opor à inclusão de determinadas questões na ordem do 
dia, o que deve ser feito mediante justificativa motivada exposta num memorando dirigido ao 
Diretor-Geral, que deverá comunicá-lo aos Estados-Membros da Organização (art. 16, § 1.º, da 
COIT), cabendo à Conferência acatar, ou não, por dois terços dos delegados presentes, a 
exclusão na ordem do dia (art. 16, § 2.º, da COIT). Por igual quórum, a Conferência pode incluir 
questões na ordem do dia, o que somente ocorrerá na reunião seguinte (art. 16, § 3.º, da COIT). 

A COIT adota, ainda, uma regra geral sobre o quórum necessário à aprovação das 
questões, que é de maioria simples dos delegados presentes, salvo quando quórum especial for 
previsto na própria Constituição ou por qualquer convenção ou instrumento que confira poderes 
à Conferência, ou, ainda, pelos acordos financeiros e orçamentários concluídos com as Nações 
Unidas (art. 17, § 2.º). Todavia, não surtirá efeito qualquer deliberação aprovada se o total de 
votos for inferior à metade do total dos delegados presentes à sessão (art. 17, § 3.º). 

Resumidamente, estão entre as principais atribuições da Conferência, verificar os 
poderes dos delegados, determinar o lugar da Conferência e incluir ou excluir questões na 
ordem do dia. Pode, também, emendar a Constituição, por maioria super qualificada, ou seja, 
ratificação de dois terços dos Estados-Membros, desde conte com menos cinco ratificações 
entre os dez Estados chamados de “maior importância industrial” (art. 36 da COIT). Eleger os 
membros da Mesa e, quando cabível, os Membros do Conselho de Administração. Todavia, a 
tarefa fundamental da Conferência Internacional do Trabalho é mesmo aprovar convenções e 
recomendações internacionais do trabalho. 

Se a Conferência aceitar propostas relativas a um assunto na sua ordem do dia, 
deverá decidir se elas tomarão a forma de uma convenção internacional ou de uma 
recomendação. A Conferência somente decidirá pela recomendação quando o assunto tratado, 
ou um de seus aspectos, não permitir a adoção imediata de uma convenção (art. 19, § 1.º, da 
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COIT). Em qualquer caso, deverá haver aprovação por dois terços dos delegados presentes (art. 
19, § 2.º, da COIT). 

Essa atividade normativa da OIT será retomada em seção específica, quando serão 
abordados aspectos sobre as Convenções Internacionais do Trabalho. 

 
 

2.2.3 O Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração, como dito antes, é atualmente composto por 56 

pessoas, sendo 28 representantes dos Governos, 14 representantes dos empregadores e 14 
representantes dos empregados (art. 7.º, § 1.º, da COIT). Do total de representantes 
governamentais, dez são nomeados pelos Estados-Membros de maior importância industrial e 
dezoito são nomeados pelos Estados-Membros designados para esse fim pelos delegados 
governamentais da Conferência, excluídos os delegados dos dez Membros antes mencionados 
(art. 7.º, § 2.º, da COIT). 

Em conformidade com o art. 7.º, § 3.º, da COIT, é do próprio Conselho de 
Administração a atribuição de indicar, sempre que julgar oportuno, quais os Estados-Membros 
de maior importância industrial, desde que, antes, tenha estabelecido regras para garantir o 
exame, por uma comissão imparcial, de todas as questões relativas à referida indicação. 

Essa composição atende, prioritariamente, aos interesses dos “países de maior 
importância industrial”, já que podem ser considerados membros permanentes, não se 
sujeitando à legitimidade do voto democrático para sua aceitação no Conselho. Em virtude 
dessa circunstância e no intuito de tornar a representatividade no Conselho mais democrática, 
a Conferência aprovou, durante a 72.ª Reunião, ocorrida em Genebra em 1986, emenda à COIT 
para alteração da composição do Conselho. Segundo essa emenda, dobra-se o número de 
representantes, os quais devem ser todos eleitos pelos colégios eleitorais do respectivo grupo 
de representação; todavia, a emenda ainda não obteve o número de ratificações necessárias para 
entrar em vigor. 

Outra importante alteração que ocorrerá se a reforma obtiver a ratificação de dois 
terços dos Estados-Membros, desde conte com menos cinco ratificações entre os dez Estados 
chamados de “maior importância industrial” (art. 36 da COIT), será a distribuição, por região 
geográfica do globo, de 54 dos 56 postos reservados a representantes governamentais, ficando 
a África com 13 representantes, as Américas com 12 e Ásia e Europa, alternadamente, com 14 
e 15 postos. 
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As competências de maior importância do Conselho de Administração da OIT são: 
fixar lugar determinado para reunião da Conferência Geral (art. 5.º, da COIT) e sua ordem do 
dia (art. 14, § 1.º, da COIT), indicar os Estados-Membros de maior importância industrial para 
sua composição (art. 7.º, § 3.º, da COIT), estabelecer seu próprio regulamento (art. 7.º, § 8.º, da 
COIT) e designar o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e supervisionar as 
atividades do órgão (art. 8.º, § 1.º, c/c art. 2.º da COIT). Também são de suma importância a 
prescrição de inquéritos especiais à RIT (art. 10, § 1.º, da COIT) e a adoção de medidas contra 
Estado-Membro, em virtude de reclamação ou queixa, por descumprimento de convenção a que 
se obrigou por força de instrumento de ratificação (art. 24 a 34 da COIT). 

 
 

2.2.4 A Repartição Internacional do Trabalho 
 
O terceiro órgão de maior importância da OIT é a Repartição Internacional do 

Trabalho, dirigida por um Diretor Geral, cuja designação é feita, como visto, pelo Conselho de 
Administração, perante o qual é responsável pelo bom funcionamento da Repartição e pela 
realização de todos os trabalhos que lhe forem confiados (art. 8.º da COIT).  

É incumbência do Diretor Geral a escolha do pessoal da RIT, em consonância com 
as regras aprovadas pelo Conselho de Administração (art. 9.º, § 1.º, da COIT), devendo, sempre 
que possível, a escolha recair sobre pessoas de nacionalidades diversas (art. 9.º, § 2.º, da COIT) 
e com a imprescindível participação de um certo número de mulheres (art. 9.º, § 3.º, da COIT). 

Nos termos do art. 10, § 1.º, da COIT, a Repartição Internacional do Trabalho terá 
por funções a centralização e a distribuição de todas as informações referentes à regulamentação 
internacional da condição dos trabalhadores e do regime do trabalho e, em particular, o estudo 
das questões que lhe compete submeter às discussões da Conferência para conclusão das 
convenções internacionais assim como a realização de todos os inquéritos especiais prescritos 
pela Conferência, ou pelo Conselho de Administração. 

Diante disso, observa-se que a RIT faz, em parte, o papel cometido à Associação 
Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores anos antes da criação da OIT, que tinha, 
entre outras funções, a incumbência de preparar estatísticas internacionais sobre o trabalho e 
publicar uma coleção periódica das legislações trabalhistas nacionais de todos os países, com 
informações sobre a legislação em vigor e sua aplicação nos vários países, de modo a facilitar 
o estudo da questão da concordância das várias legislações de proteção aos trabalhadores. 
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No caso da RIT, além de redigir e trazer a lume publicações de interesse 
internacional sobre assuntos relativos à indústria e ao trabalho, tem ela, em conformidade com 
o art. 10 da COIT, a incumbência de preparar a documentação sobre os diversos assuntos 
inscritos na ordem do dia das sessões da Conferência.  

Outra importante competência da RIT é a de fornecer, na medida de seus recursos, 
aos Governos que o pedirem, todo o auxílio adequado à elaboração de leis, consoante as 
decisões da Conferência, e, também, ao aperfeiçoamento da prática administrativa e dos 
sistemas de inspeção. Por último, cabe a ela, de acordo com o prescrito na COIT, os deveres 
que lhe incumbem no que diz respeito à fiel observância das convenções, além de quaisquer 
outros poderes e funções que a Conferência ou o Conselho de Administração julgarem acertado 
a ela atribuir. 

  
 

2.3 AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DO TRABALHO 
 
A atividade normativa da OIT, como visto, é realizada pela Conferência Geral, a 

quem incumbe adotar uma convenção ou uma recomendação, após aceitação de proposta 
relativa a um assunto constante na sua ordem do dia. É por isso que Arnaldo Süssekind191 
considera que o conjunto de normas formadas pelas convenções e recomendações formam o 
que se denomina de “Código Internacional do Trabalho”. É bem verdade que não deve ser 
levado na concepção técnica de “código”, já que tais normas só integrariam os sistemas 
jurídicos nacionais após ratificadas e tornadas leis domésticas. Para o eminente professor, as 
resoluções e outros documentos da OIT seriam meros anexos desse Código. 

A finalidade precípua da atividade normativa da OIT é adotar convenções, dada a 
força cogente dessas normas para os Estados aderentes, só devendo a Conferência decidir pela 
recomendação quando o assunto tratado, ou um de seus aspectos, não permitir a adoção 
imediata de uma convenção, nos termos do já mencionado art. 19, § 1.º, da COIT. As 
recomendações da OIT, embora importantes “fontes materiais de direito”, não são consideradas 
tratados internacionais e, por isso, não estão no centro de nossa investigação. 

Desse modo, interessa-nos, inicialmente, a análise das Convenções da OIT, seu 
processo de formação no âmbito da Organização, sua vigência internacional e sua natureza 
jurídica. 
                                                 
191 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 180-181. 



102 
 

2.3.1 O processo de formação das Convenções no âmbito da OIT 
 
O processo de formação das Convenções da OIT é bastante peculiar, não se 

confundindo com a elaboração de qualquer outro tratado internacional. Conforme visto, cabe 
ao Conselho de Administração fixar a ordem do dia da Conferência Geral, após ter examinado 
todas as propostas feitas pelos governos de qualquer um dos Membros, por qualquer 
organização representativa mencionada no art. 3.º da COIT, ou por qualquer outra organização 
de direito internacional público (art. 14, § 1.º, da COIT). 

Como a COIT não estipula todo o procedimento relativo à formação e à revisão das 
Convenções, foi necessário que o Regulamento da Conferência Internacional do Trabalho 
(RCIT), especificamente em sua Seção E (art. 34 ao 45 do RCIT), regulamentasse a matéria. É 
nela onde se encontra o iter procedimental das convenções, desde a análise de propostas de 
inclusão de uma temática na ordem do dia da Conferência até a revisão, total ou parcial, 
daquelas já em vigor. 

Ao ser apresentada uma proposta de inscrição de uma questão na ordem do dia da 
Conferência Internacional do Trabalho, em regra, ela passa pela deliberação do Conselho de 
Administração, o qual, se tiver de discuti-la, pela primeira vez, só poderá tomar uma decisão 
na sessão seguinte, exceto se houver assentimento unânime dos membros presentes.   

Esse prazo é necessário para o amadurecimento da discussão acerca da proposta 
feita, já que pode ensejar, inclusive, o estudo das legislações dos diferentes países. Nesse caso, 
cabe à RIT fazer tal levantamento e expor, sucintamente, ao Conselho as leis em vigor e as 
principais modalidades da sua aplicação relativamente à questão proposta, antes de o Conselho 
tomar uma decisão sobre a inscrição na ordem do dia. 

Também de forma antecipada, o Conselho de Administração comunicará, à 
Conferência as questões que pretende inscrever para que, no momento de fixar definitivamente 
a referida ordem dos trabalhos, o Conselho possa ter em consideração as opiniões expressas 
pela ou na Conferência.  

É possível ao Conselho, quando entender necessário, submeter uma questão a uma 
conferência técnica preparatória encarregada de fazer um relatório sobre ela antes da sua 
inscrição na ordem do dia.  Nesse caso, deverá determinar a data, a composição e a área de 
trabalho desta conferência preparatória.  

Entretanto, os governos podem se opor à inclusão de determinadas questões na 
ordem do dia, o que deve ser feito mediante justificativa motivada exposta num memorando 
dirigido ao Diretor Geral da RIT, que deverá comunicá-lo aos Estados-Membros da 
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Organização (art. 16, § 1.º, da COIT). Em caso de oposição, após análise de relatório produzido 
pelo Conselho de Administração a tal respeito, caberá à Conferência acatar, ou não, por dois 
terços dos delegados presentes, a exclusão na ordem do dia (art. 16, § 2.º, da COIT c/c art. 37 
do RCIT). Por igual quórum, a Conferência pode incluir questões na ordem dos trabalhos, 
todavia, tal inclusão somente terá efeito na reunião seguinte (art. 16, § 3.º, da COIT). 

Uma vez incluída determinada matéria na ordem do dia da Conferência 
Internacional do Trabalho, as discussões podem ocorrer de forma simples ou ser objeto de dupla 
discussão, sendo essa última forma a usual, somente tendo lugar a discussão simples em caso 
de especial urgência ou quando as circunstâncias particulares assim justificarem, mas apenas 
com a aprovação de três quintos dos Membros do Conselho de Administração. 

Quando uma questão for regida pelo procedimento de discussão simples, a RIT 
enviará a todos os governos um relatório sumário sobre esta questão contendo uma exposição 
da legislação e da prática nos diferentes países e acompanhado de um questionário estabelecido 
para a elaboração de convenções ou de recomendações.  

Será solicitado que os governos, de forma motivada, respondam ao questionário 
após consultarem as organizações de empregadores e de trabalhadores mais representativas. 
Com base nas respostas recebidas, a RIT redigirá um relatório definitivo contendo 
eventualmente um ou mais projetos de convenções, que será enviado aos governos para que as 
representações possam definir as posições defender durante a Conferência. 

Contudo, a regra é que uma questão seja regida pelo procedimento de dupla 
discussão. Nesse caso, a RIT também enviará um relatório e um questionário para que os 
governos respondam. Com base nas respostas recebidas, em vez de um relatório definitivo, a 
RIT elaborará um outro indicando as principais questões a serem consideradas pela Conferência 
e o enviará aos governos, sendo ele submetido a discussão pela Conferência, quer em sessão 
plenária, quer em comissão.  

Se a Conferência decidir que a questão é susceptível de formar convenções, deverá 
adotar as conclusões apropriadas e poderá decidir por: a) inscrever a questão na ordem de 
trabalhos da sessão seguinte, em conformidade com o artigo 16.º, § 3, da COIT; ou b) pedir ao 
Conselho de administração para inscrever a questão na ordem de trabalhos de uma sessão 
posterior. 

Havendo, em primeira discussão da Conferência, decisão pela adoção de 
convenção, a RIT redigirá mais um relatório contendo eventualmente um ou mais projetos de 
convenções, com base nas respostas recebidas ao questionário anteriormente enviado aos 
governos e tendo em conta a primeira discussão da Conferência.  
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Esse relatório é enviado aos governos para que apresentem emendas ou as eventuais 
observações, após terem consultado as organizações de empregadores e de trabalhadores mais 
representativas. Nesse momento, a RIT também deve consultar as Nações Unidas e as outras 
organizações especializadas a respeito de qualquer disposição do referido projeto de convenção 
que tenha repercussão nas suas atividades.  

Com base nas respostas recebidas dos governos e das citadas organizações, se for o 
caso, a RIT preparará um relatório final contendo os textos, eventualmente emendados, das 
convenções, que será enviado aos governos antes do início da sessão da Conferência. 

A Conferência, na segunda discussão da matéria, decidirá se o projeto formulado 
pela RIT será o texto base da discussão da convenção e se serão examinadas em sessão plenária 
da Conferência ou entregues a uma comissão para relatório. 

 Caso passe à discussão em plenário, a Conferência apreciará dispositivo por 
dispositivo do projeto, momento em que a Conferência somente poderá deliberar sobre moção 
que tenha em vista a emenda de uma destas disposições ou uma moção de ordem. Se houver 
sido cometida a uma comissão, a apreciação pela Conferência ocorrerá após tomar 
conhecimento de seu relatório. 

Votados todos os dispositivos, o Comitê de Redação preparará um texto definitivo 
da Convenção, em inglês e francês, que será distribuído aos delegados para votação final pela 
Conferência, inclusive das emendas eventualmente entregues ao secretariado antes da votação 
final, cuja inclusão na votação dependerá de consulta do Presidente da Conferência aos três 
vice-presidentes.  

Será considerada a aprovada a Convenção que obtiver dois terços dos votos, 
conforme determina o art. 19 da COIT. Nesse caso, o Presidente da Conferência e o Diretor-
geral da RIT assinam duas cópias originais da Convenção, para que uma delas seja arquivada 
na RIT e a outra seja remetida ao Secretário-geral da ONU, em cumprimento ao que determina 
o art. 19, § 4.º, da COIT. A seguir, o Diretor-geral da RIT entregará uma cópia autenticada da 
norma a cada um dos Estados-Membros.  

A partir de então, considerada adotada uma Convenção pela OIT, estará ela aberta 
à ratificação ou, tecnicamente falando, à adesão, como prefere Arnaldo Süssekind192. Recorda 
ele que, diferentemente dos chamados tratados fechados, não são os plenipotenciários dos 
Estados que assinam a Convenções da OIT, sendo o correto se falar em “adesão”, por ser um 
tratado multilateral aberto, conforme disposto no Tratado de Viena sobre o Direito dos 
                                                 
192 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 224. 
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Tratados. Porém, neste trabalho, a preferência pelo termo “ratificação” decorre de fato de ser 
ele utilizado na COIT, não prescindindo a lição lembrada por Arnaldo Süssekind, todavia. 

Por força do art. 19, § 5.º, “b”, da COIT, o Estado-Membro é obrigado a submeter, 
no prazo de um ano a partir do encerramento da sessão da Conferência, a Convenção à 
autoridade ou às autoridades com competências na matéria, tendo em vista transformá-la em lei 
ou tomar outras medidas. Apenas em circunstâncias excepcionais, quando não for possível 
cumprir esse prazo de um ano, o Estado-Parte poderá extrapolá-lo, mas nunca para além de 
dezoito meses depois do encerramento da sessão da Conferência.  

Por outro lado, nos termos do art. 21 da COIT, se o projeto de Convenção não for 
aprovado em votação final, os membros poderão adotá-la como “convenção particular” entre 
si, se assim o desejarem, devendo os respectivos Governos, no entanto, comunicar ao Diretor-
Geral da RIT e ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para registo em conformidade com as 
disposições do art. 102 da Carta das Nações Unidas. 

 
 

2.3.2 A vigência internacional 
 
  Para uma Convenção possuir força vinculativa, não basta haver sido adotada pela 

OIT e ratificada por um Estado-Membro, é necessário estar em vigência internacional. Por 
vigência, deve-se entender a capacidade das convenções de produzir seus efeitos, obrigando os 
Estados-Membros que a ratificaram a cumpri-las fielmente, sob pena de responsabilidade 
internacional.  

Todavia, lembra Arnaldo Süssekind193, na esteira de Américo Plá Rodriguez, há 
duas espécies de vigência: uma “objetiva”, que diz respeito à convenção em si mesma, e uma 
“subjetiva”, que se relaciona à sua obrigatoriedade por parte de um determinado Estado que a 
tenha ratificado. Por óbvio, a segunda somente tem lugar quando a convenção estiver em plena 
vigência objetiva. 

No que tange à vigência objetiva, as convenções da OIT possuem um dispositivo 
que versa sobre sua entrada em vigor. Apesar das possíveis variações, porém, desde 1928, elas 
geralmente entram em vigor 12 meses após o segundo instrumento de ratificação ser depositado 
na RIT. Algumas convenções, no entanto, para entrar em vigor internacionalmente podem 
apresentar outras regras, como é o caso da Convenção sobre Trabalho Marítimo194, que precisa 
                                                 
193 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 193. 
194  Trata-se do que seria a Convenção n. 186 da OIT, porém não foi ela formalmente numerada pela Organização. 
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receber a ratificação de 30 Estados-Membros que, em conjunto, representem pelo menos 33% 
da tonelagem da frota mundial da marinha mercante.  

Uma vez em vigor internacionalmente, ainda que haja denúncias posteriores, 
reduzindo o número de Estados-Partes para abaixo daquele exigido para sua vigência, 
permanecerá tal condição inalterável indefinidamente. 

Já em relação à vigência subjetiva, a convenção entrará em vigor 12 meses após o 
depósito do instrumento de sua ratificação, desde que a vigência internacional já esteja em 
curso. Contudo, diferentemente da vigência objetiva, a subjetiva não possui o caráter de 
indeterminação, posto que seu prazo é de 10 anos, sendo ele prorrogado por igual período se 
não houver denúncia no interregno dos 12 meses seguintes a cada decênio. Todavia, se 
denunciada, o Estado ainda permanecerá obrigado pelos 12 meses seguintes ao depósito do ato 
de denúncia. 

Por fim, sendo possível a revisão das convenções e efetivamente ocorrendo uma, 
tem-se que a revisora substituiu a anterior, o que implica sua ratificação pelos Estados-Membros 
para que surtam seus efeitos. No entanto, caso não ratifiquem a convenção revisora e nem 
denunciem a substituída, permanecem a essa última obrigados. 

 
 

2.3.3 A natureza jurídica e as classificações das Convenções da OIT 
 
Vimos que “tratado é um acordo internacional celebrado por escrito entre pessoas 

de direito internacional público e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um 
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 
denominação particular” (item 1.2.5). Esse conceito amolda-se perfeitamente às Convenções 
da OIT, de modo que não há como negar sua natureza jurídica de tratado internacional, 
dada as características vistas acima. 

Embora não seja plausível objetar isso, um intérprete desatento, ao fitar seus olhos 
sobre o art. 5.º, § 3.º, da Constituição brasileira, haveria logo de dizer que as Convenções da 
OIT não seriam tratados internacionais, pois a Constituição da República não traria palavras 
inúteis. Logo, ao dispor sobre a equivalência a emenda constitucional de “tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos”, teria o constituinte reformador afirmado a distinção 
entre os termos. 



107 
 

Sérgio Pinto Martins195, ao comentar o dispositivo, admite que o constituinte 
promoveu uma distinção entre os termos “tratados” e “convenções”, afirmando que 
“convenção” pareceria possuir um sentido específico por ser empregado para as determinações 
oriundas da OIT, sem deixar claro, nessa passagem, se tais normas teriam, ou não, natureza 
jurídica de tratado. 

A se considerar verdadeira a premissa por ele afirmada, a conclusão será a de que 
todo e qualquer documento de Direito Internacional nominado de “convenção” é oriundo de 
deliberações da Conferência Internacional do Trabalho, o que é uma conclusão absolutamente 
falsa, haja vista a existência das mencionadas Convenção para a Repressão do Tráfico de 
Pessoas e do Lenocínio (1950), a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial (1965), a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra a Mulher – CEDAW (1979), a Convenção sobre os Direitos da Criança 
(1989), a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), todas 
elas já inseridas no Direito brasileiro como tratado internacionais. 

Com efeito, Maurício Godinho Delgado196 sustenta que convenções seriam espécies 
de tratados, por se constituírem em documentos obrigacionais, normativos ou programáticos 
aprovados por entidade internacional, a que aderem voluntariamente seus membros, o que 
tornaria desnecessária a menção simultânea a tratados e convenções na Constituição brasileira.  

Confirmando essa assertiva, Francisco Rezek197 leciona que convenção é variante 
terminológica de tratado, consoante ilustra a análise da experiência convencional brasileira. 
Arnaldo Süssekind198, ao enfrentar o conceito de tratado, traz à baila o art. 36, § 2.º, “g”, do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça para lecionar que o uso do termo “convenções 
internacionais” serviria apenas para revelar a tendência do direito comparado de reservar o 
termo para os “tratados multilaterais abertos” (tratados-leis ou tratados de normas gerais), 
adotados em conferências realizadas no âmbito de organismos internacionais de direito público. 

Valerio de Oliveira Mazzuoli199 também endossa a tese, ao sustentar que a 
expressão começou a ser empregada no sentido atual a partir dos congressos e conferências 
internacionais, onde se demonstra uma vontade uniforme das partes em assuntos de interesse 

                                                 
195 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 75. 
196 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 152. 
197 REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 11. ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 16. 
198 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 34. 
199 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
55-56. 
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geral, sendo, portanto, mais apropriado reservar o termo “convenção” para esses atos 
multilaterais. 

Evidentemente que a natureza jurídica de um ato internacional não se modifica em 
virtude de o direito constitucional de um determinado Estado assim estabelecer. Um instituto 
como o tratado internacional deve ser interpretado com a lente apropriada, que é o ramo jurídico 
ao qual pertence: o Direito Internacional Público. Nesse caso, não se pode falar em distinção 
entre tratado e convenção. As eventuais enumerações de termos constantes na Constituição 
brasileira servem apenas para ressaltar nuances na forma de celebração dos tratados e nada 
mais. 

Portanto, sendo as Convenções espécies de tratados, seguem elas as mesmas 
classificações dos tratados, em conformidade com o critério utilizado, como visto acima (item 
1.2.5). Retomando aquela lição, podemos afirmar que as Convenções da OIT, quanto às 
classificações formais, são tratados “multilaterais” (celebrados por mais de duas partes), 
“bifásicos” (composto de duas fases internacionalmente distintas, não bastando a mera 
assinatura), “abertos” (possibilita adesão posterior).  

No que tange às classificações materiais, são elas “tratados-leis” ou “tratados-
normativos” (por fixar normas gerais e abstratas de Direito Internacional Público), 
“permanentes” (pois sua execução se prolonga por tempo indeterminado), feitas para valer em 
“todo território do Estado” e “mutalizáveis” (o descumprimento por um Estado não impede que 
a convenção continue a ser aplicada aos demais). 

A doutrina especializada também apresenta outras classificações para as normas da 
OIT. O famoso jurista uruguaio Américo Plá Rodriguez200 dividiu esses instrumentos em quatro 
modalidades: de uniformização, de princípios, de igualdade de direitos e de procedimentos.  

Para ele, as “convenções de uniformização” são aquelas que visam a estabelecer 
uma norma uniforme, atinente a seu objeto, para todos os Estados que a ratifiquem, de forma a 
ser aplicada como lei nacional. As convenções de “princípios” possuem caráter normativo e 
estabelecem princípios que deverão inspirar as diversas legislações. Já as de “igualdade de 
direitos” têm por fim assegurar a igualdade de direitos entre trabalhadores nacionais e 
estrangeiros no território dos Estados que as ratifiquem. Por último, as de “procedimentos”, 
muito mais raras que as demais, versam unicamente sobre outras convenções, dizendo respeito, 
assim, a disposições de natureza formal (convenções de revisões de artigos finais, por exemplo). 

                                                 
200 RODRIGUEZ, Americo Plá. Los convenios internacionales del trabajo. Montevideo: Facultad de Derecho, 
1965, p. 233-235. 
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Já Amauri Mascaro Nascimento201 divide as convenções da OIT entre 
“autoaplicáveis”, “de princípios” e “promocionais”. Para ele, seriam “autoaplicáveis” as que 
possuem eficácia direta e imediata e que independem de outra norma para sua aplicação; as de 
“princípios” dependeriam de leis ou outros atos para poderem ser aplicadas; e as 
“promocionais” apenas fixariam programas a serem implantados.  

Essa classificação é compartilhada por Arnaldo Süssekind202, com variação apenas 
em relação às “autoaplicáveis”. Para ele, autoaplicáveis são aquelas cujas disposições não 
necessitam de regulamentação complementar, bastando a ratificação para sua vigência nos 
Estados que adotam o monismo jurídico ou, para os que adotam o dualismo, que lei nacional 
reproduza o texto da convenção. Lembra ele, ainda, da “convenção particular” por nós já 
referida no item 2.3.1. 

Como se observa, enquanto os brasileiros adotam o critério da executoriedade das 
Convenções, Americo Plá Rodriguez parece adotar um critério teleológico amplo. A OIT, por 
seu turno, não faz a classificação de suas normas sob quaisquer das formas antes assinaladas. 
Ela costuma dividir suas Convenções por “situação”, “assunto” e “tipo”. 

Uma forma que a OIT encontrou de classificar suas convenções foi pelo critério de 
sua “situação”, isto é, de acordo com estágio de aplicabilidade em que se encontram. Nesse 
sentido, são elas divididas em: a) atualizadas; b) instrumento em situação provisória; c) 
solicitação de informação; d) instrumento pendente de revisão; e) sem conclusão; f) convenções 
sobre artigos finais, não examinadas; g) desatualizadas; h) deixadas de lado; e i) instrumentos 
retirados. 

Também é feita uma classificação pelo “assunto”. Nesse caso, a OIT as classifica 
em: a) liberdade sindical, negociação coletiva e relações de trabalho; b) trabalho forçado; c) 
eliminação do trabalho infantil e proteção a crianças e menores; d) igualdade de oportunidades 
e de tratamento; e) consultas tripartidas; f) administração e inspeção do trabalho; g) política e 
promoção do emprego; h) orientação e formação profissional; i) segurança no emprego; j) 
salário; l) tempo de trabalho; m) segurança e saúde no trabalho; n) seguridade social; o) 
proteção à maternidade; p) política social; q) trabalhadores migrantes; r) gente do mar; s)  
pescadores; t) portuários; u) povos indígenas e tribais; v) categorias específicas de 
trabalhadores; e x) convenções sobre revisão de artigos finais. 

                                                 
201 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 96-97. 
202 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 190-191. 
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Em relação à classificação por assunto, Arnaldo Süssekind203 procede a uma divisão 
mais enxuta que a da OIT. Sem apresentar traços distintivos ou mesmo indicar a que 
Convenções dizem respeito, o mestre brasileiro as divide em: a) direitos humanos fundamentais 
do trabalhador, considerado latu sensu; b) política social global; c) desenvolvimento dos 
recursos humanos; d) relações coletivas e individuais do trabalho; e) condições gerais e 
especiais do trabalho; f) segurança, higiene e meio ambiente do trabalho; g) trabalho do menor; 
h) trabalho da mulher; i) seguridade social; j) igualdade de direitos; k) regulamentações 
profissionais; l) trabalhador migrante; e m) administração do trabalho.  

O que chama a atenção nessa última classificação de Arnaldo Süssekind é a menção, 
sem qualquer explicação, à existência de Convenções cujo objeto seriam “direitos humanos 
fundamentais do trabalhador, considerado latu sensu”. Embora não tenha ele esclarecido, tendo 
em conta que a edição do livro é posterior à Declaração sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais do Trabalho, presumimos que ele se refira às oito Convenções tidas pela 
Organização como “fundamentais” e que integram a classificação por “tipo”. 

Das classificações realizadas pela OIT, a por “tipo” é a que verdadeiramente nos 
interessa, pois ela guarda estreita sintonia com a classificação elaborada a partir do critério de 
“conteúdo”. Por tal critério, as convenções são classificadas em “fundamentais”, “governança” 
e “técnicas”, sendo importante, neste momento, conceitua-las minimamente. São fundamentais 
as convenções cujos objetos são considerados princípios e direitos fundamentais do trabalho204. 
Convenções de governança dizem respeito à formulação e implementação de políticas públicas 
em matéria trabalhista205. Já as demais convenções, por exclusão, são chamadas de convenções 
técnicas. 

Conforme se observa, apesar de as convenções da OIT possuírem natureza jurídica 
de tratados, o critério do “conteúdo” do direito nem sempre é abordado de forma nítida pelos 
mais tradicionais doutrinadores do Direito Laboral. A própria Organização não utiliza, em 
qualquer de suas classificações, o termo “direitos humanos”, embora a noção de “direitos 
fundamentais” com ele se identifique, na forma como aludimos no item 1.2.1. Por isso mesmo, 

                                                 
203 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 3. ed. atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 192. 
204 Em conformidade com a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, são princípios 
e direitos fundamentais: a) a liberdade sindical (Convenção n. 87) e o reconhecimento efetivo do direito de 
negociação coletiva (Convenção n. 98); b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório 
(Convenções n. 29 e 105); c) a abolição efetiva do trabalho infantil (Convenções n. 138 e 182); e d) a eliminação 
da discriminação em matéria de emprego e ocupação (Convenções n. 100 e 111). 
205 São elas: Convenção n. 81 (Inspeção do Trabalho na Indústria e no Comércio), Convenção n. 129 (Inspeção do 
Trabalho na Agricultura), Convenção n. 144 (Consultas Tripartite para Promover a Aplicação das Normas 
Internacionais do Trabalho) e Convenção n. 122 (Política de Emprego). 
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cremos ser imprescindível discutir a especial qualidade de tratado de direitos humanos das 
convenções da OIT, de forma a dissipar os equívocos que costumam surgir.  

 
 

2.4 AS CONVENÇÕES DA OIT COMO TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS 
 
A classificação que maior controvérsia gera em relação às Convenções da OIT é 

aquela concernente ao seu conteúdo. Há, pelo menos, três correntes a respeito da qualidade de 
tratados de direitos humanos das convenções da OIT. Por isso, antes de falarmos na relação das 
Convenções da OIT sobre direitos humanos com a ordem jurídica brasileira, precisamos 
estabelecer o parâmetro que será adotado para afirmar se e quais Convenções são tratados de 
direitos humanos. 

Nesse sentido, é possível observar três correntes quando para essa classificação: 
uma Corrente Restritiva, que entende que apenas alguns direitos contemplados nas 
convenções são direitos humanos; uma Corrente Ampla, que postula que todas as Convenções 
da OIT são instrumentos de direitos humanos; e a aqui chamada Corrente do Âmbito Menor, 
que parte do pressuposto de que os direitos trabalhistas são objeto de dois tipos de normas 
internacionais (os instrumentos internacionais de direitos humanos e as convenções da OIT). 

Antes de falarmos nessas correntes e de expormos nosso ponto de vista, retomemos 
a análise do conceito de “trabalho decente”, de que havíamos falado quando tratávamos do 
Direito Internacional do Trabalho pós 1945 (item 2.1.3), já que há uma relação direta entre o 
Direito do Trabalho e os Direitos Humanos. 

 
 

2.4.1 A noção de trabalho (decente) como direito humano 
 
A primeira parte do art. 23 da DUDH206 diz que todo ser humano tem direito ao 

trabalho, mas isso não pode significar que um trabalho em condições que degradem o ser 
humano possa ser considerado um direito, até porque esse mesmo dispositivo estabelece certas 

                                                 
206 DUDH - Art. 23: 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito 
a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a 
que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar 
sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses. 
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condicionantes para que se desenvolva o trabalho. Em sentido similar, o PIDESC207 impõe aos 
Estados uma série de medidas para garantir aos trabalhadores o que chamamos hoje de “trabalho 
decente” ou “trabalho digno”. Logo, somente o trabalho decente pode corresponder a um direito 
humano. 

A noção de “trabalho decente” que temos hoje, entretanto, foi adotada pela OIT a 
partir do Relatório do Diretor-Geral da RIT à Conferência, em sua 87.ª Reunião, ocorrida em 
1999. Nele, ficou claro que a meta da OIT seria melhorar a situação dos seres humanos no 
mundo do trabalho, tendo em vista a preocupação largamente compartilhada em momentos de 
grandes mudanças: encontrar oportunidades sustentáveis de trabalho decente.  

Portanto, é objetivo da OIT promover as oportunidades para que homens e mulheres 
consigam trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, igualdade, segurança e 
dignidade humana. Nesse sentido, traçaram-se quatro objetivos para alcançar a meta: promoção 
de direitos no trabalho, emprego, proteção social e diálogo social. 

Por promoção de direitos no trabalho, há de ser entendido que todos aqueles que 
trabalham são sujeitos de direitos, não importando a situação em que se encontrem, se no 
                                                 
207 PIDESC - Art. 6º: 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende 
o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou 
aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 2. As medidas que cada Estado Parte do 
presente Pacto tomará a fim de assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a orientação e a formação 
técnica e profissional, a elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um 
desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno emprego produtivo em condições que 
salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais. Art. 7.º: Os Estados 
Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, 
que assegurem especialmente: a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores: i) Um 
salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção; em particular, 
as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma 
remuneração que eles por trabalho igual; ii) Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade 
com as disposições do presente Pacto; b) A segurança e a higiene no trabalho; c) Igual oportunidade para todos de 
serem promovidos, em seu Trabalho, à categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as 
de tempo de trabalho e capacidade; d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias 
periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. (...) Art. 10: Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem que: 1. Omissis; 2. Deve-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável 
antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remunerada ou 
licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados. 3. Devem-se adotar medidas especiais de proteção 
e de assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou 
qualquer outra condição. Devem-se proteger as crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social. O 
emprego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à moral e à saúde ou que lhes façam 
correr perigo de vida, ou ainda que lhes venham a prejudicar o desenvolvimento norma, será punido por lei. Os 
Estados devem também estabelecer limites de idade sob os quais fique proibido e punido por lei o emprego 
assalariado da mão-de-obra infantil. (...) Art. 12: 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de 
toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. 2. As medidas que os Estados 
Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas 
que se façam necessárias para assegurar: a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como 
o desenvolvimento é das crianças; b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; 
c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra 
essas doenças; d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso 
de enfermidade. 
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mercado formal ou informal, uma vez que o que a COIT determina é a busca da melhoria das 
condições de trabalho. 

Por outro lado, será difícil se falar em direito no trabalho sem que haja um posto a 
ser ocupado, razão pela qual OIT entende que a promoção de empregos é um objetivo central a 
ser implementado, sem falar que a função normativa da Organização está atrelada à promoção 
das capacidades pessoais dos trabalhadores e à expansão de oportunidades para que encontrem 
um trabalho produtivo e consigam manter condições para uma vida digna. 

Porém, a Organização não se preocupa apenas em criar postos de trabalho, mas, 
sim, em promover a abertura de postos de trabalho de qualidade, já que a quantidade não pode 
ser dissociada da qualidade, cuja noção, é bem verdade, pode variar entre as diferentes 
sociedades. Todavia, é importante assegurar as necessidades básicas de segurança e 
empregabilidade e conseguir uma rápida adaptação às constantes mudanças do mercado 
globalizado. Além disso, não se pode olvidar das circunstâncias que retiram o trabalhador do 
mercado laboral, devendo haver políticas para cuidar dos casos de desemprego, incapacidades 
laborais, velhice etc. 

Por último, o diálogo social de que fala a OIT requer participação e liberdade de 
associação, sendo um fim em si mesmas em sociedades democráticas. O diálogo social é 
importante para assegurar a resolução de conflitos, a igualdade social e a implementação de 
políticas públicas efetivas. 

Portanto, para OIT, pode-se dizer que trabalho decente se resume às aspirações das 
pessoas quanto às suas vidas profissionais ou ao conjunto mínimo de direitos dos trabalhadores. 
Ele envolve oportunidades de trabalho produtivo e fornece: uma renda razoável, segurança no 
emprego e proteção social para as famílias, melhores condições para o desenvolvimento pessoal 
e integração social, liberdade para expressar suas preocupações, organizar e participar das 
decisões que afetem suas vidas, e igualdade de oportunidades e tratamento para todos os 
homens e mulheres. 

Ao abordar o tema, José Cláudio Monteiro de Brito Filho208 apresenta dois 
conceitos para “trabalho decente”, um sintético e um analítico. Em seu conceito analítico, diz 
ele que trabalho decente é o conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à 
existência de trabalho; à liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho em 

                                                 
208 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho com redução à condição análoga à de escravo: análise a 
partir do trabalho decente e de seu fundamento, a dignidade da pessoa humana. IN: NOCCHI, Andrea Saint 
Pastous; VELLOSO, Gabriel Napoleão; FAVA, Marcos Neves. (Coords.) Trabalho escravo contemporâneo: o 
desafio de superar a negação. 2. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 122-124. 
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condições justas, incluindo a remuneração, e que preservem sua saúde e segurança; à 
proibição do trabalho infantil; à liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais. De 
forma sintética, expressa o autor que trabalho decente é aquele em que são respeitados os 
direitos mínimos do trabalhador, necessários à preservação de sua dignidade. 

O conceito analítico de trabalho decente proposto por José Cláudio Monteiro de 
Brito Filho parece querer condensar as normas contidas na DUDH e no PIDESC. Nesse sentido, 
a antítese do trabalho decente (ou “trabalho digno”) é o trabalho degradante (ou “trabalho 
precarizado”), vale dizer, a negação desse conjunto mínimo de direitos, em desrespeito à 
dignidade humana do trabalhador, razão pela qual se pode afirmar, assim como faz José Cláudio 
Monteiro de Brito Filho209, que esse conjunto mínimo de direitos chamado de “trabalho 
decente” representa os direitos humanos específicos dos trabalhadores. 

Maurício Godinho Delgado210 atesta que o Direito do Trabalho, ao lado do Direito 
Previdenciário, corresponde à dimensão social mais relevante dos Direitos Humanos, tendo sido 
por meio daqueles que os direitos humanos ultrapassaram as fronteiras originais, ligadas 
basicamente à dimensão da liberdade e da intangibilidade física e psíquica do ser humano. 
Segundo o autor, o ramo jurídico trabalhista é perpassado pelo universo social, econômico e 
cultural dos direitos humanos. 

Ademais, de acordo com a contemporânea concepção de direitos humanos, eles são 
indivisíveis, de modo a não se poder dissociar (a não ser para fins meramente metodológicos) 
os direitos civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais, uns dos outros. Observe-se que o 
Direito do Trabalho é normalmente classificado como “direito social”, mas possui ele institutos 
de direitos civis (liberdade sindical, liberdade de trabalho, proibição à discriminação), políticos 
(acesso a cargos públicos, representação sindical), sociais (seguridade social, segurança e saúde 
no trabalho), econômicos (salário mínimo, férias remuneradas e descanso semanal remunerado) 
e culturais (livre participação da vida cultural da comunidade). 

Com efeito, a relação entre o Direito do Trabalho e o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos é bastante próxima, podendo ser dito que ambos visam à proteção do ser 
humano, sendo o primeiro específico para a proteção dos direitos do ser humano trabalhador. 
É notório, também, como visto na evolução desses dois ramos jurídicos que eles recorreram aos 

                                                 
209 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente e a atuação do Ministério Público do Trabalho. 
IN: MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. (Coords.) Estudos aprofundados MPT: Ministério Público do 
Trabalho. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p. 269. 
210 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 81-82. 
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mesmos instrumentos jurídicos (constituições e tratados internacionais), havendo uma certa 
influência das normas domésticas sobre as internacionais e vice-versa. 

No campo da hermenêutica, também tem havido um intercâmbio, bastando notar 
que o princípio mais importante do Direito do Trabalho é o da “proteção”, que se desmembra 
em: a) in dubio pro operário; b) o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador; e c) o 
da aplicação da condição mais benéfica ao trabalhador. O seu congênere é o princípio pro 
homine, que informa do Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao lado do princípio da 
irrenunciabilidade de direitos, comum a ambos os ramos jurídicos. 

Estabelecida a relação entre Direito do Trabalho e Direitos Humanos, resta analisar 
se as Convenções da OIT podem ser consideradas verdadeiros tratados de direitos humanos. 
Martín Carrillo Calle211, professor da Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP), afirma 
que não existe consenso na doutrina sobre serem todos os direitos trabalhistas também direitos 
humanos, de forma que aponta três correntes: uma restritiva, uma ampla e uma terceira, as quais 
chamamos, respectivamente, de Corrente Restritiva, Corrente Ampla e Corrente do Âmbito 
Menor.  

 
 

2.4.2 Corrente Restritiva 
 
Segundo Martín Carrillo Calle212, no que concerne ao tema dos direitos trabalhistas 

como categorias dos direitos humanos, a OIT tradicionalmente considerava como direitos 
humanos apenas as Convenções referentes a liberdade sindical, igualdade e não discriminação, 
e trabalho forçado. Contudo, prossegue o peruano, essa posição de filiação à Corrente 
Restritiva foi ampliada durante a 75.ª Conferência da Organização, ocorrida em 1988, quando 
ficou acordado que o campo de atuação da OIT seria definido em função dos direitos 
enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais de 
Direitos Humanos que se referissem a: liberdade sindical, liberdade de trabalho, eliminação da 
discriminação e promoção da igualdade de oportunidades, direito ao trabalho, direito a uma 

                                                 
211 CARRILLO CALLE, Martín. Los derechos laborales fundamentales: normas mínimas internacionales. IN: 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, et al. Constitución, trabajo y seguridad social: estudio comparado en 20 
constituciones hispanoamericanas. Lima: ADEC-ATC, 1993, p. 42. 
212 CARRILLO CALLE, Martín. Los derechos laborales fundamentales: normas mínimas internacionales. IN: 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, et al. Constitución, trabajo y seguridad social: estudio comparado en 20 
constituciones hispanoamericanas. Lima: ADEC-ATC, 1993, p. 42. 
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remuneração mínima, direito a seguridade social, direito a condições de trabalho e de vida 
satisfatórias, e participação dos indivíduos para fomentar e salvaguardar os direitos humanos. 

Apesar disso, durante a 86.ª Conferência, no ano de 1998, a OIT adotou a 
Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, segundo a qual são 
qualificados como fundamentais os seguintes direitos: a) a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; b) a eliminação de todas as formas 
de trabalho forçado ou obrigatório; c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e d) a eliminação 
da discriminação em matéria de emprego e de profissão. 

Assim, estabeleceu a OIT que apenas oito de suas Convenções são consideradas 
“fundamentais”, quais sejam: Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização 
(Convenção n. 87, de 1948), Aplicação dos Princípios do Direito de Organização e de 
Negociação Coletiva (Convenção n. 98, de 1949), Trabalho Forçado ou Obrigatório 
(Convenção n. 29, de 1930), Abolição do Trabalho Forçado (Convenção n. 105, de 1957), 
Idade Mínima para Admissão ao Emprego (Convenção n. 138, de 1973), Proibição das Piores 
Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação (Convenção n. 182, de 
1999), Igualdade de Remuneração para Mão de Obra Masculina e Feminina por Trabalho de 
Igual Valor (Convenção n. 100, de 1951), Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação 
(Convenção n. 111, de 1958). 

A posição da OIT está em sintonia com a Declaração e Programa de Ação da Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Social que, em 1995, adotara o compromisso de assegurar 
trabalho de qualidade, salvaguardando os direitos e interesses básicos dos trabalhadores e para 
isso promovendo a observância das convenções da OIT, em particular as relativas à proibição 
do trabalho forçado e infantil, à liberdade de associação, ao direito de sindicalização e de 
negociação coletiva e ao princípio da não discriminação. 

As Convenções tidas por “fundamentais” pela OIT gozam de especial atenção por 
parte da Organização, que tem feito grande esforço para atingir sua ratificação e aplicação 
universal. Ademais, de acordo com a Declaração de 1998, ainda que não ratificadas, os Estados-
Membros têm o dever de respeitar, promover e realizar, de boa fé e de acordo com a 
Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas 
convenções, simplesmente de pertencerem à Organização. Não há qualquer dúvida de que todas 
elas encerram, direta e preponderantemente, conteúdo de direitos humanos. 
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No entanto, de acordo com o professor peruano Javier Neves Mujica213 (PUCP), 
aparentemente a OIT desejava, com essa Declaração, apenas ressaltar a importância das oito 
Convenções, sem excluir do rol de tratados de direitos humanos as demais. Contudo, por 
exclusão, acabou por declarar que os outros princípios e direitos não são “fundamentais”, 
retirando das demais Convenções a qualidade de tratados de direitos humanos. 

Ao que tudo indica, a OIT realmente adota uma posição restritiva e somente 
considera como tratados de direitos humanos oito de suas convenções. Isso porque, conforme 
visto acima, na sua classificação por “tipo”, a Organização divide tais normas em 
“fundamentais”, “governança” e “técnicas”.  

As Convenções de governança são tidas por “prioritárias” dentro da Organização, 
estando numa posição intermediária entre as fundamentais e as técnicas, por serem relacionadas 
ao funcionamento do sistema internacional de condições de trabalho e serem consideradas 
instrumentos da maior importância sob o ponto de vista da governança.  

As demais Convenções, incluindo a Convenção sobre Trabalho Marítimo de 2006 
(não numerada), são consideradas “técnicas”, ou seja, não possuem qualquer qualificação 
especial e, por isso, podem ser tidas como “comuns”. Entre as chamadas “Convenções 
Técnicas”, estariam as Convenções sobre Remuneração (26, 94, 95, 99, 131 e 173), sobre Meio 
Ambiente do Trabalho (13, 45, 62, 115, 119, 120, 127, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 
174, 176, 184 e 187) e sobre Duração do Trabalho (01, 04, 14, 20, 30, 31, 41, 43, 46, 47, 49, 
51, 52, 61, 67, 89, 101, 106, 132, 156, 171, 175). 

Essa Corrente Restritiva, com o enfoque dado pela OIT, não parece adequada. Basta 
observar que a OIT não trata como fundamentais as Convenções sobre Remuneração, Meio 
Ambiente do Trabalho e Duração do Trabalho. Considera, ainda, a Convenção sobre Povos 
Indígenas e Tribais (Convenção n. 169, de 1989) e a Convenção sobre o Trabalho Decente para 
as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (Convenção n. 189, de 2011), meras 
“convenções técnicas”. 

Ora, para invalidar o fundamento dessa corrente, basta lembrar que a Convenção n. 
169 visa à proibição da discriminação dos povos indígenas e tribais, e à concretização de suas 
aspirações de assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida e seu 
desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro 
do âmbito dos Estados onde moram. Já a Convenção n. 189, por seu turno, conforme antes 
citado, traz em seu título a expressão “trabalho decente”, o que é indicativo das normas nela 
                                                 
213 Comentário feito por Javier Neves Mujica em mensagem eletrônica ao autor. 
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contidas, tendo por finalidade acabar com a discriminação sofrida pelos trabalhadores 
domésticos, cujas condições de trabalho são historicamente degradantes. 

Logo, essa corrente é a que mais se distancia da realidade das Convenções da OIT, 
não servindo de parâmetro para se atestar quais são tratados de direitos humanos e quais não 
são. A única coisa correta do posicionamento restritivo é que, efetivamente, as oito Convenções 
são tratados de direitos humanos. 

 
 

2.4.3 Corrente Ampla 
 

Em posição francamente oposta à Corrente Restritiva, encontramos a Corrente 
Ampla, que vaticina que os direitos trabalhistas estão contidos nos direitos humanos, tendo por 
consequência a conclusão de que todas as Convenções da OIT são tratados de direitos humanos. 
Defendendo explicitamente essa corrente, os professores Dominique Carreau e Jahyr-Philippe 
Bichara214 atestam que todas as Convenções da OIT são tratados de direitos humanos, já que 
suas regras têm por finalidade garantir condições de vida laboral dignas às pessoas no que se 
refere à remuneração, ao meio ambiente profissional, à carga horária de trabalho, entre outros. 

De modo bastante semelhante, Valerio de Oliveira Mazzuoli215 também afirma 
serem as Convenções da OIT tratados de direitos humanos. Com respaldo em René R. Mirolo 
e Patricia J. Sansinena, assim como em Mozart Victor Russomano, Valerio de Oliveira 
Mazzuoli chega a tal conclusão partindo do pressuposto de que as Convenções versam 
notadamente sobre “direitos sociais”. 

Entretanto, não há como admitir a Corrente Ampla, tendo em vista a existência de 
várias Convenções que não versam direta e preponderantemente sobre direitos humanos, como 
é o caso das chamadas de convenções sobre “administração e fiscalização do trabalho”. Nesse 
sentido, as Convenções n. 81 e 129 veiculam normas sobre a estruturação de órgãos de 
fiscalização do trabalho por parte do Estado-Membro que as ratificarem. Já a Convenção n. 150 
visa à adoção de instrumentos em que se estabeleçam diretrizes que orientem o sistema geral 
de administração do trabalho. A Convenção n. 160, por seu turno, fala da obrigação do Estado-
Membro colher, compilar e publicar regularmente estatísticas básicas sobre o trabalho. 
                                                 
214 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe Bichara. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2015, p. 603. 
215 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. ver. atual e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1137. 
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Ora, partindo do pressuposto que todas as convenções da OIT são tratados de 
direitos humanos como afirmam os doutrinadores antes citados, nada impediria de a Convenção 
n. 160 ser aprovada, com quórum qualificado, e galgar status hierárquico normativo de 
equivalente à emenda constitucional, o que, evidentemente, afronta o próprio art. 5.º, § 3.º, da 
CRFB e todo o esforço de construção de um pensamento coerente em torno dos direitos 
humanos, por colocar, no mesmo patamar, a obrigação do Estado de promover estatística do 
trabalho com o direito do ser humano de não ser escravizado (Convenção n. 29), por exemplo. 

Também de acordo com a Corrente Ampla, a Convenção n. 53, que versa sobre 
Certificados de Capacidade dos Oficiais da Marinha Mercante, seria um tratado de direitos 
humanos. No entanto, basta ler o art. 3.1 da referida Convenção216 para encontrar dificuldade 
em considerá-la uma norma de direitos humanos. Para ser coerente com a corrente, seria 
imprescindível defender que a necessidade de certificado expedido ou aprovado pela autoridade 
pública do território em que o navio esteja matriculado para provar a capacidade para o 
exercício de algumas funções a bordo (capitão, de oficial de ponte encarregado da guarda, de 
primeiro maquinista ou de maquinista encarregado da guarda) concretiza a dimensão social dos 
direitos humanos, por ser uma norma de segurança do trabalho que visa a salvaguardar a 
integridade física do trabalhador, ou seja, sua dignidade. 

Em sentido similar, ter-se-ia que a Convenção n. 144, sobre Consultas Tripartites 
para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho, também seria um tratado 
de direitos humanos. Tal convenção versa sobre procedimentos para assegurar consultas 
efetivas, entre representantes do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores, sobre os 
assuntos relacionados com as atividades da OIT (art. 2.1). Para sustentar a correção da Corrente 
Ampla, haveria de se dizer que a convenção concretiza, por exemplo, o princípio democrático, 
ao conferir “voz” a trabalhadores e empregadores em assuntos de seu interesse, o que seria 
homenagear o valor da igualdade.  

Embora não sejam argumentos falsos, a se buscar esse tipo de interpretação, 
cairemos numa contradição, por não conseguir estabelecer um parâmetro de distinção entre 
tratados de direitos humanos e tratados comuns. Afinal, conforme visto anteriormente, a 
finalidade do direito não é outra que não a realização do ser humano em sociedade, o que conduz 
à conclusão lógica de que todo e qualquer direito visa à instrumentalização e regência de valores 
                                                 
216 Art. 3.1 (Convenção n. 53): Ninguém poderá exercer, nem ser contratado para exercer a bordo de um navio ao 
qual se aplique a presente Convenção, as funções de capitão ou patrão, de oficial de ponte encarregado da guarda, 
de primeiro maquinista ou de maquinista encarregado da guarda, se não possuir certificado que prove sua 
capacidade para o exercício destas funções, expedido ou aprovado pela autoridade pública do território em que o 
navio esteja matriculado 
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como a paz, a ordem e o bem comum, de forma que, ao fim e ao cabo, seria possível reduzir 
qualquer coisa à dignidade da pessoa humana para conceber à norma em análise a qualificadora 
de “direitos humanos”, ou seja, todas as normas jurídicas seriam “direitos humanos”. 

Destarte, a prevalecer a Corrente Ampla, além da total dissonância teórica com os 
Direitos Humanos e da confusão feita entre tratados comuns e tratados de direitos humanos, 
pode gerar consequências práticas nefastas para alguns Estados, cujos ordenamentos jurídicos 
conferem primazia aos tratados de direitos humanos em relação aos demais, como é o caso do 
Brasil.  

 
 

2.4.4 Corrente do Âmbito Menor  
 
A Corrente do Âmbito Menor, de acordo com Emilio Morgado Valenzuela217, 

reconhece que os direitos trabalhistas são objeto de dois tipos de normas internacionais sobre 
direitos humanos: os instrumentos internacionais amplamente reconhecidos como sendo de 
direitos humanos e as Convenções da OIT. Dessa dupla regulamentação dos direitos 
trabalhistas, verificar-se-ia a existência de duas áreas de proteção: uma “área mínima” e uma 
“área máxima”.  

A área mínima é caracterizada pelos conjuntos interseção formados pelos direitos 
constantes tanto nos instrumentos internacionais reconhecidos como sendo de direitos 
humanos, sejam eles declarações ou tratados, quanto nas Convenções da OIT que desenvolvem 
tais direitos. A chamada área máxima diria respeito aos direitos trabalhistas que são objeto de 
regulamentação apenas das demais Convenções da OIT (ver diagrama abaixo). 

 
                                                 
217 MORGADO VALENZUELA, Emilio. Los Derechos Humanos y el derecho del Trabajo. IN: Debate laboral 
N.º 6, San José, 1990, P. 5 apud CARRILLO CALLE, Martín. Los derechos laborales fundamentales: normas 
mínimas internacionales. IN: BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, et al. Constitución, trabajo y seguridad 
social: estudio comparado en 20 constituciones hispanoamericanas. Lima: ADEC-ATC, 1993, p. 43. 
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A partir dessa distinção entre “área mínima” e “área máxima”, Martín Carrillo 

Calle218 afirma que apenas os direitos trabalhistas contidos na “área mínima” podem ser 
considerados fundamentais. Segundo análise desse autor219, é possível identificar 31 (trinta e 
um) direitos que formam os aludidos conjuntos interseção: 1) liberdade de trabalho, 2) proibição 
de escravidão, 3) proibição de servidão, 4) proibição de trabalho forçado, 5) direito ao trabalho, 
6) emprego, 7) formação profissional, 8) trabalhadores deficientes, 9) dever de trabalhar, 10) 
condições de trabalho, 11) igualdade de tratamento 12) não discriminação, 13) direito a acesso 
a função pública, 14) direito a uma remuneração justa, 15) igualdade salarial, 16) limitação da 
jornada de trabalho, 17) direito ao descanso, 18) direito a férias, 19) direito ao pagamento por 
feriados, 20) direito à promoção laboral, 21) estabilidade, 22) segurança no trabalho, 23) saúde 
no trabalho, 24) trabalho de menores, 25) trabalho das mulheres, 26) proteção à maternidade, 
27) trabalhadores idosos, 28) liberdade sindical, 29) direito a folgas, 30) direito à seguridade 
social, e 31) tratamento de doenças profissionais.  

Logo, somente as Convenções da OIT que abordem tais matérias são consideradas 
tratados internacionais de direitos humanos, já que desenvolvem direitos trabalhistas 
diretamente reconhecidos como Direitos Humanos naqueles instrumentos internacionais, o que 
é corroborado pela professora chilena María Elena Martinez Salgueiro220. 

De outra parte, o peruano Javier Neves Mujica221, também adepto da Corrente do 
Âmbito Menor, afirma que estariam na área máxima e, portanto, não seriam Convenções de 
direitos humanos aquelas que versam sobre: a) política salarial; b) administração do trabalho 
(inspeção, estatística, consulta tripartida); c) relações de trabalho; d) serviços sociais; e) 
                                                 
218 CARRILLO CALLE, Martín. Los derechos laborales fundamentales: normas mínimas internacionales. IN: 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, et al. Constitución, trabajo y seguridad social: estudio comparado en 20 
constituciones hispanoamericanas. Lima: ADEC-ATC, 1993, p. 43. 
219 Foram objeto de análise do professor Martín Carrilo Calle: a Declaração Universal dos Direitos Humanos; o 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP); o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (PIDESC); a  Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos; o Protocolo Adicional da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Declaração dos Direitos da Criança; a Convenção dos Direitos da 
Criança; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de discriminação contra a Mulher; e a Declaração 
dos Direitos das Pessoas Deficientes. 
220 MARTINEZ SALGUEIRO, María Elena. Derechos económicos, sociales e culturales en la relaciones laborales 
– OIT – Análisis de la situación em America Latina. In: CANÇADO TRINDADE, Antonio A; MOYER, Charles; 
ZELEDON, Cristina. (Compiladores). Estudios Básicos de Derechos Humanos. Tomo IV. San José: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 1996. 
221 NEVES MUJICA, Javier. La tutela tradicional de la liberdad sindical. IN: “Lecturas sobre temas 
constitucionales”. Comision Andina de Juristas, Fundación Friedrich Naumann. Lima, 1992, p. 163 apud 
CARRILLO CALLE, Martín. Los derechos laborales fundamentales: normas mínimas internacionales. IN: 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, et al. Constitución, trabajo y seguridad social: estudio comparado en 20 
constituciones hispanoamericanas. Lima: ADEC-ATC, 1993, p. 43. 
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trabalhadores migrantes; f) trabalhadores indígenas e povos tribais; g) trabalhadores em 
territórios não metropolitanos e categorias especiais de trabalhadores (gente do mar, 
pescadores, trabalhadores portuários, entre outros). 

No Brasil, não localizamos qualquer doutrinador que tenha abordado a qualidade 
de tratados de direitos humanos das Convenções da OIT com esse viés. Em geral, ou se admite 
que todas são tratados de direitos humanos, filiando-se à Corrente Ampla, sem analisar 
pormenorizadamente as Convenções, ou se prefere ficar na cômoda posição de falar das oito 
convenções chamadas de fundamentais pela OIT, sem tomar partido explícito sobre o problema. 

De qualquer forma, essa corrente desprestigia as Convenções da OIT, colocando-
as num plano secundário, ao dar primazia a outros instrumentos internacionais que, às vezes, 
não passam de “meras” declarações de âmbito regional. Essa circunstância parece, sem 
apresentar fundamentos, privilegiar determinados instrumentos internacionais em detrimento 
da qualidade de tratados multilaterais da Organização. Vale dizer, não há razão teórica para 
sustentar que uma declaração ou um tratado celebrado entre Estados, ainda mais no plano 
regional, vincule o status dos direitos consagrados num tratado oriundo de uma organização 
internacional de âmbito global, como é o caso da OIT.  

Observe-se o absurdo a que chega essa Corrente, ao afirmar que a Convenção n. 
169 da OIT, que versa sobre Populações indígenas e tribais em países independentes, não é um 
tratado de direitos humanos, simplesmente porque não há outros instrumentos internacionais, 
seja no âmbito da ONU, seja da OEA, que versem sobre tais direitos. O mesmo se diga em 
relação à Convenção n. 143, sobre Migrações em condições abusivas e promoção de igualdade 
de oportunidade e de tratamento dos trabalhadores migrantes. 

No caminho inverso, de acordo com essa doutrina, caso a OIT venha a adotar uma 
convenção que desenvolva o “dever de trabalhar”, constante no art. 7.º do Protocolo Adicional 
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, será o instrumento da OIT considerado tratado de direitos humanos. 

Ora, as Convenções da OIT, assim como qualquer outro tratado, podem 
desenvolver direitos humanos, não ficando condicionadas ao que estabelecem outros 
instrumentos internacionais oriundos de acordos entre Estados, até porque não existe hierarquia 
entre eles. Tanto é assim, que muitos direitos hoje entronizados em outros tratados foram 
pioneiramente abordados, no âmbito internacional, nessas Convenções, como é o caso da 
“limitação da jornada de trabalho” (Convenção n. 01, de 1919), “proteção à maternidade” 
(Convenção n. 03, de 1919), “trabalho das mulheres” (Convenção n. 04, de 1919), entre outras.  
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A se julgar correta a Corrente do Âmbito Menor, ao desenvolver um direito humano 
ainda não disposto em outro tratado de âmbito global ou regional, esse direito não seria 
fundamental e, via de consequência, a Convenção não seria um tratado de direitos humanos, o 
que é, evidentemente, um erro grave. 

 
 

2.4.5 Nossa posição 
 
Como visto, nenhuma das correntes acima estudadas possibilita a identificação 

correta das Convenções da OIT como tratados de direitos humanos, de forma que retomamos o 
conceito formulado no início deste trabalho (item 1.2.5), segundo o qual tratado internacional 
de direitos humanos é um acordo internacional celebrado por escrito entre pessoas de direito 
internacional público e regido pelo Direito Internacional Público, quer conste de um 
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 
denominação particular, e que verse, direta e preponderantemente, sobre direitos humanos, de 
forma a proteger os indivíduos de qualquer ato atentatório à sua dignidade, liberdade e 
igualdade. 

Fazendo as necessárias adequações, podemos definir, com base no que foi analisado 
ao longo deste trabalho, que somente será tratado internacional de direitos humanos a 
Convenção da OIT que, estabelecendo normas para a prestação do serviço em condições 
decentes, verse, direta e preponderantemente, sobre direitos necessários para assegurar, aos 
indivíduos envolvidos na relação de trabalho, proteção contra qualquer ato atentatório a sua 
dignidade, liberdade e igualdade. 

Para ilustrar a adequação do conceito proposto, lembremos da já tantas vezes 
citadas Convenção n. 169 da OIT, sobre populações indígenas e tribais em países 
independentes. Ela não consta na relação das Convenções Fundamentais da Organização, de 
modo que não é considerada tratado de direitos humanos pela Corrente Restritiva; e também 
não é assim considerada pela Corrente do Âmbito Menor, por não haver outro instrumento 
internacional amplamente reconhecido como sendo de direitos humanos, a ponto de estabelecer 
a “área mínima” de que fala Martín Carrilo Calle. No entanto, ela alberga uma série de normas 
para a proteção de trabalhadores de origem indígena e tribal, promovendo a não discriminação 
dessa categoria de trabalhador e aprimorando o sistema de proteção internacional dos direitos 
humanos. Destarte, a despeito do que dizem a Corrente Restritiva e a Corrente do Âmbito 
Menor, ela é, sem dúvidas, um tratado de direitos humanos. 
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Por outro lado, não há o menor sentido em afirmar, tal qual faz a Corrente Ampla, 
que a Convenção n. 163, sobre estatísticas do trabalho, possa se configurar como tratado de 
direitos humanos, pois seu art. 1.º já deixa claro que a Convenção é destinada a questões 
meramente burocráticas, para controles estatísticos222, o que torna incontestável a sua natureza 
de tratado comum. 

Portanto, não se pode determinar, a priori, partindo-se, seja da Declaração sobre os 
Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho (Corrente Restritiva), seja dos instrumentos 
internacionais amplamente reconhecidos como sendo de direitos humanos (Corrente do Âmbito 
Menor), quais Convenções são, ou não, tratados de direitos humanos. Também não é 
juridicamente plausível atribuir a todas elas, indiscriminadamente, a natureza de tratado de 
direitos humanos (Corrente Ampla). 

Em vez disso, é necessário que se proceda à análise individualizada de cada uma 
das Convenções da OIT, a fim de verificar se elas se amoldam, ou não, ao conceito de tratado 
internacional de direitos humanos proposto. Essa é uma tarefa de grande relevância no contexto 
do Direito brasileiro, dada a especial posição hierárquica que esses tratados possuem no 
ordenamento jurídico nacional.  

 
 
 
 

  

                                                 
222 Convenção n. 160 – Art. 1.º: Qualquer Membro que ratificar a presente Convenção obriga-se a recolher, 
compilar e publicar regularmente estatísticas básicas do trabalho, que, segundo seus recursos, se ampliarão 
progressivamente para abarcar as seguintes matérias: a) população economicamente ativa, emprego, desemprego, 
se houver, e, quando possível, subemprego visível; b) estrutura e distribuição da população economicamente ativa, 
que possam servir para análises pormenorizadas e como dados de referência; c) média de ganhos e média de horas 
de trabalho (horas efetivamente trabalhadas ou horas remuneradas) e, se pertinente, taxas de salários por tempo e 
horas normais de trabalho; d) estrutura e distribuição dos salários; e) custo da mão-de-obra; f) índices de preços 
ao consumidor; g) gastos das unidades familiares ou então gastos das famílias e, se possível, rendimentos das 
unidades familiares ou então rendimentos das famílias; h) lesões provocadas por acidentes de trabalho e, na medida 
do possível, enfermidades provocadas por acidentes de trabalho; i) conflitos do trabalho. 
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3 AS CONVENÇÕES DA OIT SOBRE DIREITOS HUMANOS NA ORDEM JURÍDICA 
BRASILEIRA 

 
 
A última parte deste trabalho é dedicada ao estudo da proteção de direitos humanos 

no ordenamento jurídico brasileiro por meio de Convenções da OIT. A proposta consiste em 
averiguar a dimensão dada pela Constituição da República às Convenções da OIT, na qualidade 
de tratados internacionais de direitos humanos, e a relevância que lhes é conferida pelos poderes 
constituídos, desde o processo de incorporação ao Direito brasileiro, passando pela legislação 
garantidora da inviolabilidade dessas normas até chegar às decisões do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

Como a atual Constituição não surgiu por obra do acaso ou fora de um contexto 
jurídico, será feita uma breve retrospectiva da história constitucional brasileira no que tange às 
normas concernentes aos tratados internacionais, de modo a se compreender o regramento 
hodierno. 

Feita essa retrospectiva, adentraremos no estudo da Constituição de 1988, para 
demonstrar como ela definiu um novo paradigma para a incorporação e hierarquia normativa 
dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, 
especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004. 

O passo seguinte será a apreciação da regularidade do processo de incorporação das 
Convenções da OIT, desde o envio da Mensagem de encaminhamento pela Presidência da 
República até o procedimento de votação no Congresso Nacional. Essa apreciação demonstrará 
se os Poderes Executivo e Legislativo estão cumprindo os mandamentos constitucionais e 
indicará o seu entendimento acerca da natureza de tratados de direitos humanos de tais normas. 

Adiante, observar-se-á se as já incorporadas Convenções da OIT sobre direitos 
humanos gozam de uma legislação processual trabalhista suficiente para terem garantida sua 
autoridade no ordenamento pátrio. Para tanto, faremos um confronto entre o direito processual 
civil comum e o direito processual trabalhista. 

Por fim, apresentaremos o resultado de pesquisa feita na jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho com relação a Convenções da OIT sobre direitos humanos, com a 
finalidade de identificar o entendimento da Corte sobre tais normas e a relevância delas para às 
decisões tomadas. Serão demonstrados dados concernentes aos julgamentos de recursos de 
revista e recursos de embargos proferidos pela Corte até o aniversário de dez anos da 
promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004. 
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3.1 OS TRATADOS INTERNACIONAIS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 
ANTERIORES 

 
Os tratados internacionais foram sempre mencionados na história das Constituições 

brasileiras, o que demonstra a importância desses instrumentos internacionais no ordenamento 
jurídico brasileiro desde seus primórdios. Inicialmente, as normas constitucionais apenas 
dispunham sobre a competência do Poder Executivo para celebração de tratados, e do Poder 
Legislativo para sua aprovação. No entanto, com o advento de sucessivas Constituições ao 
longo dos anos, foram sendo incluídas disposições cada vez mais complexas, a revelar a 
importância dessas normas e a evolução do Direito brasileiro. 

Essa evolução das disposições constitucionais sobre o tema pode evidenciar 
aspectos importantes para a compreensão da atual sistemática empregada pela Constituição de 
1988. Afinal, conforme leciona André Ramos Tavares223, “dentro da continuidade do Estado, a 
sucessão de constituições de um país não significa interrupções e recomeços”.  

Paulo Bonavides224, por seu turno, afirma que, sem uma análise da evolução 
constitucional do Brasil, com identificação dos valores políticos, jurídicos e ideológicos que 
tiveram influxo na caracterização das instituições, não se pode compreender os caminhos 
trilhados pela atual Constituição da República. 

Desse modo, não se pode fazer tábula rasa das disposições constituições anteriores 
sobre as quais se assentava a práxis brasileira acerca dos tratados internacionais, pois são elas 
valiosos elementos da tradição constitucional brasileira na abordagem desses instrumentos 
jurídicos internacionais.  

Em razão disso, há de se reconhecer um certo condicionamento histórico, o que 
implica dizer que a Assembleia Constituinte de 1987 atuou dentro de uma experiência 
constitucional pré-existente, o que orienta para a ideia de um poder constituinte originário 
historicamente condicionado.  

No entanto, esse condicionamento não tem início, como se poderia supor, com a 
Constituição Imperial de 25.03.1824. Em verdade, podemos afirmar que a primeira experiência 
brasileira, por assim dizer, com o poder constituinte se deu com a participação de deputados 

                                                 
223 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 46. 
224 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 361. 
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brasileiros nos trabalhos preparatórios para a promulgação da Constituição Portuguesa de 
23.09.1822. 

De acordo com art. 103.º, VII, dessa Constituição Portuguesa, competia às Cortes 
(Poder Legislativo), sem dependência da sanção Real, aprovar os tratados de aliança ofensiva 
ou defensiva, de subsídios, e de comércio, antes de serem ratificados.  

Ao Rei (Poder Executivo) competia dirigir as negociações políticas e comerciais 
com nações estrangeiras e fazer tratados de aliança ofensiva ou defensiva, de subsídios, e de 
comércio, com dependência de aprovação das Cortes, nos termos do art. 123.º, VIII e XIV. Em 
outras palavras, o Rei celebrava tratados, mas só poderia ratificá-los após aprovação das Cortes. 

Contudo, apesar da participação de deputados brasileiros, a Constituição 
Portuguesa de 1822, cujo art. 20 afirmava que o território da nação portuguesa era formado por 
Portugal, Brasil e Algarves, não chegou a vigorar no Brasil. Antes mesmo de sua conclusão, 
vários deputados brasileiros deixaram de assiná-la em virtude de divergências que marcaram 
os debates e o Brasil proclamou sua independência de Portugal dias antes da promulgação. 

Proclamada a independência do Brasil em 07.07.1822, o país sente a necessidade 
de elaborar sua própria constituição e os trabalhos preparatórios começam em março do ano 
seguinte. Finalmente, em 25.03.1824, vem a lume a Constituição Imperial – esta, sim, a 
primeira Constituição brasileira. 

À semelhança da Constituição Portuguesa, a Constituição Imperial de 1824 cuidou 
em estabelecer normas mínimas sobre os tratados internacionais. Basicamente, atribuiu ao 
Chefe do Poder Executivo (Imperador) a competência de celebrar tratados internacionais, 
conforme disposição contida no seu art. 102, inciso VIII. À Assembleia Geral, composta pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado, a quem era delegado o Poder Legislativo, cabia 
simplesmente tomar conhecimento dos tratados concluídos, isso mesmo apenas quando o 
“interesse e a segurança” do Estado permitissem.  Contudo, dependiam de sua aprovação os 
tratados que, em tempos de paz, dissessem respeito a negociação do território brasileiro225. O 
Poder Judiciário não possuía qualquer participação em tais assuntos. 
                                                 
225 A Constituição Imperial conferiu ao Chefe do Poder Executivo, personificado pelo próprio imperador, 
competências para direção da política externa, inclusive a competência para celebração de tratados internacionais, 
consoante inciso VII do art. 102 desse Texto Constitucional, que ora transcrevemos na íntegra: Art. 102. O 
Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São suas principaes 
atribuições: I. Convocar a nova Assembléa Geral ordinaria no dia tres de Junho do terceiro anno da Legislatura 
existente. II. Nomear Bispos, e prover os Beneficios Ecclesiasticos. III. Nomear Magistrados. IV. Prover os mais 
Empregos Civis, e Politicos. V. Nomear os Commandantes da Força de Terra, e Mar, e removel-os, quando assim 
o pedir o Serviço da Nação. VI. Nomear Embaixadores, e mais Agentes Diplomaticos, e Commerciaes. VII. Dirigir 
as Negociações Politicas com as Nações estrangeiras. VIII. Fazer Tratados de Alliança offensiva, e defensiva, 
de Subsidio, e Commercio, levando-os depois de concluidos ao conhecimento da Assembléa Geral, quando o 
interesse, e segurança do Estado permittirem. Se os Tratados concluidos em tempo de paz envolverem cessão, 
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Com o movimento republicano fortalecido, a monarquia imperial brasileira foi 
derrubada e foi proclamada a República em 15.11.1889. Novamente foi necessária a elaboração 
de uma constituição, desta feita, que atendesse aos anseios revolucionários. Assim, em 
24.02.1891, surgia a primeira Constituição Republicana do Brasil.  

Ela manteve no âmbito de competência do Chefe do Poder Executivo (agora 
Presidente da República) as atribuições concernentes à política externa e à celebração de 
tratados. Contudo, diferentemente da Constituição anterior, a celebração de ajustes, convenções 
e tratados seria sempre ad referendum do Congresso, consoante art. 48, § 16.º.  

O Congresso, portanto, ganhou maior relevância, eis que passou a ter competência 
para resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as nações estrangeiras, nos 
termos do art. 34, § 12.º. Importante lembrar que essa Constituição foi fortemente inspirada na 
congênere estadunidense, o que pode ser constatado pelo papel do Congresso. 

Outra inovação foi a divisão do Poder Judiciário entre Justiça da União, composta 
pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Juízes e Tribunais Federais (art. 55 a 60) e Justiças dos 
Estados (art. 61 e 62). Com isso, ao Supremo Tribunal Federal foi conferida a competência para 
apreciar recurso contra sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, que 
questionasse a validade ou aplicação de tratados e a decisão recorrida fosse contra ela (redação 
original do art. 59, § 1.º, “a”).  

Já os Juízes Federais ficaram com a incumbência de processar e julgar as ações 
movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contratos com o Governo da União, quer em 
convenções ou tratados da União com outras nações (redação original do art. 60, “f”). Com a 
Emenda Constitucional de 03.07.1926, desapareceu a regra do art. 59, § 1.º, “a”, deixando de 
existir a regra de competência do STF. 

O ciclo de vida dessa Constituição pode até ser considerado alto para os padrões 
brasileiros, já que perdurou por 43 anos, até 16.07.1934, quando foi instaurado um novo 
ordenamento jurídico, fazendo ruir definitivamente a chamada República Velha, cuja derrocada 
teve início com a Revolução de 1930. 
                                                 
ou troca de Territorio do Imperio, ou de Possessões, a que o Imperio tenha direito, não serão ratificados, sem terem sido approvados pela Assembléa Geral. IX. Declarar a guerra, e fazer a paz, participando á Assembléa as 
communicações, que forem compativeis com os interesses, e segurança do Estado. X. Conceder Cartas de 
Naturalisação na fórma da Lei. XI. Conceder Titulos, Honras, Ordens Militares, e Distincções em recompensa de 
serviços feitos ao Estado; dependendo as Mercês pecuniarias da approvação da Assembléa, quando não estiverem 
já designadas, e taxadas por Lei. XII. Expedir os Decretos, Instrucções, e Regulamentos adequados á boa 
execução das Leis. XIII. Decretar a applicação dos rendimentos destinados pela Assembléa aos varios ramos da 
publica Administração. XIV. Conceder, ou negar o Beneplacito aos Decretos dos Concilios, e Letras Apostolicas, 
e quaesquer outras Constituições Ecclesiasticas que se não oppozerem á Constituição; e precedendo approvação 
da Assembléa, se contiverem disposição geral. XV. Prover a tudo, que fôr concernente á segurança interna, e 
externa do Estado, na fórma da Constituição.  
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A Constituição de 1934 não trouxe mudanças substanciais nas competências do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo quanto aos tratados internacionais. Entretanto, 
alteração significativa se verifica em relação ao Poder Judiciário, cuja Corte Suprema passou a 
apreciar, em grau de recurso extraordinário, as causas decididas pelas Justiças locais em única 
ou última instância, quando a decisão fosse contra literal disposição de tratado internacional, 
nos termos do art. 76, n. 2, III, “a”. Os Juízes Federais continuaram processando e julgando as 
causas movidas com fundamento em contrato ou tratado com outras nações, agora com pequena 
alteração na redação no artigo, para se referir ao “Brasil” em vez da “União” (art. 81, “f”). 

De brevíssima existência, no entanto, foi logo substituída pela Carta Constitucional 
outorgada por Getúlio Vargas em 10.11.1937, durante o Estado Novo. A Constituição Polaca, 
assim chamada por sua semelhança à Constituição da Polônia, afirmava, por um lado, ser o 
Presidente da República competente para celebrar, como Chefe do Poder Executivo, 
convenções e tratados internacionais ad referendum do Poder Legislativo. Por outro, conferia 
poderes ao Presidente da República para determinar que esses instrumentos internacionais 
entrassem provisoriamente em execução, antes de aprovados pelo Parlamento, se a isso o 
aconselharem os interesses do País (art. 74, “h” e “n”). De toda sorte, o Congresso estava 
subordinado ao Presidente.  

Em relação ao Poder Judiciário, foi mantida a competência do Supremo Tribunal 
Federal para julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas pelas Justiças locais em 
única ou última instância, quando a decisão fosse contra letra de tratado internacional (art. 101, 
inciso III, alínea “a”). Contudo, extinta a Justiça Federal (art. 182 e 185), não houve qualquer 
atribuição de competência para outro órgão jurisdicional sobre a competência para julgar causas 
fundadas em tratado ou contrato internacional. 

A ocorrência da Segunda Guerra Mundial e a pressão exercida pelos Estados 
Unidos da América fez o Brasil se distanciar dos seus compartes fascistas e ingressar nesse 
conflito armado, em 1943, ao lado das Forças Aliadas. Dessa aproximação com as nações 
vitoriosas e, em especial, com os EUA, houve a necessidade de realinhamento político para 
adotar um regime democrático, o que resultou na promulgação de uma nova Constituição em 
18.09.1946.  

As disposições constitucionais sobre os tratados já estavam bem consolidadas na 
praxe legislativa brasileira, de modo que foi mantida a competência do Presidente da República 
para celebrar os tratados e convenções ad referendum do Congresso Nacional (art. 87, inciso 
VII), a quem sobre eles cabia resolver definitivamente (art. 66, inciso I).  
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No âmbito do Poder Judiciário, ocorreu uma alteração bastante significativa para o 
interesse deste estudo: a inclusão da Justiça do Trabalho como ramo do Poder Judiciário (art. 
122 e 123), fazendo com que deixasse de ser uma Justiça meramente administrativa, 
subordinada ao Poder Executivo, resquício do corporativismo de outrora.  

Entretanto, diferentemente do que ocorria com os demais ramos do Poder 
Judiciário, a competência dos órgãos da Justiça do Trabalho foi delegada à lei (art. 122, § 5.º), 
ficando estabelecido apenas que lhe competia conciliar e julgar os dissídios individuais e 
coletivos entre empregados e empregadores, e as demais controvérsias oriundas de relações do 
trabalho regidas por legislação especial (art. 123, caput), excetuados os dissídios relativos a 
acidentes do trabalho (art. 123, § 1.º). 

A Justiça Federal é restaurada com a Constituição de 1946, mas a apreciação das 
causas fundadas em tratados e contratos internacionais somente foi restituída aos Juízes 
Federais após a Emenda Constitucional n. 16/1965 (art. 105, “c”), pois havia sido inicialmente 
cometida aos Juízes Estaduais, pelo que se pode inferir da competência do Supremo Tribunal 
Federal para julgá-las em recurso ordinário (art. 101, II, “b”).  

Digno de nota é que a Constituição voltou a utilizar o termo “União” em vez de 
“Brasil” quanto se referiu a tais tratados e contratos.  O Supremo Tribunal Federal permaneceu 
julgando, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância por 
outros Tribunais ou Juízes quando a decisão fosse contrária à letra de tratado (art. 101, III, “a”). 

Após um outro período de turbulência da política nacional, que culminou com o 
Golpe Militar de 31.03.1964, o fechamento do Congresso Nacional e governo por meio de Atos 
Institucionais, foi “promulgada”, por um Parlamento coagido, uma nova Constituição em 
24.01.1967.  

Não houve grandes mudanças no que vinha sendo constitucionalmente disposto 
sobre os tratados internacionais, exceto pela possibilidade de o Supremo Tribunal Federal 
apreciar, em recurso extraordinário, causa cuja decisão recorrida negasse vigência ou declarasse 
a inconstitucionalidade de tratado (art. 114, II, “a” e “b”) e pela competência da União para 
participar de organizações internacionais (art. 8.º, I).  

Para uns, essa foi a última Constituição brasileira antes da atual. Para outros, a 
Emenda Constitucional n. 01, de 17.10.1969, não foi apenas uma “emenda”, ela teria 
efetivamente substituído todo o ordenamento jurídico em vigor, revogando a Constituição de 
1967. Seja como for, no que tange aos tratados internacionais, não houve alterações dignas de 
menção. 
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Conforme ficou claro, o constitucionalismo brasileiro principia por dispor sobre a 
básica competência para celebração e aprovação de tratados internacionais e evolui para 
determinar competências de órgãos do Poder Judiciário para apreciar ações que tenham essas 
normas internacionais como “pano de fundo”. Portanto, como se verá em seguida, atual regime 
dos tratados internacionais é fruto de um lento desenvolvimento na abordagem constitucional 
sobre a matéria. 

 
 

3.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS 

 
A promulgação da atual Constituição da República, em 05.10.1988, foi o ápice de 

um processo de redemocratização do Brasil, depois de duas décadas sob o jugo de uma ditadura 
militar e de um sistema jurídico baseado em Atos Institucionais. Nossa Constituição representa, 
portanto, uma bem-sucedida travessia entre o modelo autoritário anterior e a construção de um 
Estado democrático de direito, conforme leciona Luís Roberto Barroso226.  

Com efeito, o programa constitucional para a construção da sociedade brasileira 
está impregnado de valores e opções políticas que incorporam os anseios de ruptura com o 
modelo anterior. Infelizmente, passados mais de 27 anos desde a promulgação da Constituição, 
tais valores e opções políticas incorporados nos objetivos delineados em 1988 estão longe de 
serem concretizados na sociedade brasileira. Não obstante, há de se continuar a persegui-los 
cotidianamente, pois, como afirma Flávia Piovesan227, eles demonstram a acentuada 
preocupação da Constituição em garantir os valores da dignidade e do bem-estar da pessoa 
humana.  

A acentuada preocupação de que fala Flávia Piovesan decorre da necessidade de 
“exorcizar”, da sociedade brasileira, os fantasmas da ditadura militar; afinal de contas, o regime 
autoritário anterior havia sido marcado por forte repressão política, suspensão de garantias 
constitucionais, exclusão de matérias sujeitas à apreciação judicial, ou seja, um verdadeiro 
Estado de “legalidade paralela e supraconstitucional”, no dizer de Luís Roberto Barroso228. O 
                                                 
226 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 246. 
227 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São 
Paulo, Saraiva, 2015, p. 93. 
228 BARROSO, Luís Roberto. A Constituição Brasileira de 1988: uma Introdução. IN: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coords.). Tratado de direito 
constitucional. v. I. 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 15. 



132 
 

maior símbolo jurídico desse regime foi Ato Institucional n. 05, de 13.12.1968, que autorizava 
o Presidente da República, sem sujeição do ato à apreciação judicial, a decretar o recesso do 
Congresso Nacional, intervir nos Estados e Municípios, cassar mandatos parlamentares, 
suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por dez anos, decretar o confisco de bens 
considerados ilícitos, e suspender até a garantia constitucional do habeas corpus.  

Assim, o ranço dessa legalidade paralela e supraconstitucional deixada por 
governos autoritários motivou a ideia de uma Constituição que representasse o repúdio a tudo 
o que havia ocorrido. Tal qual ocorrera com o Direitos Internacional dos Direitos Humanos e 
com o Direito Constitucional europeu a partir de meados do século XX, em decorrência da 2.ª 
Guerra, a Carta Magna de 1988 consagrou um direito principialista, com especial destaque para 
os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, destaca Luís Roberto 
Barroso229. 

Portanto, em sintonia com a lógica jurídica internacional, a dignidade da pessoa 
tornou-se o fundamento último da legitimidade da ordem jurídica brasileira e o “valor-fonte” 
de todos os direitos humanos fundamentais consagrados pela Constituição da República, quer 
no próprio Texto Constitucional, quer oriundos de outras normas, inclusive daquelas de origem 
internacional. 

Essa nova conduta constitucional fica explícita desde o Preâmbulo, onde o 
constituinte de 1988 demonstrou o compromisso moral e político do Brasil para com a ordem 
internacional, o que nenhuma outra Constituição brasileira havia feito anteriormente. Além 
disso, revelou que o Estado Democrático que estava sendo refundado incorporava diretrizes 
para a construção de uma sociedade na qual os direitos humanos fossem protegidos. 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana foi alçada a princípio fundamental da 
República pela Constituição de 1988 (art. 1.º, III) e fonte axiológica de onde irradiam todas as 
demais normas, que podem ser resumidas nos objetivos fundamentais que foram traçados no 
art. 3.º da Carta Magna: construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3.º, I); garantia 
do desenvolvimento nacional (art. 3.º, II); erradicação da pobreza e da marginalização e redução 
das desigualdades sociais e regionais (art. 3.º, III); e promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 
3.º, IV), o que demonstra a relevância que o assunto tomou na reconstrução da sociedade 
brasileira.  

                                                 
229 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 398. 
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Os direitos humanos, no entanto, estão espraiados por todo Texto Constitucional, 
não apenas no que diz respeito às questões internas, mas, também, no que tange às relações 
internacionais do Brasil, o que constitui uma verdadeira inovação constitucional. Essa nova 
estrutura da Constituição deixa evidente o compromisso brasileiro com a proteção da pessoa 
humana tanto no âmbito doméstico, como no plano internacional. 

Para tornar isso claro, em mais uma quebra do paradigma estabelecido nas 
Constituições anteriores, foram incluídos, na Carta Magna de 1988, foram elencados os 
princípios regentes das relações internacionais do Brasil (art. 4.º), entre os quais o princípio da 
prevalência dos direitos humanos (art. 4.º, II). A inclusão princípios regentes das relações 
internacionais veio demonstrar a nova conduta do Estado brasileiro no cenário internacional e 
sua responsabilidade com a proteção dos direitos humanos, sendo possível, por meio deles, 
identificar o desejo do Brasil de fazer parte da sociedade internacional de forma ativa e de se 
submeter às normas internacionais. 

Desse modo, visando a reforçar seu compromisso, nosso constituinte originário 
estabeleceu diversas normas, ao longo do Texto Constitucional, para concretizar seu desiderato, 
sendo relevante o imediatismo da aplicação das normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais (art. 5.º, § 1.º) e a inclusão dos direitos decorrentes do regime e dos princípios 
adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte, 
ainda que não expressos ao longo do articulado constitucional (art. 5.º, § 2.º).  

Em vista dessa nova conformação da Constituição brasileira e dos fatos políticos 
que a antecederam, os tratados internacionais de direitos humanos passaram a ter especial 
importância no ordenamento brasileiro, tornando-se um dos temas de maior controvérsia no 
meio jurídico, dada a multiplicidade de opiniões acerca de sua forma de incorporação e do seu 
nível hierárquico na pirâmide normativa pátria. 

 
 

3.2.1 A abertura constitucional aos tratados de direitos humanos 
 
A cláusula de abertura do § 2.º art. 5.º da Constituição de 1988 é norma 

fundamental, segundo a qual a enumeração de direitos e garantias no Texto Magno não exclui 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que o Brasil seja parte, o que possibilita a ampliação do rol de direitos e garantias 
fundamentais. Isso significa que a Constituição de 1988, apesar do extenso rol de direitos 
humanos nela existentes, não considerou esse rol numerus clausus, mas, sim, numerus apertus. 
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Essa cláusula de abertura de direitos, segundo Sílvia Maria da Silveira Loureiro230, 
tem como antecedente histórico a Nona Emenda da Carta Magna estadunidense, de 15.12.1791, 
que dispõe não poder ser a Constituição interpretada como negando ou coibindo outros direitos 
inerentes ao povo, em virtude da enumeração de certos direitos nela contidos.  

De fato, é possível se constatar que a primeira parte o art. 5.º, § 2.º, da nossa Carta 
Magna guarda sintonia com a congênere estadunidense, o que é da tradição brasileira desde a 
Constituição Republicana de 1891. Todavia, a segunda parte é inteiramente nova no 
constitucionalismo pátrio. Talvez essa segunda parte, que faz menção aos tratados 
internacionais, esteja mais próxima do disposto no art. 16.º (1) da Constituição Portuguesa de 
1976, que preceitua que os direitos fundamentais nela consagrados não excluem quaisquer 
outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. 

Essas inovações geraram, desde a promulgação da atual Constituição, intensos 
debates sobre a forma de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no 
ordenamento brasileiro, levando a doutrina a propor uma dualidade de regimes para os tratados 
internacionais. De um lado, os tratados comuns, seguindo o rito ordinário de longa tradição na 
história constitucional brasileira; de outro, os tratados de direitos humanos, com 
processualística de incorporação diferenciada, em razão de sua estatura constitucional (art. 5.º, 
§ 2.º) e do imediatismo da aplicação das normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais (art. 5.º, § 1.º).  

Esses dois parágrafos do art. 5.º geraram questionamentos não apenas quanto à 
forma de ingresso dos tratados internacionais de direitos humanos, mas, também, sobre sua 
hierarquia na pirâmide normativa nacional. Mesmo os instrumentos internacionais 
indiscutivelmente considerados tratados de direitos humanos não ficavam alheios a problemas, 
pois a CRFB não fazia qualquer menção explícita sobre a hierarquia normativa dos tratados 
internacionais, fossem eles de direitos humanos ou comuns, o que levava a doutrina e a 
jurisprudência a debaterem o assunto. 

No intuito de colocar um fim à discussão, foi acrescentado, em de 08.12.2004 por 
meio da EC n. 45/2004, o § 3.º ao art. 5.º da CRFB, possibilitando a equivalência de tratados 
internacionais de direitos humanos a emendas constitucionais, caso aprovados por maioria 
qualificada de votos.  

Fruto de sugestão feita pelo então Presidente do STF, Ministro Celso de Mello, à 
Deputada Zulaiê Cobra, então Relatora da Comissão Especial da Reforma do Poder Judiciário, 
                                                 
230 LOUREIRO, Sílvia Maria da Silveira. Tratados internacionais sobre direitos humanos na Constituição. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 74. 
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em Substitutivo que ofereceu à PEC n. 96/1992 em 20.01.2000, cujo projeto original, de autoria 
do Deputado Hélio Bicudo, não continha mudanças no art. 5.º da CRFB, o § 3.º deveria resolver 
a polêmica doutrinária e jurisprudencial em torno do alcance do § 2.º do art. 5.º da CRFB. 
Porém, terminou por aprofundar a polêmica sobre a incorporação e o status normativo, 
ensejando novas dúvidas. 

No voto vista proferido pelo Ministro Celso de Mello no HC 87.585/TO, ele 
transcreveu trecho do Parecer da Deputada Zulaiê Cobra, no qual ela destacara haver acolhido 
a sugestão do Ministro no sentido de outorga explícita de hierarquia constitucional aos tratados 
de direitos humanos celebrados pelo Brasil, a exemplo do que disposto na Constituição da 
Argentina após a Emenda de 1994, o que afastaria a discussão em torno do alcance do art. 5.º, 
§ 2.º.  

Entretanto, o que era para ser uma cópia da emenda promovida pelo Congresso 
argentino transformou-se num “arremedo”. É que, ao dispor sobre as atribuições do Congresso 
Nacional, a Constituição argentina, após da Emenda de 22.08.1994,231 estabeleceu que os 
tratados internacionais teriam hierarquia supralegal; no entanto, enumerou uma série de atos 
internacionais que passavam a ter hierarquia constitucional e que só poderiam ser denunciados 
após prévia aprovação do Congresso Nacional por maioria qualificada, estando entre eles a 
DUDH, o PIDCP, o PIDESC; e acrescentou que, de outros tratados de direitos humanos, logo 
após serem aprovados pelo Congresso, exigir-se-ia maioria qualificada (2/3 dos membros) para 
gozarem de hierarquia constitucional. 

Há de se mencionar que, antes de 22.08.1994, não havia, na Constituição argentina, 
qualquer disposição sobre a hierarquia normativa dos tratados e, apesar de dispor, em seu art. 
33, que as declarações, direitos e garantias ali enumeradas não seriam compreendidas como 

                                                 
231 Art. 75 (Constituição argentina) - Corresponde al Congreso: (22): Aprobar o desechar tratados concluidos 
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados 
y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del 
Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera 
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. 
Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos 
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 
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negação de outros direitos e garantias não enumerados232, não trazia uma cláusula de abertura 
como a do art. 5.º, § 2.º, da Constituição brasileira.  

Portanto, era interessante uma modificação no Texto Constitucional para afirmar, 
de um lado, a supralegalidade de alguns tratados e, de outro, a constitucionalidade dos tratados 
de direitos humanos. Tem-se, com isso, que a redação proposta para o § 3.º do art. 5.º, no 
Substitutivo à PEC n. 96/1992, é um “arremedo” do art. 75 (22) da Constituição argentina. Não 
bastasse ser uma cópia malfeita, a redação da matriz argentina encontra críticos em seu próprio 
território233. 

Em vista disso, e no intuito de reforçar o significado do § 2.º, que Valerio de 
Oliveira Mazzuoli234, inspirado na Constituição da Venezuela, havia sugerido, ainda no ano de 
2002, que a redação do § 3.º ao art. 5.º fosse no sentido de declarar que os tratados internacionais 
referidos no § 2.º, uma vez ratificados, seriam incorporados automaticamente na ordem interna 
brasileira com hierarquia constitucional, prevalecendo, no que fossem suas disposições mais 
benéficas ao ser humano, sobre normas estabelecidas pelas própria Constituição. 

Infelizmente, prevaleceu a redação do Substitutivo, o que fez reacender a discussão 
em torno do regime de incorporação e da hierarquia normativa dos tratados, tornando-a ainda 
mais complexa, já que existem questionamentos, inclusive, sobre a legitimidade constitucional 
do citado § 3.º do art. 5.º, conforme destaca Ingo Wolfgang Sarlet235. Nesse sentido, Artur 
Cortez Bonifácio236 entende que o acrescentado § 3.º funciona como uma condição de eficácia 
extremamente rígida, devendo ter sua incidência afastada, por criar limites à aplicabilidade 
imediata de uma norma de direito fundamental (art. 5.º, § 1.º).  

                                                 
232 Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como 
negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo 
y de la forma republicana de gobierno. 
233 Ao abordar alguns questionamentos, inclusive quanto à eventual subordinação da Constiuição argentina ao 
Tratado de Viena, Gregorio BADENI critica a redação do art. 75 (22) nos seguintes termos: “Son cuestiones 
sumamente delicadas que acarrean cierta inseguridad jurídica a la luz de la Ley Fundamental, y cuya génesis reside 
en la desafortunada redacción asignada por la Convención Reformadora de 1994 al art. 75, inc. 22, de la 
Constitución. Particularmente, en el significado que se pretendió acordar a los tratados internadonales sobre 
derechos humanos con las expresiones "tienen jerarquia constitucional", "en las condiciones de su vigência”, "no 
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución” y "deben entenderse complementarias de los 
derechos y garantias por ella reconocidos". (BADENI, Gregorio. Tratado de derecho constitucional. Tomo I. 2. 
ed. actul. Y ampl. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 259) 
234 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O novo § 3.º do artigo 5.º da Constituição e sua eficácia. IN: GOMES, 
Eduardo Biacchi; REIS, Tarcísio Hardman. (Coords.). O direito constitucional internacional após a emenda 
45/04 e os direitos fundamentais. São Paulo: Lex Editora, 2007, p. 175. 
235 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados internacionais em 
matéria de direitos humanos. In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras complementares de Constitucional: 
direitos humanos e direitos fundamentais. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2010, p. 73. 
236 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. 
São Paulo: Método, 2008, p. 45. 
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Esse debate, também aplicável às Convenções da OIT, para além das questões 
teóricas, possui implicações práticas, que dizem respeito aos possíveis ritos de aprovação desses 
tratados e à solução de conflito normativo eventualmente existente entre tratados internacionais 
e as normas de direito interno, dependendo tal solução do nível hierárquico que se confira aos 
tratados na pirâmide normativa pátria. 

 
 

3.2.2 A híbrida ritualística da aprovação dos tratados de direitos humanos a partir da EC 
n. 45/2004 

 
Conforme referido acima, o art. 5.º, § 2.º, da Constituição da República estabeleceu 

uma cláusula de abertura de direitos, possibilitando a ampliação do rol de direitos e garantias 
fundamentais por meio de tratados internacionais regularmente incorporados ao direito 
brasileiro, o que acontecia, até a promulgação da EC n. 45/2004, nos moldes delineados no art. 
49, I c/c art. 84, VIII, da CRFB. Contudo, a inclusão do mencionado § 3.º ao art. 5.º da CRFB 
trouxe uma nova possibilidade de rito para os tratados internacionais de direitos humanos, 
permitindo que sejam equivalentes a emendas constitucionais caso aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. 

Em vista dessa alteração constitucional, a doutrina vem discutindo a possibilidade 
de um tratado internacional de direitos humanos poder ser aprovado, nas Casas do Congresso, 
por maioria simples, seguindo o rito do art. 49, I c/c art. 84, VIII, da CRFB, ou seja, sem a 
necessidade do quórum qualificado de que fala o art. 5.º, § 3.º. Logo, o cerne da questão é se a 
inclusão do novo parágrafo teria alterado a Constituição a ponto de não mais existir a 
possibilidade de um tratado de direitos humanos seguir o rito aplicável aos demais tratados. 
Caso se chegue à conclusão da dualidade de ritos, surge a dúvida sobre a quem caberia 
determinar o rito a ser seguido. 

Valerio de Oliveira Mazzuoli237 apresenta duas possibilidades interpretativas para 
a atuação do Congresso Nacional quanto à aprovação da incorporação de tratados de direitos 
humanos a partir da EC n. 45/2004: a primeira, defendendo a dualidade do processo de 
aprovação dos tratados de direitos humanos pelo Congresso Nacional, segundo o qual o 
Parlamento tanto pode aprovar tais normas por maioria simples (art. 49, I, da CRFB), quanto 
                                                 
237 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O novo § 3.º do artigo 5.º da Constituição e sua eficácia. IN: GOMES, 
Eduardo Biacchi; REIS, Tarcísio Hardman. (Coords.). O direito constitucional internacional após a emenda 
45/04 e os direitos fundamentais. São Paulo: Lex Editora, 2007, p. 179. 
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pela maioria qualificada (art. 5.º, § 3.º, da CRFB); a segunda, no sentido de que o § 3.º do art. 
5.º teria excepcionado a regra do art. 49, I, da CRFB, vindo a substituí-lo quando o tratado for 
de direitos humanos. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet238, a posição que parece correta é a segunda, conferindo 
compulsoriedade à incorporação dos tratados de direitos humanos pelo processo mais rigoroso 
previsto no aludido § 3.º, em conformidade com uma interpretação teleológica e sistemática do 
Texto Constitucional.  Para esse doutrinador, não há disposição constitucional que desautorize 
expressamente tal interpretação, sendo ela resultado de interpretação fundada no art. 4.º, II 
(princípio da prevalência dos direitos humanos) e no art. 5.º, § 2.º, além de estar amparada pelo 
princípio democrático e, dependendo do caso, até mesmo pelo princípio da proibição do 
retrocesso.  

Além do mais, justifica ele que, deixar ao alvedrio do Congresso Nacional a escolha 
de optar, ou não, por conferir equivalência de emenda constitucional aos tratados, compromete 
a segurança jurídica (nacional e internacional) e os princípios regentes das relações 
internacionais do Brasil, o que representa mais um argumento em favor da compulsoriedade do 
rito do art. 5.º, § 3.º, da CRFB. 

Com efeito, Valerio de Oliveira Mazzuoli239 afirma não ser salutar à segurança 
jurídica nem aos princípios que regem as relações internacionais do país a existência dessa 
dualidade de ritos imposta pelo art. 5.º, § 3.º, da CRFB, por deixar à livre escolha do Poder 
Legislativo a hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos, já que isso gera a 
possibilidade de permitir tratamento diferente a instrumentos de igual conteúdo principiológico. 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins240 abordam essa segunda vertente 
interpretativa, apresentando suas vantagens e suas dificuldades. Afirmam que tal proposta 
revela duas vantagens: 1) resolve definitivamente a questão da hierarquia dos tratados de 
direitos humanos, segundo a visão do “tudo ou nada”, já que tais normas ou serão aprovadas ou 
rejeitadas pelo Congresso Nacional; e 2) permite a constitucionalização de todos os tratados 
promulgados antes da EC n. 45/2004, em conformidade com a teoria da recepção aceita no 
Brasil. 
                                                 
238 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados internacionais em 
matéria de direitos humanos. In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras complementares de Constitucional – 
direitos humanos e direitos fundamentais. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2010, p. 79-
82. 
239 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O novo § 3.º do artigo 5.º da Constituição e sua eficácia. IN: GOMES, 
Eduardo Biacchi; REIS, Tarcísio Hardman. (Coords.). O direito constitucional internacional após a emenda 
45/04 e os direitos fundamentais. São Paulo: Lex Editora, 2007, p. 183. 
240 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 36-37. 



139 
 

Por outro lado, apontam os autores três dificuldades, duas das quais já foram 
ventiladas neste trabalho: a dificuldade de se estabelecer quais tratados são considerados de 
direitos humanos e a necessidade de desmembrar tratados que eventualmente regulamentem 
matérias não pertinentes a direitos humanos.  

A terceira dificuldade diz respeito a dois argumentos interpretativos: haveria um 
argumento de ordem genético-sistemática, dada a teleologia do mencionado § 3.º, que teria 
vindo a lume por uma inspiração internacionalista para conferir valor constitucional aos tratados 
de direitos humanos, não se podendo conceber que o procedimento teria criado dificuldades à 
incorporação dessas normas; e outro, de cunho textual-gramatical, tendo em vista que o termo 
“que forem aprovados” releva uma explicação, em vez de uma restrição. 

Apesar da advertência sobre a possibilidade de insegurança jurídica e de 
contrariedade aos princípios regentes das relações internacionais, Valerio de Oliveira 
Mazzuoli241 aduz ser difícil tomar como correta a segunda vertente interpretativa, ou seja, a de 
que o § 3.º do art. 5.º teria excepcionado a regra do art. 49, I, da CRFB, pois isso significaria 
desvirtuar a ordem do processo de celebração de tratados, uma vez que o art. 5.º, § 3.º, não diz 
caber ao Congresso decidir sobre os acordos internacionais assinados pelo Chefe do Executivo, 
como faz o art. 49, I. 

Diante disso, à primeira vista, não parece haver dúvidas de que a interpretação que 
melhor se amolda aos comandos constitucionais é aquela que defende dualidade do processo 
de aprovação dos tratados de direitos humanos pelo Congresso Nacional, segundo a qual o 
Congresso Nacional tanto pode aprovar tais normas por maioria simples (art. 49, I, da CRFB), 
quanto pela maioria qualificada (art. 5.º, § 3.º, da CRFB).  

Essa é, também, a posição consagrada pelo Supremo Tribunal Federal quando do 
julgamento do RE n. 466.343/SP, cujo voto condutor do Ministro Gilmar Mendes deixa claro 
possuírem natureza constitucional aqueles tratados de direitos humanos aprovados pelo rito do 
art. 5.º, § 3.º, da CRFB, enquanto os outros, aprovados por maioria simples (art. 49, I, da CRFB), 
teria natureza supralegal, independentemente de terem sido aprovados antes ou depois da EC 
n. 45/2004. 

Com efeito, vimos que o § 3.º veio para solucionar a controvérsia acerca da 
hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos, não sendo sua finalidade substituir outra 
regra constitucional. Isso fica por demais claro pelo uso do termo “que forem aprovados”, 
                                                 
241 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O novo § 3.º do artigo 5.º da Constituição e sua eficácia. IN: GOMES, 
Eduardo Biacchi; REIS, Tarcísio Hardman. (Coords.). O direito constitucional internacional após a emenda 
45/04 e os direitos fundamentais. São Paulo: Lex Editora, 2007, p. 179-180. 
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deixando nítida a interpretação, a contrário senso, de que aqueles que não forem aprovados com 
o quórum especial não serão equivalentes a emendas constitucionais. 

Logo, embora Ingo Wolfgang Sarlet e Valerio de Oliveira Mazzuoli critiquem a 
possibilidade de o Parlamento decidir sobre a ritualística dos tratados internacionais, não se 
pode negar que o § 3.º conferiu uma faculdade ao Congresso Nacional. Ademais, o 
entendimento em prol da compulsoriedade da aprovação por quórum qualificado representaria 
uma barreira à incorporação de tratados de direitos humanos, piorando a realidade que existia 
antes da EC n. 45/2004. 

Portanto, aparentemente, estaria correta a primeira corrente interpretativa, segundo 
a qual existem dois ritos que podem ser seguidos pelo Congresso Nacional na aprovação de 
tratados de direitos humanos: 1) aprovação por maioria de votos, presente a maioria absoluta 
de seus membros de cada Casa, conforme art. 49, I, c/c art. 47, ambos da CRFB; e 2) aprovação, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros de cada Casa, nos termos 
do art. 5.º, § 3.º, da CRFB. 

Se dessa forma entendermos, surge outra questão: saber a quem pertence a definição 
do rito a ser adotado. Para André Ramos Tavares242, a iniciativa do rito especial será sempre do 
Presidente da República, pelo fato de deter ele competência privativa para celebração de 
tratados (art. 84, VIII, da CRFB), assim como a prerrogativa da iniciativa de emendas 
constitucionais (art. 60, II, da CRFB). 

Essa posição, entretanto, não pode prevalecer, pois seria o mesmo que submeter o 
Poder Legislativo ao talante do Poder Executivo, o que é vedado pelo art. 2.º da CRFB. 
Ademais, subtrairia do Congresso Nacional a prerrogativa de definir o rito mediante o qual 
deverá apreciará o tratado de direitos humanos, cuja aprovação depende exclusivamente dos 
votos de seus membros, conforme art. 49, I, da CRFB. 

Desse modo, o que pode efetivamente fazer o Presidente da República, como visto 
anteriormente, é sugerir, na Mensagem que envia ao Congresso, a aprovação do tratado com 
equivalência de emenda constitucional. Portanto, cabe unicamente ao Congresso a decisão de 

                                                 
242 TAVARES, André Ramos. Reforma do judiciário do Brasil pós-88: (des)estruturando a justiça. 
Comentários completos à emenda constitucional n. 45/04. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 45. 



141 
 

adotar um ou outro rito. Nesse mesmo sentido são as posições de André de Carvalho Ramos243, 
Ingo Wolfgang Sarlet244 e George Rodrigo Bandeira Galindo245. 

Entretanto, nosso entendimento diferencia-se dos demais doutrinadores e daquilo 
efetivamente ocorre hoje em relação à apreciação de tratados de direitos humanos no Congresso 
Nacional, há uma certa “hibridez” quanto à sistemática de apreciação de tratados de direitos 
humanos a partir da EC n. 45/2004. 

Pensamos que o § 3.º do art. 5.º da Constituição da República exige, 
inexoravelmente, que todo tratado de direitos humanos deva ser apreciado pelo Congresso 
Nacional, inicialmente, seguindo o rito especial, ou seja, nenhum tratado internacional dessa 
natureza pode ter seu processo de incorporação iniciado pelo rito ordinário do art. 49, I, da 
CRFB.  Isso significa dizer que, uma vez recebida a Mensagem do Presidente da República 
encaminhando o tratado para apreciação pelo Congresso Nacional, sua votação, em primeiro 
turno na Câmara dos Deputados, jamais poderá ser pelo processo simbólico do art. 185 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD)246, mas, sim, pelo processo nominal, nos 
termos do art. 186, I, do RICD247, já que se exige quórum especial. 

Tão somente quando não alcançado o quórum de três quintos dos votos dos 
Membros da Câmara dos Deputados, em qualquer dos turnos, é que o tratado internacional de 
                                                 
243 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 204. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 399. 
244 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados internacionais em 
matéria de direitos humanos. In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras complementares de Constitucional – 
direitos humanos e direitos fundamentais. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2010, p. 79-
85. 
245 Observação enviada a Ingo Wolfgang Sarlet em correspondência eletrônica, conforme nota de Rodapé n. 23 
(ver SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre os direitos fundamentais e os tratados internacionais em 
matéria de direitos humanos. In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras complementares de Constitucional – 
direitos humanos e direitos fundamentais. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2010, p. 79-
85.). 
246 Art. 185/RICD. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das proposições em geral, o Presidente, 
ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará 
o resultado manifesto dos votos. § 1º Havendo votação divergente, o Presidente consultará o Plenário se há dúvida 
quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação. 
§ 2º Nenhuma questão de ordem, reclamação ou qualquer outra intervenção será aceita pela Mesa antes de ouvido 
Plenário sobre eventual pedido de verificação. § 3º Se seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes que 
representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do sistema nominal. § 4º 
Havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do decurso de uma hora da proclamação do resultado, 
só será permitida nova verificação por deliberação do Plenário, a requerimento de um décimo dos Deputados, ou 
de Líderes que representem esse número. § 5º Ocorrendo requerimento de verificação de votação, se for notória a 
ausência de quórum no Plenário, o Presidente poderá, desde logo, determinar a votação pelo processo nominal. 
247 Art. 186/RICD. O processo nominal será utilizado: I - nos casos em que seja exigido quorum especial de 
votação; II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado; III - quando houver pedido de 
verificação de votação, respeitado o que prescreve o § 4º do artigo anterior; IV - nos demais casos expressos neste 
Regimento. § 1º O requerimento verbal não admitirá votação nominal. § 2º Quando algum Deputado requerer 
votação nominal e a Câmara não a conceder, será vedado requerê-la novamente para a mesma proposição, ou para 
as que lhe forem acessórias. 
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direitos humanos passaria a ser apreciado, imediatamente, em conformidade com o rito 
ordinário (art. 49, I, da CRFB). Esse procedimento se repetiria no Senado Federal, desde que o 
tratado ali chegasse com a aprovação qualificada da Câmara, o que obrigaria o Senado a lhe dar 
tramitação com equivalência a emenda constitucional, pois assim aprovada na Primeira Casa 
do Congresso; do contrário, havendo sido aprovado pelo quórum ordinário, estaria o Senado 
vinculado a tal decisão, devendo seguir, pois, o rito comum.  

Ressalte-se, por oportuno, que a vinculação do Senado à decisão da Câmara dos 
Deputados diz respeito tão somente à formalidade da votação inicial, vez que, mesmo aprovada 
com equivalência emenda constitucional pela Câmara dos Deputados, pode o Senado rejeitar 
sua incorporação, ou aprová-la, com ou sem equivalência a emenda constitucional. 

Desse modo, haveria uma hibridez na ritualística da aprovação dos tratados de 
direitos humanos a partir da EC n. 45/2004, sendo compulsório que o trâmite inicial ocorra, na 
Câmara dos Deputados, sob o rito de apreciação de emenda constitucional, devendo assim 
continuar, até que, em votação em Plenário, seja na Casa de origem, seja no Senado, não alcance 
o tratado, em qualquer dos turnos, os três quintos de seus Membros. 

Em síntese, podemos afirmar que há dois ritos de aprovação para os tratados de 
direitos humanos, à escolha exclusiva do Congresso Nacional: o rito ordinário (aprovação por 
maioria simples em turno único de votação em cada Casa) ou rito especial de emendas 
constitucionais (aprovação, em dois turnos, por três quintos dos membros de cada Casa). 
Todavia, o art. 5.º, § 3.º, da CRFB impõe que qualquer tratado de direitos humanos siga, pelo 
menos até o primeiro turno de votação na Câmara Federal, o trâmite definido para a aprovação 
de emendas à Constituição, ficando a escolha vinculada à votação em plenário. 

 
 

3.2.3 A hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos 
 

A possibilidade de os tratados de direitos humanos serem aprovados, pelo 
Congresso Nacional, tanto pelo rito ordinário como pelo rito especial ocasiona outra polêmica 
na doutrina e na jurisprudência: a definição do nível hierárquico dos tratados internacionais de 
direitos humanos na pirâmide normativa brasileira. Em mais de uma vez248, após da EC n. 
45/2004, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se manifestar sobre o assunto, tendo 
prevalecido a tese de que apenas os tratados aprovados pelo rito do § 3.º do art. 5.º possuiriam 
                                                 
248 HC 97.256, o RE 466.343 e o RE 349.703. 
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status constitucional, enquanto os demais, aprovados pelo procedimento ordinário, estariam no 
âmbito da supralegalidade, abaixo da Constituição.  

Todavia, essa é apenas umas das teses que despontam no que se refere à hierarquia 
normativa desses tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Na doutrina, é possível encontrar 
outros quatro posicionamentos sobre o assunto: 1) os que pugnam pela supraconstitucionalidade 
de todos os tratados de direitos humanos, independentemente do rito de sua aprovação pelo 
Congresso; 2) aqueles que advogam a hierarquia constitucional, formal e material, dessas 
normas, independentemente da inovação trazida pela EC n. 45/2004; 3) os que entendem que 
os tratados de direitos humanos só serão normas formais e materialmente constitucionais, se o 
Decreto Legislativo que as referendar for aprovado com quórum qualificado, ficando os demais 
no nível da legislação ordinária; 4) os que sustentam serem todos os tratados de direitos 
humanos, independentemente do rito de aprovação congressual, normas materialmente 
constitucionais, embora somente as que passarem pelo novo quórum de aprovação sejam, 
também, formalmente constitucionais.  

 
 

3.2.3.1 A tese da supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos 
 

Há doutrinadores que advogam o status supraconstitucional dos tratados 
internacionais de direitos humanos. Com efeito, a Convenção de Havana sobre Tratados, de 
20.02.1928, e a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 23.05.1969, possuem 
dispositivos que conduzem à compreensão de que os tratados incorporados se sobrepõem ao 
direito interno, ainda que seja o constitucional. 

Tendo em vista que o Brasil ratificou ambos os tratados, dúvidas não há sobre sua 
aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, o art. 11 da Convenção de 
Havana sobre Tratados, devidamente incorporada ao ordenamento brasileiro por meio do 
Decreto n. 18.956, de 22.10.1929, afirma que os tratados continuarão a produzir seus efeitos, 
ainda que se modifique a Constituição interna dos Estados contratantes. Também a Convenção 
de Viena sobre o Direito dos Tratados, incorporada em 14.12.2009 por meio do Decreto n. 
7.030, dispõe de forma similar ao afirmar que não pode o Estado invocar as disposições de seu 
direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado.  
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Gilmar Mendes249 sustenta que tal corrente professa que alguns ou todos os tratados 
de direitos humanos estariam acima da constituição caso de consagrarem normas mais benéficas 
e cita Celso D. de Albuquerque Mello como defensor dessa corrente. O internacionalista 
também é citado por Valerio de Oliveira Mazzuoli250, por haver defendido cientificamente a 
supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos, usando como fundamento a 
principiologia internacional da força expansiva dos direitos humanos e a sua caracterização 
como normas de jus cogens internacional. 

De fato, a força irradiante do Direito Internacional dos Direitos Humanos sobre os 
ordenamentos jurídicos nacionais, tendo o princípio da dignidade humana como valor fonte e 
vetor interpretativo conduziria à supremacia dos tratados de direitos humanos sobre as 
Constituições.  

Antonio Augusto Cançado Trindade251 rechaça a divisão rígida entre Direito 
Internacional e Direito Constitucional, dizendo não mais se justificar que eles continuem sendo 
abordados de forma estanque ou compartimentalizada. Com efeito, essa concepção tradicional 
que vê a existência de dois sistemas de normas diferentes, isolados um do outro, porquanto 
apoiados em normas fundamentais diferentes, opõe-se à tendência do desaparecimento dessa 
linha divisória entre direito internacional e a ordem jurídica do Estado singular, do qual 
emergiria uma comunidade universal de Direito mundial, segundo Hans Kelsen252.  

Parece ser essa tendência à chamada “constitucionalização do Direito 
Internacional” de que fala Paulo Bonavides253, ao afirmar que ela se manifesta pela inspiração 
que a ordem constitucional representa para aos internacionalistas, imbuídos da ideia de 
implantação de uma comunidade universal de Estados, devidamente institucionalizada. 

A linha divisória de que fala Hans Kelsen parece estar, de fato, desaparecendo, em 
virtude da constitucionalização do Direito Internacional, pelo menos quando se trata de direitos 
humanos internacionalmente consagrados por meio de tratados e convenções. Nesse diapasão, 
o art. 5.º, § 2.º, da Constituição da República seria o elo do Direito Constitucional com o 
ordenamento internacional para a proteção dos direitos humanos. 
                                                 
249 MENDES, Gilmar. A justiça constitucional dos contextos supranacionais. In: NEVES, Marcelo (Coord.). 
Transnacionalidade do direito: novas perspectivas dos conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2010, p. 274. 
250 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3. ed. rev. atual. 
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 37. 
251 Apud BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos 
fundamentais. São Paulo: Método, 2008, p. 215. 
252 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução de João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. p. 364. 
253 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 47-48. 
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Tal ligação também é encontrada em várias Constituições, que já conferem 
explicitamente supremacia a tratados de direitos humanos sobre a própria Lei Fundamental, 
como é o caso da Constituição argentina, nos termos vistos acima, e das constituições 
colombiana e da guatemalteca, lembradas por Artur Cortez Bonifácio254.  

 
 

3.2.3.2 A tese da constitucionalidade material e formal dos tratados de direitos humanos 
incorporados antes da EC n. 45/2004 
  

Não indo tão longe como quanto Celso D. de Albuquerque Mello, Flávia 
Piovesan255, com base nessa chamada cláusula de abertura do § 2.º do art. 5.º da Constituição 
brasileira, sustenta a constitucionalidade material de todos os tratados de direitos humanos, 
independentemente de terem eles ingressado no ordenamento jurídico brasileiro por votação 
simples ou qualificada, seja antes ou depois da EC n. 45/2004. Aqueles tratados incorporados 
antes da inclusão do § 3.º também seriam formalmente constitucionais; porém, os tratados 
aprovados a partir da promulgação da citada emenda somente serão formalmente 
constitucionais se passarem pelo quórum qualificado. 

Salienta a professora serem quatro os argumentos a sustentar sua tese: 1) a 
interpretação sistemática da Constituição, tendo em vista que o § 3.º não revogou o 2.º do art. 
5.º; 2) a lógica e a racionalidade material que orientam os processos interpretativos dos direitos 
humanos; 3) a necessidade de não firmar anacronismos interpretativos da ordem jurídica; e 4) 
a teoria geral da recepção de normas do sistema jurídico brasileiro. 

Ora, realmente não há fundamento para afirmar que o § 3.º tenha revogado o § 2.º 
do art. 5.º da Constituição. A intenção da inclusão implementada pelo EC n. 45/2004, conforme 
analisado antes, era a de reforçar a ideia de constitucionalização de direitos humanos não 
explicitamente inseridos no Texto Constitucional, dando uma clarividência ao nível hierárquico 
dos tratados e convenções de direitos humanos aprovados por quórum qualificado. Esse 
entendimento é compartilhado por Celso Lafer256, para quem o novo dispositivo veio para dar 

                                                 
254 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. 
São Paulo: Método, 2008, p.190. 
255 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e atual. São 
Paulo, Saraiva, 2015, p. 139. 
256 Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 129. 
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interpretação ao art. 5.º, § 2.º, da CRFB e encerrar as controvérsias jurisprudenciais e 
doutrinárias sobre ele. 

Haveria em favor dessa tese, também, o primado da substância sobre a forma. Vale 
dizer, os tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro 
aprovados com quórum de lei ordinária, a teor do § 1.º do art. 5.º, devem ser assimilados como 
normas de hierarquia constitucional. Desse modo, a relevância superior do conteúdo material 
desses tratados é que deve orientar os processos interpretativos, não podendo a forma constituir 
óbice à sua natureza constitucional. 

Ademais, estar-se-ia diante de verdadeiro anacronismo interpretativo da ordem 
jurídica sustentar que os tratados de direitos humanos já ratificados fossem assimilados como 
lei ordinária, enquanto os demais adquirissem hierarquia constitucional exclusivamente em 
virtude de seu quórum de aprovação.  

Além desse aspecto, reforça os argumentos dessa tese o fato de a teoria geral da 
recepção de normas do sistema jurídico brasileiro conformar as leis editadas sob a égide do 
ordenamento anterior à realidade imposta pela Constituição de 1988, como é o caso do Código 
Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), aprovado com lei ordinária e recepcionado como lei 
complementar, nos termos do art. 146 da CRFB. 

 
 

3.2.3.3 A tese da legalidade dos tratados de direitos humanos incorporados pelo rito ordinário 
 
Até o advento da EC n. 45/2004, que introduziu o § 3.º ao art. 5.º da CRFB, os 

tratados internacionais, não importando se de direitos humanos ou não, eram aprovados, pelo 
Congresso Nacional, por simples maioria de votos e em turno único, e posteriormente 
submetido à ratificação e edição de decreto de promulgação pelo Presidente da República. Em 
virtude disso, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins257 afirmam que os tratados internacionais 
tinham posição hierárquica idêntica à das leis ordinárias, estando no plano da legalidade, 
porquanto sua forma de aprovação era a mesma aplicada à legislação ordinária.  

Entendem esses doutrinadores que, se a lei ordinária segue a mesma forma de 
criação dos tratados, poderiam eles sofrer modificações pela edição de uma lei ordinária 

                                                 
257 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 33. 
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posterior, por se tratar de típica situação de paralelismo nas formas de criação do direito, ou 
seja, em sua concepção, “quem fez pode desfazer”258. 

Com efeito, não existia qualquer disposição constitucional em contrário acerca da 
aprovação dos tratados internacionais, assim como ainda ocorre com as leis ordinárias, de modo 
que as deliberações de cada Casa e de suas Comissões, para aprovação dos instrumentos 
internacionais, eram tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus 
membros, nos termos do art. 47 da CRFB. Nem por deixava de haver doutrinadores que 
defendiam a natureza constitucional dos tratados de direitos humanos. 

Um desses doutrinadores era José Afonso da Silva259, que, todavia, passou a 
entender que, a partir da EC n. 45/2004, somente os tratados aprovados pela nova sistemática 
serão normas constitucionais formais. Apesar que declarar que mesmo os tratados de direitos 
humanos não aprovados com quórum qualificado sejam sempre materialmente constitucionais, 
José Afonso da Silva, estranhamente, defende sua legalidade hierárquica dessas normas.  

Outro argumento que se coloca em favor da paridade normativa entre tratados 
internacionais de direitos humanos aprovados por rito diverso no art. 5.º, § 3.º, da CRFB é o de 
que, diferentemente do que fez o constituinte alemão, a Constituição brasileira não traz um 
dispositivo específico sobre a relação hierárquica entre leis e tratados internacionais260. Por isso, 
a resposta adviria da interpretação sistemática dos art. 102, III, “b” e art. 105, III, “a”, da 
Constituição, tendo em vista a possibilidade de aviar recurso extraordinário, para o STF, em 
caso de decisão que declare a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou de recurso 
especial para o STJ, se a decisão contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 

 
 

3.2.3.4 A tese da supralegalidade dos tratados de direitos humanos incorporados pelo rito 
ordinário 

 
Após refutar os posicionamentos acima mencionados, a tese da supralegalidade 

dos tratados de direitos humanos incorporados pelo rito ordinário foi a consagrada pelo 
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 466.343/SP, em superação à tese da paridade 

                                                 
258 Idem. 
259 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
2009, p.183. 
260 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 34. 
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normativa com a legislação interna, que vinha sendo adotada desde o julgamento do RE 
80.004/SE, em 01.06.1977. 

Na oportunidade, discutia-se a prisão civil por dívida nos contratos de alienação 
fiduciária em garantia, tendo chegado o Plenário a decidir o mérito, em 03.12.2008, no sentido 
de que tratados internacionais de direitos humanos devem ser considerados numa posição 
intermediária, que lhes permita qualificá-los como normas superiores às leis internas em geral, 
mas ainda subordinados à Constituição. Os chamados tratados comuns, todavia, permanecem 
no plano da legalidade para o Supremo Tribunal Federal, o que foi seguido, também, no 
julgamento do HC n. 87.585/TO. 

Quando do julgamento do RE n. 466.343/SP, refutou-se o entendimento da 
supraconstitucionalidade, em virtude de o Estado brasileiro estar fundado em um sistema regido 
pela supremacia formal e material da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico, o que 
está em consonância com a doutrina Francisco Rezek261, para quem a prevalência das normas 
de jus cogens em face do direito nacional do Estado soberano não passaria de uma proposição 
doutrinária, não havendo, no direito internacional positivo, norma que assegure tal primado. 
Nesse diapasão, acrescenta o professor, as leis fundamentais de cada Estado colocam-se, ainda 
hoje, no vértice da pirâmide normativa, visando ao ideal de segurança e estabilidade da ordem 
jurídica, sendo corrente a preservação da Lei Fundamental do Estado em confronto com a 
norma pacta sunt servanda. 

Também a vertente que advoga a constitucionalidade dos tratados de direitos 
humanos incorporados por modo diverso daquele descrito no § 3.º do art. 5.º da Constituição 
foi afastada. No voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes argumentou que, apesar de ser 
interessante a tese, a discussão nesse sentido teria sido, de certo modo, esvaziada pelo advento 
da EC n. 45/2004. Para ele, a atual normativa é uma declaração eloquente de que os tratados 
aprovados pelo rito ordinário não poderiam ser comparados às normas constitucionais. 

Por outro lado, a mudança no Texto Constitucional também demonstraria o 
equívoco da tese da legalidade, dada a abertura cada vez maior do Estado para as ordens 
jurídicas supranacionais na proteção de direitos humanos, tornando a jurisprudência do STF, 
consubstanciada no RE 80.004/SE, defasada. Assim, invocando o direito comparado, para 
demonstrar que constituições estrangeiras já conferem uma posição diferenciada aos tratados 
de direitos humanos; disposições de nossa Constituição, que determinam a busca da integração 
com a América Latina para formação de uma comunidade latino-americana de nações 
                                                 
261 REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 11. ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 96-97. 
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(Parágrafo único do art. 4.º), a existência de cláusula de abertura ao Direito Internacional para 
ampliação de direitos e garantias fundamentais (§ 2.º do art. 5.º), além das novas disposições 
incluídas por meio da EC n. 45/2004 (§§ 3.º e 4.º do art. 5.º), entendeu o STF que a tese da 
legalidade dos tratados de direitos humanos era anacrônica. 

Em vista desses argumentos, entendeu o STF que a Constituição possui supremacia 
sobre os tratados de direitos humanos, mas esses possuem um caráter especial, de modo que 
teriam o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa 
infraconstitucional com eles conflitante, ainda que incorporados pelo procedimento comum. 
Portanto, para o Excelso Supremo, somente os tratados de direitos humanos que forem 
aprovados com quórum qualificado possuem hierarquia constitucional, ficando os demais no 
âmbito da supralegalidade. 

 
 

3.2.3.5 A crítica à posição do STF e a tese da constitucionalidade apenas material dos tratados 
de direitos humanos incorporados pelo rito ordinário 

 
Críticas à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no que tange à hierarquia 

normativa dos tratados de direitos humanos não faltam. Artur Cortez Bonifácio262 defende que 
não há como negar a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos incorporados 
ao nosso ordenamento jurídico, devido à recepção formal e material promovida pelo art. 5.º, § 
2.º, e demais disposições conexas. Já Valerio de Oliveira Mazzuoli263 afirma que, mesmo tendo 
o STF evoluído no seu posicionamento, pecou por criar uma “duplicidade de regimes jurídicos” 
para uma categoria de tratados que possuem o mesmo fundamento ético. 

                                                 
262 Conforme leciona Artur Cortez BONIFÁCIO sobre a posição do STF em relação aos tratados e as normas 
infraconstitucionais: “Concluindo, do conjunto dos tratados internacionais, quando a matéria se referir aos direitos 
humanos, a Constituição brasileira revela cristalina opção pela política internacional de proteção de normas as 
quais assegurem a dignidade da pessoa humana. Assim, a incorporação dos tratados de direitos humanos como 
norma de direito fundamental, de acordo com a recepção formal e material promovida pelo art. 5.º, § 2.º, e demais 
disposições conexas, é uma realidade constitucional viva e reflete uma diretriz universal de salvaguarda dos 
direitos fundamentais contra os excessos do mundo globalizado e das hegemonias econômicas, como vem sendo 
reconhecido na grande maioria das Constituições contemporâneas. Antes de falar em hierarquia subordinante à 
Constituição, postula-se a harmonia entre os sistemas em favor da realização dos direitos fundamentais. Significa 
cumprir a Constituição e os acordos internacionais, porque um Estado não pode invocar o direito interno para 
descumprir um Tratado Internacional, ainda mais quando a matéria envolver valores e direitos fundamentais (art. 
27 da Convenção de Viena).” (BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção 
dos direitos fundamentais. São Paulo: Método, 2008, p. 216.). 
263 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 
399. 
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É preciso ressaltar, no entanto, que a posição estabelecida no RE n. 466.343/SP não 
é, de todo, uma novidade na jurisprudência do Supremo, podendo ser até considerada uma 
“volta às origens”. Isso porque, desde a primeira década do século XX, o STF se inclinava para 
a superioridade hierárquica dos tratados internacionais sobre a legislação interna. Com efeito, 
a evolução da jurisprudência do STF demonstra que a Corte adotava a teoria monista com 
primazia do Direito Internacional sobre a legislação interna.  

Lembra Patrícia Henriques Ribeiro264 que o STF, já em 1905, entendia que não 
poderia deixar de constatar a superioridade hierárquica dos tratados em face da lei interna, dada 
a norma pacta sunt servanda, o que ficou claro no julgamento da Extradição n. 07, de 1913, em 
que o Pretório Excelso reconheceu a prevalência, sobre a Lei n. 2.416/1911, de tratado 
celebrado com a Alemanha. Nesse julgamento, ressalta a autora, o STF corroborou o 
posicionamento no sentido que um tratado não é revogado por lei posterior que lhe seja 
contrária. 

Ainda nas décadas de 1940 e 1950, permanecia vigente o entendimento do STF 
acerca da superioridade hierárquica dos tratados internacionais sobre a legislação interna. Em 
1943, quando em discussão o conflito entre lei brasileira e um tratado de comércio e navegação 
entre o Brasil e o Uruguai, celebrado em 1933 (Decreto n. 23.710/1934), afirmou-se a 
prevalência do tratado que dispunha sobre isenção de direitos aduaneiros sobre certos produtos 
importados (Apelação Cível n. 7.872/RS, de 11.10.1946, tendo por relator o Ministro 
Philadelpho Azevedo). 

Em 1951, uma vez mais o STF se via diante de questão alfandegária em que se 
discutia o conflito entre a legislação pátria e um tratado de comércio firmado com os Estados 
Unidos (Decreto n. 542/1935), tendo restado decidido que tratado revoga leis anteriores que lhe 
fossem contrárias, mas não poderia ser revogado por leis posteriores (Apelação Cível 9.587, de 
21.08.1951, da relatoria do Ministro Lafayette de Andrada).  

Mudanças nesse entendimento começam a surgir no final dos anos de 1960 e início 
dos anos 1970, quando a tese da paridade com a legislação ordinária ganhou fôlego (Conflito 
de Jurisdição n. 4.663/1968, relator Ministro Eloy da Rocha; e Recurso Extraordinário n. 
71.154, de 04.08.1971, cujo relator foi o Ministro Oswaldo Trigueiro). Finalmente, em 
01.06.1977, julgamento do RE 80.004/SE, tendo por relator o Ministro Xavier de Albuquerque, 
a Suprema Corte passou a reconhecer uma relação de paridade entre os tratados internacionais 

                                                 
264 RIBEIRO, Patrícia Henriques. As relações entre o direito internacional e o direito interno: conflito entre o 
ordenamento brasileiro e normas do Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 147-148. 



151 
 

e as leis internas, o que perdurou até muito recentemente. Maria Lúcia Lencastre Ursaia265 
considera que, a partir desse acórdão, Pretório Excelso passou a consagrar a adotar a teoria 
monista moderada.  

Interessante observar que a mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal, 
da prevalência do Direito Internacional para a paridade normativa, teve início durante os anos 
da ditadura milita e perdurou até por volta do ano 2000, quando o Ministro Sepúlveda Pertence 
proferiu seu voto no RHC 79.785/RJ, em que entendeu pela possibilidade de considerar os 
tratados de direitos humanos, e apenas eles, como normas supralegais.  

Valerio de Oliveira Mazzuoli266 considera que o voto do Ministro Sepúlveda 
Pertence no RHC n. 79.785/RJ e o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 466.343/SP 
demonstram avanço na jurisprudência do Supremo, dada a paridade normativa com a legislação 
ordinária que vigia até então. 

Todavia, divergindo de todas as correntes anteriores, Valerio de Oliveira 
Mazzuoli267 adverte que o tratado de direitos humanos, por integrar o núcleo material do bloco 
de constitucionalidade, por força do art. 5.º, § 2.º, da CRFB, não pode, em hipótese alguma, ter 
valor de lei ordinária. Porém, também não concebe que, à míngua da aprovação por quórum 
qualificado, possam os tratados de direitos humanos deterem a condição de normas 
constitucionais formais. Para ele, não há que se confundir “norma com status constitucional” 
com aquela “equivalente a emenda constitucional”: as primeiras seriam apenas materialmente 
constitucionais, enquanto as segundas integrariam os núcleos material e formal da Constituição 
da República. Ademais, para ele, o termo “equivalência” demonstra que as emendas 
constitucionais e os tratados de direitos humanos não são a mesma coisa.  

Noutro giro, os tratados comuns estariam abaixo da Constituição e dos tratados de 
direitos humanos, mas acima das leis, o que daria a eles um status supralegal. Essa posição dos 
tratados comuns estaria fundada no antes mencionado art. 27 da Convenção de Viena sobre o 
direito dos Tratados de 1969 e, também, do art. 98 do Código Tributário Nacional, que dispõe 
que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária 
interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha. Assim, falar que os tratados de direitos 

                                                 
265 URSAIA, Maria Lúcia Lencastre. Vigência e eficácia da norma convencional na ordem jurídica brasileira. 
Revista CEJ, Brasília, n. 20, p. 99-104, jan./mar. 2003, p. 101. Disponível em: < 
www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/download/527/708>. Acesso em: 06 dez. 2015. 
266 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3. ed. rev. atual. 
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 73-76. 
267 Idem. 
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humanos possuiriam nível supralegal seria igualá-los aos temais tratados, o que seria um 
equívoco. 

Em virtude do exposto, adotamos, neste trabalho, o entendimento esposado por 
Valerio de Oliveira Mazzuoli de que todos os tratados internacionais de direitos humanos são 
normas materialmente constitucionais, sendo formalmente constitucionais apenas aquelas que 
tenham sido aprovadas pelo quórum qualificado no art. 5.º, § 3.º, da Constituição da República.  

  
 

3.3 O EQUIVOCADO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DAS CONVENÇÕES DA OIT  
 
Conforme visto anteriormente, as Convenções da OIT são tratados internacionais 

classificados como “bifásicos”, ou seja, possuem duas fases internacionalmente distintas: a 
celebração (adoção) e a ratificação (engajamento). Entre essas duas etapas, no entanto, há o 
procedimento interno dos Estados-Membros para submissão da Convenção à autoridade 
competente a fim de transformá-la em lei ou tomar outras medidas, nos termos do art. 19.5, “b” 
da COIT.  

Em conformidade com o art. 84, VIII, da Constituição da República, compete 
privativamente ao Presidente da República a celebração de tratados, convenções e atos 
internacionais, os quais ficam sujeitos à posterior apreciação do Congresso Nacional (art. 49, I, 
da CRFB). 

A primeira ressalva que se faz ao dispositivo em relação às Convenções da OIT diz 
respeito ao verbo “celebrar”. Conforme visto quando estudamos o conceito de tratado 
internacional de direitos humanos, rememorando a lição de Valerio de Oliveira Mazzuoli268, 
“celebrar” é o mesmo que “concluir”, ou seja, “negociar e assinar” um acordo internacional. 
Porém, há de se relembrar que as Convenções são assinadas Presidente da Conferência e pelo 
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, razão pela qual não se pode dizer que 
o Presidente da República as celebre. 

Entretanto, não se pode negar a participação do Presidente da República na 
formação de vontade da Organização, uma vez que é ele o responsável, em última análise, por 
acreditar os delegados do governo brasileiro junto à OIT, por força do disposto no art. 84, VII, 
da Constituição da República, que confere a ele a competência de acreditar representantes 

                                                 
268 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
50. 
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diplomáticos e manter relações com Estados estrangeiros, o que pode ser estendido às pessoas 
de direito internacional público em geral. 

Evidentemente, a postura dos delegados do governo brasileiro não tem o poder de 
frustrar a aprovação de uma Convenção no seio da OIT, eis que o critério de aprovação é aquele 
constante no art. 19 da COIT, isto é, a obtenção de dois terços dos votos dos delegados presentes 
à sessão. 

Portanto, ainda que não celebre Convenção da OIT e que seja contrário a ela, uma 
vez adotada pela Organização, o Presidente da República está obrigado a submetê-la à 
apreciação do Congresso Nacional, por força do já mencionado art. 19.5, “b” da COIT. Desse 
modo, é imprescindível compreender a processualística de inserção das Convenções da OIT no 
Direito brasileiro, sejam elas consideradas tratados comuns ou de direitos humanos.  

Esse processo de internalização das Convenções é regido pelo direito doméstico, 
vale dizer, no caso brasileiro, pelo Direito Constitucional. Portanto, tendo em vista que algumas 
Convenções da OIT podem ser consideradas tratados comuns, enquanto outras são classificadas 
como tratados de direitos humanos, torna-se necessário entender a processualística que envolve 
a incorporação dessas duas espécies de tratados.  

 
 

3.3.1 A processualística das Convenções comuns 
 
Conforme visto anteriormente, ao ser adotada uma Convenção Internacional do 

Trabalho pela OIT, o Diretor-geral da RIT entregará uma cópia autenticada da norma a cada 
um dos Estados-Membros, consoante dispõe o art. 19, § 4.º, da COIT, ficando o Estado-
Membro obrigado a submetê-la à autoridade ou às autoridades com competências na matéria, 
tendo em vista transformá-la em lei ou tomar outras medidas, por força do art. 19, § 5.º, “b”, da 
COIT. No entanto, a processualística interna para aprovação das Convenções da OIT, sejam 
elas comuns ou de direitos humanos, é regida pela Constituição da República. 

Assim, sendo do Congresso Nacional a competência para resolver definitivamente 
sobre tratados (art. 49, I, da CRFB), cabe ao Presidente da República submeter, nos termos do 
art. 84, VII, da Constituição, as Convenções da OIT à apreciação do Congresso. Para tanto, é 
enviada Mensagem Presidencial, devidamente acompanhada de uma Exposição de Motivos, 
explicando os interesses do Estado brasileiro em aderir à norma internacional, bem como uma 
versão oficial da Convenção em língua portuguesa. 
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A Mensagem ao Congresso Nacional é minutada pelo Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), tendo em vista ser sua missão auxiliar o Presidente da República na 
formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução, manter relações diplomáticas 
com organizações internacionais e promover os interesses do Estado, entre outras coisas, 
conforme estabelece do art. 76 da CRFB c/c art. 1.º, Parágrafo único, do Anexo I do Decreto n.  
7.304, de 22.09.2010.  

A atuação do Ministério das Relações Exteriores é de grande importância na 
formação da posição do Poder Executivo em relação à fundamentalidade da incorporação da 
Convenção para o Brasil, pois é quando são feitas análises sobre a classificação do tratado e de 
sua adequação ao ordenamento brasileiro. Embora possua essa relevância na construção do 
entendimento do Poder Executivo e na indicação de rumo para o Poder Legislativo, 
infelizmente, esse é um momento pouco explorado pela doutrina especializada269. 

Desde 27.10.1999, quando foi expedido foi expedido o Aviso n. 1872, pelo 
Gabinete da Casa Civil da Presidência da República, todos os atos internacionais celebrados 
pelo Brasil devem ser objeto de parecer da Consultoria Jurídica (CJ) do MRE, ficando as 
Convenções da OIT também incluídas, não obstante a ressalva antes feita em relação à 
celebração.  

No âmbito do MRE, é o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações 
Exteriores (RISE), aprovado pela Portaria Ministerial n. 212, de 30.04.2008, a norma que 
regulamenta a tramitação interna dos tratados internacionais. Em conformidade com o art. 23 
do RISE, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores compreende, entre outros setores, Divisões 
com competências materiais, as quais são responsáveis pelas minutas de Exposição de Motivos 
e de Mensagem que o Presidente da República envia ao Congresso Nacional. 

Nesse sentido, compete à Divisão de Atos Internacionais (DAI), entre outras coisas, 
opinar sobre a processualística e a forma dos atos internacionais celebrados pelo Brasil, nos 
termos do art. 129 do RISE. No caso das Convenções da OIT, outra Divisão importante é a de 
Temas Sociais (DTS), que tem competência para questões ligadas ao trabalho, de acordo com 
o art. 49 do RISE. 

Desse modo, essas Divisões ficam incumbidas de minutar a Exposição de Motivos 
(EM) e a Mensagem Presidencial (MSC). Na Exposição de Motivos, são explicadas as razões 
que levaram à adoção da Convenção pela OIT e a posição do governo brasileiro quanto à adesão 

                                                 
269 Ver MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, 
p. 431. 
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ao tratado. Ademais, como a Convenção não é redigida em português, deverá a Exposição de 
Motivos se fazer acompanhar, obrigatoriamente, de tradução do texto oficial do Ato.  

Minutadas a Exposição de Motivos e a Mensagem por essas Divisões, o Ministro 
das Relações Exteriores, na condição de auxiliar do Presidente da República (art. 76 da CRFB), 
as subscreve e solicita que o Presidente da República submeta o tratado ao Congresso Nacional.  

 Por óbvio, esse procedimento não pode ser entendido como vinculante para o 
Presidente da República, uma vez que pode discordar do teor e modificar o conteúdo a ser 
enviado ao Congresso. Porém, não se pode negar sua importância para a construção do 
entendimento brasileiro acerca da incorporação de uma Convenção, tendo em vista que é a 
primeira análise técnica e política feita pelo Brasil. 

Uma vez aprovada a Exposição de Motivos e assinada a Mensagem Presidencial, 
tais documentos são encaminhados para exame e aprovação do Congresso Nacional, juntamente 
com a versão em português da Convenção. No Congresso, iniciam-se a discussão e a votação 
na Câmara dos Deputados, a teor do art. 64, caput, da CRFB, já que a iniciativa parte sempre 
do Presidente da República. 

Nessa primeira Casa Legislativa, o processo tramitará em consonância com o 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). Logo, recebida a Mensagem, a Mesa 
Diretora da Câmara envia a proposição para ser apreciada, em regime de prioridade (art. 151, 
II, “a”, do RICD), pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (art. 32, XV, 
“c”, do RICD), que emite parecer e, se entender pela aprovação, formula o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDC).  

Antes da deliberação pelo Plenário, o Projeto de Decreto Legislativo passará, caso 
necessário, por outras comissões temáticas, mas obrigatoriamente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. Nessa Comissão, serão examinados aspectos de 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, 
juntamente com as comissões técnicas, pronuncia-se sobre o seu mérito, quando for o caso (art. 
53, III, do RICD). A proposição entra em regime de urgência no Plenário, a partir de sua 
aprovação pelo órgão técnico específico, mediante Projeto de Decreto Legislativo (art. 151, I, 
“j”, do RICD).  

No Plenário, a votação pode ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou o 
nominal, ou, de outra forma, secreta, por meio do sistema eletrônico ou de cédulas, em 
conformidade com o art. 184 do RICD. Porém, dispõe o Parágrafo único desse artigo que, uma 
vez definido determinado processo de votação para uma proposição, não será admitido para ela 
requerimento de outro processo. 
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Para a apreciação das Convenções da OIT, o que se tem visto é a Câmara adotar o 
processo simbólico descrito no art. 185 do RICD, usado para as proposições em geral. Nesse 
tipo de votação, o Presidente convida os Deputados a favor da aprovação a permanecerem 
sentados e proclama o resultado manifesto dos votos, ficando a Convenção aprovada por 
maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, conforme art. 47 da CRFB e 
art. 183 do RICD, vale dizer, maioria relativa. 

Frise-se, por oportuno, que este processo de votação, adotado para os tratados 
comuns, não computa o número de votos e nem possibilita saber quais foram os deputados que 
votaram a favor ou contra, pois isso não fica registrado em qualquer lugar. 

Após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo é 
enviado ao Senado Federal, que somente dará tramitação a ele se estiver acompanhado de cópia 
autenticada do texto, em português, da respectiva convenção, bem como da Mensagem de 
encaminhamento e da Exposição de Motivos, consoante norma insculpida no art. 376, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF).  

No Senado, também será o Projeto remetido à respectiva Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, onde ficará sujeito a recebimento de emendas, devendo a 
Comissão emitir parecer, em quinze dias úteis, sobre o Projeto e as eventuais emendas 
apresentadas, como dispõe o art. 376, II e III, do RISF.  Entrará o Projeto de Decreto Legislativo 
na Ordem do Dia do Senado Federal quando publicados o parecer e as emendas e o avulso 
eletrônico, decorrido o interstício regimental (art. 376, IV, do RISF).  

Como no caso das Convenções da OIT não há prazo para o Estado-Membro se 
manifestar sobre elas, não incide a regra do art. 376, V c/c art. 172, II, “c”, do RISF, segundo a 
qual, sem o parecer e faltando dez dias, ou menos, para o término do prazo no qual o Brasil 
deva manifestar-se sobre os atos em apreço, entrariam os Projetos de Decretos Legislativos na 
Ordem do Dia. Portanto, diferentemente do que possa ocorrer com outros tratados, as 
Convenções da OIT somente são levadas a Plenário com o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional. 

Diferentemente do que ocorre na Câmara, no Senado Federal, não há 
obrigatoriedade para que o Projeto de Decreto Legislativo passe pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Todavia, deverá passar sempre pela Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, cujo parecer será apreciado pelo Senado quando de sua deliberação em 
Plenário.  

É possível, ainda, que o Presidente do Senado, ouvidas as lideranças, confira à 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional competência para apreciar, 
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terminativamente, a Convenção da OIT, nos termos do art. 91, § 1.º, I, do RISF. Nesse caso, a 
aprovação pela Comissão se dá por maioria de votos, presente a maioria dos membros da 
Comissão, que é composta por 19 senadores.  

Aprovada pela Comissão, a decisão terminativa é comunicada ao Presidente do 
Senado, que deve dar ciência ao Plenário e publicar no Diário do Senado Federal. Abre-se, 
então, prazo para interposição de recurso para que a matéria seja apreciada pelo Plenário do 
Senado. O recurso deve ser assinado por um décimo dos membros do Senado e dirigido ao 
Presidente da Casa, a quem cabe decidir. Caso entenda o Presidente pelo provimento do recurso, 
o Projeto de Decreto Legislativo vai à votação em Plenário, sendo necessária, para a aprovação, 
maioria de votos, presente a maioria absoluta, nos moldes do art. 47 da CRFB e art. 288, caput, 
do RISF. 

Também no Senado Federal, a votação ocorre pelo processo simbólico insculpido 
no art. 293 do RISF. Desse modo, os Senadores que aprovarem a matéria deverão permanecer 
sentados, levantando-se os que votarem pela rejeição. De forma idêntica ao que ocorre na 
Câmara dos Deputados, não se computa o número de votos e nem se possibilita saber quais 
foram os deputados que votaram a favor ou contra, pois não há registros da participação, já que 
a votação nominal somente ocorre nos casos em que seja exigido quórum especial de votação 
ou por deliberação do Plenário, consoante dispõe o art. 294 do RISF. 

Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo, seja pela Comissão ou pelo Plenário, o 
Presidente do Senado Federal, na condição de Presidente do Congresso Nacional, promulga o 
Decreto Legislativo (art. 57, § 5.º, da CRFB c/c art. 48, XXVIII, do RISF), o qual deverá ser 
publicado no Diário do Congresso Nacional.  

Em todo caso, o Projeto de Decreto Legislativo pode ser rejeitado pelo Congresso 
Nacional ou mesmo, aprovado com ressalvas. No primeiro caso, fica o Presidente da República 
impossibilitado de depositar o instrumento de adesão à Convenção da OIT. Já no segundo caso, 
dependerá do tipo de ressalva feita, uma vez que, em regra, não se admitem reservas à 
ratificação das Convenções da OIT.  

Porém, é possível a ratificação sob condição suspensiva, isto é, condicioná-la à 
concretização de determinados atos ou fato, podendo ser utilizada para proporcionar a aplicação 
de instrumento internacional à uma certa região ou, por exemplo, para aguardar que certos 
países também adiram a ela, conforme lição de Arnaldo Süssekind270. 

                                                 
270 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 228. 
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Uma vez aprovada pelo Poder Legislativo, com fundamento no Decreto Legislativo 
que materializa a aprovação, está o Presidente da República, na condição de Chefe do Estado 
brasileiro, autorizado a promover a ratificação do ato internacional, conforme norma insculpida 
no art. 84, VIII, da CRFB.  

Ressalte-se que, conforme leciona George Rodrigo Bandeira Galindo271, a 
ratificação é ato discricionário do Presidente da República, a quem cabe analisar a conveniência 
de o Brasil aderir, ou não, à Convenção da OIT. Somente se entender ser conveniente a 
ratificação, o Presidente da República, então, deposita o instrumento de adesão na Repartição 
Internacional do Trabalho. 

Após a ratificação, estando a convenção em vigor internacionalmente, é praxe 
constitucional brasileira o Presidente da República publicar um Decreto para dar conhecimento 
sobre o ato internacional e, a partir de sua publicação, passar a vigorar em território nacional. 

 
 

3.3.2 A processualística das Convenções de direitos humanos  
 
Em que pese o fato de algumas Convenções da OIT serem tratados comuns, a 

maioria delas são tratados de direitos humanos, o que impõe uma processualística de 
incorporação diferenciada, segundo a Constituição da República, especialmente após o advento 
do § 3.º do art. 5.º. Todavia, apesar da existência de dois Projetos de Resolução (PRC)272 para 
alterar o Regimento Interno da Câmara dos Deputados a fim de incluir regras distintas 
concernentes à tramitação dessas normas internacionais, nada ainda foi aprovado. 

Assim, nesses últimos 11 anos desde a promulgação da EC n. 45/2004, o Congresso 
Nacional jamais submeteu, ao rito especial, qualquer das seis Convenções da OIT já aprovadas 
e ratificadas. Portanto, a análise a seguir será pautada em outros tratados de direitos humanos 
já aprovados ou ainda em trâmite perante o Congresso, com as devidas apreciações em relação 
às normas da OIT.  

É preciso ter em mente, também, que muito do que já foi dito em relação aos 
tratados comuns será aproveitado aqui a fim de evitarmos as repetições desnecessárias, de modo 
que buscaremos fazer remissões à seção anterior.  
                                                 
271 GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados internacionais de direitos humanos e constituição 
brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 143 
272 PRC 12/2011 - “Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispondo sobre o rito de tramitação dos 
tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos”. PRC 45/2011 - “Acrescenta capítulo ao 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados para dispor sobre tramitação de tratado, acordo ou ato internacional”. 
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Os únicos tratados internacionais de direitos humanos aprovados, até o momento, 
com equivalência a emenda constitucional foram a Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo. No entanto, já tramita no Congresso a Convenção 
Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos 
Membros das suas Famílias. 

Inicialmente, cabe frisar que os tratados internacionais passam, em primeiro lugar, 
pelo Ministério das Relações Exteriores, onde algumas divisões ficam encarregadas de minutar 
a Exposição de Motivos e Mensagem enviada ao Congresso pelo Presidente da República, como 
já explicado anteriormente. No caso dos tratados de direitos humanos não é diferente.  

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, por exemplo, passaram pela Divisão de Temas Sociais (DTS) e pela Divisão de 
Assuntos Internacionais (DAI), onde foi minutada a Exposição de Motivos n. 00200 MRE-
DTS/DAI-STES/ONU, que acompanhou a Mensagem n. 711, de 26.09.2007. Na Exposição de 
Motivos, deixou-se claro que a Convenção era um tratado de direitos humanos e que o Poder 
Executivo tinha interesse em sua ratificação, sugerindo, inclusive, aprovação nos moldes do art. 
5.º, § 3.º, da CRFB, para lhe conferir equivalência a emenda constitucional. 

Também a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias recebeu a mesma opinião na EM n. 
00190 MRE–DTS/DNU/DDH/DAI-STES SHUM ONU, que acompanhou a Mensagem n. 696, 
de 13.12.2010. Na Exposição de Motivos, foi sugerido que ato devesse tramitar pelo rito 
especial, tendo em vista: a) tratar-se de convenção fundamental sobre direitos humanos; b) o 
exemplo bem-sucedido da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que 
seguiu o mencionado rito; e c) a necessidade de se garantir discussão parlamentar 
correspondente à importância do tema. Destaque-se que, nesse caso, a Convenção passou, 
também, pela Divisão de Direitos Humanos (DDH). 

Observe-se que, nesses dois casos, os tratados internacionais já chegaram ao 
Congresso Nacional com a indicação, por parte do Poder Executivo, de serem tratados de 
direitos humanos e com proposta de sua aprovação pelo rito especial. 

Assim, ao chegarem na Câmara dos Deputados, os tratados de direitos humanos são 
remetidos à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional ou, se versarem sobre 
matéria de competência de mais de três Comissões que devam se pronunciar quanto ao mérito, 
serão submetidos a uma Comissão Especial para emissão de Parecer, nos termos do inciso II do 
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art. 34 do RICD273. Isso significa que a Comissão Especial é criada, não pela possibilidade de 
equivalência do tratado a emenda constitucional, o que atrairia o disposto no inciso I do mesmo 
artigo, mas, em virtude da necessidade de pronunciamento de mais de três Comissões. 

A proposição entra em regime de urgência, a partir de sua aprovação pelo Comissão 
Especial, mediante Projeto de Decreto Legislativo (art. 151, I, “j”, do RICD). Diferentemente 
do que ocorre com os tratados comuns, a votação não poderá ser pelo processo simbólico do 
art. 185 do RICD, devendo seguir, obrigatoriamente, pelo processo nominal, nos termos do art. 
186, I, do RICD274, já que se exige quórum especial. 

Como ainda não foi regulamentado o procedimento a ser adotado para a votação do 
procedimento insculpido no art. 5.º, § 3.º, da CRFB, quando da apreciação da Convenção dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência, a Mesa da Câmara dos Deputados reiterou as Questões 
de Ordem n. 230/2007 e 276/2008, do Deputado Otávio Leite275, para definir que, somente na 
eventualidade de a aprovação alcançar o quórum de três quintos dos parlamentares, a matéria, 
a exemplo do que ocorre na votação de emendas constitucionais, será submetida ao segundo 
turno de votação, com interstício de cinco sessões, findos os quais será encaminhada ao Senado 
Federal.  

Portanto, independentemente da sinalização do Poder Executivo quanto ao desejo 
de ver aprovado um tratado com equivalência a emenda constitucional, é a Câmara dos 
Deputados quem dará o passo decisivo para aprovação como tal. Há, pelo menos, três 
momentos em que a Câmara pode deliberar sobre ser, ou não, a Convenção um tratado de 
direitos humanos: a) quando a Mesa Diretora define as Comissões que irão emitir Parecer; b) 
no Parecer emitido pela Comissão designada para tal fim; ou c) quando da votação em Plenário. 

                                                 
273 Art. 34/RICD. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: I - proposta de emenda à 
Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas 
nos Capítulos I e III, respectivamente, do Título VI; II - proposições que versarem matéria de competência de 
mais de três Comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do Presidente da Câmara, ou a 
requerimento de Líder ou de Presidente de Comissão interessada. § 1º Pelo menos metade dos membros titulares 
da Comissão Especial referida no inciso II será constituída por membros titulares das Comissões Permanentes que 
deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em causa. § 2º Caberá à Comissão Especial o exame de 
admissibilidade e do mérito da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas, observado o 
disposto no art. 49 e no § 1º do art. 24. 
274 Art. 186/RICD. O processo nominal será utilizado: I - nos casos em que seja exigido quorum especial de 
votação; II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado; III - quando houver pedido de 
verificação de votação, respeitado o que prescreve o § 4º do artigo anterior; IV - nos demais casos expressos neste 
Regimento. § 1º O requerimento verbal não admitirá votação nominal. § 2º Quando algum Deputado requerer 
votação nominal e a Câmara não a conceder, será vedado requerê-la novamente para a mesma proposição, ou para 
as que lhe forem acessórias. 
275 Art. 95/RICD. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação deste Regimento, na sua 
prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal. 
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Evidentemente, a Exposição de Motivos da Presidência da República não tem o 
condão de vincular o Congresso Nacional, devendo ser considerada mera sugestão de 
tramitação. Contudo, a prática tem demonstrado que a Câmara dos Deputados segue a indicação 
oriunda do Poder Executivo, o que confere relevância à minuta que é produzida pelo Ministério 
das Relações Exteriores. 

Uma vez que a Proposta de Decreto Legislativo tenha sido aprovada, em dois 
turnos, por três quintos dos Deputados, segue ela para o Senado Federal. Lá estando, por decisão 
da Presidência da Casa, passa pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde, 
nos termos do art. 376, III, do RISF276, terá o prazo de cinco dias úteis para recebimento de 
emendas, findo o qual a referida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, para opinar sobre a proposição. 

Emitido o Parecer, o Plenário do Senado deverá deliberar pelo processo nominal 
constante do art. 294 do RISF, não sendo permitido o acordo de lideranças para outorgar 
competência à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para proferimento de 
decisão terminativa, já que é exigido que se computem os votos do Plenário. 

Caso aprovada a Proposta, em dois turnos de votação, por três quintos dos Membros 
do Senado, então, o tratado internacional de direitos humanos terá equivalência a emenda 
constitucional, uma vez que seja ratificado e entre em vigor internacionalmente, sendo esse 
trâmite final idêntico aos dos tratados comuns. 

 
 

3.3.3 A inconstitucionalidade formal da incorporação de Convenções da OIT sobre 
direitos humanos após a EC n. 45/2004 

 
Em que pese o fato de a Corrente Restritiva apresentar, como de direitos humanos, 

apenas as oito Convenções “fundamentais” da OIT, nos termos da Declaração dos Direitos e 
Princípios Fundamentais do Trabalho, a verdade é que a maioria dessas normas pode ser tida 
                                                 
276 Art. 376/RISF. O projeto de decreto legislativo referente a atos internacionais terá a seguinte tramitação: I - só 
terá iniciado o seu curso se estiver acompanhado de cópia autenticada do texto, em português, do ato internacional 
respectivo, bem como da mensagem de encaminhamento e da exposição de motivos; II - lido no Período do 
Expediente, será o projeto publicado e distribuído em avulso eletrônico, acompanhado dos textos referidos no 
inciso I e despachado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; III - perante a Comissão, nos cinco 
dias úteis subsequentes à publicação de avulso eletrônico, poderão ser oferecidas emendas; a Comissão terá, para 
opinar sobre o projeto, e emendas, o prazo de quinze dias úteis, prorrogável por igual período;  IV - publicados o 
parecer e as emendas e o avulso eletrônico, decorrido o interstício regimental, a matéria será incluída em Ordem 
do Dia;  V - não sendo emitido o parecer, conforme estabelece o inciso III, aplicar-se- á o disposto no art. 172, II, 
c. 
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como tratados de direitos humanos, embora também não concordemos com a Corrente Ampla 
ou com a Corrente do Âmbito Menor, em conformidade com nossa exposição anterior. 

Não obstante esse fato, nesses últimos 11 anos desde a promulgação da EC n. 
45/2004, o Congresso Nacional já aprovou seis Convenções da OIT, pelo procedimento de 
tratados comuns. São elas: Convenção n. 102, sobre Normas Mínimas da Seguridade Social 
(Decreto Legislativo n. 269, de 19.09.2008); Convenção n. 151, sobre Direito de 
Sindicalização e Relações de Trabalho na Administração Pública (Decreto Legislativo n. 206, 
de 07.04.2010); Convenção n. 167, sobre Segurança e Saúde na Construção (Decreto 
Legislativo n. 61, de 18.04.2006); Convenção n. 176, sobre Segurança e Saúde nas Minas 
(Decreto Legislativo n. 62, de 18.04.2006); Convenção n. 178, sobre Inspeção das Condições 
de Vida e de Trabalho de Trabalhadores Marítimos (Decreto Legislativo n. 267, de 04.10.2007); 
e Convenção n. 185, sobre Documentos de Identidade e de Trabalho dos Trabalhadores 
Marítimos (Decreto Legislativo n. 892, de 21.11.2009). 

Valerio de Oliveira Mazzuoli e Georgenor de Sousa Franco Filho277 pensam ser 
“profundamente estranha” a circunstância de o Congresso Nacional não ter aprovado qualquer 
Convenção da OIT por maioria qualificada mesmo passados tantos anos da promulgação da EC 
n. 45/2004. Ressalte-se, por oportuno, que ambos os doutrinadores se filiam à Corrente Ampla, 
ou seja, classificam todas as Convenções como tratados de direitos humanos. 

Para esclarecer os motivos determinantes para a aprovação das Convenções como 
tratados comuns e demonstrar que não é tão “estranho” como pensam esses doutrinadores, é 
necessário analisar todo o procedimento de incorporação dessas normas, a partir de seu 
nascedouro, que é a Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial, até o fim 
do trâmite congressual, com a publicação do Decreto Legislativo de aprovação. 

Assim, de um lado, teremos a visão do Poder Executivo, já que a Exposição de 
Motivos é a primeira apreciação técnica e política feita em relação a Convenções da OIT por 
um órgão da Administração Pública, o Ministério das Relações Exteriores, com a posterior 
chancela do Presidente da República. Do outro, é possível compreender a atuação da Câmara 
dos Deputados e do Senado como protagonistas dessa ausência sentida pela doutrina. 

A Convenção n. 102, sobre Normas Mínimas da Seguridade Social, foi a primeira 
a ser apreciada pelo Congresso Nacional após a promulgação da EC n. 45/2004, embora tenha 
sido enviada pelo Presidente da República em 20.04.2004, por meio da Mensagem n. 496. 
                                                 
277 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Incorporação e aplicação das 
convenções internacionais da OIT no Brasil. IN: Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Ano 81 – nº 4 – 
out. a dez. – 2015, p. 219. 
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Dessa forma, mesmo não se podendo esperar que o Ministério das Relações Exteriores fizesse 
qualquer ressalva quanto a Convenção ser, ou não, um tratado de direitos humanos, importa 
apreciar a Exposição de Motivos enviada ao Congresso Nacional.  

Nesse sentido, a EM n. 00195 DTS-MRE SAPS OIT BRAS, datada de 29.06.2004, 
indica que a Convenção n. 102 havia sido submetida ao Congresso Nacional em 1964, 
oportunidade em que fora rejeitada, tendo em vista que, à época, a Previdência não envolvia 
50% dos assalariados, não agregava os trabalhadores rurais e domésticos, nem cuidava dos 
acidentes de trabalho. Afirma, também, que, por ocasião da reapresentação ao Legislativo, os 
benefícios nela previstos já estavam disciplinados nas Leis n. 8.213/1991278 e 7.998/1990279. 

Com a chegada da Mensagem à Câmara dos Deputados, foi ela encaminhada, em 
03.09.2004, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, retornando ao Plenário 
já como Projeto de Decreto Legislativo n. 1547/2004 somente em 20.12.2004, dias depois da 
promulgação da EC n. 45/2004. Em seguida, em 27.05.2005, foi o PDC enviado às Comissões 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, Seguridade Social e Família e Trabalho, e de 
Administração e Serviço Público, vindo ser aprovado, mediante processo de votação simbólica, 
em 18.09.2008. 

No Senado Federal, o PDS tramitou sob o número 122/2008 e, depois de passar 
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, foi aprovado por votação 
simbólica em 09.09.2008, vindo a ser promulgado o Decreto Legislativo n. 269, de 19.09.2008. 

O Congresso Nacional autorizou, sem ressalvas, a ratificação da Convenção n. 102. 
Porém, fazendo uso da faculdade insculpida no art. 2.º da Convenção, o Governo brasileiro 
somente aderiu às Partes II a X da Convenção, quando depositou o instrumento de adesão em 
15.06.2009. Apesar da ratificação, o Decreto de promulgação jamais foi publicado, fato que 
não conseguimos explicar. 

Já a Convenção n. 151, sobre Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na 
Administração Pública, foi enviada para apreciação do Congresso Nacional por meio da 
Mensagem n. 58, de 14.02.2008, juntamente com a EM n. 00285 MRE/TEM/MPOG, datada 
de 09.10.2007. Na Exposição de Motivos, não se faz qualquer menção sobre ser a Convenção 
um tratado de direitos humanos, apesar de se afirmar que ela assegura a proteção dos 
trabalhadores da Administração Pública no exercício de seus direitos sindicais. 

                                                 
278 A Lei n. 8.113/1991 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. 
279 A Lei n. 7.998/1990 regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências. 
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Na Câmara dos Deputados, teve trâmite semelhante à Convenção n. 102, vindo a 
ser aprovada, como PDC n. 795/2008 em 01.10.2009 por votação simbólica. No Senado 
Federal, não foi diferente. A aprovação do PDS n. 819/2009 ocorreu em 30.03.2010. Com isso, 
foi promulgado o Decreto Legislativo n. 206, de 07.04.2010. O Governo brasileiro depositou o 
instrumento de ratificação em 15.06.2010, havendo a promulgação da Convenção pelo Decreto 
n 7.944, de 06.03.2013. 

Por meio da Mensagem n. 307, de 04.07.2003, o Presidente da República submeteu 
a Convenção n. 167, sobre Segurança e Saúde na Construção, à apreciação do Congresso. Na 
EM n. 00051 DAI/DTS-MRE-PAIN-OIT, foi informado que a Convenção se coadunava com 
o Capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho sobre Segurança e Medicina do Trabalho, 
vindo a contribuir para o aperfeiçoamento das condições de trabalho no Brasil. Todavia, não se 
mencionou se tal Convenção poderia ser considerada um tratado de direitos humanos. 

No Congresso Nacional, a Convenção recebeu o tratamento padrão para os tratados 
internacionais comuns, vindo o PDC n. 821/2003 a ser aprovado pela Câmara em 08.12.2005. 
No Senado, a aprovação do PDS n. 29/2006 ocorreu em 12.04.2006, o que resultou no Decreto 
Legislativo n. 61, de 18.04.2006.  O Presidente da República, então, ratificou a Convenção em 
19.05.2006, sendo ela promulgada pelo Decreto n. 6.271, de 22.11.2007. 

A Convenção n. 176, sobre Segurança e Saúde nas Minas, foi enviada ao 
Congresso no mesmo dia da Convenção n. 167, ou seja, em 04.07.2003, por meio da Mensagem 
n. 306. A EM n. 00050 DAI/DTS-MRE-PAIN-OIT foi praticamente idêntica à anterior 
Convenção, aduzindo que estaria ela em consonância com o Capítulo da Consolidação das Leis 
do trabalho sobre Segurança e Medicina do Trabalho, vindo a contribuir para o aperfeiçoamento 
das condições de trabalho no Brasil, sem mencionar, no entanto, se ela seria considerada, ou 
não, um tratado de direitos humanos. 

A Convenção tramitou, nas duas Casas do Congresso, como se tratado comum 
fosse. Na Câmara, foi aprovada em 08.12.2005 por meio do PDC n. 757/2003. Já no Senado, o 
PDS n. 28/2006 conseguiu sua aprovação em 12.04.2006, vindo a ser promulgado o Decreto 
Legislativo n. 62, em 18.04.2004. A ratificação ocorreu 18.05.2006, seguida da edição do 
Decreto n. 6.270, de 22.11.2007. 

A Convenção n. 178, sobre Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho de 
Trabalhadores Marítimos, também não foi considerada tratado de direitos humanos na EM n. 
00105 DAI/DTS-MRE, de 19.04.2004, enviada juntamente com Mensagem n. 261, 20.05.2004, 
ao Congresso Nacional. Afirmou-se apenas que ela se harmonizava com os anseios da 
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comunidade marítima internacional, representada de forma tripartite pela Organização 
Internacional do Trabalho. 

Na Câmara tramitou como PDC n. 1362/2004, sendo aprovado em 23.11.2006, e 
no Senado, em 02.10.2007, sob a forma de PDS n. 502/2006, sempre sob o rito de tratado 
comum. Por fim, foi promulgado o Decreto Legislativo n. 267, de 04.10.2007. Após a 
autorização do Congresso Nacional, houve a ratificação em 21.12.2007 e a promulgação por 
meio do Decreto n.  6.766, de 10.02.2009. 

A última Convenção que foi aprovada pelo Congresso Nacional foi a Convenção 
n. 185, sobre Documentos de identidade e de trabalho dos trabalhadores marítimos. A 
Mensagem n. 56, de 01.02.2007, fez-se acompanhar da EM n. 00389 DTS/DHS/DAI-MRE-
PEMU-ILO, de 25.10.2006. Segundo ela, o objetivo da Convenção é estabelecer um método de 
identificação rigoroso para os trabalhadores marítimos, com a finalidade de lhes garantir a 
liberdade de movimento necessária para seu bem-estar e desenvolvimento de sua profissão, 
além facilitar o comércio internacional e oferecer meio seguro de identificação para essa 
categoria de trabalhadores. Assim como em relação a todas as outras Convenções, não se 
afirmou ser ela um tratado de direitos humanos. 

Em 14.05.2009, ela foi aprovada na Câmara, onde tramitou como PDC n. 293/2007. 
Já em 18.11.2009, o PDS n. 389/2009 aprovado pelo Senado Federal. A autorização para 
ratificação foi, então, concedida por meio do Decreto Legislativo n. 892, de 21.11.2009. Desse 
modo, o Brasil ratificou a Convenção em 21.10.2010 e a promulgou por meio do Decreto n. 
8.605, de 18.12.2015. 

Como ficou demonstrado, desde janeiro de 2005, mês seguinte à promulgação da 
Emenda Constitucional n. 45/2004, que acrescentou o aludido § 3.º ao art. 5.º da CRFB, até 
dezembro de 2015, o MRE, nas Exposições de Motivos relativas à submissão de Convenções 
da OIT ao Congresso Nacional, não fez qualquer menção sobre serem elas tratados 
internacionais de direitos humanos e tampouco foi revelado o interesse do Poder Executivo em 
vê-las incorporadas com equivalência a emendas constitucionais.  

Desse modo, pode-se chegar a duas conclusões: 1.ª) o MRE não considera que 
sejam tratados de direitos humanos as Convenções da OIT sobre Documento de Identidade do 
Trabalhador Marítimo (Convenção n. 185), Relações de Trabalho na Administração Pública 
(Convenção n. 151), e Término da Relação de Trabalho por iniciativa do Empregador 
(Convenção n. 158); ou 2.ª) se as considera tratados de direitos humanos (fato omitido nas 
Exposições de Motivos), não há interesse do Poder Executivo em vê-las incorporadas ao 
ordenamento jurídico brasileiro como equivalentes a emendas constitucionais. 
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Observe-se, por oportuno, que a Exposição de Motivos é levada ao Presidente da 
República, que poderá aprová-la ou não, o que implica dizer que ambas as conclusões a que se 
pode chegar corresponde não apenas ao pensamento do MRE, mas, também, ao da Presidência 
da República. 

A bem da verdade, consoante já expusemos, a indicação do Presidente da República 
não é vinculativa, sendo a adoção do rito uma faculdade do Congresso Nacional. Surge, então, 
o problema de saber por qual razão o Congresso não chega sequer a deliberar sobre o rito a ser 
seguido no caso das Convenções da OIT, adotando, de forma automática, o rito ordinário.  

Afinal, conforme se constata, mesmo depois inclusão do § 3.º no art. 5.º da CRFB, 
a tramitação congressual de todas as mencionadas Convenções ocorreu como se tratados 
comuns fossem. Algumas dessas convenções, aliás, foram aprovadas pelo Congresso Nacional 
em momento posterior à aprovação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo com equivalência a emendas constitucionais, de modo que já estava 
estabelecida a ritualística da votação dos tratados internacionais de direitos humanos. 

A primeira hipótese é a de que o Congresso entende correta a doutrina de André 
Ramos Tavares sobre a iniciativa do Presidente da República para adoção do rito, vista 
anteriormente. Essa afirmação tem seu fundamento no fato de que, até o momento, todos os 
tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso seguiram as sugestões apresentadas 
pela Presidência da República. 

Para se chegar a essa conclusão, basta observar que, com exceção da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, cuja 
Exposição de Motivos da Presidência da República sugeriu a aprovação pelo rito do art. 5.º, § 
3.º, nenhum outro tratado de direitos humanos já aprovado teve a mesma sugestão por parte do 
Poder Executivo, vindo eles a ser aprovados por maioria simples, em processo simbólico de 
votação pelo Congresso Nacional280. 

Entretanto, é extremamente improvável que o Poder Legislativo anuísse com a 
usurpação de sua competência no que se refere à faculdade de deliberar sobre o rito de 
aprovação de uma matéria tão importante. Diante da improbabilidade da anuência congressual 
com a usurpação de sua competência, surge a segunda hipótese: o Congresso não admite que 
                                                 
280 São exemplos de tratados de direitos humanos aprovados pelo rito comum ou ordinário: Segundo Protocolo 
relativo à Convenção de Haia de 1954 para Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado (Decreto 
Legislativo n. 782, de 08.07.2005) Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (Decreto 
Legislativo n. 22, de 01.02.2006), Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis (Decreto Legislativo n. 483, de 20.12.2006), Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a 
Promoção e a Proteção dos Direitos Humanos do Mercosul (Decreto legislativo n. 592, de 27.08.2009), 
Convenção de Haia sobre o Acesso Internacional à Justiça (Decreto Legislativo n. 01.09.2010). 
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Convenções da OIT sejam consideradas tratados de direitos humanos. Para essa segunda 
possibilidade, não encontramos qualquer fundamento jurídico plausível, exceto pelo fato de não 
terem elas passado pelo rito especial. 

Uma terceira hipótese, no entanto, é a que se afigura mais condizente com a situação 
dos tratados de direitos humanos, com maior ênfase para as Convenções da OIT: a falta de 
critérios precisos para se estabelecer se um tratado é de direitos humanos ou não. 

À míngua da indicação do Ministério das Relações Exteriores, o qual se presume 
possuir um corpo técnico muito mais especializado em Direito Internacional do que o do 
Congresso Nacional, o Parlamento brasileiro não consegue fazer distinção entre as diferentes 
naturezas das Convenções da OIT, o que resulta na adoção equivocada do rito ordinário para 
todas elas. 

Equivocado porque não há mais possibilidade de um tratado de direitos humanos 
ser aprovado mediante votação simbólica, não implicando isso a negação de sua aprovação com 
maioria simples, conforme já defendemos acima. A definição do rito depende desta primeira 
votação em Plenário, que deve ser pelo processo de votação nominal, a fim de que se tenham 
computados os votos dos deputados. Caso obtida a maioria, qualificada, a matéria vai a segundo 
turno para confirmação por mesmo quórum. Se não conseguir atingir esse número em segunda 
votação, a Convenção terá sido aprovada, mas não com equivalência à emenda constitucional. 

Em vista disso, entendemos que há vício de inconstitucionalidade formal no 
processo de incorporação das Convenções da OIT sobre direitos humanos no período posterior 
à EC n. 45/2004, em decorrência de a Câmara dos Deputados não haver submetido ao processo 
de votação nominal, em primeiro turno, as Convenções da OIT sobre direitos humanos. Essa 
falha procedimental fere até mesmo o princípio democrático, tendo em vista a especial natureza 
dessas Convenções e a possibilidade de ampliação do rol de direitos e garantias fundamentais.  

Pensamos que esse fato poderia ser evitado se houvesse, na doutrina jurídica, um 
conceito adequado de tratado de direitos humanos, deixando evidente para os Congressistas 
que, pelo menos algumas Convenções da OIT, merecem passar pelo rito especial de votação. 
Nesse sentido, a proposta de conceitualização por nós formulada no Capítulo 1 poderia auxiliar 
na identificação das Convenções com essa natureza, evitando que sejam submetidas 
equivocadamente ao processo de votação simbólica. 

Diante desse cenário, só resta ao Congresso Nacional deliberar novamente acerca 
da incorporação das Convenções da OIT, bem como de todos os outros tratados de direitos 
humanos, o que pode ser feito de ofício ou por provocação do Supremo Tribunal Federal, em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
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3.4 A INSUFICIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO GARANTIDORA DA INVIOLABILIDADE 
DAS CONVENÇÕES DA OIT 

 
Não basta à sociedade brasileira que a Constituição apresente extenso rol de direitos 

e garantias fundamentais, e promova uma abertura para que os tratados de direitos humanos 
complementem essa proteção, pois o conflito de direitos é próprio da convivência em sociedade, 
o que demanda do Estado uma estrutura para sua resolução. Portanto, quando um direito é 
violado ou é posta em dúvida sua extensão, cabe aos tribunais dirimir o conflito e dar efetividade 
aos direitos humanos; afinal, vãs seriam as disposições protetivas do indivíduo se não pudessem 
ser reivindicadas e defendidas perante o Poder Judiciário281.  

Nesse sentido, tanto a Constituição da República quanto a legislação ordinária 
apresentam regras sobre a apreciação, pelo Poder Judiciário nacional, de violações cometidas 
em face de tratados internacionais. Valerio de Oliveira Mazzuoli282 adverte que, a partir da 
promulgação da Constituição de 1988, haveria um novo tipo de controle de normatividade 
interna no ordenamento jurídico brasileiro: o controle de convencionalidade. A exemplo do 
controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade das leis ocorreria para 
verificar a compatibilidade vertical das normas de direito interno com os tratados ratificados 
pelo governo e em vigor em território nacional.  

Todavia, dada essa distinção entre os tratados comuns e aqueles sobre direitos 
humanos, o autor prefere, por questões metodológicas, guardar a expressão “controle de 
convencionalidade” para esses últimos, enquanto os tratados comuns seriam parâmetros para o 
“controle de supralegalidade”. Outra distinção que faz diz respeito à modalidade do controle 
exercido pelo Poder Judiciário. No caso dos tratados comuns, possibilidade de controle seria 
tão somente pela via difusa, enquanto os tratados de direitos humanos ensejariam, além do 
controle difuso, o controle concentrado a ser exercido pelo STF.  

Portanto, a apreciação da matéria irá depender da competência de cada Juízo para 
processar e julgar o conflito jurídico, além da forma como pode ser veiculada a pretensão.  

 O Capítulo III do Título IV da Constituição da República dispõe sobre a 
organização do Poder Judiciário. De acordo com o art. 92 da CRFB, são órgãos do Poder 
Judiciário o Supremo Tribunal Federal o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de 

                                                 
281 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 172. 
282 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3. ed. rev. atual. 
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 73-76 
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Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, 
os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Dessa forma, podemos dividir o poder Judiciário em Justiça da União e Justiça dos 
Estados. A primeira é composta pela Justiça Federal (art. 106 a 110 da CRFB), Justiça do 
Trabalho (art. 111 a 117), Justiça Eleitoral (art. 118 a 121 da CRFB) e Justiça Militar (art. 122 
a 124 da CRFB). Já a segunda, pelas Justiças Estaduais comuns (art. 125 a 126 da CRFB) e 
Justiças Militares estaduais (art. 125, § 3.º).  

Dos órgãos jurisdicionais elencados no art. 92 da CRFB, são órgãos de 
superposição o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e, por isso, não 
podem ser tidos como pertencentes à Justiça da União e nem à dos Estados. O STF possui 
competência preponderantemente constitucional, enquanto o STJ, em sua competência recursal, 
aprecia recursos oriundos da Justiça Federal e das Estaduais comuns283. 

Dentro das competências do STF está a de julgar, mediante recurso extraordinário, 
as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida declarar a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (art. 102, III, “b”, da CRFB). Já ao STJ compete 
julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 
decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência (art. 105, III, “a”, da 
CRFB). 

Nesse contexto, uma ação em que se discuta, na Justiça Federal ou nas Justiças 
Estaduais comuns, direito protegido por tratado internacional pode chegar aos tribunais 
superiores via recurso de natureza extraordinária, cujo objetivo imediato é resguardar a 
autoridade do tratado internacional e, apenas de forma mediata, concretizar o direito subjetivo.  

Todavia, enquanto a Constituição traça as linhas mestras do sistema recursal para a 
Justiça Comum, especificando as espécies de recursos e as matérias que podem neles ser 
discutidos, a competência recursal da Justiça do Trabalho é relegada à legislação ordinária (leia-
se: CLT). 

De forma distinta ao que ocorre na jurisdição comum (federal e estadual), que 
possuem expressa autorização constitucional para apreciar recursos cuja matéria envolva 
tratados internacionais, a legislação processual trabalhista é, estranhamente, omissa quanto ao 
assunto.  
                                                 
283 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 191. 
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Não há regras de competência para que os órgãos da Justiça do Trabalho promovam 
a proteção dos direitos contidos em tratados internacionais, especialmente daqueles que se 
encontram nas Convenções da OIT, haja vista sua pertinência com a matéria de que se ocupa 
essa Justiça Especializada. 

O resultado disso é uma incongruência não apenas dos sistemas processuais 
internos, mas, como maior relevância, da falta de importância que é dada, no âmbito trabalhista 
brasileiro, a esses importantes instrumentos normativos internacionais, o que pode implicar uma 
deficiência no grau de proteção dos direitos dos trabalhadores, como ficará claro adiante. 

 
 

3.4.1 A coerência do processo comum na abordagem dos tratados internacionais 
 
A aplicação dos tratados internacionais pela Justiça comum, seja ela federal ou 

estadual, não apresenta problemas em termos de regras de competência e possibilidade de 
recursos para que os tribunais possam concretizar o direito protegido pela norma internacional. 
Isso porque a Constituição da República foi suficientemente clara ao dispor sobre as 
competências da Justiça Federal e ao estabelecer recursos de natureza extraordinária para as 
Cortes Superiores. 

Como a competência da Justiça comum dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios é residual, a matéria não sujeita à competência de outros ramos do Judiciário será 
sua. Assim, excluídas as Justiças especializadas, resta apenas a Justiça federal para se fazer o 
contraponto com a Justiça estadual.  

No que tange ao Direito Internacional, aos Juízes federais (e juízes estaduais no 
exercício da competência federal da área de sua jurisdição) compete processar e julgar as causas 
fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional 
(art. 109, III, da CRFB) e os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente (art. 109, V, da CRFB). 

Cabe aqui, uma digressão acerca do inciso III do art. 109 da CRFB. Vladimir Passos 
de Freitas284 afirma que o inciso III prevê um Estado estrangeiro ou um organismo internacional 

                                                 
284 FREITAS, Vladimir Passos de. Comentário ao art. 109, III. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar 
F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1462. 
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em um dos polos da demanda, enquanto, no outro, estariam Municípios e pessoas, de forma 
genérica. Com todo respeito ao professor, não podemos concordar com sua conclusão.  

O art. 109, III, da Constituição determina a competência do Juiz Federal em razão 
da matéria e, não, da pessoa. Vale dizer, não se trata de colocar em um polo da demanda Estado 
estrangeiro ou um organismo internacional, mas, sim, de salvaguardar o cumprimento das 
obrigações contidas em um tratado internacional (tratado-lei ou tratado-contrato).  

A regra de competência insculpida no art. 109, III, da CRFB é, pois, em razão da 
matéria, e não da pessoa. Exemplos clássicos que comprovam essa afirmação são os diversos 
julgados do famoso caso da “importação de bacalhau”, nos quais empresas, com fundamento 
no GATT, litigam contra Estado da Federação pela isenção de ICMS. 

É importante frisar, no entanto, que o constituinte de 1988, seguindo a tradição das 
Constituições brasileiras (exceto a de 1930), utilizou indevidamente, no dispositivo em 
comento, o termo “União” em vez que Brasil, já que o ente federado apenas representa 
internacionalmente a República Federativa do Brasil.  

Outra coisa que poderia gerar, na interpretação desse inciso, alguma controvérsia 
sobre seu conteúdo é o termo “contratos”, dada a existência dos chamados “contratos 
administrativos internacionais”, que não se confundem com tratados. Os contratos 
administrativos internacionais são regidos pelo direito interno de uma das partes e celebrado 
pelo Estado com “particulares”, fixando normas individuais e concretas para serem respeitadas 
pelas partes de forma recíproca285.  

Logo, ao definir que tais acordos têm como contratante “Estados estrangeiros ou 
organismos internacionais”, o termo “contrato”, contido no art. 109, III, da CRFB, diz respeito 
a tratado-contrato. Assim, relembrando a classificação dos tratados quanto à sua natureza 
jurídica, distingue-se “tratado-lei” (ou “tratado normativo”) de “tratado-contrato”. Os primeiros 
objetivam fixar normas gerais e abstratas para as partes contratantes, criando regras de Direito 
Internacional, enquanto os tratados-contratos buscam apenas a estipulação recíproca e concreta 
das respectivas prestações e contraprestações individuais com um fim comum286.  

Feita essa digressão, as outras competências da Justiça federal não geram profundas 
controvérsias quanto à sua incidência. 

                                                 
285 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
85. 
286 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014, p. 
84. 
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O art. 109, V, da CRFB diz respeito à competência criminal da Justiça federal para 
processar e julgar causas que, caso não estivessem normatizadas em tratado internacional, 
pertenceriam a outro ramo do Judiciário. Entretanto, a norma especial internacional atrai a 
competência da Justiça federal somente caso o iter criminis tenha início no Brasil e o resultado 
ocorra ou deva ocorrer em Estado estrangeiro, ou reciprocamente; vale dizer, a execução do ato 
criminoso deve ter natureza transnacional. 

Por último, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, quando o Superior 
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, determinar o deslocamento de 
competência para a Justiça Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, com a 
finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte (art. 109, § 5.º), será o Juiz Federal competente 
para processar e julgar essas causas relativas a direitos humanos (art. 109, V-A).  

Essa competência, uma vez mais, busca evitar a responsabilização internacional do 
Brasil e revela a ineficiência dos Estados da federação na persecução criminal. 

Essas causas ligadas a tratados internacionais são julgadas, em grau de recurso pelos 
Tribunais Regionais Federais (art. 108, II, da CRFB), última instância de natureza ordinária. A 
menção é imprescindível, pois, além da dualidade de instâncias (Juízes e Tribunais Federais), 
existe, ainda, a possibilidade de recursos extraordinários para os órgãos de superposição, que 
são o STJ e o STF. 

Segundo lição de Humberto Theodoro Junior287, os recursos de natureza ordinária 
diferem daqueles de natureza extraordinária por terem ampla devolutividade aos tribunais, ou 
seja, abrange tanto matéria fática quanto de direito e, por isso, podem ensejar uma completa 
revisão da decisão recorrida, de forma que alcança toda e qualquer forma de sucumbência, 
bastando estar vencida a parte para interpor tal recurso.  

Os recursos de natureza extraordinária não se prestam a exame de matéria de fato 
ou mesmo análise de provas, tampouco objetivam analisar se foi feita justiça ou não no caso 
concreto, pois visam unicamente à revisão das teses jurídicas sobre a legislação de âmbito 
federal. 

Em virtude de tal característica, os recursos extraordinários são exclusividade dos 
Tribunais Superiores, que possuem abrangência nacional e são responsáveis por tutelar o direito 
objetivo e dar interpretação uniforme a ele. Dessa forma, anota Kátia Magalhães Arruda Rubem 

                                                 
287 THEODORO JUNIOR, Humberto. Teoria geral do processo civil e do processo de conhecimento. Vol. I. 
50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 635-636. 
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Milhomem288, os Tribunais Superiores norteiam a atuação dos órgãos jurisdicionais a eles 
vinculados e sinalizam, para os jurisdicionados, os limites jurídicos a serem observados nos 
atos e negócios que venham a praticar em sociedade. 

Destarte, qualquer causa que tenha por fundamento “tratado internacional” será de 
competência da Justiça Federal, o que exclui a possibilidade de outro ramo do Poder Judiciário 
de processar e julgar o caso. Todavia, isso não afasta a possibilidade de a Justiça estadual aplicar 
um tratado internacional e, tampouco, de proceder à análise de compatibilidade da legislação 
ordinária com os tratados internacionais, sejam eles comuns (controle de supralegalidade), 
sejam de direitos humanos (controle de convencionalidade).  

Essa circunstância, aliás, é o que possibilita a interposição de recurso especial para 
o STJ e de recurso extraordinário para o STF. Como órgão de superposição, ao STJ compete 
julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 
decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência (art. 105, III, “a”, da 
CRFB). Observe-se, nesse caso, ser desnecessário que a causa esteja fundada em tratado, 
bastando que a decisão o contrarie ou lhe negue vigência.  

Desse modo, nada obsta que a decisão seja oriunda, por exemplo, de um Tribunal 
de Justiça de um Estado da Federação, o que implica dizer que o STJ aprecia as decisões da 
Justiça Comum, federal ou estadual, que contrariem tratado internacional ou lhe neguem 
vigência. 

Em sentido similar, o STF está apto a julgar, mediante recurso extraordinário, as 
causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida declarar a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (art. 102, III, “b”, da CRFB). Assim como no 
caso do recurso especial, há outros requisitos para a admissibilidade do recurso extraordinário, 
como a existência de pré-questionamento da matéria, porém, por não ser escopo deste trabalho 
discutir exaustivamente a legislação processual, mas apenas apontar alguns mecanismos de 
controle das normas internacionais, entendemos suficiente a abordagem feita.  

Conclui-se, do que foi dito, que tratado internacional é matéria que se insere no 
cotidiano do Poder Judiciário brasileiro, em todas as instâncias da Justiça comum, podendo as 
causas chegar às Cortes Superiores, onde a questão federal deve ser solucionada para garantir 
a autoridade dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte.  

                                                 
288 RUBEM MILHOMEM, Kátia Magalhães Arruda. A jurisdição extraordinária do TST na admissibilidade 
do recurso de revista. 2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 17. 
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Entretanto, quando estamos diante de matéria trabalhista, a coisa muda de figura, o 
que representa incongruência não apenas com o próprio direito processual brasileiro, como, 
também, uma dissonância com o valor das convenções da OIT para o mundo do trabalho, 
especialmente em relação àquelas que podem ser consideradas tratados de direitos humanos.  

 
 

3.4.2 A deficiência do processo trabalhista para aplicação de Convenções da OIT  
 
Diferentemente do que ocorreu com a Justiça comum, federal e estadual, a 

Constituição de 1988 distribuiu os órgãos da Justiça do Trabalho em três níveis, conforme o 
art. 111 da CRFB: Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes 
do Trabalho.  Todavia, seguindo a tradição desde a Constituição de 1946, a distribuição de 
competência entre esses órgãos ficou a critério da lei ordinária, ou seja, em conformidade com 
o que disposto na CLT.  

No que se refere à competência genérica da Justiça do Trabalho, no entanto, ela foi 
devidamente estabelecida no Texto Constitucional, tendo sido bastante ampliada desde seu 
surgimento como ramo do Poder Judiciário, quando lhe cabia apenas para conciliar e julgar os 
dissídios individuais e, nos casos previstos em lei, estabelecer normas e condições de trabalho 
(art. 123 da CF/1946).  

Atualmente, a partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, que trouxe inovações 
ao Poder Judiciário, a Constituição prevê, no seu art. 114, ser da competência dessa Justiça 
Especializada o processamento e julgamento de um amplo rol de ações, que se dividem em: 
relações de trabalho, direito de greve, representação sindical, remédios constitucionais, 
conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, indenizações devidas por 
relação de trabalho, penalidades administrativas, execução de ofício de contribuições, direito 
coletivo do trabalho, além de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. 

Se antes da emenda, estava a Justiça do Trabalho limitada às relações que tinham 
por sujeitos trabalhadores e empregadores, o que significava competência em razão da pessoa, 
agora já se pode falar, com propriedade, que sua competência é em razão da matéria (relação 
de trabalho). Além disso, foi incorporada à Justiça do Trabalho a apreciação de assuntos que, 
antes, pertenciam a outros ramos do Judiciário, como a representação sindical e as ações de 
indenização por acidente de trabalho. 

Em que pese essa ampliação na competência, não há qualquer menção à 
possibilidade de a Justiça do Trabalho apreciar causas fundadas em tratados internacionais, o 
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que pode gerar um aparente conflito de normas, pois haveria certa dificuldade para estabelecer 
se uma causa trabalhista fundada em Convenções da OIT deveria ser processada e julgada pela 
Justiça do Trabalho (art. 114 da CRFB) ou pela Justiça Federal (art. 109, III, da CRFB).  

Até o presente momento, essa questão não parece sequer haver sido questionada 
perante os tribunais ou mesmo posta em discussão pela doutrina, mas a solução para ela é algo 
que merece ser pensado e debatido em lugar próprio, não sendo esse o escopo deste trabalho. 

Importa explicar, no entanto, que essa ausência sentida talvez seja decorrente da 
não habitualidade da utilização de normas de direito internacional como causa de pedir de 
pretensões trabalhistas, ou mesmo como fundamento de decisões proferidas pela Justiça do 
Trabalho. Todavia, a aplicabilidade dessas normas internacionais para solução de conflitos 
apreciados pela Justiça Especializada não pode ser ignorada, dadas a vigência e a eficácia dos 
diplomas internacionais já ratificados pelo Brasil. 

Também a Constituição não aludiu, conforme dito no início, à distribuição de 
competência por órgão da Justiça do Trabalho, ficando isso a critério da CLT. Por questões de 
didática, a fim de evitarmos remissões infindáveis, vamos analisar a competência dos vários 
órgãos para processar e julgar o tipo de ação mais genérico na Justiça do Trabalho: a reclamação 
trabalhista em procedimento ordinário. Com base no seu trâmite, poderemos fazer alguns 
paralelos com o processo comum para tentar entender a importância dos tratados internacionais 
na jurisdição trabalhista. 

Com fulcro no art. 652 c/c art. 783 da CLT, a reclamação trabalhista é ajuizada 
perante a Vara do Trabalho, ou seja, perante o Juiz do Trabalho. A reclamação trabalhista é 
sempre sujeita à conciliação (art. 764 da CLT), devendo o Juiz do Trabalho empregar sempre 
os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória do conflito (art. 764, 
§ 1.º, da CLT) e, apenas em não o obtendo, deverá proferir sua decisão (art. 831 da CLT).  

Nesse último caso, possui autorização legal inclusive para, na falta de disposições 
legais ou contratuais, decidir o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 
com os usos e costumes, e o direito comparado (art. 8.º da CLT). Observe-se que, na hipótese 
de inexistência de norma positiva no direito brasileiro ou de cláusula contratual, o Juiz do 
Trabalho poderá lançar mão até mesmo de normas do direito comparado, o que não descarta o 
uso de convenções não ratificadas pelo Brasil. 

A sentença fica sujeita a recurso ordinário (art. 893, II, da CLT), a ser apreciado 
por uma Turma do respectivo Tribunal Regional do Trabalho, se assim for ele dividido (art. 678 
da CLT). Tal recurso, como o próprio nome diz, possui natureza ordinária, o que implica 
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abranger matéria de fato e de direito, podendo ser interposto por simples petição (art. 899 da 
CLT), ou seja, sem necessidade de atacar objetivamente os fundamentos da sentença289. 

Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, nos termos do art. 896 da CLT, é 
cabível recurso de revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho quando: a) derem ao 
mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal 
Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou 
súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; b) derem ao mesmo dispositivo de lei 
estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou 
regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição 
do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea 
a;  c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à 
Constituição Federal. 

Conforme se percebe, apesar de o dispositivo ter sido alterado recentemente pela 
Lei n. 13.015/2014 e o recurso de revista possuir natureza extraordinária, não foi elencada a 
hipótese de seu cabimento por contrariar tratado internacional ou lhe negar vigência, como 
acontece no recurso especial da Justiça comum.  

Essa circunstância é deveras estranha, pois o atual art. 896, “c”, da CLT confere 
uma competência híbrida ao TST quanto ao recurso de revista, dotando-o de competência para 
resguardar não apenas a legislação federal, a exemplo do que faz o STJ, mas, além disso, tem a 
função de proteger a Constituição da República, coisa para a qual desserve o recurso especial.  

Assim, o recurso de revista é viável para manter a incolumidade da Constituição da 
República e da legislação federal, mas não é cabível para a salvaguarda das normas de 
hierarquia normativa intermediária: os tratados internacionais, nem mesmo se forem tratados 
de direitos humanos. 

Isso é um verdadeiro absurdo e uma incongruência do sistema processual 
trabalhista, pois gera insegurança jurídica, uma vez que não há o estabelecimento dos limites 
jurídicos dos tratados internacionais na seara trabalhista, o que, na sociedade, gera dúvida sobre 
a conduta que se deve ter quando da celebração de atos e negócios jurídicos e, nos órgãos 
jurisdicionais inferiores, uma diversidade de interpretações desses relevantes atos 
internacionais. 

                                                 
289 Esse dispositivo, no entanto, vem sendo aplicado apenas para os casos de jus postulandi, quando a parte está 
desassistida de advogado. 
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Nem mesmo se pode cogitar a interposição de recurso de revista por contrariedade 
a Convenção da OIT, sob a alegação de ser ela ou qualquer outro tratado uma lei federal, pois 
não são. O tratado internacional não perde sua natureza ao ingressar no ordenamento jurídico 
brasileiro, transformando-se em qualquer outra espécie de norma.  

Também não é possível arguir violação ao Decreto de publicação de tratado. Em 
primeiro lugar, porque o Decreto que versa sobre tratado possui a finalidade de dar publicidade 
ao ato internacional (primeira parte do art. 84, IV, da CRFB), não podendo ser confundido com 
aquele que visa a regulamentar a execução de leis quando estas demandem uma atuação 
administrativa (segunda parte do art. 84, IV, da CRFB).  

Também não se pode cair no equívoco de entender que se está a falar de “decreto 
autônomo”, isto é, de ato normativo derivado diretamente da Constituição, que confere restrita 
competência legislativa ao Poder Executivo para dispor sobre organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos, e sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (art. 84, VI, “a” 
e “b”, da CRFB). 

O próprio TST, por várias vezes, já rechaçou a hipótese de indicação de ofensa a 
artigo de tratados internacionais ensejar o processamento do recurso de revista, ante a falta de 
previsão no art. 896 da CLT.  

Essa posição ficou clara quando do julgamento do Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista n. 79040-72.2006.5.10.0016. Na oportunidade, a União buscava o 
destrancamento do seu recurso de revista, interposto contra decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10.ª Região (Distrito Federal), que considerara ilegal a Portaria n. 540/2004 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, a qual havia determinado a criação e divulgação de um 
cadastro com o nome dos empregadores autuados pela fiscalização daquele órgão, por 
explorarem trabalhadores em condições análogas às de escravo.  

Em suas razões recursais, a União alegou, além de violação a leis federais e à 
Constituição da República, que o acórdão regional violava também os art. 1.º e 2.º da 
Convenção n. 105 da OIT (abolição do trabalho forçado); art. 1.º e 2.º da Convenção n. 29 da 
OIT (trabalho forçado ou obrigatório); e art. 1.º, 2.º, 3.º e 6.º do Pacto de San José da Costa 
Rica. Frise-se que não se estava afirmando a violação a dispositivos de tratados comuns, mas, 
inequivocamente, a três tratados internacionais de direitos humanos. 

Mesmo assim, no julgamento desse recurso, em 10.11.2010, a 7.ª Turma do TST, 
por unanimidade, negou provimento ao AIRR, mantendo o despacho denegatório do 
seguimento do recurso de revista por não haver demonstração de qualquer hipótese de seu 
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cabimento. Na fundamentação do acórdão, o Relator, Ministro Pedro Paulo Manus, sustentou 
que “a indicação de ofensa a artigo de tratados internacionais não enseja o processamento do 
recurso de revista, ante a falta de previsão no artigo 896 da CLT”. 

A União, então, opôs embargos de declaração apontando omissão, contradição e 
obscuridade no julgado, sob a alegação de que a ofensa a dispositivos de tratados internacionais 
ensejaria o processamento do recurso de revista, porque estes instrumentos equivalem à 
legislação ordinária federal. Contudo, quando do julgamento desse recurso, em 09.02.2011, 
houve nova rejeição por parte da Turma do TST e a reiteração da falta de previsão legal apta a 
ensejar o conhecimento de recurso de revista por violação a dispositivo de tratado internacional. 

Anteriormente, a Corte já havia se manifestado pela inviabilidade do cabimento de 
recurso de revista por ofensa à Convenção n. 158 da OIT290. Mais recentemente, o TST também 
afirmou ser impossível o conhecimento de recurso de revista por contrariedade a norma da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos291. Em todos os casos, o fundamento foi a ausência 
de expressa previsão no art. 896 da CLT. 

Essa impossibilidade de cabimento do recurso de revista por violação a dispositivo 
de tratado internacional pode ter ensejado, por muitos anos, a negação do direito do trabalhador 
a receber, cumulativamente, os adicionais de insalubridade e periculosidade, com fundamento 
no art. 193, § 2.º, da CLT, que dispõe sobre a escolha do trabalhador por um ou outro adicional, 
em caso de trabalhar simultaneamente em condições insalubres e perigosas.  

Isso porque Jorge Luiz Souto Maior292 já alertava, há quase duas décadas, que esse 
dispositivo da CLT não poderia ser aplicado, eis que o art. 8.3 da Convenção n. 148 da OIT e 
o art. 11, “b”, da Convenção n. 155 da OIT possibilitavam a acumulação. 

No entanto, somente em 24.09.2014, quando do julgamento do recurso de revista 
n. 1072-72.2011.5.02.0384 pela 7.ª Turma do TST, foi acolhida a tese da cumulatividade dos 
adicionais, inclusive por observância às Convenções n. 148 e 155 da OIT. A partir dessa 
decisão, várias Turmas do TST passaram a compreender que o art. 193, § 2.º, da CLT violava 
as referidas normas internacionais e, por isso, não poderia prevalecer, o que vem autorizando o 
pagamento simultâneo dos adicionais.  

                                                 
290 TST-RR n. 14040-65.2002.5.15.0004, 6.ª Turma, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, julgado em 
17.06.2009.  
291 TST-RR n. 498-39.2010.5.04.0122, 6.ª Turma, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, julgado em 
20.03.2013. 
292 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr, 
2000, p. 235-236. 
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Embora a matéria ainda não tenha sido resolvida em definitivo pelo TST, já que o 
processo está à espera de julgamento pela Subseção de Dissídios Individuais 1 (SDI-1), órgão 
jurisdicional responsável pela uniformização de jurisprudência dentro do próprio TST, é preciso 
realçar a importância desse julgado no âmbito do Corte Superior, dado controle jurisdicional de 
lei em face de Convenção da OIT.  

Entretanto, essa mudança de paradigma não significou alteração no entendimento 
sobre a impossibilidade de conhecimento de recurso de revista por violação a tratado 
internacional. Em verdade, de acordo com o voto do Relator, Ministro Cláudio Brandão, o 
conhecimento se deu em virtude de violação ao art. 7.º, XXIII, da CRFB, que não teria 
recepcionado o dispositivo celetista, como fica claro da decisão de admissão do recurso de 
embargos (art. 894, II, da CLT).  

Isso deve ser levado em consideração porque é o fundamento principal para a 
concessão do direito à acumulação, já que, sem ele, sequer o recurso de revista teria sido 
conhecido pelo TST.  

Desse modo, até mesmo o controle de convencionalidade exercido pelo TST 
somente ocorre quando o recurso for conhecido por qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 
896 da CLT, mas não se dá por pura violação ao tratado internacional, o que demonstra uma 
esquizofrenia na abordagem das Convenções da OIT pela legislação brasileira.  

Em razão dessa particularidade, procedeu-se a uma pesquisa sobre o 
posicionamento do TST acerca das Convenções da OIT consideradas pela Corte como tratados 
de direitos humanos, conforme veremos em seguida. 

 
 

3.5 AS CONVENÇÕES DA OIT SOBRE DIREITOS HUMANOS NA JURISPRUDÊNCIA 
DO TST 

 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é a mais alta Corte trabalhista do país, 

sendo responsável por tutelar o direito objetivo e dar interpretação uniforme a ele, norteando, 
assim, a atuação dos demais órgãos jurisdicionais da Justiça do Trabalho. As competências do 
TST, são várias, incluindo processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou 
recursal ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos que 
excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os conflitos de direito sindical, assim como 
outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho, e os litígios relativos ao cumprimento 
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de suas próprias decisões, de laudos arbitrais e de convenções e acordos coletivos (art. 67 do 
RITST). 

Em virtude disso, suas decisões são de suma importância, pois, como visto antes, 
sinalizam, para os jurisdicionados, os limites jurídicos a serem observados no âmbito do Direito 
do Trabalho. Embora não haja disposição legal sobre a possibilidade de interpor recursos para 
o TST para tutelar normas de Direito Internacional, a jurisprudência do Tribunal é farta de 
menções a Convenções da OIT, o que nos leva a questionar a real importância das Convenções 
da OIT sobre direitos humanos nos seus julgados. 

Portanto, para chegar a uma conclusão que dissipasse essa dúvida, foi empreendida 
uma pesquisa na coleção de decisões da Corte, a fim de identificarmos: 1) as convenções que 
são consideradas tratados de direitos humanos pelo TST; 2) a matéria em discussão; 3) os 
critérios adotados para se estabelecer que uma Convenção é um tratado de direitos humanos; 4) 
a hierarquia normativa dessas convenções no ordenamento brasileiro; e 5) a relevância dessas 
normas para o resultado do julgamento.  

Nesse sentido, imprescindível é conhecer a estrutura organizacional do TST e a 
competência jurisdicional de cada um de seus Órgãos, definir o corpus da pesquisa e, por fim, 
analisar os resultados, o que faremos a seguir. 

 
 

3.5.1 O TST e a pesquisa de sua jurisprudência sobre Convenções da OIT 
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é composto de 27 Ministros (art. 111-A da 

CRFB), que formam o Tribunal Pleno (art. 62 do RITST). Porém, dada a faculdade concedida 
pelo art. 690, Parágrafo único, da CLT, os Ministros também são distribuídos em outros órgãos: 
Órgão Especial (art. 59, II, do RITST), Seção Especializada em Dissídios Coletivos (art. 59, 
III, do RITST), Seção Especializada em Dissídios Individuais, dividida em duas Subseções (art. 
59, IV, do RITST); e Turmas (art. 59, V, do RITST).  

O Tribunal Pleno possui competência majoritariamente administrativa, 
pronunciando-se acerca de matéria jurisdicional quando julga os incidentes de uniformização 
de jurisprudência (art. 68, VIII, do RITST) e nos casos de declaração de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Poder Público, quando aprovada a arguição pelas Seções 
Especializadas ou Turmas como julgar os Incidentes de Uniformização de Jurisprudência (art. 
68, IX, do RITST). 
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O Órgão Especial, por sua vez, é integrado pelo Presidente e o Vice-Presidente do 
Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, os sete Ministros mais antigos, incluindo 
os membros da direção, e sete Ministros eleitos pelo Tribunal Pleno (art. 63 do RITST). Esse 
Órgão possui algumas competências em matéria judiciária293, porém as hipóteses de ocorrência 
são numericamente desinteressantes para as finalidades deste trabalho. 

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos é composta pelo o Presidente e o 
Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e mais seis Ministros 
(art. 64 do RITST). Sua competência está adstrita ao Direito Coletivo do Trabalho294. 

Já a Seção Especializada em Dissídios Individuais é composta de vinte e um 
Ministros, sendo: o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça 
do Trabalho e mais dezoito Ministros, e funciona em composição plena ou dividida em duas 
subseções para julgamento dos processos de sua competência295 (art. 65, caput, do RITST): a 
                                                 
293 Art. 69/RITST. Compete ao Órgão Especial: I – em matéria judiciária: a) processar e julgar as reclamações 
destinadas à preservação da competência dos órgãos do Tribunal, assim considerados aqueles mencionados no Art. 
59 deste Regimento, ou a garantir a autoridade de suas decisões; (Revogado pelo Ato Regimental n. 2, de 15 de 
setembro de 2011) b) julgar mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente ou de qualquer Ministro 
do Tribunal, ressalvada a competência das Seções Especializadas; c) julgar os recursos interpostos contra decisões 
dos Tribunais Regionais do Trabalho em mandado de segurança de interesse de Juízes e servidores da Justiça do 
Trabalho; d) julgar os recursos interpostos contra decisão em matéria de concurso para a Magistratura do Trabalho; 
e) julgar os recursos ordinários em agravos regimentais interpostos contra decisões proferidas em reclamações 
correicionais ou em pedidos de providências que envolvam impugnações de cálculos de precatórios; f) julgar os 
recursos ordinários interpostos contra decisões proferidas em mandado de segurança impetrado contra ato do 
Presidente de Tribunal Regional em sede de precatório; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 4, de 14 de 
setembro de 2012) g) julgar os agravos regimentais interpostos contra decisões proferidas pelo Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho; g.1) julgar os agravos internos interpostos contra decisões que denegam seguimento a 
recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão constitucional debatida (Incluído pelo Ato 
Regimental n. 4, de 14 de setembro de 2012); e h) deliberar sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas 
na competência dos outros Órgãos do Tribunal. II – Omissis. 
294 Art. 70/RITST. À Seção Especializada em Dissídios Coletivos compete: I – originariamente: a) julgar os 
dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica, de sua competência, ou rever suas próprias sentenças 
normativas, nos casos previstos em lei; b) homologar as conciliações firmadas nos dissídios coletivos; c) julgar as 
ações anulatórias de acordos e convenções coletivas; d) julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças 
normativas; e) julgar os agravos regimentais contra despachos ou decisões não definitivas, proferidos pelo 
Presidente do Tribunal, ou por qualquer dos Ministros integrantes da Seção Especializada em Dissídios Coletivos; 
f) julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais do Trabalho em processos de dissídio coletivo; g) 
processar e julgar as medidas cautelares incidentais nos processos de dissídio coletivo; e h) processar e julgar as 
ações em matéria de greve, quando o conflito exceder a jurisdição de Tribunal Regional do Trabalho. II - em última 
instância, julgar: a) os recursos ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho em dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica; b) os recursos ordinários interpostos contra 
decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em ações rescisórias e mandados de segurança 
pertinentes a dissídios coletivos e em ações anulatórias de acordos e convenções coletivas; (Redação dada pela 
Emenda Regimental n. 1, de 24 de maio de 2011); c) os embargos infringentes interpostos contra decisão não 
unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária, salvo se a decisão embargada 
estiver em consonância com precedente normativo do Tribunal Superior do Trabalho, ou com Súmula de sua 
jurisprudência predominante; e d) os agravos de instrumento interpostos contra despacho denegatório de recurso 
ordinário nos processos de sua competência. 
295 Art. 71/RITST. À Seção Especializada em Dissídios Individuais, em composição plena ou dividida em duas 
Subseções, compete: I – em composição plena, julgar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, os 
processos nos quais tenha sido estabelecida, na votação, divergência entre as Subseções I e II da Seção 
Especializada em Dissídios Individuais, quanto à aplicação de dispositivo de lei federal ou da Constituição da 
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Subseção I (SDI-1) e a Subseção II (SDI-2). Fazem parte da SDI-1 o Presidente e o Vice-
Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, além de 11 outros 
Ministros, havendo representantes de cada uma das Turmas (art. 65, § 2.º e 3.º, do RITST); os 
outros 07 Ministros da Seção Especializada em Dissídios Individuais integram a SDI-2 (art. 65, 
§ 4.º, do RITST). 

Por último, as Turmas são formadas por três Ministros cada uma (art. 66 do RITST), 
não participando de nenhuma delas o Presidente do TST, seu Vice-Presidente e o Corregedor, 
o que implica a existência de oito Turmas. Sua competência para o julgamento do recurso de 
revista decorre da CLT (art. 896, caput) e do próprio RITST (art. 72, I).296 

Diante dessa estrutura organizacional e da competência atribuída a cada um dos 
Órgãos do TST, é fácil inferir que as Turmas são as portas de entrada da maioria dos processos 
que chegam ao Tribunal, o que ocorre por intermédio dos recursos de revista. Por outro lado, a 
SDI-1 é o Órgão de uniformização das decisões das Turmas, evitando as divergências internas 
e garantindo a autoridade da jurisprudência consolidada, por meio do julgamento do recurso de 
embargos, quando há divergência de outra Turma ou de decisões proferidas pela Seção 
Especializada em de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial 
do TST ou súmula vinculante do STF (art. 894, II, da CLT, com a redação dada pela Lei n. 
13.015/2014). 

Foi a partir dessa percepção e da absoluta impossibilidade de analisar todas as 
decisões já proferidas e disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal, que entendemos pertinente 
fazer um corte metodológico que pudesse ser representativo do posicionamento da Corte, 
resultando na escolha de apenas duas “classes processuais”: os recursos de revista e recursos de 
embargos. Os primeiros, por representarem o maior volume de decisões da Corte, resultando 
                                                 
República. II – à Subseção I: a) julgar os embargos interpostos contra decisões divergentes das Turmas, ou destas 
que divirjam de decisão da Seção de Dissídios Individuais, de Orientação Jurisprudencial ou de Súmula; e b) julgar 
os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência. III - à 
Subseção II: a) originariamente: I - julgar as ações rescisórias propostas contra suas decisões, as da Subseção I e 
as das Turmas do Tribunal; II - julgar os mandados de segurança contra os atos praticados pelo Presidente do 
Tribunal, ou por qualquer dos Ministros integrantes da Seção Especializada em Dissídios Individuais, nos 
processos de sua competência; III - julgar as ações cautelares; e IV - julgar os habeas corpus. b) em única instância: 
I. julgar os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua 
competência; e II. julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais e os que envolvam Juízes de 
Direito investidos da jurisdição trabalhista e Varas do Trabalho em processos de dissídios individuais. c) em última 
instância: I - julgar os recursos ordinários interpostos contra decisões dos Tribunais Regionais em processos de 
dissídio individual de sua competência originária; e II - julgar os agravos de instrumento interpostos contra 
despacho denegatório de recurso ordinário em processos de sua competência. 
296 Art. 72/RITST. Compete a cada uma das Turmas julgar: I - os recursos de revista interpostos contra decisão 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos casos previstos em lei; II - os agravos de instrumento dos despachos de 
Presidente de Tribunal Regional que denegarem seguimento a recurso de revista; III - os agravos e os agravos 
regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência; e IV – os recursos ordinários 
em ação cautelar, quando a competência para julgamento do recurso do processo principal for atribuída à Turma. 



183 
 

no reflexo do pensamento das Turmas; os segundos, por buscarem a uniformização desse 
pensamento.  

Não obstante esse recorte, somente até o aniversário de dez anos da EC n. 45/2004, 
em 08.12.2014, estão disponíveis, no sítio eletrônico do Tribunal, 92.462 acórdãos de recursos 
de embargos e 572.149 acórdãos de recursos de revista.  

Para melhor filtrar os acórdãos a serem apreciados, fizemos uso da “Consulta 
Unificada” disponível no sítio eletrônico do TST297.  Desse modo, no campo “Pesquisa livre”, 
optamos por buscar acórdãos que contivessem as expressões “direitos humanos” e 
“Organização Internacional do Trabalho”, simultaneamente. Isso propiciaria alcançar o maior 
número possível de acórdãos em que se discutissem serem as Convenções da OIT normas de 
direitos humanos. Para evitar a possibilidade de não serem coletadas as decisões que utilizassem 
simplesmente a sigla “OIT” em vez do nome completo da Organização, também fizemos buscas 
utilizando os termos “direitos humanos” e “OIT”. 

Contudo, importante seria, também, definir os marcos temporais dentro dos quais 
haviam sido julgados os recursos; afinal de contas, a coleta dos dados necessita ter um começo 
e um término a fim de que se iniciem as análises, o que foi feito a partir do campo “Dt. 
Julgamento” (data de julgamento). Em vista da alteração constitucional implementada pela EC 
n. 45/2004 e da mudança de orientação na jurisprudência do STF a partir do julgamento do RE 
n. 466.343/SP, julgamos que, para retratar com maior riqueza de detalhes a evolução do 
posicionamento do TST, esses marcos históricos deveriam ser considerados. 

Ante tais elementos, decidimos que deveríamos pesquisar os acórdãos julgados em 
três períodos históricos metodicamente estabelecidos: primeiro, o que antecede a promulgação 
EC n. 45/2004 (até de 07.12.2004); segundo, aquele que vai da promulgação da EC n. 45/2004 
até antes do julgamento do RE n. 466.343/SP (de 08.12.2004 a 12.12.2008); e terceiro, 
interregno entre o julgamento do RE n. 466.343/SP até o aniversário de 10 anos da EC n. 
45/2004 (13.12.2008 a 08.12.2014). 

Localizamos, assim, 15 embargos julgados contendo os termos “direitos humanos” 
e “Organização Internacional do Trabalho” e/ou “direitos humanos” e “OIT”, além de 227 
recursos de revista com o mesmo teor da busca. Depois de conferir os resultados apresentados 
pela busca eletrônica, verificamos a existência de acórdãos em duplicidade, pois alguns fizeram 
uso tanto da sigla “OIT” quanto do nome completo da Organização. Em virtude disso, 
descartamos os acórdãos repetidos.  
                                                 
297 Endereço eletrônico: <http://www.tst.jus.br/consulta-unificada>.  
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Ao final, com o descarte dos acórdãos repetidos, o número total de recursos de 
revista para análise caiu, de 227 para 171. Desse total, 03 eram referentes ao primeiro período 
da pesquisa; 03 relativos ao segundo; e 165 relacionados ao terceiro período. Já os embargos, 
caíram de 15 para 12, todos eles proferidos após o julgamento do RE n. 466.343/SP. Fica nítido, 
com isso, que a temática de serem as Convenções da OIT tratados de direitos humanos apenas 
vai ganhar alguma relevância no TST após dessa decisão do STF, mas, ainda assim, de forma 
muito tímida e esparsa, como veremos a seguir. 

 
 

3.5.2 Análise das Convenções da OIT sobre direitos humanos na jurisprudência do TST 
 
A análise dos recursos de revista julgados pelas Turmas do TST demonstrou que 

foram julgados apenas 03 (três) recursos de revista, contendo as expressões “direitos humanos” 
e “Organização Internacional do Trabalho” e/ou “direitos humanos” e “OIT”, em todo o período 
que antecede a promulgação da EC n. 45/2004, e outros 03 (três) desde a promulgação até antes 
do julgamento do RE n. 466.343/SP, sem que houvesse qualquer elemento que remetesse a 
serem as Convenções da OIT tratados de direitos humanos. A SDI-1, por seu turno, não julgou 
nenhum recurso de embargos que contivesse as expressões buscadas nos mesmos períodos.  

No terceiro momento da pesquisa, houve um número significativo de acórdãos 
contendo as expressões buscadas, totalizando 165 (cento e sessenta e cinco) decisões, 
provenientes das oito Turmas do TST, que julgaram recursos de revista sobre os mais variados 
temas. Os recursos de embargos, no entanto, tiverem um número pouco expressivo: apenas 12 
acórdãos.  

Apesar de localizadas mais de uma centena de decisões em recursos de revista, nem 
sempre elas apontavam para a conclusão de ser uma Convenção da OIT tratado de direitos 
humanos. Em verdade, apenas 15 dos 165 acórdãos, afirmaram ou deram a entender que as 
Convenções neles mencionadas são, efetivamente, tratados de direitos humanos, o que 
representa cerca de 9,1% (nove inteiros e um décimo pontos percentuais) dos casos julgados 
entre 13.12.2008 e 08.12.2014. Se levado em consideração o total de acórdãos, o percentual é 
reduzido para 8,78% (oito inteiros e setenta e oito centésimos). 

Contudo, apenas 08 Convenções, das 80 ratificadas pelo Brasil até 08.12.2014 e em 
vigor no território brasileiro, foram tidas como tratados internacionais de direitos humanos 
pelas Turmas, o que equivale 10% (dez por cento) do total. São elas: a  Convenção n. 98 – 
Aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva (03 vezes); a 
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Convenção n. 111 – Discriminação em matéria de emprego e profissão (05 vezes); a 
Convenção n. 132 – Férias anuais remuneradas – revisão (03 vezes); a Convenção n. 141 – 
Organização de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento econômico e Social (01 
vez); a Convenção n. 148 – Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos 
à contaminação do ar, o ruído e as vibrações no lugar de trabalho (01 vez); a Convenção n. 155 
– Segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho (01 vez); a Convenção n. 
159 — Readaptação profissional e emprego de pessoas inválidas (01 vez) e a Convenção n. 
162 — Utilização do asbesto (amianto) em condições de Segurança (01 vez). 

Conclui-se disso, que as Convenções mais relevantes nas discussões travadas pelas 
Turmas foram a Convenção n. 111, por ter sido citada 31,25% das vezes, sendo seguida das 
Convenções n. 132 e 98 (18,75% cada), obtendo as demais o percentual de 6,25% do total de 
citações cada uma. 

A diferença entre o número de recursos de revista e de embargos contendo as 
expressões buscadas não se reflete, pelo menos em termos percentuais, na apreciação da 
natureza jurídica das Convenções da OIT. Isso porque, dos 12 acórdãos proferidos pela SDI-1, 
encontramos uma tomada de posicionamento dessa Corte em 03 deles, o que representa 25% 
(vinte e cinco por cento) dos casos sob sua apreciação, mas tão somente 3,75% (três inteiros e 
setenta e cinco centésimos por cento) das 80 Convenções ratificadas pelo Brasil. 

Nesses três casos, a SDI-1 considerou tratados de direitos humanos as seguintes 
Convenções: a Convenção n. 87 (02 ocasiões); a Convenção n. 98 (02 ocasiões); e a 
Convenção n. 141 (01 ocasião). Logo, do total de menções a elas, Convenções n. 87 e 98 
representa 40% das citações cada uma, enquanto a Convenção n. 141 obteve meros 20%. 

Nos julgamentos perante as Turmas do TST, em todas as vezes que a Convenção n. 
111 foi citada, havia pedido de indenização por danos morais. No RR n. 61600-
92.2005.5.04.0201, julgado em 22.06.2011, pela 1.ª Turma, o Relator, Min. Lélio Bentes 
Corrêa, entendeu discriminatória a dispensa de trabalhador portador do vírus HIV. Nesse caso, 
a Convenção foi utilizada como fundamento para relativizar a questão da distribuição do 
encargo probatório, salientando a necessidade de se tratar de temas relativos à violação de 
direitos humanos com flexibilidade no tocante à produção de provas, o que não admitia ser ônus 
do empregado fazer prova da discriminação sofrida. 

O mesmo argumento foi utilizado pelo Min. Lélio Bentes Corrêa em outros três 
recursos de revista: RR n. 104900-64.2002.5.04.0022 (julgado em 03.08.2011), RR n. 119500-
97.2002.5.09.0007 (julgado em 03.08.2011) e RR n. 148400-68.2001.5.15.0004 (julgado em 
21.08.2013). O outro acórdão que se reporta à Convenção n. 111 diz respeito ao RR n. 157800-
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56.2004.5.17.0001 (julgado em 30.08.2013), da lavra do Desembargador Convocado José 
Maria Quadros de Alencar, que também utilizou o mesmo fundamento. 

Em todos esses casos, a Convenção n. 111 da OIT foi fundamento preponderante 
para o sentido da decisão tomada, o que revela sua importância no tema do ônus probatório em 
processos em que se discutem atos discriminatórios ocorridos no ambiente de trabalho. 

Dos 15 acórdãos em que as Turmas discutiram a natureza de tratado de direitos 
humanos das Convenções da OIT, 06 deles apresentaram explicitamente uma justificativa para 
conferir o especial status à norma internacional, ou seja, em 60% das decisões não foi 
apresentado qualquer critério para distingui-las de um tratado comum.  

As justificativas utilizadas nos acórdãos para definir que as Convenções utilizadas 
são tratados de direitos humanos não apresentam qualquer fundamento mais sofisticado. No 
julgamento do RR n. 7600048-60.2001.5.3.5555, pela 6.º Turma em 16.09.2009, afirmou-se 
que a Convenção n. 141 era tratado de direitos humanos por versar sobre direitos sociais. Esse 
mesmo argumento foi usado pela 7.ª Turma no julgamento do RR n. 253840-
90.2006.5.03.0140, em 27.05.2014, para a Convenção n. 98 e, no julgamento do RR n. 
1072.72.2011.5.02.0384, em 24.09.2014, também para as Convenções n. 148 e 155.  

Outros fundamentos foram que as Convenções encerram normas de direito do 
trabalho (RR 14800-29.2002.5.12.0026, julgado em 30.11.2011, pela 1.ª Turma), que dizem 
respeito à isonomia (65600-21.2005.5.01.0072, julgado em 06.06.2012, pela 4.ª Turma) ou que 
protegem a dignidade do trabalhador (RR n. 13985-10.2002.5.12.0001, julgado em 16.10.2013, 
pela 1.ª Turma). 

Destarte, apenas 40% dos acórdãos apresentaram algum fundamento para afirmar 
o caráter especialíssimo das Convenções, sendo que metade deles simplesmente afirmou que 
as Convenções abordavam “direitos sociais”, enquanto a outra metade sustentou que o status 
de tratado de direitos humanos se devia por veicular normas sobre direitos trabalhistas, 
isonomia ou dignidade humana.  

A SDI-1, por seu turno, nas três oportunidades em que afirmou se tratar a 
Convenção da OIT de norma de direitos humanos, apresentou explicitamente apresentado um 
critério para distingui-las de um tratado comum. Por duas vezes, afirmou-se a vinculação da 
Convenção à DUDH (66,67%) e, em um deles, a natureza de norma de direitos humanos foi 
fundamentada no fato de a Convenção veicular direitos sociais (33,33%). 

Com relação à hierarquia normativa dessas normas, em apenas 04 oportunidades as 
Turmas adentraram na questão (26,67%), sendo que, em duas delas, esposaram entendimento 
pela constitucionalidade, e nas outras duas, pela supralegalidade.  
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A 6.ª Turma afirmou, no RR n. 760048-60.2001.5.03.5555 (julgado em 
16.09.2009), que a natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos, nos quais 
estão incluídos os que se destinam a proteger os direitos sociais dos trabalhadores, como no 
caso da Convenção n. 141, é de norma com status constitucional, segundo exegese do § 2.º do 
art. 5.º da Constituição da República. Esse também foi o mesmo fundamento adotado pela 7.ª 
Turma no RR n. 1072.72.2011.5.02.0384 (julgado em 24.09.2014)298. 

Interessante observar que essa mesma 7.ª Turma, no RR n. 253840-
90.2006.5.03.140 (julgado em 27.05.2014), havia decidido pela supralegalidade dos tratados de 
direitos humanos, em sintonia com a posição do STF. O outro acórdão que abordou o tema foi 
o RR n. 1900041-20.2004.5.08.0006 (julgado em 20.03.2013), pela 2.ª Turma do TST. 

Outra coisa que salta aos olhos no acórdão proferido no recurso de revista n. 1072-
72.2011.5.02.0384 é que a Turma argumenta, na esteira de Valerio de Oliveira Mazzuoli, que, 
por ostentarem conteúdo de direitos sociais, respectivamente sobre “meio ambiente do 
trabalho” e “segurança e saúde dos trabalhadores, as Convenção n. 148 e 155 seriam tratados 
de direitos humanos e, por isso, possuiriam status de norma materialmente constitucional ou, 
no mínimo, como diz o STF, de norma supralegal”.  

Todavia, a suprimir toda a fundamentação que concerne a tais Convenções, nada 
mudaria no resultado da decisão, o que demonstra que foram usadas como mero “reforço 
argumentativo”. 

Todavia, mesmo quando o entendimento adotado pela Turma foi pela 
constitucionalidade, prevaleceu o que fora decidido pelo STF, ou seja, as Convenções da OIT 
sobre direitos humanos possuem status supralegal. Ademais, do total dos 15 acórdãos, as 
Convenções da OIT sobre direitos humanos somente foram essenciais para o resultado em 08 
oportunidades (53,33%). Em quase metade dos casos (46,67%), seria desnecessária a alusão 
aos diplomas internacionais, chegando a Turma ao mesmo resultado por aplicação do direito 
nacional. 

Em relação à SDI-1, foi esposada a tese da constitucionalidade da Convenção da 
OIT sobre direitos humanos na única vez em que discutiu a questão da hierarquia normativa. 
Também em apenas um caso (33,33%), a norma serviu de verdadeiro fundamento para o 
resultado da decisão, enquanto que, nas outras duas situações (66,67%) serviu de mero reforço 
argumentativo, ficando a controvérsia resolvida por dispositivo constitucional. 
                                                 
298 Disse o Relator: Quanto à natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos --- nos quais se 
incluem os que se destinam a proteger os direitos sociais dos trabalhadores, como aqui, a Convenção 141 da OIT 
---, ostenta status normativo constitucional, segundo exegese do § 2.º do art. 5.º da Constituição da República 
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A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho revela, portanto, uma tendência 
para a utilização do argumento de serem os direitos trabalhistas contidos nas Convenções da 
OIT “direitos sociais”, o que leva a Corte a definir que essas normas são tratados de direitos 
humanos. No julgamento do Recurso de Embargos n. 19500.26.2000.5.15.0029, em 
24.09.2009, por exemplo, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) afirmou 
que a Convenção n. 141 (Organização de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento 
econômico e social) possuía natureza jurídica de tratado internacional de direitos humanos por 
proteger direitos sociais do trabalhador.  

Ao indicar que Convenções dizem respeito a direitos humanos, as Turmas também 
utilizam, de forma prevalente, o argumento dos “direitos sociais, inclusive para a Convenção n. 
98 (Aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva), como foi o 
caso do Recurso de Revista n. 235840-90.2006.5.03.0140, julgado pela 7.ª Turma em 
27.05.2014. 

Diante desses dados, é possível dizer que o TST considera tratados de direitos 
humanos as Convenções n. 98, 111, 132, 141, 148, 155, 159 e 162, apesar de não se apresentar 
qualquer critério para classificá-las como tais. Mesmo quando o TST apresenta o fundamento 
para a distinção, ele é vago. A Corte também não difere do STF quanto à hierarquia normativa 
dos tratados de direitos humanos, vez que, na maioria das vezes, seguiu entendimento do 
Excelso Supremo, conferindo status supralegal às normas em questão, sendo elas irrelevantes 
para o desfecho da decisão em praticamente metade dos casos. Percebe-se, com isso, a total 
falta de sofisticação dos argumentos esposados pelo TST para chancelar seu entendimento não 
apenas quanto à condição de norma de direitos humanos das Convenções, mas, também, sobre 
ao nível hierárquico dessas normas na pirâmide normativa brasileira. 
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CONCLUSÃO 
 
 
O objetivo desta dissertação foi demonstrar que a dificuldade existente na correta 

definição das Convenções da OIT como tratados de direitos humanos tem impedido a 
concretização dos mandamentos constitucionais relativos ao processo de incorporação dessas 
normas e à garantia de sua inviolabilidade, tendo, por consequência, impactos negativos na vida 
de milhões de trabalhadores brasileiros 

O trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro deles, buscou-se 
compreender os movimentos de construção e reconstrução dos direitos humanos para demarcar 
a lógica que perpassa a proteção internacional do ser humano.  

Nesse sentido, abordamos as primeiras declarações de direitos do 
constitucionalismo, a começar pela Magna Charta Libertarum (1215), passando por outros 
importantes documentos como a Petition of Right (1628), o Habeas Corpus Act (1679) e o Bill 
of Rights (1689), até chegarmos no constitucionalismo moderno com a Constituição 
estadunidense (1787), a Constituição do México (1917) e de Weimar (1919), sem olvidar da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1791). 

Percebemos que a proteção dos direitos humanos foi incluída em diplomas 
internacionais, especialmente a partir do século XIX, mas que isso era feito apenas de modo 
esparso e por motivos variados. Entretanto, o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a 
Organização Internacional do Trabalho lançaram as sementes para a mudança de consciência 
que viria a ocorrer após a barbárie vivida durante a Segunda Guerra Mundial. 

Esse período sombrio da contemporaneidade marcou a ruptura de Estados 
totalitários com a lógica do razoável que vinha sendo construída no que se refere à proteção dos 
direitos humanos. Com isso, foi necessário repensar o direito e as relações internacionais, de 
modo a criar um sistema de proteção que pudesse atuar quando o Estado violasse tais direitos, 
o que representou uma nova concepção sobre o assunto, chamada de “reconstrução dos direitos 
humanos”, por reatar o caminho que havia sido interrompido pelos regimes totalitários. 

Diante disso, discutimos como a dignidade da pessoa humana ganhou um lugar de 
destaque no ordenamento jurídico internacional com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) e os tratados internacionais que a seguiram, com destaque para o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (PIDESC), que formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos juntamente 
com a DUDH. 
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Assim, pudemos chegar à compreensão de algumas noções gerais sobre direitos 
humanos, como a própria terminologia empregada, sua fundamentação e conteúdo. Porém, o 
mais importante foi conseguir reproduzir os conceitos de direitos humanos oferecidos pela 
doutrina e, com base neles e no Direito dos Tratados, propor um conceito de tratado 
internacional de direitos humanos para orientar a resolução do problema apresentado 
inicialmente. 

Não poderíamos, entretanto, analisar as Convenções sem entender a história e 
funcionamento da OIT, o que foi feito no segundo capítulo. Nele, buscamos demarcar os 
principais fatos históricos que deram origem à Organização, de modo a deixar claro que as 
péssimas condições de vida e de trabalho a que estavam submetidos trabalhadores em várias 
partes do mundo, aliadas as dificuldades econômicas enfrentadas por alguns Estados no 
mercado internacional, foram determinantes para seu surgimento. 

Vimos que a criação da OIT fez emergir o princípio do tripartismo como algo 
bastante peculiar, uma vez que não são apenas os plenipotenciários que representam os 
governos a ter voz ativa nas negociações com vistas à celebração de tratados multilaterais. 
Foram incluídas as forças econômicas, por meio da representação de empregadores e 
trabalhadores, o que confere maior legitimidade às decisões da Organização, inclusive na 
adoção de normas internacionais como são as Convenções. 

Criado o cenário propício à discussão da natureza jurídica das Convenções da OIT 
e de sua classificação como tratados internacionais de direitos humanos, foram apresentadas 
três correntes que propugnam diferentes meios para classificar as Convenções da OIT como 
tais: a Restritiva, a Ampla e a do Âmbito Menor. Cada uma delas propondo critérios distintos 
para estabelecer se e quais Convenções deteriam o especial status.  

Observamos que a Corrente Restritiva considera tratados de direitos humanos 
apenas as oito Convenções Fundamentais da OIT. Já a Corrente Ampla, adotada pela maior 
parte da doutrina brasileira, advoga serem todas as convenções tratados de direitos humanos, 
sob o fundamento de que diriam respeito a direitos sociais. Trouxemos à baila a corrente que 
chamamos de Corrente do Âmbito Menor que, por sua vez, aponta que somente serão tratados 
de direitos humanos aquelas que desenvolvam direitos já consagrados em outros diplomas.  

Constatamos, entretanto, que nenhuma das correntes poderia ser aceita, pois os 
critérios por elas apresentados não se justificam ao serem confrontados com várias das 
Convenções da OIT. Em vista dos equívocos dessas correntes, retomamos nosso conceito 
inicial de tratado de direitos humanos e verificamos sua compatibilidade para a resolução do 
problema da caracterização das Convenções da OIT como tratados de direitos humanos.  
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Todavia, ainda faltava analisar em que medida a correta definição da especial 
natureza dessas Convenções afetaria o sistema jurídico nacional, o que fizemos no terceiro 
capítulo da dissertação. Nessa última parte do trabalho, traçamos um panorama sobre as normas 
constitucionais atinentes aos tratados internacionais de direitos humanos, ressaltando a 
ritualística da aprovação dessas normas após a promulgação da Emenda Constitucional n. 
45/2004, que incluiu o § 3.º ao art. 5.º da Constituição, e sua hierarquia na pirâmide normativa 
brasileira. 

A partir dessas considerações, percorremos a legislação brasileira atinente ao 
procedimento interno de submissão das Convenções da OIT à autoridade competente para sua 
apreciação: o Congresso Nacional. Descobrimos que, após o advento da EC n. 45/2004, 
qualquer tratado de direitos humanos deve passar, necessariamente, pelo procedimento de 
votação nominal perante a Câmara dos Deputados a fim de se definir se se seguirá o rito 
ordinário de aprovação ou o rito especial do § 3.º do art. 5.º.  

Não se quer dizer, com isso, que todas os tratados de direitos humanos devam ser 
aprovados com equivalência à emenda, pois o que o art. 5.º, § 3.º, da Constituição fez foi facultar 
ao Congresso Nacional tal possibilidade, que apenas se efetivará mediante votação por quórum 
qualificado. Entretanto, deixamos claro que não se pode adotar a votação simbólica para 
tratados de direitos humanos, pois a definição do rito deve ser submetida inicialmente ao 
Plenário da Câmara dos Deputados para que seus membros, por votação nominal, definam se o 
rito de aprovação será o ordinário ou o especial. 

No entanto, apesar disso e de a doutrina majoritária brasileira afirmar que todas as 
Convenções da OIT são tratados de direitos humanos, o Congresso Nacional nunca as submeteu 
ao novo procedimento, apesar de já haver aprovado seis delas desde a promulgação da referida 
emenda. A consequência lógica disso é que houve inconstitucionalidade no processo na 
apreciação, pelo Congresso Nacional, das Convenções da OIT sobre direitos humanos. 

O segundo momento da análise do ordenamento brasileiro acerca das Convenções 
foi dedicado ao sistema processual trabalhista. Comparamos as regras constitucionais e legais 
sobre competência para apreciação de violação a tratados internacionais na Justiça Comum 
(estadual e federal) e na Justiça do Trabalho. Detectamos que o processo civil comum possui 
um sistema recursal bastante abrangente para garantir a autoridade dos tratados internacionais, 
com possibilidade de haver apreciação de violação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 
Supremo Tribunal Federal, conforme normas insculpidas no Código de Processo Civil e na 
Constituição da República. 
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Por outro lado, quanto se estuda a legislação processual do trabalho no tocante aos 
tratados internacionais, não se encontram quaisquer dispositivos expressos, seja na 
Constituição, seja na Consolidação das Leis do Trabalho, que permitam a interposição de 
recurso de natureza extraordinária para garantir a inviolabilidade das Convenções da OIT, 
incluindo aquelas que dizem respeito a direitos humanos.  

Essa insuficiência do sistema recursal trabalhista, no entanto, não vem impedindo 
a manifestação dos Tribunais, em especial do TST, sobre a incidência das normas da OIT no 
Direito do Trabalho brasileiro. Em verdade, ao pesquisar as decisões do TST, verificamos que 
a sua jurisprudência é farta de menções às Convenções da Organização, o que nos levou a 
questionar quais seriam as convenções consideradas tratados de direitos humanos pelo TST; 
quais as matérias relacionadas a essas Convenções estariam em discussão; se haveria critérios 
congruentes para se estabelecer a especial condição de tratado de direitos humanos; qual seria, 
na concepção do TST, o nível hierárquico dessas normas na pirâmide normativa brasileira; e, 
por fim, a relevância que elas tiveram para o resultado do julgamento. 

Em que pese o fato de as Convenções da OIT poderem ser consideradas, em sua 
maioria, tratados de direitos humanos, o que lhe conferiria uma dignidade especial no 
ordenamento brasileiro, e a circunstância de o Direito do Trabalho ser, desde longa dada, 
informado por tais normas, a pesquisa da jurisprudência do TST foi bastante desanimadora. 
Concluímos que a Justiça do Trabalho possui uma atuação bastante tímida quando se trata 
aplicar esses diplomas internacionais em suas decisões, apesar da peculiaridade da matéria e 
dos princípios que regem o Direito do Trabalho e o Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

Seria de se esperar que a Corte possuísse uma conduta mais condizente com os 
mandamentos constitucionais e que as Convenções tivessem grande relevância no deslinde das 
controvérsias levadas a sua apreciação, o que não se comprovou, mesmo após a análise dos 
julgamentos de recursos de revista e de embargos proferidos até 08.12.2014, data do aniversário 
de dez anos da EC n. 45/2004. Além da baixa incidência dessas normas nos julgados e a pouca 
relevância para o deslinde da questão trabalhista envolvida, as decisões das Turmas e da 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST demonstraram parca sofisticação na 
fundamentação atinente às normas internacionais e, por que não dizer, desconhecimento 
teórico. 

Uma das causas desse problema é a insuficiência de uma legislação garantidora da 
inviolabilidade das Convenções da OIT, o que faz com que a Justiça do Trabalho confira pouca 
importância, em seus julgados, ao Direito Internacional. Outra possível causa é decorrente das 
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dificuldades teóricas acerca da determinação da especial natureza das Convenções da OIT, vez 
que a pesquisa dos acórdãos do TST. 

Infelizmente, talvez por falta de fundamentação jurídica consistente, as Convenções 
da OIT sobre direitos humanos não estejam tendo o tratamento a elas conferido pela 
Constituição da República, o que, em última instância, significa a negação, pelo Estado 
brasileiro, da concretização de direitos humanos nacional e internacionalmente garantidos, 
razão pela qual a discussão sobre a correta classificação dessas normas é premente. 

No entanto, algumas decisões já são vistas, no âmbito de nossa Mais Alta Corte 
Trabalhista, no sentido de reconhecer a condição de tratado de direitos humanos a algumas 
Convenções da OIT e, como isso, produzir alteração no entendimento sobre o ordenamento 
juslaboral.  

Foi o que aconteceu, por exemplo, no citado caso do RR n. 1072-
72.2011.5.02.0384, quando a 7.ª Turma do TST entendeu pela revogação do art. 193, § 2.º, da 
CLT por incompatibilidade vertical com as Convenções n. 148 e 155 da OIT, ratificadas pelo 
Brasil. À luz do julgamento do Supremo, a 7.ª Turma do TST afirmou que tais Convenções 
eram tratados de direitos humanos e possuiriam, no mínimo, um caráter de supralegalidade no 
ordenamento brasileiro, razão pela qual, uma vez que permitiam a acumulação dos adicionais, 
não poderia a CLT impor tal restrição.  

Embora o caso da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade seja 
paradigmático, por fazer uso do controle de convencionalidade para dar interpretação 
diametralmente oposta ao que vinha sendo dito acerca do art. 193, § 2.º, da CLT, o referido 
recurso de revista foi conhecido e provido por contrariedade à Constituição da República, o que 
reforça a tese da fragilidade do sistema recursal pela impossibilidade de aviar recurso de revista 
com fundamento em violação a tratado internacional. 

Isso porque, no sistema processual trabalhista brasileiro, a ausência de uma 
legislação clara para salvaguardar a autoridade dos tratados internacionais vem impedindo a 
concretização de direitos humanos, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho não faz 
uso do diálogo das fontes para conhecer de recurso de revista por contrariedade a essas normas 
internacionais. Logo, apesar de a CLT haver sido recentemente modificada pela Lei n. 13.015, 
de 21.07.2014, justamente para dispor sobre a nova sistemática dos recursos de natureza 
extraordinária no âmbito trabalhista, não houve a inclusão de mais essa hipótese de cabimento 
de recurso de revista e de embargos. 

A ausência dessa regra processual não pode, todavia, servir de escudo para que o 
TST deixe de conhecer recurso de revista interposto contra decisão que viole tratado 
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internacional de direitos humanos, como no caso de determinadas Convenções da OIT. Tal 
impossibilidade decorre do próprio comando constitucional, que determina o imediatismo das 
normas definidoras dos direitos (art. 5.º, § 1.º, da CRFB). 

Dessa maneira, tendo em vista que, no Brasil, a exemplo do que ocorre com o 
Direito de origem romano-germânico, não são as garantias processuais que criam os direitos, 
mas exatamente o contrário, são os direitos subjetivos que dão ensejo ao sistema processual, 
devendo esse a eles se adaptar para protegê-los. 

Assim, dada a especial natureza dos tratados de direitos humanos, haveria o TST 
de, por meio do procedimento do diálogo de fontes, ante a ausência de norma no sistema 
processual trabalhista, fazer uso do art. 105, III, “a”, da Constituição da República, adaptando-
o ao procedimento celetista, com a finalidade de conhecer dos recursos de revista interpostos 
contra decisões que contrariem tratados ou lhe neguem vigência.  

Não obstante haver essa possibilidade, nada impede que o Supremo Tribunal 
Federal, por meio de decisão proferida em Mandado de Injunção (art. 5.º, LXXI, da CRFB), em 
virtude da falta de norma regulamentadora que inviabiliza a interposição de recurso para 
garantia da autoridade de tratado internacional, comunique ao Congresso Nacional que ele está 
“em mora legislativa”, ou seja, que deixou de cumprir sua obrigação de incluir a possibilidade  
do recurso de revista em face de decisões judiciais que contrariem tratados ou lhe neguem 
vigência. 

Isso também não inibe o STF de, dando concretude e eficácia à sua decisão, 
estabelecer, desde logo, o procedimento a ser adotado no processo trabalhista, o qual, por 
evidência deve ser moldado a partir do art. 105, III, “a”, da Constituição da República, com os 
temperamentos exigidos pelo art. 896 da CLT. 

Todas essas consequências nefastas que abundam no Direito Brasileiro no que tange 
às Convenções da OIT parecem decorrer, ao menos parcialmente, da falta de critérios 
metodologicamente definidos para classificar um tratado internacional como sendo de direitos 
humanos, o que se agrava no âmbito trabalhista diante de correntes que apresentam 
entendimentos pouco convincentes.  

Daí porque cabe à doutrina estabelecer o método para verificação do conteúdo dos 
tratados internacionais, estabelecendo parâmetros que devem ser observados para classificá-los 
como comuns ou de direitos humanos. Somente assim será possível fazer o controle adequado, 
tanto interna como externamente, da conduta dos poderes constituídos em relação ao 
procedimento adotado para a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, 
bem como de sua aplicação pelo Poder Judiciário. 
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Diante do exposto, ousamos contrariar a doutrina majoritária brasileira, por 

pensarmos que somente será tratado internacional de direitos humanos a Convenção da OIT 
que, estabelecendo normas para a prestação do serviço em condições decentes, verse, direta e 
preponderantemente, sobre direitos necessários para assegurar, aos indivíduos envolvidos na 
relação de trabalho, proteção contra qualquer ato atentatório a sua dignidade, liberdade e 
igualdade. Sem ter em mente esse conceito muito bem definido, dificilmente os poderes 
constituídos concretizarão os mandamentos constitucionais no que tange aos direitos humanos 
dos trabalhadores. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Convenções da OIT por Número 

 
1 Limitação da jornada de trabalho  
2 Desemprego  
3 Proteção à maternidade  
4 Trabalho noturno feminino na indústria  
5 Idade mínima de admissão ao trabalho na indústria 
6 Trabalho noturno dos menores na indústria  
7 Idade mínima para o trabalho marítimo   
8 Indenizações por desemprego em caso de naufrágio   
9 Colocação de tripulantes marítimos   
10 Idade mínima para trabalho na agricultura   
11 Direito de sindicalização na agricultura   
12 Indenização por acidente de trabalho na agricultura   
13 Emprego de chumbo branco na pintura   
14 Descanso semanal na indústria   
15 Idade mínima para o trabalho de paioleiro ou foguista   
16 Exame médico de menores no trabalho marítimo  
17 Indenização por acidente de trabalho (1925)  
18 Indenização por doenças profissionais   
19 Igualdade de tratamento entre trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria 

de indenização por acidentes de trabalho;  
20 Trabalho noturno nas padarias    
21 Simplificação de inspeção dos imigrantes a bordo de embarcações   
22 Contrato de engajamento de tripulante marítimo   
23 Repatriamento de tripulante marítimo   
24 Seguro doença dos trabalhadores na indústria, no comércio e nos serviços 

domésticos   
25 Seguro doença dos trabalhadores na agricultura   
26 Método de fixação de salários mínimos   
27 Indicação do peso de grandes volumes transportados por embarcação   
28 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações   
29 Trabalho forçado ou obrigatório   
30 Duração do trabalho no comércio e nos escritórios   



 
Convenções da OIT por Número 

 
31 Duração do trabalho nas minas de carvão   
32 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações – 

revisão   
33 Idade mínima para admissão em trabalhos não industriais   
34 Agências remuneradas de empregos   
35 Seguro por velhice para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

36 Seguro por velhice para os trabalhadores empregados na agricultura   
37 Seguro por invalidez na indústria   
38 Seguro por invalidez na agricultura   
39 Seguro por morte para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

40 Seguro por morte para os trabalhadores empregados em empresas agrícolas   
41 Trabalho noturno das mulheres – revisão   
42 Indenização por doenças profissionais – revisão   
43 Duração do trabalho na fabricação automática de vidro plano   
44 Garantia de indenização ou subsídio a desempregados involuntários   
45 Emprego de mulheres nos trabalhos subterrâneos de minas de qualquer espécie   
46 Duração do trabalho em minas de carvão – revisão   
47 Redução das horas de trabalho para 40 por semana   
48 Organização de um sistema internacional para conservação dos direitos de 

seguros de invalidez, velhice e morte aos trabalhadores migrantes   
49 Redução das horas de trabalho nas fábricas de garrafas   
50 Regulamentação do recrutamento de trabalhadores indígenas   
51 Redução das horas de trabalho nas obras públicas   
52 Férias anuais remuneradas   
53 Certificados de capacidade profissional mínima para os capitães e oficiais da 

marinha mercante   
54 Férias remuneradas para tripulantes marítimos   



 
Convenções da OIT por Número 

 
55 Obrigações do armador em caso de doença, acidente ou morte de tripulantes 

marítimos   
56 Seguro doença para tripulantes marítimos   
57 Duração do trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações   
58 Idade mínima para admissão ao trabalho marítimo – revisão   
59 Idade mínima para admissão ao trabalho na indústria - revisão   
60 Idade mínima para admissão a trabalhos não industriais – revisão   
61 Redução das horas de trabalho na indústria têxtil   
62 Normas de segurança do trabalho na indústria de construção   
63 Estatísticas de salários e horas de trabalho nas principais indústrias mineiras e 

manufatureiras, na edificação e na construção e na agricultura   
64 Regulamentação dos contratos de trabalho de indígenas   
65 Sanções penais contra trabalhadores indígenas pelo não cumprimento do contrato 

de trabalho   
66 Recrutamento, colocação e condições de trabalho dos trabalhadores migrantes   
67 Duração do trabalho e descanso no transporte rodoviário (1939). 
68 Alimentação e serviço de estalagem a bordo de embarcações   
69 Certificado de aptidão para os cozinheiros de embarcações   
70 Seguridade social de tripulantes marítimos   
71 Pensões para tripulantes marítimos   
72 Férias remuneradas de tripulantes marítimos   
73 Exame médico de tripulantes marítimos   
74  Certificado de marinheiro preferencial   
75 Alojamento de tripulantes em embarcações   
76  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal nas embarcações   
77 Exame médico de aptidão para o emprego de menores na indústria   
78 Exame médico de aptidão para o emprego de menores em trabalhos não-

industriais   
79 Limitação do trabalho noturno para os menores em trabalhos não industriais   
80 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 28 primeiras reuniões da 

Conferência, no que diz respeito a normas adjetivas e de direito intertemporal   
81 Inspeção do trabalho na indústria e no comércio   



 
Convenções da OIT por Número 

 
82 Política social nos territórios não-metropolitanos   
83 Aplicação de normas internacionais do trabalho nos territórios nāo-

metropolitanos   
84 Direito de associação e de solução dos conflitos de trabalho nos territórios não-

metropolitanos   
85 Inspeção do trabalho nos territórios não-metropolitanos   
86 Duração máxima dos contratos de trabalho dos indígenas   
87 Liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização   
88 Organização dos serviços de emprego   
89 Trabalho noturno de mulheres na indústria – revisão   
90 Trabalho noturno de menores na indústria – revisão   
91 Férias remuneradas de tripulantes marítimos – revisão   
92 Alojamento da tripulação a bordo de embarcações – revisão   
93  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcação – revisão  
94 Cláusulas de trabalho nos contratos celebrados por autoridades públicas   
95 Proteção do salário   
96 Agências remuneradas de colocação – revisão   
97 Trabalhadores migrantes revisão   
98 Aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva   
99 Métodos para fixação de salários mínimos na agricultura   
100  Igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e o feminino para trabalho 

de igual valor   
101 Férias remuneradas na agricultura   
102 Normas mínimas de seguridade social   
103 Proteção da maternidade – revisão   
104 Abolição das sanções penais pelo não-cumprimento do contrato de trabalho por 

parte de indígenas   
105 Abolição do trabalho forçado   
106 Descanso semanal no comércio e nos escritórios   
107 Proteção e integração das populações indígenas e de outras populações tribais e 

semitribais dos países independentes   
108 Documentos nacionais de identidade de tripulante marítimo   



 
Convenções da OIT por Número 

 
109 Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações – revisão  
110 Condições de emprego dos trabalhadores nas plantações   
111 Discriminação em matéria de emprego e profissão   
112 Idade mínima para o trabalho dos pescadores   
113 Exame médico dos pescadores   
114 Contrato de engajamento dos pescadores   
115 Proteção dos trabalhadores contra as radiações ionizantes   
116 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 32 primeiras Reuniões de 

Conferência, para uniformizar disposições referentes à preparação de relatórios 
sobre a aplicação das mesmas   

117 Normas e objetivos básicos da política social   
118 Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros em matéria de seguridade 

social   
119 Proteção da maquinaria  
120 Higiene no comércio e nos escritórios   
121 Prestações em casos de acidentes do trabalho e enfermidades profissionais   
122 Política de emprego   
123 Idade mínima para o trabalho subterrâneo nas minas   
124 Exame médico de aptidão para os menores empregados em trabalhos 

subterrâneos nas minas   
125 Certificados de capacidade de pescadores   
126 Alojamento a bordo de embarcações pesqueiras   
127 Peso máximo das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador   
128 Prestações de invalidez, de velhice e de sobreviventes    
129 Inspeção do trabalho na agricultura   
130 Socorros médicos e indenizações por doença   
131 Fixação dos salários mínimos, notadamente nos países em Via de 

desenvolvimento   
132 Férias anuais remuneradas – revisão   
133 Alojamento de equipagem a bordo de embarcações - disposições complementares  
134 Prevenção de acidentes do trabalho dos tripulantes marítimos   



 
Convenções da OIT por Número 

 
135 Proteção aos representantes dos trabalhadores nas empresas e facilidades para 

firmar acordos   
136 Proteção contra os riscos de intoxicação devido ao benzeno   
137 Repercussões sociais dos novos métodos de administração nos portos   
138 Idade mínima para admissão em emprego   
139 Prevenção e controle dos riscos profissionais causados por substâncias de agentes 

cancerígenos   
140 Licença remunerada para estudos   
141 Organização de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento econômico 

e Social   
142 Orientação profissional e formação profissional no desenvolvimento dos recursos 

humanos   
143 Migrações em condições abusivas e promoção de igualdade de oportunidade e de 

tratamento dos trabalhadores migrantes   
144 Consultas tripartidas para promover a aplicação das normas internacionais do 

trabalho;  
145 Continuidade do emprego de tripulantes marítimos  
146 Férias anuais remuneradas de tripulantes marítimos  
147 Normas mínimas na marinha mercante   
148 Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação 

do ar, o ruído e as vibrações no lugar de trabalho   
149 Emprego e condições de trabalho e de vida do pessoal de enfermaria   
150 Administração do trabalho: conteúdo, funções e organização   
151 Proteção do direito de sindicalização e procedimentos para determinar as 

condições de emprego na administração pública   
152 Segurança e higiene nos trabalhos portuários   
153 Duração do trabalho e períodos de descanso nos transportes em rodovias   
154 Promoção da negociação coletiva   
155 Segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho  
156 Igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores dos dois sexos: 

trabalhadores com responsabilidades familiares   



 
Convenções da OIT por Número 

 
157 Sistema internacional para a conservação dos direitos em matéria de Seguridade 

Social   
158 Terminação da relação de trabalho por iniciativa do empregador   
159 Readaptação profissional e emprego de pessoas inválidas   
160 Estatísticas do trabalho   
161 Serviços de saúde no trabalho   
162 Utilização do asbesto (amianto) em condições de Segurança   
163 Bem-estar do marítimo no mar e no porto   
164 Proteção da saúde e assistência médica do marítimo   
165 Seguridade social do marítimo – revisão   
166  Repatriação do marítimo – Revisão   
167 Segurança e saúde na Construção   
168 Fomento ao emprego e proteção contra o desemprego   
169 Populações indígenas e tribais em países independentes   
170 Utilização de produtos químicos   
171 Trabalho noturno   
172 Condições de trabalho nos hotéis, restaurantes e similares   
173 Proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador   
174 Prevenção de grandes acidentes industriais   
175 Trabalho a tempo parcial   
176 Segurança e saúde nas minas   
177 Trabalho em domicílio   
178 Inspeção do trabalho marítimo   
179 Contratação e colocação de marítimos   
180 Horas de trabalho a bordo e lotação das embarcações   
181 Agências de emprego privadas   
182 Proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 

eliminação   
183 Sobre a proteção à maternidade   
184 Sobre a segurança e saúde na agricultura   
185 Sobre os Documentos de Identidade da gente do mar - revisão   
186 Convenção sobre Trabalho Marítimo   



 
Convenções da OIT por Número 

 
187 Sobre o marco promocional para a segurança e saúde no trabalho  
188 Referente ao Trabalho na Pesca   
189 Sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos  

 



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
 LIBERDADE SINDICAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E RELAÇÕES DE 

TRABALHO 
11 Direito de sindicalização na agricultura   
84 Direito de associação e de solução dos conflitos de trabalho nos territórios não-

metropolitanos   
87 Liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização   
98 Aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva   
135 Proteção aos representantes dos trabalhadores nas empresas e facilidades para 

firmar acordos   
141 Organização de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento econômico 

e Social   
151 Proteção do direito de sindicalização e procedimentos para determinar as condições 

de emprego na administração pública   
154 Promoção da negociação coletiva   
    
  TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO   
29 Trabalho forçado ou obrigatório   
105 Abolição do trabalho forçado   
    
  ELIMINAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO À CRIANÇA 
5 Idade mínima de admissão ao trabalho na indústria 
6 Trabalho noturno dos menores na indústria  
10 Idade mínima para trabalho na agricultura   
15 Idade mínima para o trabalho de paioleiro ou foguista   
33 Idade mínima para admissão em trabalhos não industriais   
59 Idade mínima para admissão ao trabalho na indústria - revisão   
60 Idade mínima para admissão a trabalhos não industriais – revisão   
77 Exame médico de aptidão para o emprego de menores na indústria   
78 Exame médico de aptidão para o emprego de menores em trabalhos não-industriais  
79 Limitação do trabalho noturno para os menores em trabalhos não industriais   
90 Trabalho noturno de menores na indústria – revisão   
123 Idade mínima para o trabalho subterrâneo nas minas   



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
124 Exame médico de aptidão para os menores empregados em trabalhos subterrâneos 

nas minas   
138 Idade mínima para admissão em emprego   
182 Proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação  
    
  IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E TRATAMENTO 
100  Igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e o feminino para trabalho 

de igual valor   
111 Discriminação em matéria de emprego e profissão   
156 Igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores dos dois sexos: 

trabalhadores com responsabilidades familiares   
    
  CONSULTAS TRIPARTIDAS 
144 Consultas tripartidas para promover a aplicação das normas internacionais do 

trabalho;  
  ADMINISTRAÇÃO E INSPEÇÃO DO TRABALHO 
63 Estatísticas de salários e horas de trabalho nas principais indústrias mineiras e 

manufatureiras, na edificação e na construção e na agricultura   
81 Inspeção do trabalho na indústria e no comércio   
85 Inspeção do trabalho nos territórios não-metropolitanos   
129 Inspeção do trabalho na agricultura   
150 Administração do trabalho: conteúdo, funções e organização   
160 Estatísticas do trabalho   
    
  POLÍTICA E PROMOÇÃO DO EMPREGO 
2 Desemprego  
34 Agências remuneradas de empregos   
88 Organização dos serviços de emprego   
96 Agências remuneradas de colocação – revisão   
122 Política de emprego   
159 Readaptação profissional e emprego de pessoas inválidas   
181 Agências de emprego privadas   



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
    
  ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
140 Licença remunerada para estudos   
142 Orientação profissional e formação profissional no desenvolvimento dos recursos 

humanos   
    
  GARANTIA NO EMPREGO 
158 Terminação da relação de trabalho por iniciativa do empregador   
    
  SALÁRIOS 
26 Método de fixação de salários mínimos   
94 Cláusulas de trabalho nos contratos celebrados por autoridades públicas   
95 Proteção do salário   
131 Fixação dos salários mínimos, notadamente nos países em Via de desenvolvimento  
173 Proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador   
    
  TEMPO DE TRABALHO 
1 Limitação da jornada de trabalho  
4 Trabalho noturno feminino na indústria  
14 Descanso semanal na indústria   
20 Trabalho noturno nas padarias    
30 Duração do trabalho no comércio e nos escritórios   
31 Duração do trabalho nas minas de carvão   
41 Trabalho noturno das mulheres – revisão   
43 Duração do trabalho na fabricação automática de vidro plano   
47 Redução das horas de trabalho para 40 por semana   
49 Redução das horas de trabalho nas fábricas de garrafas   
51 Redução das horas de trabalho nas obras públicas   
52 Férias anuais remuneradas   
61 Redução das horas de trabalho na indústria têxtil   
67 Duração do trabalho e descanso no transporte rodoviário (1939). 
89 Trabalho noturno de mulheres na indústria – revisão   



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
101 Férias remuneradas na agricultura   
106 Descanso semanal no comércio e nos escritórios   
132 Férias anuais remuneradas – revisão   
153 Duração do trabalho e períodos de descanso nos transportes em rodovias   
171 Trabalho noturno   
175 Trabalho a tempo parcial   
    
  SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 
13 Emprego de chumbo branco na pintura   
45 Emprego de mulheres nos trabalhos subterrâneos de minas de qualquer espécie   
62 Normas de segurança do trabalho na indústria de construção   
115 Proteção dos trabalhadores contra as radiações ionizantes   
119 Proteção da maquinaria  
120 Higiene no comércio e nos escritórios   
127 Peso máximo das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador   
136 Proteção contra os riscos de intoxicação devido ao benzeno   
139 Prevenção e controle dos riscos profissionais causados por substâncias de agentes 

cancerígenos   
148 Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação 

do ar, o ruído e as vibrações no lugar de trabalho   
155 Segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho  
161 Serviços de saúde no trabalho   
162 Utilização do asbesto (amianto) em condições de Segurança   
167 Segurança e saúde na Construção   
170 Utilização de produtos químicos   
174 Prevenção de grandes acidentes industriais   
176 Segurança e saúde nas minas   
184 Sobre a segurança e saúde na agricultura   
187 Sobre o marco promocional para a segurança e saúde no trabalho  
    
  SEGURIDADE SOCIAL 
12 Indenização por acidente de trabalho na agricultura   



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
17 Indenização por acidente de trabalho (1925)  
18 Indenização por doenças profissionais   
19 Igualdade de tratamento entre trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria de 

indenização por acidentes de trabalho;  
24 Seguro doença dos trabalhadores na indústria, no comércio e nos serviços 

domésticos   
25 Seguro doença dos trabalhadores na agricultura   
35 Seguro por velhice para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

36 Seguro por velhice para os trabalhadores empregados na agricultura   
37 Seguro por invalidez na indústria   
38 Seguro por invalidez na agricultura   
39 Seguro por morte para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

40 Seguro por morte para os trabalhadores empregados em empresas agrícolas   
42 Indenização por doenças profissionais – revisão   
44 Garantia de indenização ou subsídio a desempregados involuntários   
48 Organização de um sistema internacional para conservação dos direitos de seguros 

de invalidez, velhice e morte aos trabalhadores migrantes   
102 Normas mínimas de seguridade social   
118 Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros em matéria de seguridade 

social   
121 Prestações em casos de acidentes do trabalho e enfermidades profissionais   
128 Prestações de invalidez, de velhice e de sobreviventes    
130 Socorros médicos e indenizações por doença   
157 Sistema internacional para a conservação dos direitos em matéria de Seguridade 

Social   
168 Fomento ao emprego e proteção contra o desemprego   
    
  PROTEÇÃO À MATERNIDADE  



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
3 Proteção à maternidade  
103 Proteção da maternidade – revisão   
183 Sobre a proteção à maternidade   
    
  POLÍTICA SOCIAL 
82 Política social nos territórios não-metropolitanos   
117 Normas e objetivos básicos da política social   
    
  TRABALHADORES MIGRANTES 
21 Simplificação de inspeção dos imigrantes a bordo de embarcações   
66 Recrutamento, colocação e condições de trabalho dos trabalhadores migrantes   
97 Trabalhadores migrantes revisão   
143 Migrações em condições abusivas e promoção de igualdade de oportunidade e de 

tratamento dos trabalhadores migrantes   
    
  GENTE DO MAR 
7 Idade mínima para o trabalho marítimo   
8 Indenizações por desemprego em caso de naufrágio   
9 Colocação de tripulantes marítimos   
16 Exame médico de menores no trabalho marítimo  
22 Contrato de engajamento de tripulante marítimo   
23 Repatriamento de tripulante marítimo   
46 Duração do trabalho em minas de carvão – revisão   
53 Certificados de capacidade profissional mínima para os capitães e oficiais da 

marinha mercante   
54 Férias remuneradas para tripulantes marítimos   
55 Obrigações do armador em caso de doença, acidente ou morte de tripulantes 

marítimos   
56 Seguro doença para tripulantes marítimos   
57 Duração do trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações   
58 Idade mínima para admissão ao trabalho marítimo – revisão   
68 Alimentação e serviço de estalagem a bordo de embarcações   



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
69 Certificado de aptidão para os cozinheiros de embarcações   
70 Seguridade social de tripulantes marítimos   
71 Pensões para tripulantes marítimos   
72 Férias remuneradas de tripulantes marítimos   
73 Exame médico de tripulantes marítimos   
74  Certificado de marinheiro preferencial   
75 Alojamento de tripulantes em embarcações   
76  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal nas embarcações   
91 Férias remuneradas de tripulantes marítimos – revisão   
92 Alojamento da tripulação a bordo de embarcações – revisão   
93  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcação – revisão   
99 Métodos para fixação de salários mínimos na agricultura   
108 Documentos nacionais de identidade de tripulante marítimo   
109 Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações – revisão   
133 Alojamento de equipagem a bordo de embarcações - disposições complementares   
134 Prevenção de acidentes do trabalho dos tripulantes marítimos   
145 Continuidade do emprego de tripulantes marítimos  
146 Férias anuais remuneradas de tripulantes marítimos  
147 Normas mínimas na marinha mercante   
163 Bem-estar do marítimo no mar e no porto   
164 Proteção da saúde e assistência médica do marítimo   
165 Seguridade social do marítimo – revisão   
166  Repatriação do marítimo – Revisão   
178 Inspeção do trabalho marítimo   
179 Contratação e colocação de marítimos   
180 Horas de trabalho a bordo e lotação das embarcações   
185 Sobre os Documentos de Identidade da gente do mar - revisão   
186 Convenção sobre Trabalho Marítimo   
    
  PESCADORES 
112 Idade mínima para o trabalho dos pescadores   
113 Exame médico dos pescadores   



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
114 Contrato de engajamento dos pescadores   
125 Certificados de capacidade de pescadores   
126 Alojamento a bordo de embarcações pesqueiras   
188 Referente ao Trabalho na Pesca   
    
  TRABALHADORES PORTUÁRIOS 
27 Indicação do peso de grandes volumes transportados por embarcação   
28 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações   
32 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações – revisão  
137 Repercussões sociais dos novos métodos de administração nos portos   
152 Segurança e higiene nos trabalhos portuários   
    
  POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS 
50 Regulamentação do recrutamento de trabalhadores indígenas   
64 Regulamentação dos contratos de trabalho de indígenas   
65 Sanções penais contra trabalhadores indígenas pelo não cumprimento do contrato 

de trabalho   
86 Duração máxima dos contratos de trabalho dos indígenas   
104 Abolição das sanções penais pelo não-cumprimento do contrato de trabalho por 

parte de indígenas   
107 Proteção e integração das populações indígenas e de outras populações tribais e 

semitribais dos países independentes   
169 Populações indígenas e tribais em países independentes   
    
  CATEGORIAS ESPECÍFICAS DE TRABALHADORES 
83 Aplicação de normas internacionais do trabalho nos territórios nāo-metropolitanos  
110 Condições de emprego dos trabalhadores nas plantações   
149 Emprego e condições de trabalho e de vida do pessoal de enfermaria   
172 Condições de trabalho nos hotéis, restaurantes e similares   
177 Trabalho em domicílio   
189 Sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos 
    



 
Convenções da OIT por Assunto 

 
  CONVENÇÕES SOBRE ARTIGOS FINAIS 
80 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 28 primeiras reuniões da 

Conferência, no que diz respeito a normas adjetivas e de direito intertemporal   
116 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 32 primeiras Reuniões de 

Conferência, para uniformizar disposições referentes à preparação de relatórios 
sobre a aplicação das mesmas   

 
 



 
Convenções da OIT por Situação 

 
 ATUALIZADAS 
14 Descanso semanal na indústria   
29 Trabalho forçado ou obrigatório   
77 Exame médico de aptidão para o emprego de menores na indústria   
78 Exame médico de aptidão para o emprego de menores em trabalhos não-industriais  
81 Inspeção do trabalho na indústria e no comércio   
87 Liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização   
94 Cláusulas de trabalho nos contratos celebrados por autoridades públicas   
95 Proteção do salário   
97 Trabalhadores migrantes revisão   
98 Aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva   
100  Igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e o feminino para trabalho 

de igual valor   
102 Normas mínimas de seguridade social   
105 Abolição do trabalho forçado   
106 Descanso semanal no comércio e nos escritórios   
110 Condições de emprego dos trabalhadores nas plantações   
111 Discriminação em matéria de emprego e profissão   
115 Proteção dos trabalhadores contra as radiações ionizantes   
118 Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros em matéria de seguridade 

social   
120 Higiene no comércio e nos escritórios   
121 Prestações em casos de acidentes do trabalho e enfermidades profissionais   
122 Política de emprego   
124 Exame médico de aptidão para os menores empregados em trabalhos subterrâneos 

nas minas   
128 Prestações de invalidez, de velhice e de sobreviventes    
130 Socorros médicos e indenizações por doença   
131 Fixação dos salários mínimos, notadamente nos países em Via de desenvolvimento  
135 Proteção aos representantes dos trabalhadores nas empresas e facilidades para 

firmar acordos   
138 Idade mínima para admissão em emprego   



 
Convenções da OIT por Situação 

 
139 Prevenção e controle dos riscos profissionais causados por substâncias de agentes 

cancerígenos   
140 Licença remunerada para estudos   
141 Organização de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento econômico 

e Social   
142 Orientação profissional e formação profissional no desenvolvimento dos recursos 

humanos   
143 Migrações em condições abusivas e promoção de igualdade de oportunidade e de 

tratamento dos trabalhadores migrantes   
144 Consultas tripartidas para promover a aplicação das normas internacionais do 

trabalho;  
145 Continuidade do emprego de tripulantes marítimos  
146 Férias anuais remuneradas de tripulantes marítimos  
147 Normas mínimas na marinha mercante   
148 Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação 

do ar, o ruído e as vibrações no lugar de trabalho   
149 Emprego e condições de trabalho e de vida do pessoal de enfermaria   
150 Administração do trabalho: conteúdo, funções e organização   
151 Proteção do direito de sindicalização e procedimentos para determinar as condições 

de emprego na administração pública   
152 Segurança e higiene nos trabalhos portuários   
154 Promoção da negociação coletiva   
155 Segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho  
156 Igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores dos dois sexos: 

trabalhadores com responsabilidades familiares   
157 Sistema internacional para a conservação dos direitos em matéria de Seguridade 

Social   
159 Readaptação profissional e emprego de pessoas inválidas   
160 Estatísticas do trabalho   
161 Serviços de saúde no trabalho   
162 Utilização do asbesto (amianto) em condições de Segurança   
163 Bem-estar do marítimo no mar e no porto   



 
Convenções da OIT por Situação 

 
164 Proteção da saúde e assistência médica do marítimo   
165 Seguridade social do marítimo – revisão   
166  Repatriação do marítimo – Revisão   
167 Segurança e saúde na Construção   
168 Fomento ao emprego e proteção contra o desemprego   
169 Populações indígenas e tribais em países independentes   
170 Utilização de produtos químicos   
171 Trabalho noturno   
172 Condições de trabalho nos hotéis, restaurantes e similares   
173 Proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador   
174 Prevenção de grandes acidentes industriais   
175 Trabalho a tempo parcial   
176 Segurança e saúde nas minas   
177 Trabalho em domicílio   
178 Inspeção do trabalho marítimo   
179 Contratação e colocação de marítimos   
180 Horas de trabalho a bordo e lotação das embarcações   
181 Agências de emprego privadas   
182 Proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação  
183 Sobre a proteção à maternidade   
184 Sobre a segurança e saúde na agricultura   
185 Sobre os Documentos de Identidade da gente do mar - revisão   
186 Convenção sobre Trabalho Marítimo   
187 Sobre o marco promocional para a segurança e saúde no trabalho  
188 Referente ao Trabalho na Pesca   
189 Sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos  
  
 INSTRUMENTO EM SITUAÇÃO PROVISÓRIA  

1 Limitação da jornada de trabalho  
2 Desemprego  
3 Proteção à maternidade  
11 Direito de sindicalização na agricultura   



 
Convenções da OIT por Situação 

 
12 Indenização por acidente de trabalho na agricultura   
19 Igualdade de tratamento entre trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria de 

indenização por acidentes de trabalho;  
26 Método de fixação de salários mínimos   
30 Duração do trabalho no comércio e nos escritórios   
45 Emprego de mulheres nos trabalhos subterrâneos de minas de qualquer espécie   
47 Redução das horas de trabalho para 40 por semana   
53 Certificados de capacidade profissional mínima para os capitães e oficiais da 

marinha mercante   
58 Idade mínima para admissão ao trabalho marítimo – revisão   
84 Direito de associação e de solução dos conflitos de trabalho nos territórios não-

metropolitanos   
85 Inspeção do trabalho nos territórios não-metropolitanos   
88 Organização dos serviços de emprego   
89 Trabalho noturno de mulheres na indústria – revisão   
92 Alojamento da tripulação a bordo de embarcações – revisão   
96 Agências remuneradas de colocação – revisão   
99 Métodos para fixação de salários mínimos na agricultura   
117 Normas e objetivos básicos da política social   
132 Férias anuais remuneradas – revisão   
133 Alojamento de equipagem a bordo de embarcações - disposições complementares   
137 Repercussões sociais dos novos métodos de administração nos portos   
  
 SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
82 Política social nos territórios não-metropolitanos   
83 Aplicação de normas internacionais do trabalho nos territórios nāo-metropolitanos  
126 Alojamento a bordo de embarcações pesqueiras   
  
 INSTRUMENTO PENDENTE DE REVISÃO 

6 Trabalho noturno dos menores na indústria  
8 Indenizações por desemprego em caso de naufrágio   
13 Emprego de chumbo branco na pintura   



 
Convenções da OIT por Situação 

 
16 Exame médico de menores no trabalho marítimo  
22 Contrato de engajamento de tripulante marítimo   
27 Indicação do peso de grandes volumes transportados por embarcação   
55 Obrigações do armador em caso de doença, acidente ou morte de tripulantes 

marítimos   
68 Alimentação e serviço de estalagem a bordo de embarcações   
69 Certificado de aptidão para os cozinheiros de embarcações   
71 Pensões para tripulantes marítimos   
73 Exame médico de tripulantes marítimos   
74  Certificado de marinheiro preferencial   
79 Limitação do trabalho noturno para os menores em trabalhos não industriais   
90 Trabalho noturno de menores na indústria – revisão   
113 Exame médico dos pescadores   
114 Contrato de engajamento dos pescadores   
119 Proteção da maquinaria  
125 Certificados de capacidade de pescadores   
127 Peso máximo das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador   
134 Prevenção de acidentes do trabalho dos tripulantes marítimos   
136 Proteção contra os riscos de intoxicação devido ao benzeno   
153 Duração do trabalho e períodos de descanso nos transportes em rodovias   
  
 SEM CONCLUSÃO 
158 Terminação da relação de trabalho por iniciativa do empregador   
  
 CONVENÇÕES SOBRE ARTIGOS FINAIS, NÃO EXAMINADAS 
80 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 28 primeiras reuniões da 

Conferência, no que diz respeito a normas adjetivas e de direito intertemporal   
116 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 32 primeiras Reuniões de 

Conferência, para uniformizar disposições referentes à preparação de relatórios 
sobre a aplicação das mesmas   

  
 DESATUALIZADAS 



 
Convenções da OIT por Situação 

 
5 Idade mínima de admissão ao trabalho na indústria 
7 Idade mínima para o trabalho marítimo   
9 Colocação de tripulantes marítimos   
10 Idade mínima para trabalho na agricultura   
17 Indenização por acidente de trabalho (1925)  
18 Indenização por doenças profissionais   
23 Repatriamento de tripulante marítimo   
24 Seguro doença dos trabalhadores na indústria, no comércio e nos serviços 

domésticos   
25 Seguro doença dos trabalhadores na agricultura   
32 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações – revisão  
33 Idade mínima para admissão em trabalhos não industriais   
42 Indenização por doenças profissionais – revisão   
52 Férias anuais remuneradas   
54 Férias remuneradas para tripulantes marítimos   
56 Seguro doença para tripulantes marítimos   
57 Duração do trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações   
59 Idade mínima para admissão ao trabalho na indústria - revisão   
62 Normas de segurança do trabalho na indústria de construção   
63 Estatísticas de salários e horas de trabalho nas principais indústrias mineiras e 

manufatureiras, na edificação e na construção e na agricultura   
70 Seguridade social de tripulantes marítimos   
72 Férias remuneradas de tripulantes marítimos   
75 Alojamento de tripulantes em embarcações   
76  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal nas embarcações   
93  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcação – revisão   
101 Férias remuneradas na agricultura   
103 Proteção da maternidade – revisão   
107 Proteção e integração das populações indígenas e de outras populações tribais e 

semitribais dos países independentes   
108 Documentos nacionais de identidade de tripulante marítimo   
109 Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações – revisão   



 
Convenções da OIT por Situação 

 
112 Idade mínima para o trabalho dos pescadores   
123 Idade mínima para o trabalho subterrâneo nas minas   
  
 DEIXADAS DE LADO 

4 Trabalho noturno feminino na indústria  
15 Idade mínima para o trabalho de paioleiro ou foguista   
20 Trabalho noturno nas padarias    
21 Simplificação de inspeção dos imigrantes a bordo de embarcações   
28 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações   
34 Agências remuneradas de empregos   
35 Seguro por velhice para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

36 Seguro por velhice para os trabalhadores empregados na agricultura   
37 Seguro por invalidez na indústria   
38 Seguro por invalidez na agricultura   
39 Seguro por morte para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

40 Seguro por morte para os trabalhadores empregados em empresas agrícolas   
41 Trabalho noturno das mulheres – revisão   
43 Duração do trabalho na fabricação automática de vidro plano   
44 Garantia de indenização ou subsídio a desempregados involuntários   
46 Duração do trabalho em minas de carvão – revisão   
48 Organização de um sistema internacional para conservação dos direitos de seguros 

de invalidez, velhice e morte aos trabalhadores migrantes   
49 Redução das horas de trabalho nas fábricas de garrafas   
50 Regulamentação do recrutamento de trabalhadores indígenas   
60 Idade mínima para admissão a trabalhos não industriais – revisão   
64 Regulamentação dos contratos de trabalho de indígenas   
65 Sanções penais contra trabalhadores indígenas pelo não cumprimento do contrato 

de trabalho   



 
Convenções da OIT por Situação 

 
67 Duração do trabalho e descanso no transporte rodoviário (1939). 
86 Duração máxima dos contratos de trabalho dos indígenas   
91 Férias remuneradas de tripulantes marítimos – revisão   
104 Abolição das sanções penais pelo não-cumprimento do contrato de trabalho por 

parte de indígenas   
129 Inspeção do trabalho na agricultura   
  
 INSTRUMENTOS RETIRADOS 
31 Duração do trabalho nas minas de carvão   
51 Redução das horas de trabalho nas obras públicas   
61 Redução das horas de trabalho na indústria têxtil   
66 Recrutamento, colocação e condições de trabalho dos trabalhadores migrantes   

 



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
 FUNDAMENTAIS 
29 Trabalho forçado ou obrigatório   
87 Liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização   
98 Aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva   
100  Igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e o feminino para 

trabalho de igual valor   
105 Abolição do trabalho forçado   
111 Discriminação em matéria de emprego e profissão   
128 Prestações de invalidez, de velhice e de sobreviventes    
182 Proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 

eliminação   
  
 GOVERNANÇA 
81 Inspeção do trabalho na indústria e no comércio   
122 Política de emprego   
129 Inspeção do trabalho na agricultura   
144 Consultas tripartidas para promover a aplicação das normas internacionais do 

trabalho;  
  
 TÉCNICAS 
1 Limitação da jornada de trabalho  
2 Desemprego  
3 Proteção à maternidade  
4 Trabalho noturno feminino na indústria  
5 Idade mínima de admissão ao trabalho na indústria 
6 Trabalho noturno dos menores na indústria  
7 Idade mínima para o trabalho marítimo   
8 Indenizações por desemprego em caso de naufrágio   
9 Colocação de tripulantes marítimos   
10 Idade mínima para trabalho na agricultura   
11 Direito de sindicalização na agricultura   
12 Indenização por acidente de trabalho na agricultura   



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
13 Emprego de chumbo branco na pintura   
14 Descanso semanal na indústria   
15 Idade mínima para o trabalho de paioleiro ou foguista   
16 Exame médico de menores no trabalho marítimo  
17 Indenização por acidente de trabalho (1925)  
18 Indenização por doenças profissionais   
19 Igualdade de tratamento entre trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria 

de indenização por acidentes de trabalho;  
20 Trabalho noturno nas padarias    
21 Simplificação de inspeção dos imigrantes a bordo de embarcações   
22 Contrato de engajamento de tripulante marítimo   
23 Repatriamento de tripulante marítimo   
24 Seguro doença dos trabalhadores na indústria, no comércio e nos serviços 

domésticos   
25 Seguro doença dos trabalhadores na agricultura   
26 Método de fixação de salários mínimos   
27 Indicação do peso de grandes volumes transportados por embarcação   
28 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações   
30 Duração do trabalho no comércio e nos escritórios   
31 Duração do trabalho nas minas de carvão   
32 Proteção contra acidente do trabalho na carga e descarga de embarcações – 

revisão   
33 Idade mínima para admissão em trabalhos não industriais   
34 Agências remuneradas de empregos   
35 Seguro por velhice para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

36 Seguro por velhice para os trabalhadores empregados na agricultura   
37 Seguro por invalidez na indústria   
38 Seguro por invalidez na agricultura   



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
39 Seguro por morte para trabalhadores empregados nas empresas industriais e 

comerciais, nas profissões liberais, no trabalho em domicílio e no serviço 
doméstico   

40 Seguro por morte para os trabalhadores empregados em empresas agrícolas   
41 Trabalho noturno das mulheres – revisão   
42 Indenização por doenças profissionais – revisão   
43 Duração do trabalho na fabricação automática de vidro plano   
44 Garantia de indenização ou subsídio a desempregados involuntários   
45 Emprego de mulheres nos trabalhos subterrâneos de minas de qualquer espécie  
46 Duração do trabalho em minas de carvão – revisão   
47 Redução das horas de trabalho para 40 por semana   
48 Organização de um sistema internacional para conservação dos direitos de 

seguros de invalidez, velhice e morte aos trabalhadores migrantes   
49 Redução das horas de trabalho nas fábricas de garrafas   
50 Regulamentação do recrutamento de trabalhadores indígenas   
51 Redução das horas de trabalho nas obras públicas   
52 Férias anuais remuneradas   
53 Certificados de capacidade profissional mínima para os capitães e oficiais da 

marinha mercante   
54 Férias remuneradas para tripulantes marítimos   
55 Obrigações do armador em caso de doença, acidente ou morte de tripulantes 

marítimos   
56 Seguro doença para tripulantes marítimos   
57 Duração do trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações   
58 Idade mínima para admissão ao trabalho marítimo – revisão   
59 Idade mínima para admissão ao trabalho na indústria - revisão   
60 Idade mínima para admissão a trabalhos não industriais – revisão   
61 Redução das horas de trabalho na indústria têxtil   
62 Normas de segurança do trabalho na indústria de construção   
63 Estatísticas de salários e horas de trabalho nas principais indústrias mineiras e 

manufatureiras, na edificação e na construção e na agricultura   
64 Regulamentação dos contratos de trabalho de indígenas   



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
65 Sanções penais contra trabalhadores indígenas pelo não cumprimento do 

contrato de trabalho   
66 Recrutamento, colocação e condições de trabalho dos trabalhadores migrantes   
67 Duração do trabalho e descanso no transporte rodoviário (1939). 
68 Alimentação e serviço de estalagem a bordo de embarcações   
69 Certificado de aptidão para os cozinheiros de embarcações   
70 Seguridade social de tripulantes marítimos   
71 Pensões para tripulantes marítimos   
72 Férias remuneradas de tripulantes marítimos   
73 Exame médico de tripulantes marítimos   
74  Certificado de marinheiro preferencial   
75 Alojamento de tripulantes em embarcações   
76  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal nas embarcações   
77 Exame médico de aptidão para o emprego de menores na indústria   
78 Exame médico de aptidão para o emprego de menores em trabalhos não-

industriais   
79 Limitação do trabalho noturno para os menores em trabalhos não industriais   
80 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 28 primeiras reuniões da 

Conferência, no que diz respeito a normas adjetivas e de direito intertemporal   
82 Política social nos territórios não-metropolitanos   
83 Aplicação de normas internacionais do trabalho nos territórios nāo-

metropolitanos   
84 Direito de associação e de solução dos conflitos de trabalho nos territórios não-

metropolitanos   
85 Inspeção do trabalho nos territórios não-metropolitanos   
86 Duração máxima dos contratos de trabalho dos indígenas   
88 Organização dos serviços de emprego   
89 Trabalho noturno de mulheres na indústria – revisão   
90 Trabalho noturno de menores na indústria – revisão   
91 Férias remuneradas de tripulantes marítimos – revisão   
92 Alojamento da tripulação a bordo de embarcações – revisão   



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
93  Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcação – 

revisão   
94 Cláusulas de trabalho nos contratos celebrados por autoridades públicas   
95 Proteção do salário   
96 Agências remuneradas de colocação – revisão   
97 Trabalhadores migrantes revisão   
99 Métodos para fixação de salários mínimos na agricultura   
101 Férias remuneradas na agricultura   
102 Normas mínimas de seguridade social   
103 Proteção da maternidade – revisão   
104 Abolição das sanções penais pelo não-cumprimento do contrato de trabalho por 

parte de indígenas   
106 Descanso semanal no comércio e nos escritórios   
107 Proteção e integração das populações indígenas e de outras populações tribais e 

semitribais dos países independentes   
108 Documentos nacionais de identidade de tripulante marítimo   
109 Salários, horas de trabalho e lotação de pessoal a bordo de embarcações – 

revisão   
110 Condições de emprego dos trabalhadores nas plantações   
112 Idade mínima para o trabalho dos pescadores   
113 Exame médico dos pescadores   
114 Contrato de engajamento dos pescadores   
115 Proteção dos trabalhadores contra as radiações ionizantes   
116 Revisão parcial das Convenções adotadas nas 32 primeiras Reuniões de 

Conferência, para uniformizar disposições referentes à preparação de relatórios 
sobre a aplicação das mesmas   

117 Normas e objetivos básicos da política social   
118 Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros em matéria de 

seguridade social   
119 Proteção da maquinaria  
120 Higiene no comércio e nos escritórios   
121 Prestações em casos de acidentes do trabalho e enfermidades profissionais   



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
123 Idade mínima para o trabalho subterrâneo nas minas   
124 Exame médico de aptidão para os menores empregados em trabalhos 

subterrâneos nas minas   
125 Certificados de capacidade de pescadores   
126 Alojamento a bordo de embarcações pesqueiras   
127 Peso máximo das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador   
130 Socorros médicos e indenizações por doença   
131 Fixação dos salários mínimos, notadamente nos países em Via de 

desenvolvimento   
132 Férias anuais remuneradas – revisão   
133 Alojamento de equipagem a bordo de embarcações - disposições 

complementares   
134 Prevenção de acidentes do trabalho dos tripulantes marítimos   
135 Proteção aos representantes dos trabalhadores nas empresas e facilidades para 

firmar acordos   
136 Proteção contra os riscos de intoxicação devido ao benzeno   
137 Repercussões sociais dos novos métodos de administração nos portos   
138 Idade mínima para admissão em emprego   
139 Prevenção e controle dos riscos profissionais causados por substâncias de 

agentes cancerígenos   
140 Licença remunerada para estudos   
141 Organização de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento 

econômico e Social   
142 Orientação profissional e formação profissional no desenvolvimento dos 

recursos humanos   
143 Migrações em condições abusivas e promoção de igualdade de oportunidade e 

de tratamento dos trabalhadores migrantes   
145 Continuidade do emprego de tripulantes marítimos  
146 Férias anuais remuneradas de tripulantes marítimos  
147 Normas mínimas na marinha mercante   
148 Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à 

contaminação do ar, o ruído e as vibrações no lugar de trabalho   



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
149 Emprego e condições de trabalho e de vida do pessoal de enfermaria   
150 Administração do trabalho: conteúdo, funções e organização   
151 Proteção do direito de sindicalização e procedimentos para determinar as 

condições de emprego na administração pública   
152 Segurança e higiene nos trabalhos portuários   
153 Duração do trabalho e períodos de descanso nos transportes em rodovias   
154 Promoção da negociação coletiva   
155 Segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho  
156 Igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores dos dois sexos: 

trabalhadores com responsabilidades familiares   
157 Sistema internacional para a conservação dos direitos em matéria de Seguridade 

Social   
158 Terminação da relação de trabalho por iniciativa do empregador   
159 Readaptação profissional e emprego de pessoas inválidas   
160 Estatísticas do trabalho   
161 Serviços de saúde no trabalho   
162 Utilização do asbesto (amianto) em condições de Segurança   
163 Bem-estar do marítimo no mar e no porto   
164 Proteção da saúde e assistência médica do marítimo   
165 Seguridade social do marítimo – revisão   
166  Repatriação do marítimo – Revisão   
167 Segurança e saúde na Construção   
168 Fomento ao emprego e proteção contra o desemprego   
169 Populações indígenas e tribais em países independentes   
170 Utilização de produtos químicos   
171 Trabalho noturno   
172 Condições de trabalho nos hotéis, restaurantes e similares   
173 Proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador   
174 Prevenção de grandes acidentes industriais   
175 Trabalho a tempo parcial   
176 Segurança e saúde nas minas   
177 Trabalho em domicílio   



 
Convenções da OIT por Tipo 

 
178 Inspeção do trabalho marítimo   
179 Contratação e colocação de marítimos   
180 Horas de trabalho a bordo e lotação das embarcações   
181 Agências de emprego privadas   
183 Sobre a proteção à maternidade   
184 Sobre a segurança e saúde na agricultura   
185 Sobre os Documentos de Identidade da gente do mar - revisão   
186 Convenção sobre Trabalho Marítimo   
187 Sobre o marco promocional para a segurança e saúde no trabalho  
188 Referente ao Trabalho na Pesca   
189 Sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores 

Domésticos 
 
 



 
Convenções da OIT Ratificadas pelo Brasil 

 
Convenção Título Adoção 

OIT 
Ratificação 

3 Relativa ao Emprego das Mulheres antes e 
depois do parto (Proteção à Maternidade)  

1919 26/04/1934 

4 Relativa ao Trabalho Noturno das Mulheres  1919 26/04/1934 
5 Idade Mínima de Admissão nos Trabalhos 

Industriais  

1919 26/04/1934 

6 Trabalho Noturno dos Menores na Indústria  1919 26/04/1934 
7 Sobre a Idade Mínima para Admissão de 

Menores no Trabalho Marítimo (Revista em 
1936)  

1920 08/06/1936 

11 Direito de Sindicalização na Agricultura  1921 25/04/1957 
12 Indenização por Acidente do Trabalho na 

Agricultura  

1921 25/04/1957 

14 Repouso Semanal na Indústria  1921 25/04/1957 
16 Exame Médico de Menores no Trabalho 

Marítimo  

1921 08/06/1936 

19 Igualdade de Tratamento (Indenização por 
Acidente de Trabalho)  

1925 25/04/1957 

21 Inspeção dos Emigrantes a Bordo dos Navios  1926 18/06/1965 
22 Contrato de Engajamento de Marinheiros  1926 18/06/1965 
26 Métodos de Fixação de Salários Mínimos  1928 25/04/1957 
29 Trabalho Forçado ou Obrigatório  1930 25/04/1957 
41 Relativa ao Trabalho Noturno das Mulheres 

(Revista, 1934)  

1934 08/06/1936 

42 Indenização por Enfermidade Profissional 
(revista)  

1934 08/06/1936 

45 Emprego de Mulheres nos Trabalhos 
Subterrâneos das Minas  

1935 22/09/1938 

52 Férias Remuneradas  1936 22/09/1938 
53 Certificados de Capacidade dos Oficiais da 

Marinha Mercante  

1936 12/10/1938 



 
Convenções da OIT Ratificadas pelo Brasil 

 
58 Idade Mínima no Trabalho Marítimo (Revista)  1936 12/10/1938 
80 Revisão dos Artigos Finais  1946 13/04/1948 
81 Inspeção do Trabalho na Indústria e no 

Comércio  

1947 11/10/1989 

88 Organização do Serviço de Emprego  1948 25/04/1957 
89 Trabalho Noturno das Mulheres na Indústria 

(Revista)  

1948 25/04/1957 

91 Férias Remuneradas dos Marítimos (Revista)  1949 18/06/1965 
92 Alojamento de Tripulação a Bordo (Revista)  1949 08/06/1954 
93 Sobre Salários, Duração de Trabalho a Bordo e 

Tripulação (Revista em 1949)  

1949 18/06/1965 

94 Cláusulas de Trabalho em Contratos com 
Órgãos Públicos  

1949 18/06/1965 

95 Proteção do Salário  1949 25/04/1957 
96 Concernente aos escritórios remunerados de 

empregos  

1949 21/06/1957 

97 Trabalhadores Migrantes (Revista)  1949 18/06/1965 
98 Direito de Sindicalização e de Negociação 

Coletiva  

1949 18/11/1952 

99 Métodos de Fixação de Salário Mínimo na 
Agricultura  

1951 25/04/1957 

100 Igualdade de Remuneração de Homens e 
Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual 
Valor  

1951 25/04/1957 

101 Férias Remuneradas na Agricultura  1952 25/04/1957 
102 Normas Mínimas da Seguridade Social  1952 15/06/2009 
103 Amparo à Maternidade (Revista)  1952 18/06/1965 
104 Abolição das Sanções Penais no Trabalho 

Indígena  

1955 18/06/1965 

105 Abolição do Trabalho Forçado  1957 18/06/1965 
106 Repouso Semanal no Comércio e nos 

Escritórios  

1957 18/06/1965 



 
Convenções da OIT Ratificadas pelo Brasil 

 
107 Populações Indígenas e Tribais  1957 18/06/1965 
108 Documentos de Identidade dos Marítimos  1958 05/11/1963 
109 Sobre os Salários, a Duração do Trabalho a 

Bordo e as Lotações (revista em 1958)  

1958 30/11/1966 

110 Sobre as Condições de Emprego dos 
Trabalhadores em Fazendas  

1958 01/03/1965 

111 Discriminação em Matéria de Emprego e 
Ocupação  

1958 26/11/1965 

113 Exame Médico dos Pescadores  1959 01/03/1965 
115 Proteção Contra as Radiações  1960 05/09/1966 
116 Revisão dos Artigos Finais  1961 05/09/1966 
117 Objetivos e Normas Básicas da Política Social  1962 24/03/1969 
118 Igualdade de Tratamento entre Nacionais e 

Estrangeiros em Previdência Social  

1962 24/03/1969 

119 Proteção das Máquinas  1963 16/04/1992 
120 Higiene no Comércio e nos Escritórios  1964 24/03/1969 
122 Política de Emprego  1964 24/03/1969 
124 Exame Médico dos Adolescentes para o 

Trabalho Subterrâneo nas Minas  

1965 21/08/1970 

125 Certificados de Capacidade dos Pescadores  1966 21/08/1970 
126 Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca  1966 12/04/1994 
127 Peso Máximo das Cargas  1967 21/08/1970 
131 Fixação de Salários Mínimos, Especialmente 

nos Países em Desenvolvimento  

1970 04/05/1983 

132 Férias Remuneradas (Revista)  1970 23/09/1998 
133 Alojamento a Bordo de Navios (Disposições 

Complementares)  

1970 16/04/1992 

134 Prevenção de Acidentes do Trabalho dos 
Marítimos  

1970 25/07/1996 

135 Proteção de Representantes de Trabalhadores  1971 18/05/1990 
136 Proteção Contra os Riscos da Intoxicação pelo 

Benzeno  

1971 24/03/1993 



 
Convenções da OIT Ratificadas pelo Brasil 

 
137 Trabalho Portuário  1973 12/08/1994 
138 Idade Mínima para Admissão  1973 28/06/2001 
139 Prevenção e Controle de Riscos Profissionais 

Causados por Substâncias ou Agentes 
Cancerígenos  

1974 27/06/1990 

140 Licença Remunerada para Estudos  1974 16/04/1992 
141 Organizações de Trabalhadores Rurais  1975 27/09/1994 
142 Desenvolvimento de Recursos Humanos  1975 24/11/1981 
144 Consultas Tripartites sobre Normas 

Internacionais do Trabalho  

1976 27/09/1994 

145 Continuidade no Emprego do Marítimo  1976 18/05/1990 
146 Relativa às Férias Anuais Pagas dos Marítimos  1976 24/09/1998 
147 Normas Mínimas da Marinha Mercante  1976 17/01/1991 
148 Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações  1977 14/01/1982 
151 Direito de Sindicalização e Relações de 

Trabalho na Administração Pública  

1978 15/06/2010 

152 Segurança e Higiene dos Trabalhos Portuários  1979 18/05/1990 
154 Fomento à Negociação Coletiva  1981 10/07/1992 
155 Segurança e Saúde dos Trabalhadores  1981 18/05/1992 
158* Término da Relação de Trabalho por Iniciativa 

do Empregador  
* Denunciada 

1982 05/01/1995 

159 Reabilitação Profissional e Emprego de 
Pessoas Deficientes  

1983 18/05/1990 

160 Estatísticas do Trabalho (Revista)  1985 02/07/1990 
161 Serviços de Saúde do Trabalho  1985 18/05/1990 
162 Utilização do Amianto com Segurança  1986 18/05/1990 
163 Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no 

Mar e no Porto  

1987 04/03/1997 

164 Proteção à Saúde e Assistência Médica aos 
Trabalhadores Marítimos  

1987 04/03/1997 

166 Repatriação de Trabalhadores Marítimos  1987 04/03/1997 



 
Convenções da OIT Ratificadas pelo Brasil 

 
167 Sobre a Segurança e Saúde na Construção  1988 19/05/2006 
168 Promoção do Emprego e Proteção Contra o 

Desemprego  

1988 24/03/1993 

169 Sobre Povos Indígenas e Tribais  1989 25/07/2002 
170 Segurança no Trabalho com Produtos 

Químicos  

1990 23/12/1996 

171 Trabalho Noturno  1990 18/12/2002 
174 Sobre a Prevenção de Acidentes Industriais 

Maiores  

1993 02/08/2001 

176 Sobre segurança e saúde nas minas  1995 18/05/2006 
178 Relativa à Inspeção das Condições de Vida e de 

Trabalho dos Trabalhadores Marítimos  

1996 21/12/2007 

182 Sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho 
Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação  

1999 02/02/2000 

185 Sobre os Documentos de Identidade da gente 
do mar (Revista)  

2003 21/01/2010 

 



 
Convenções da OIT Não Ratificadas pelo Brasil 

 
Convenção Título Adoção 

OIT 
23 Relativa ao Repatriamento dos Marítimos  1926 
63 Relativa às Estatísticas dos Salários e das Horas de Trabalho 

nas principais Indústrias Mineiras e Transformadoras, 
incluindo a Construção, e na Agricultura  

1938 

77 Relativa ao Exame Médico de Aptidão para o Emprego na 
Indústria das Crianças e dos Adolescentes  

1946 

78 Relativa ao Exame Médico de Aptidão de Crianças e 
Adolescentes para o Emprego em Trabalhos não Industriais  

1946 

87 Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização  1948 
90 Trabalho Noturno de Menores na Indústria (Revisão)  1948 
121 Relativa a benefícios no caso de acidente do trabalho e 

enfermidades profissionais 
1964 

128 Prestações de Invalidez, Velhice e Sobreviventes  1967 
129 Relativa à Inspeção do Trabalho na Agricultura  1969 
143 Sobre as Imigrações Efetuadas em Condições Abusivas e 

Sobre a Promoção da Igualdade de Oportunidades e de 
Tratamento dos Trabalhadores Migrantes  

1975 

149 Sobre o Emprego e Condições de Trabalho e de Vida do 
Pessoal de Enfermagem  

1977 

150 Relativa à administração do trabalho  1978 
156 Sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para 

Homens e Mulheres Trabalhadores: Trabalhadores com 
Encargos de Família  

1981 

157 Preservação dos Direitos em Matéria de Seguridade Social  1982 
172 Relativa as condições de trabalho (Hotéis e restaurantes) 1991 
173 Proteção dos Créditos Trabalhistas na Insolvência do 

Empregador  

1992 

175 Sobre o Trabalho a Tempo Parcial  1994 
177 Sobre o trabalho a domicilio 1996 
179 Sobre a contratação e a colocação dos marítimos 1996 



 
Convenções da OIT Não Ratificadas pelo Brasil 

 
180 Sobre as horas de trabalho a bordo e a lotação dos navios 1996 
181 Convenção Relativa às Agências de Emprego Privadas  1997 
183 Sobre a proteção à maternidade 2000 
184 Sobre a segurança e saúde na agricultura 2001 
186 Convenção sobre Trabalho Marítimo  2006 
187 Sobre o marco promocional para a segurança e saúde no 

trabalho 
2006 

188 Referente ao Trabalho na Pesca  2007 
189 Sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os 

Trabalhadores Domésticos   

2011 

 
 



 
Lista dos Recursos de Embargos (Direitos humanos e OIT) 

 
ORDEM PROCESSO  
1 E-ED-RR-201900-26.2009.5.09.0654 
2 E-ED-RR-53300-68.2008.5.24.0076 
3 E-RR-102400-94.2007.5.04.0007 
4 E-ED-RR-3017-84.2010.5.12.0050 
5 E-ED-RR-3300-15.2010.5.12.0016 
6 E-ED-RR-197400-58.2003.5.19.0003  
7 E-RR-7633000-19.2003.5.14.0900 
8 E-RR-17100-25.2005.5.12.0004 
9 E-ED-RR-249100-26.2007.5.12.0004 
10 E-ED-RR-9103100-84.2003.5.09.0663  
11 ED-RR-9100200-15.2005.5.09.0096 
12 E-ED-RR-19500-26.2000.5.15.0029 

 
 



 
Lista dos Recursos de Embargos (Direitos humanos e Organização Internacional do Trabalho) 

 
ORDEM PROCESSO  
1 E-ED-RR-3017-84.2010.5.12.0050  
2 E-ED-RR-3300-15.2010.5.12.0016 
3 E-ED-RR-19500-26.2000.5.15.0029 

 
 



 
Lista dos Recursos de Embargos Analisados 

 
ORDEM PROCESSO  
1 ED-RR-9100200-15.2005.5.09.0096 
2 E-ED-RR-19500-26.2000.5.15.0029 
3 E-ED-RR-197400-58.2003.5.19.0003  
4 E-ED-RR-201900-26.2009.5.09.0654 
5 E-ED-RR-249100-26.2007.5.12.0004 
6 E-ED-RR-3017-84.2010.5.12.0050 
7 E-ED-RR-3300-15.2010.5.12.0016 
8 E-ED-RR-53300-68.2008.5.24.0076 
9 E-ED-RR-9103100-84.2003.5.09.0663  
10 E-RR-102400-94.2007.5.04.0007 
11 E-RR-17100-25.2005.5.12.0004 
12 E-RR-7633000-19.2003.5.14.0900 

 
 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e OIT) 

 
ORDEM PROCESSO  
1 ED-RR-158300-65.2002.5.15.0093  
2 ED-RR-30400-02.2005.5.01.0282 
3 RR-100100-77.2001.5.09.0025 
4 RR-102400-94.2007.5.04.0007  
5 RR-104100-29.2008.5.15.0116 
6 RR-104900-64.2002.5.04.0022  
7 RR-105100-64.2005.5.10.0001 
8 RR-105300-33.2004.5.23.0005 
9 RR-1072-72.2011.5.02.0384 
10 RR-107800-96.2011.5.17.0004 
11 RR-109000-17.2009.5.04.0281  
12 RR-113300-55.2007.5.15.0032 
13 RR-115185-92.2008.5.10.0005 
14 RR-1167-66.2010.5.08.0127  
15 RR-11800-68.2009.5.03.0012  
16 RR-119500-97.2002.5.09.0007 
17 RR-1207-84.2010.5.10.0000  
18 RR-1208-69.2010.5.10.0000  
19 RR-122-05.2010.5.01.0262 
20 RR-122200-97.2005.5.04.0001 
21 RR-1227100-39.2002.5.09.0015 
22 RR-123541-39.2005.5.10.0019 
23 RR-124500-05.2008.5.09.0513 
24 RR-125300-76.2005.5.17.0008 
25 RR-133000-70.2008.5.15.0100 
26 RR-13740-56.2007.5.10.0008 
27 RR-137900-34.2005.5.03.0004 
28 RR-138600-50.2008.5.03.0086 
29 RR-13985-10.2002.5.12.0001 
30 RR-140-04.2010.5.04.0404 
31 RR-14040-65.2002.5.15.0004  



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e OIT) 

 
32 RR-140500-06.2008.5.17.0013  
33 RR-14100-26.2002.5.12.0035  
34 RR-142200-08.2009.5.10.0003 
35 RR-1430-98.2010.5.09.0021 
36 RR-143600-68.2011.5.21.0007 
37 RR-14400-71.2010.5.17.0001 
38 RR-1440300-29.2006.5.09.0003 
39 RR-1452-58.2012.5.12.0004 
40 RR-146300-02.2009.5.17.0006 
41 RR-1473-23.2012.5.15.0110  
42 RR-14800-29.2002.5.12.0026  
43 RR-148400-68.2001.5.15.0004 
44 RR-1498-40.2011.5.02.0431 
45 RR-1532-88.2012.5.15.0052 
46 RR-153500-77.2007.5.08.0007 
47 RR-153500-77.2007.5.08.0007  
48 RR-154000-83.2005.5.12.0046 
49 RR-1551-77.2010.5.08.0014 
50 RR-156700-19.2007.5.09.0669 
51 RR-1569-03.2011.5.03.0047  
52 RR-157800-56.2004.5.17.0001  
53 RR-158-08.2010.5.10.0000  
54 RR-159-90.2010.5.10.0000 
55 RR-160100-32.2007.5.03.0047  
56 RR-160-32.2010.5.03.0142 
57 RR-164-92.2011.5.09.0069 
58 RR-165100-65.2009.5.03.0007 
59 RR-166300-05.2002.5.23.0005  
60 RR-168100-80.2002.5.23.0001 
61 RR-169000-86.2007.5.15.0041 
62 RR-17100-25.2005.5.12.0004 
63 RR-17500-53.2008.5.04.0005 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e OIT) 

 
64 RR-177300-85.2007.5.04.0221  
65 RR-177500-31.2007.5.16.0004 
66 RR-1830-89.2010.5.04.0203 
67 RR-184000-86.2009.5.10.0012  
68 RR-184500-05.2009.5.15.0113 
69 RR-1891800-45.2001.5.09.0003  
70 RR-190041-20.2004.5.08.0006 
71 RR-1946-68.2011.5.03.0048 
72 RR-195200-31.2007.5.09.0322 
73 RR-1970-86.2009.5.10.0011  
74 RR-2022-20.2012.5.12.0012  
75 RR-20-23.2012.5.03.0014 
76 RR-2023-70.2011.5.02.0221 
77 RR-202800-48.2006.5.02.0447  
78 RR-209100-33.2005.5.15.0048 
79 RR-210000-05.2009.5.10.0019 
80 RR-2201500-17.2002.5.09.0009  
81 RR-221100-26.2007.5.04.0202 
82 RR-22300-16.2008.5.09.0093 
83 RR-231000-81.2009.5.18.0102 
84 RR-23800-86.2007.5.02.0501  
85 RR-241600-20.2006.5.04.0018 
86 RR-261-15.2010.5.10.0000  
87 RR-279400-22.2005.5.09.0069 
88 RR-2802-64.2010.5.12.0000 
89 RR-286900-77.2009.5.09.0594  
90 RR-291-35.2012.5.03.0110 
91 RR-2929-24.2012.5.02.0060  
92 RR-30300-62.2012.5.13.0025 
93 RR-31000-16.2007.5.10.0019 
94 RR-31100-98.2005.5.09.0073 
95 RR-32200-85.2005.5.17.0002 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e OIT) 

 
96 RR-351600-06.2009.5.12.0036 
97 RR-381-40.2011.5.01.0205 
98 RR-391-20.2010.5.08.0110  
99 RR-40-37.2011.5.09.0093  
100 RR-410200-13.2008.5.09.0594 
101 RR-410300-29.2009.5.12.0018 
102 RR-417-40.2011.5.03.0007 
103 RR-427700-75.2007.5.12.0002 
104 RR-43140-65.2004.5.20.0001  
105 RR-45600-68.2007.5.17.0012 
106 RR-4576-44.2012.5.12.0038 
107 RR-457-71.2010.5.02.0011 
108 RR-45900-87.2007.5.12.0038 
109 RR-46100-42.2008.5.09.0459 
110 RR-4700-87.2008.5.13.0022 
111 RR-4800-66.2009.5.02.0231 
112 RR-49300-51.2009.5.15.0137 
113 RR-49500-54.2010.5.17.0012 
114 RR-498-39.2010.5.04.0122 
115 RR-50000-91.2008.5.17.0012  
116 RR-50300-60.2004.5.23.0001 
117 RR-5125500-74.2005.5.09.0669 
118 RR-521-45.2012.5.15.0045 
119 RR-52600-11.2007.5.23.0091 
120 RR-52600-46.2002.5.09.0068 
121 RR-52800-16.2008.5.09.0562 
122 RR-529-10.2010.5.04.0203  
123 RR-53300-68.2008.5.24.0076 
124 RR-557-65.2011.5.02.0019 
125 RR-56700-88.2009.5.04.0019  
126 RR-58500-83.2002.5.16.0013 
127 RR-60500-85.2010.5.02.0071 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e OIT) 

 
128 RR-606-42.2010.5.08.0127 
129 RR-61200-68.2012.5.17.0008 
130 RR-61600-92.2005.5.04.0201  
131 RR-64400-57.2013.5.13.0009 
132 RR-65600-21.2005.5.01.0072 
133 RR-6605-52.2010.5.12.0001 
134 RR-671-90.2010.5.12.0041  
135 RR-70200-34.2004.5.09.0093 
136 RR-70300-70.2009.5.17.0002 
137 RR-73000-38.2007.5.13.0022 
138 RR-73500-44.2002.5.02.0036  
139 RR-74700-84.2007.5.07.0032  
140 RR-760048-60.2001.5.03.5555 
141 RR-7640-36.2006.5.02.0431 
142 RR-767379-17.2001.5.15.0001 
143 RR-77200-27.2007.5.12.0019 
144 RR-79400-14.2004.5.10.0004  
145 RR-800-88.2012.5.03.0037 
146 RR-812-96.2011.5.04.0203 
147 RR-819-08.2010.5.20.0000  
148 RR-837-47.2011.5.02.0371 
149 RR-84400-81.2010.5.17.0006 
150 RR-85-55.2012.5.09.0562  
151 RR-8585900-57.2003.5.03.0900  
152 RR-86800-62.2003.5.23.0001 
153 RR-87200-07.2006.5.02.0082  
154 RR-90700-20.2009.5.12.0043 
155 RR-91540-10.2004.5.20.0002 
156 RR-92840-68.2007.5.02.0045 
157 RR-932-02.2010.5.08.0127 
158 RR-93-58.2012.5.04.0663  
159 RR-97500-27.2007.5.20.0006 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e OIT) 

 
160 RR-98500-13.2006.5.03.0025 
161 RR-99340-54.2008.5.23.0006  
162 RR-9964100-11.2005.5.09.0072 
163 RR-99-87.2012.5.04.0009  

 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e Organização Internacional do Trabalho) 

 
ORDEM PROCESSO  
1 RR-104900-64.2002.5.04.0022 
2 RR-105300-33.2004.5.23.0005 
3 RR-109000-17.2009.5.04.0281 
4 RR-113300-55.2007.5.15.0032 
5 RR-11800-68.2009.5.03.0012 
6 RR-122-05.2010.5.01.0262 
7 RR-122200-97.2005.5.04.0001 
8 RR-1227100-39.2002.5.09.0015 
9 RR-125300-76.2005.5.17.0008 
10 RR-137900-34.2005.5.03.0004  
11 RR-13985-10.2002.5.12.0001  
12 RR-1399-59.2010.5.09.0965 
13 RR-140-04.2010.5.04.0404 
14 RR-14100-26.2002.5.12.0035  
15 RR-143500-72.2009.5.22.0002 
16 RR-143600-68.2011.5.21.0007 
17 RR-1440300-29.2006.5.09.0003 
18 RR-14800-29.2002.5.12.0026  
19 RR-148400-68.2001.5.15.0004 
20 RR-157800-56.2004.5.17.0001 
21 RR-171500-52.2008.5.15.0054 
22 RR-1830-89.2010.5.04.0203 
23 RR-1891800-45.2001.5.09.0003 
24 RR-190041-20.2004.5.08.0006 
25 RR-202800-48.2006.5.02.0447 
26 RR-2201500-17.2002.5.09.0009 
27 RR-226800-82.2005.5.17.0010 
28 RR-23000-57.2009.5.14.0403 
29 RR-231000-81.2009.5.18.0102 
30 RR-253840-90.2006.5.03.0140 
31 RR-279400-22.2005.5.09.0069 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e Organização Internacional do Trabalho) 

 
32 RR-291-35.2012.5.03.0110 
33 RR-30300-62.2012.5.13.0025 
34 RR-31100-98.2005.5.09.0073 
35 RR-381-40.2011.5.01.0205 
36 RR-417-40.2011.5.03.0007  
37 RR-427700-75.2007.5.12.0002 
38 RR-457-71.2010.5.02.0011  
39 RR-4700-87.2008.5.13.0022  
40 RR-4800-66.2009.5.02.0231 
41 RR-49300-51.2009.5.15.0137 
42 RR-50000-91.2008.5.17.0012 
43 RR-50300-60.2004.5.23.0001 
44 RR-52600-11.2007.5.23.0091 
45 RR-557-65.2011.5.02.0019 
46 RR-58500-83.2002.5.16.0013 
47 RR-61200-68.2012.5.17.0008  
48 RR-61600-92.2005.5.04.0201 
49 RR-628200-95.2008.5.09.0006 
50 RR-65600-21.2005.5.01.0072 
51 RR-70200-34.2004.5.09.0093  
52 RR-70300-70.2009.5.17.0002  
53 RR-760048-60.2001.5.03.5555 
54 RR-767379-17.2001.5.15.0001 
55 RR-77200-27.2007.5.12.0019 
56 RR-800-88.2012.5.03.0037  
57 RR-812-96.2011.5.04.0203 
58 RR-84400-81.2010.5.17.0006  
59 RR-8585900-57.2003.5.03.0900 
60 RR-908-84.2012.5.03.0048 
61 RR-92840-68.2007.5.02.0045  
62 RR-93-58.2012.5.04.0663 
63 RR-98500-13.2006.5.03.0025 



 
Lista dos Recursos de Revista (Direitos humanos e Organização Internacional do Trabalho) 

 
64 RR-99340-54.2008.5.23.0006 

 



 
Dados Obtidos dos Recursos de Embargos Analisados 

 
ORDEM PROCESSO  
1 RR-146300-02.2009.5.17.0006 
2 RR-20-23.2012.5.03.0014 
3 RR-1551-77.2010.5.08.0014 
4 RR-86800-62.2003.5.23.0001 
5 RR-79400-14.2004.5.10.0004 
6 RR-5125500-74.2005.5.09.0669 
7 RR-154000-83.2005.5.12.0046 
8 RR-98500-13.2006.5.03.0025 
9 RR-166300-05.2002.5.23.0005 
10 ED-RR-30400-02.2005.5.01.0282 
11 RR-168100-80.2002.5.23.0001 
12 RR-4700-87.2008.5.13.0022 
13 RR-14040-65.2002.5.15.0004 
14 RR-17100-25.2005.5.12.0004 
15 RR-760048-60.2001.5.03.5555 
16 ED-RR-158300-65.2002.5.15.0093 
17 RR-14100-26.2002.5.12.0035 
18 RR-221100-26.2007.5.04.0202 
19 RR-195200-31.2007.5.09.0322 
20 RR-105300-33.2004.5.23.0005 
21 RR-100100-77.2001.5.09.0025 
22 RR-102400-94.2007.5.04.0007 
23 RR-177300-85.2007.5.04.0221 
24 RR-9964100-11.2005.5.09.0072 
25 RR-8585900-57.2003.5.03.0900 
26 RR-138600-50.2008.5.03.0086 
27 RR-99340-54.2008.5.23.0006 
28 RR-123541-39.2005.5.10.0019 
29 RR-7640-36.2006.5.02.0431 
30 RR-767379-17.2001.5.15.0001 
31 RR-43140-65.2004.5.20.0001 
32 RR-13740-56.2007.5.10.0008 
33 RR-351600-06.2009.5.12.0036 
34 RR-160100-32.2007.5.03.0047 
35 RR-73500-44.2002.5.02.0036 
36 RR-261-15.2010.5.10.0000 
37 RR-142200-08.2009.5.10.0003 
38 RR-52800-16.2008.5.09.0562 
39 RR-52600-46.2002.5.09.0068 
40 RR-104100-29.2008.5.15.0116 
41 RR-22300-16.2008.5.09.0093 
42 RR-90700-20.2009.5.12.0043 
43 RR-153500-77.2007.5.08.0007(a) 



 
Dados Obtidos dos Recursos de Embargos Analisados 

 
44 RR-160-32.2010.5.03.0142 
45 RR-73000-38.2007.5.13.0022 
46 RR-177500-31.2007.5.16.0004 
47 RR-606-42.2010.5.08.0127 
48 RR-61600-92.2005.5.04.0201 
49 RR-202800-48.2006.5.02.0447 
50 RR-104900-64.2002.5.04.0022 
51 RR-119500-97.2002.5.09.0007 
52 RR-1440300-29.2006.5.09.0003 
53 RR-109000-17.2009.5.04.0281 
54 RR-158-08.2010.5.10.0000 
55 RR-159-90.2010.5.10.0000 
56 RR-124500-05.2008.5.09.0513 
57 RR-184000-86.2009.5.10.0012 
58 RR-286900-77.2009.5.09.0594 
59 RR-427700-75.2007.5.12.0002 
60 RR-171500-52.2008.5.15.0054 
61 RR-50300-60.2004.5.23.0001 
62 RR-46100-42.2008.5.09.0459 
63 RR-125300-76.2005.5.17.0008 
64 RR-74700-84.2007.5.07.0032 
65 RR-14800-29.2002.5.12.0026 
66 RR-1167-66.2010.5.08.0127 
67 RR-45900-87.2007.5.12.0038 
68 RR-2802-64.2010.5.12.0000 
69 RR-115185-92.2008.5.10.0005 
70 RR-279400-22.2005.5.09.0069 
71 RR-77200-27.2007.5.12.0019 
72 RR-1207-84.2010.5.10.0000 
73 RR-210000-05.2009.5.10.0019 
74 RR-391-20.2010.5.08.0110 
75 RR-241600-20.2006.5.04.0018 
76 RR-87200-07.2006.5.02.0082 
77 RR-140-04.2010.5.04.0404 
78 RR-529-10.2010.5.04.0203 
79 RR-23800-86.2007.5.02.0501 
80 RR-60500-85.2010.5.02.0071 
81 RR-1227100-39.2002.5.09.0015 
82 RR-169000-86.2007.5.15.0041 
83 RR-932-02.2010.5.08.0127 
84 RR-6605-52.2010.5.12.0001 
85 RR-231000-81.2009.5.18.0102 
86 RR-70300-70.2009.5.17.0002 
87 RR-137900-34.2005.5.03.0004 



 
Dados Obtidos dos Recursos de Embargos Analisados 

 
88 RR-671-90.2010.5.12.0041 
89 RR-65600-21.2005.5.01.0072 
90 RR-53300-68.2008.5.24.0076 
91 RR-11800-68.2009.5.03.0012 
92 RR-91540-10.2004.5.20.0002 
93 RR-156700-19.2007.5.09.0669 
94 RR-23000-57.2009.5.14.0403 
95 RR-417-40.2011.5.03.0007 
96 RR-1891800-45.2001.5.09.0003 
97 RR-291-35.2012.5.03.0110 
98 RR-56700-88.2009.5.04.0019 
99 RR-122200-97.2005.5.04.0001 
100 RR-93-58.2012.5.04.0663 
101 RR-32200-85.2005.5.17.0002 
102 RR-105100-64.2005.5.10.0001 
103 RR-49300-51.2009.5.15.0137 
104 RR-30300-62.2012.5.13.0025 
105 RR-209100-33.2005.5.15.0048 
106 RR-1208-69.2010.5.10.0000 
107 RR-1399-59.2010.5.09.0965 
108 RR-190041-20.2004.5.08.0006 
109 RR-31000-16.2007.5.10.0019 
110 RR-498-39.2010.5.04.0122 
111 RR-58500-83.2002.5.16.0013 
112 RR-122-05.2010.5.01.0262 
113 RR-1569-03.2011.5.03.0047 
114 RR-1830-89.2010.5.04.0203 
115 RR-45600-68.2007.5.17.0012 
116 RR-226800-82.2005.5.17.0010 
117 RR-819-08.2010.5.20.0000 
118 RR-812-96.2011.5.04.0203 
119 RR-84400-81.2010.5.17.0006 
120 RR-4800-66.2009.5.02.0231 
121 RR-628200-95.2008.5.09.0006 
122 RR-148400-68.2001.5.15.0004 
123 RR-40-37.2011.5.09.0093 
124 RR-521-45.2012.5.15.0045 
125 RR-157800-56.2004.5.17.0001 
126 RR-410200-13.2008.5.09.0594 
127 RR-107800-96.2011.5.17.0004 
128 RR-13985-10.2002.5.12.0001 
129 RR-52600-11.2007.5.23.0091 
130 RR-50000-91.2008.5.17.0012 
131 RR-164-92.2011.5.09.0069 



 
Dados Obtidos dos Recursos de Embargos Analisados 

 
132 RR-49500-54.2010.5.17.0012 
133 RR-97500-27.2007.5.20.0006 
134 RR-133000-70.2008.5.15.0100 
135 RR-410300-29.2009.5.12.0018 
136 RR-85-55.2012.5.09.0562 
137 RR-70200-34.2004.5.09.0093 
138 RR-143600-68.2011.5.21.0007 
139 RR-140500-06.2008.5.17.0013 
140 RR-113300-55.2007.5.15.0032 
141 RR-92840-68.2007.5.02.0045 
142 RR-1473-23.2012.5.15.0110 
143 RR-1532-88.2012.5.15.0052 
144 RR-1946-68.2011.5.03.0048 
145 RR-2022-20.2012.5.12.0012 
146 RR-2929-24.2012.5.02.0060 
147 RR-253840-90.2006.5.03.0140 
148 RR-1452-58.2012.5.12.0004 
149 RR-17500-53.2008.5.04.0005 
150 RR-14400-71.2010.5.17.0001 
151 RR-61200-68.2012.5.17.0008 
152 RR-1430-98.2010.5.09.0021 
153 RR-908-84.2012.5.03.0048 
154 RR-800-88.2012.5.03.0037 
155 RR-143500-72.2009.5.22.0002 
156 RR-184500-05.2009.5.15.0113 
157 RR-99-87.2012.5.04.0009 
158 RR-1072-72.2011.5.02.0384 
159 RR-4576-44.2012.5.12.0038 
160 RR-153500-77.2007.5.08.0007(b) 
161 RR-31100-98.2005.5.09.0073 
162 RR-837-47.2011.5.02.0371 
163 RR-557-65.2011.5.02.0019 
164 RR-64400-57.2013.5.13.0009 
165 RR-165100-65.2009.5.03.0007 
166 RR-2201500-17.2002.5.09.0009 
167 RR-381-40.2011.5.01.0205 
168 RR-457-71.2010.5.02.0011 
169 RR-1970-86.2009.5.10.0011 
170 RR-1498-40.2011.5.02.0431 
171 RR-2023-70.2011.5.02.0221 

 



 
Dados Obtidos dos Recursos de Embargos Analisados 

 

 
 
 

ORDEM PROCESSO MATÉRIA ÓRGÃO JULGAMENTO CONVENÇÃO DIREITOS HUMANOS CRITÉRIO STATUS RELEVÂNCIA NORMA SOLUÇÃO ARTIGO
1 ED-RR-9100200-15.2005.5.09.0096 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SDI-1 19/11/2009 87, 98 SIM DUDH REFORÇO CRFB 8
2 E-ED-RR-19500-26.2000.5.15.0029 ENQUADRAMENTO DE TRABALHADOR (RURÍCULA) SDI-1 24/09/2009 141 SIM DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAL CONVENCIONALIDADE OJ/SDI-1 38
3 E-ED-RR-197400-58.2003.5.19.0003 LEGITIMIDADE MPT SDI-1 19/11/2009
4 E-ED-RR-201900-26.2009.5.09.0654 RESPONSABILIDADE CIVIL SDI-1 18/03/2010
5 E-ED-RR-249100-26.2007.5.12.0004 ESTABILIDADE GESTANTE SDI-1 08/04/2010
6 E-ED-RR-3017-84.2010.5.12.0050 TERCEIRIZAÇÃO SDI-1 29/03/2012 96
7 E-ED-RR-3300-15.2010.5.12.0016 TERCEIRIZAÇÃO SDI-1 21/06/2012 96
8 E-ED-RR-53300-68.2008.5.24.0076 ANTECEDENTES CRIMINAIS SDI-1 06/12/2012
9 E-ED-RR-9103100-84.2003.5.09.0663 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SDI-1 04/04/2013 87, 98 SIM DUDH REFORÇO CRFB 8
10 E-RR-102400-94.2007.5.04.0007 ESTABILIDADE GESTANTE SDI-1 11/04/2013
11 E-RR-17100-25.2005.5.12.0004 ESTABILIDADE GESTANTE SDI-1 13/06/2013
12 E-RR-7633000-19.2003.5.14.0900 DISPENSA DISCRIMINATÓRIA SDI-1 25/09/2014 111, 117 REFORÇO CRFB 2, 3



 
Dados Obtidos dos Recursos de Revista Analisados 

 

 

ORDEM PROCESSO MATÉRIA TURMA JULGAMENTO CONVENÇÃO DIREITOS HUMANOS CRITÉRIO STATUS RELEVÂNCIA NORMA SOLUÇÃO ARTIGO
1 RR-146300-02.2009.5.17.0006 ESTABILIDADE 3 13/11/2003 159 REFORÇO CRFB 7
2 RR-20-23.2012.5.03.0014 TERCEIRIZAÇÃO 5 12/02/2004
3 RR-1551-77.2010.5.08.0014 DANOS MORAIS 6 12/03/2004
4 RR-86800-62.2003.5.23.0001 IMUNIDADE ONU 3 27/11/2007
5 RR-79400-14.2004.5.10.0004 IMUNIDADE ONU 5 20/08/2008
6 RR-5125500-74.2005.5.09.0669 INTERVALO INTRAJORNADA 3 19/11/2008
7 RR-154000-83.2005.5.12.0046 ART. 384 DA CLT 7 22/04/2009
8 RR-98500-13.2006.5.03.0025 DANOS MORAIS 3 29/04/2009
9 RR-166300-05.2002.5.23.0005 IMUNIDADE ONU 4 13/05/2009
10 ED-RR-30400-02.2005.5.01.0282 ISONOMIA SALARIAL 8 27/05/2009
11 RR-168100-80.2002.5.23.0001 IMUNIDADE ONU 3 27/05/2009
12 RR-4700-87.2008.5.13.0022 DANOS MORAIS 3 27/05/2009
13 RR-14040-65.2002.5.15.0004 ESTABILIDADE 6 17/06/2009 158 OS/SDI-1 270
14 RR-17100-25.2005.5.12.0004 ESTABILIDADE GESTANTE 6 05/08/2009 103 ADCT 10
15 RR-760048-60.2001.5.03.5555 TRABALHADOR RURAL 6 16/09/2009 141 SIM DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAL FUNDAMENTO
16 ED-RR-158300-65.2002.5.15.0093 HORAS EXTRAS 8 28/10/2009
17 RR-14100-26.2002.5.12.0035 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 1 11/11/2009 132 SIM CLT 146
18 RR-221100-26.2007.5.04.0202 ESTABILIDADE GESTANTE 3 11/11/2009
19 RR-195200-31.2007.5.09.0322 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 8 18/11/2009
20 RR-105300-33.2004.5.23.0005 IMUNIDADE ONU 3 09/12/2009
21 RR-100100-77.2001.5.09.0025 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 4 16/12/2009
22 RR-102400-94.2007.5.04.0007 ESTABILIDADE GESTANTE 3 07/04/2010
23 RR-177300-85.2007.5.04.0221 ESTABILIDADE GESTANTE 3 07/04/2010
24 RR-9964100-11.2005.5.09.0072 DANOS MORAIS 3 07/04/2010
25 RR-8585900-57.2003.5.03.0900 COOPERATIVA 1 12/05/2010
26 RR-138600-50.2008.5.03.0086 DANOS MORAIS 5 26/05/2010
27 RR-99340-54.2008.5.23.0006 ISONOMIA SALARIAL 3 26/05/2010
28 RR-123541-39.2005.5.10.0019 IMUNIDADE ONU 6 09/06/2010
29 RR-7640-36.2006.5.02.0431 ESTABILIDADE GESTANTE 3 09/06/2010
30 RR-767379-17.2001.5.15.0001 COOPERATIVA 1 30/06/2010
31 RR-43140-65.2004.5.20.0001 IMUNIDADE ONU 6 18/08/2010
32 RR-13740-56.2007.5.10.0008 IMUNIDADE ONU 6 25/08/2010
33 RR-351600-06.2009.5.12.0036 ESTABILIDADE GESTANTE 3 27/10/2010
34 RR-160100-32.2007.5.03.0047 REINTEGRAÇÃO 4 17/11/2010
35 RR-73500-44.2002.5.02.0036 DANO MORAL 1 22/11/2010
36 RR-261-15.2010.5.10.0000 IMUNIDADE ONU 8 15/12/2010
37 RR-142200-08.2009.5.10.0003 IMUNIDADE ONU 3 02/02/2011
38 RR-52800-16.2008.5.09.0562 DANOS MORAIS 3 11/03/2011
39 RR-52600-46.2002.5.09.0068 ESTABILIDADE 2 16/03/2011
40 RR-104100-29.2008.5.15.0116 IMUNIDADE ONU 2 30/03/2011
41 RR-22300-16.2008.5.09.0093 DANOS MORAIS 5 30/03/2011
42 RR-90700-20.2009.5.12.0043 ESTABILIDADE GESTANTE 5 13/04/2011
43 RR-153500-77.2007.5.08.0007(a) NULIDADE PROCESSUAL 6 27/04/2011
44 RR-160-32.2010.5.03.0142 NORMA COLETIVA 3 25/05/2011
45 RR-73000-38.2007.5.13.0022 ISONOMIA SALARIAL 8 01/06/2011
46 RR-177500-31.2007.5.16.0004 LISTA SUJA 5 15/06/2011
47 RR-606-42.2010.5.08.0127 ART. 475-J 8 15/06/2011
48 RR-61600-92.2005.5.04.0201 DANOS MORAIS 1 22/06/2011 111 SIM FUNDAMENTO
49 RR-202800-48.2006.5.02.0447 CONTRATAÇÃO DE PORTUÁRIO 5 29/06/2011 137 FUNDAMENTO
50 RR-104900-64.2002.5.04.0022 DANOS MORAIS 1 03/08/2011 111 SIM FUNDAMENTO
51 RR-119500-97.2002.5.09.0007 DANOS MORAIS 1 03/08/2011 111 SIM FUNDAMENTO
52 RR-1440300-29.2006.5.09.0003 DESCONTOS SALARIAIS 3 03/08/2011
53 RR-109000-17.2009.5.04.0281 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 1 10/08/2011
54 RR-158-08.2010.5.10.0000 IMUNIDADE ONU 2 31/08/2011
55 RR-159-90.2010.5.10.0000 IMUNIDADE ONU 2 31/08/2011
56 RR-124500-05.2008.5.09.0513 DANOS MORAIS 8 14/09/2011
57 RR-184000-86.2009.5.10.0012 IMUNIDADE ONU 2 14/09/2011
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58 RR-286900-77.2009.5.09.0594 DANOS MORAIS 3 28/09/2011
59 RR-427700-75.2007.5.12.0002 NULIDADE PROCESSUAL 3 11/10/2011
60 RR-171500-52.2008.5.15.0054 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 8 19/10/2011
61 RR-50300-60.2004.5.23.0001 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 1 19/10/2011 132
62 RR-46100-42.2008.5.09.0459 ESTABILIDADE 8 26/10/2011
63 RR-125300-76.2005.5.17.0008 DANOS MORAIS 2 23/11/2011
64 RR-74700-84.2007.5.07.0032 DANO MORAL 3 28/11/2011
65 RR-14800-29.2002.5.12.0026 FÉRIAS 1 30/11/2011 132 SIM DIREITOS TRAB CLT 130
66 RR-1167-66.2010.5.08.0127 DANO MORAL 3 07/12/2011
67 RR-45900-87.2007.5.12.0038 ESTABILIDADE GESTANTE 2 07/12/2011
68 RR-2802-64.2010.5.12.0000 DANOS MORAIS 3 14/12/2011
69 RR-115185-92.2008.5.10.0005 IMUNIDADE ONU 2 15/02/2012
70 RR-279400-22.2005.5.09.0069 NORMA COLETIVA 6 15/02/2012
71 RR-77200-27.2007.5.12.0019 CONDUTA ANTISSINDICAL 1 15/02/2012 98 SIM FUNDAMENTO
72 RR-1207-84.2010.5.10.0000 IMUNIDADE ONU 6 29/02/2012
73 RR-210000-05.2009.5.10.0019 IMUNIDADE ONU 6 29/02/2012
74 RR-391-20.2010.5.08.0110 DANO MORAL 3 07/03/2012
75 RR-241600-20.2006.5.04.0018 IMUNIDADE ONU 2 14/03/2012
76 RR-87200-07.2006.5.02.0082 ESTABILIDADE GESTANTE 3 14/03/2012
77 RR-140-04.2010.5.04.0404 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 7 21/03/2012
78 RR-529-10.2010.5.04.0203 INSALUBRIDADE 6 21/03/2012
79 RR-23800-86.2007.5.02.0501 ESTABILIDADE GESTANTE 3 26/03/2012
80 RR-60500-85.2010.5.02.0071 ESTABILIDADE GESTANTE 3 26/03/2012
81 RR-1227100-39.2002.5.09.0015 NORMA COLETIVA 2 11/04/2012
82 RR-169000-86.2007.5.15.0041 IMUNIDADE ONU 2 18/04/2012
83 RR-932-02.2010.5.08.0127 CONDIÇÕES DEGRADANTES 8 25/04/2012
84 RR-6605-52.2010.5.12.0001 ESTABILIDADE GESTANTE 4 09/05/2012
85 RR-231000-81.2009.5.18.0102 CONDUTA ANTISSINDICAL 4 23/05/2012 98 SIM REFORÇO CRFB 9
86 RR-70300-70.2009.5.17.0002 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4 23/05/2012
87 RR-137900-34.2005.5.03.0004 ESTABILIDADE 4 30/05/2012 159 REFORÇO CRFB 5
88 RR-671-90.2010.5.12.0041 ESTABILIDADE GESTANTE 7 30/05/2012
89 RR-65600-21.2005.5.01.0072 ESTABILIDADE 4 06/06/2012 159 SIM ISONOMIA REFORÇO CRFB 5
90 RR-53300-68.2008.5.24.0076 ANTECEDENTES CRIMINAIS 7 13/06/2012
91 RR-11800-68.2009.5.03.0012 TERCEIRIZAÇÃO 2 27/06/2012 96 REFORÇO SÚMULA 331
92 RR-91540-10.2004.5.20.0002 IMUNIDADE ONU 6 30/06/2012
93 RR-156700-19.2007.5.09.0669 NORMA COLETIVA 7 15/08/2012
94 RR-23000-57.2009.5.14.0403 IMUNIDADE ONU 1 15/08/2012
95 RR-417-40.2011.5.03.0007 TERCEIRIZAÇÃO 2 26/09/2012 96 REFORÇO SUMULA 331
96 RR-1891800-45.2001.5.09.0003 REINTEGRAÇÃO 2 03/10/2012
97 RR-291-35.2012.5.03.0110 TERCEIRIZAÇÃO 2 17/10/2012
98 RR-56700-88.2009.5.04.0019 ESTABILIDADE GESTANTE 3 14/11/2012
99 RR-122200-97.2005.5.04.0001 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 4 21/11/2012
100 RR-93-58.2012.5.04.0663 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 4 21/11/2012
101 RR-32200-85.2005.5.17.0002 ESTABILIDADE 2 05/12/2012
102 RR-105100-64.2005.5.10.0001 LISTA SUJA 2 18/12/2012
103 RR-49300-51.2009.5.15.0137 ESTABILIDADE 3 18/12/2012
104 RR-30300-62.2012.5.13.0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 7 27/02/2013
105 RR-209100-33.2005.5.15.0048 DANOS MORAIS 3 06/03/2013
106 RR-1208-69.2010.5.10.0000 IMUNIDADE ONU 5 13/03/2013
107 RR-1399-59.2010.5.09.0965 DANOS MORAIS 1 20/03/2013
108 RR-190041-20.2004.5.08.0006 DANOS MORAIS 2 20/03/2013 162 SIM SUPRALEGAL REFORÇO LEI 9.055/95 5
109 RR-31000-16.2007.5.10.0019 DANO MORAL 6 20/03/2013
110 RR-498-39.2010.5.04.0122 PRESCRIÇÃO 6 20/03/2013
111 RR-58500-83.2002.5.16.0013 CONDIÇÕES DEGRADANTES 2 17/04/2013 29
112 RR-122-05.2010.5.01.0262 TERCEIRIZAÇÃO 2 24/04/2013 96 REFORÇO SUMULA 331
113 RR-1569-03.2011.5.03.0047 TERCEIRIZAÇÃO 2 08/05/2013
114 RR-1830-89.2010.5.04.0203 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 7 08/05/2013
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115 RR-45600-68.2007.5.17.0012 DANOS MORAIS 8 22/05/2013
116 RR-226800-82.2005.5.17.0010 NULIDADE PROCESSUAL 1 29/05/2013
117 RR-819-08.2010.5.20.0000 IMUNIDADE ONU 6 29/05/2013
118 RR-812-96.2011.5.04.0203 ACUMULAÇÃO DE ADICIONAIS 3 12/06/2013
119 RR-84400-81.2010.5.17.0006 DANOS MORAIS 8 12/06/2013
120 RR-4800-66.2009.5.02.0231 DANOS MORAIS 3 26/06/2013
121 RR-628200-95.2008.5.09.0006 ISONOMIA SALARIAL 3 06/08/2013
122 RR-148400-68.2001.5.15.0004 DANOS MORAIS 1 21/08/2013 111 SIM FUNDAMENTO
123 RR-40-37.2011.5.09.0093 NORMA COLETIVA 6 28/08/2013
124 RR-521-45.2012.5.15.0045 ESTABILIDADE GESTANTE 3 28/08/2013 103 REFORÇO ADCT 10
125 RR-157800-56.2004.5.17.0001 DANOS MORAIS 1 30/08/2013 111 SIM FUNDAMENTO
126 RR-410200-13.2008.5.09.0594 DANOS MORAIS 4 04/09/2013
127 RR-107800-96.2011.5.17.0004 DONO DE OBRA 2 18/09/2013
128 RR-13985-10.2002.5.12.0001 FÉRIAS 1 16/10/2013 132 SIM DIGNIDADE TRAB REFORÇO CLT * MAIS FAVORÁVEL 130
129 RR-52600-11.2007.5.23.0091 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 1 16/10/2013 132
130 RR-50000-91.2008.5.17.0012 ESTABILIDADE 3 23/10/2013 98, 135
131 RR-164-92.2011.5.09.0069 TERCEIRIZAÇÃO 6 06/11/2013
132 RR-49500-54.2010.5.17.0012 TERCEIRIZAÇÃO 7 19/02/2014
133 RR-97500-27.2007.5.20.0006 ISONOMIA SALARIAL 7 19/02/2014
134 RR-133000-70.2008.5.15.0100 NORMA COLETIVA 3 12/03/2014
135 RR-410300-29.2009.5.12.0018 ESTABILIDADE GESTANTE 4 19/03/2014
136 RR-85-55.2012.5.09.0562 NORMA COLETIVA 3 19/03/2014
137 RR-70200-34.2004.5.09.0093 DISPENSA IMOTIVADA 2 26/03/2014
138 RR-143600-68.2011.5.21.0007 TERCEIRIZAÇÃO 3 02/04/2014
139 RR-140500-06.2008.5.17.0013 ESTABILIDADE 8 09/04/2014
140 RR-113300-55.2007.5.15.0032 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESSALVA DO RELATOR) 7 07/05/2014
141 RR-92840-68.2007.5.02.0045 DANOS MORAIS 6 07/05/2014 166
142 RR-1473-23.2012.5.15.0110 CONDIÇÕES DEGRADANTES 8 14/05/2014
143 RR-1532-88.2012.5.15.0052 DANOS MORAIS 2 14/05/2014
144 RR-1946-68.2011.5.03.0048 REPRESENTAÇÃO SINDICAL 8 21/05/2014
145 RR-2022-20.2012.5.12.0012 ESTABILIDADE GESTANTE 6 21/05/2014
146 RR-2929-24.2012.5.02.0060 ESTABILIDADE GESTANTE 4 21/05/2014 103 REFORÇO ADCT 10
147 RR-253840-90.2006.5.03.0140 LIBERDADE SINDICAL 7 27/05/2014 98 SIM DIREITOS SOCIAIS SUPRALEGAL FUNDAMENTO
148 RR-1452-58.2012.5.12.0004 ESTABILIDADE GESTANTE 7 04/06/2014
149 RR-17500-53.2008.5.04.0005 DISCRIMINAÇÃO 2 04/06/2014
150 RR-14400-71.2010.5.17.0001 DANOS MORAIS 5 16/06/2014 155 REFORÇO
151 RR-61200-68.2012.5.17.0008 SUSPENSÃO DE CONTRATO 8 18/06/2014
152 RR-1430-98.2010.5.09.0021 DANO MORAL 6 25/06/2014
153 RR-908-84.2012.5.03.0048 DANOS MORAIS 2 13/08/2014
154 RR-800-88.2012.5.03.0037 ART. 384 DA CLT 3 20/08/2014
155 RR-143500-72.2009.5.22.0002 IMUNIDADE ONU 1 03/09/2014
156 RR-184500-05.2009.5.15.0113 DANOS MORAIS 3 17/09/2014
157 RR-99-87.2012.5.04.0009 CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS 8 17/09/2014
158 RR-1072-72.2011.5.02.0384 ACUMULAÇÃO DE ADICIONAIS 7 24/09/2014 148, 155 SIM DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAL REFORÇO CRFB 7
159 RR-4576-44.2012.5.12.0038 ESTABILIDADE GESTANTE 1 24/09/2014
160 RR-153500-77.2007.5.08.0007(b) REINTEGRAÇÃO 6 01/10/2014
161 RR-31100-98.2005.5.09.0073 NORMA COLETIVA 7 01/10/2014
162 RR-837-47.2011.5.02.0371 ART. 475-J 4 01/10/2014
163 RR-557-65.2011.5.02.0019 DISPENSA COLETIVA 6 08/10/2014
164 RR-64400-57.2013.5.13.0009 ANTECEDENTES CRIMINAIS 6 15/10/2014 111
165 RR-165100-65.2009.5.03.0007 COMPETÊNCIA MATERIAL 5 21/10/2014 138 REFORÇO
166 RR-2201500-17.2002.5.09.0009 DESCONTOS SALARIAIS 5 22/10/2014
167 RR-381-40.2011.5.01.0205 NORMA COLETIVA 2 22/10/2014
168 RR-457-71.2010.5.02.0011 NORMA COLETIVA 2 22/10/2014
169 RR-1970-86.2009.5.10.0011 DANOS MORAIS 7 19/11/2014
170 RR-1498-40.2011.5.02.0431 NORMA COLETIVA 3 26/11/2014 87 REFORÇO CRFB 8
171 RR-2023-70.2011.5.02.0221 ESTABILIDADE GESTANTE 5 03/12/2014 103 REFORÇO ADCT 10


