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RESUMO 

Os direitos humanos para atingirem sua finalidade necessitam de efetiva aplicação, isto 

é, devem transcender os textos legais, os costumes, os princípios e se materializar no 

plano fático. A Organização Internacional do Trabalho – OIT, a fim de efetivar a fatia 

dos direitos humanos da qual é responsável, criou um Sistema de Controle de Aplicação 

das suas Convenções Internacionais e Recomendações, o qual, por meio de relatórios 

enviados pelos Estados-membros e por entidades patronais e de trabalhadores, bem 

como reclamações e queixas, avalia a escorreita aplicação de suas normas. 
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ABSTRACT 

Human Rights need effective application to reach their purpose; they must transcend the 

existing legal texts, the customs, the principles and be sensed on a material justice.  The 

International Labour Organization - ILO, in order to accomplish the part of human 

rights under its responsibility, created the System of Permanent Control of Application 

of its International Conventions and Recommendations, which, by reports sent by the 

State-members, employers' and workers' unions, checks the right application of such 

norms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os direitos humanos de caráter econômico-social reclamam uma ação estatal, 

diferentemente da abstenção necessária aos de caráter civil-político. Precisam de 

implementação de políticas públicas, uma vez que “o sujeito passivo desses direitos é o 

Estado. É este posto como o responsável pelo atendimento aos direitos sociais”.1

Luigi Ferrajoli ensina que a realização dos direitos depende de possibilidades 

técnicas e políticas. Aos direitos políticos e civis basta a técnica, enquanto aos direitos 

sociais, econômicos e culturais, é necessária a possibilidade política para sua 

realização.2 Esta – possibilidade política –, por não ser instantânea, vai impor aos 

direitos econômicos e sociais realização progressiva, de forma programática, conforme 

o artigo 2º, parágrafo 1º, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, da Organização das Nações Unidas – ONU. 

O direito dos trabalhadores está, certamente, incluído no rol dos direitos sociais, 

pois a dignidade dessa classe depende, principalmente, da implementação de condições 

materiais para seu gozo, isto é, não basta que a lei disponha acerca do valor adequado 

do salário-mínimo se as condições econômicas dos empregadores não são favoráveis 

para tanto. Destarte, é cediço que estes direitos dos trabalhadores necessitam da ação 

estatal para sua efetivação. Outrossim, é necessário que tais direitos sejam 

universalmente reconhecidos e respeitados, a fim de criar uma classe de trabalhadores 

homogênea em dignidade. 

 

2. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT 

 

                                                 
1  FERREIRA FILHO, 2004, p. 50. 
2  FERRAJOLI, 2001, p. 55. 
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Em vias de se encerrar o conflito armado de 1914-1919 (Primeira Guerra Mundial), 

os representantes dos Estados vitoriosos, reunidos no Palais de Versailles, nos arredores 

de Paris, atentaram para o fato de que a paz só poderia ser mantida, afastando de vez 

hipóteses de guerra, no caso de existir uma verdadeira harmonia social, a qual só seria 

possível se os direitos sociais e econômicos fossem garantidos. É de se lembrar que o 

Tratado de Versalhes, que pôs fim a Primeira Grande Guerra, foi assinado em meio a 

uma atmosfera de destruição das bases produtivas, principalmente européias, de 

calamidade pública, de pobreza e de inexistência de garantias efetivas aos direitos 

sociais, por isso a justiça social restou como requisito para a paz universal. Tanto assim 

é que o Preâmbulo da Parte XIII do referido Tratado proclama que a “paz não pode ser 

fundada senão sobre a base da justiça social”. 

Para garantir a paz social, inseriu-se, a partir da mencionada Parte XIII, os 

regramentos de uma entidade que seria responsável pela consubstanciação dos 

princípios fundamentais de proteção do trabalho humano, a Organização Internacional 

do Trabalho – OIT, a qual, após ter passado por uma reforma em sua Constituição, em 

1944, consagrou-se como um organismo não apenas restrito à regulamentação do 

trabalho e previdência social, mas sim vinculado à nova filosofia de direitos humanos 

fundamentais.3

A OIT se tornou um grande palco de discussões e propostas acerca das garantias do 

mundo do trabalho, que, de acordo com o art. 2º, da sua Constituição, é composta, 

basicamente, por três órgãos: a Conferência Internacional do Trabalho (Assembléia 

Geral), o Conselho de Administração (direção colegiada) e a Repartição – RIT 

(secretaria). Nos órgãos da OIT, têm assento, conforme proposta do inglês Lloyd 

George, representantes de três ordens de interesses sociais: a) trabalhadores, b) 

empregadores e c) governos (princípio do tripartismo), a fim de que as políticas 

negociadas sejam o amálgama composto pelo poder estatal e pelas forças vivas de 

produção.  

 

3. ATIVIDADE NORMATIVA DA OIT 

 
                                                 
3  “Ao emergir da 2ª Guerra Mundial, após três lustros de massacres e atrocidades de toda a sorte, 
iniciados com o fortalecimento do totalitarismo estatal nos anos 30, a humanidade compreendeu, mais do 
que em qualquer outra época da História, o valor supremo da dignidade humana. O sofrimento como 
matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a lição luminosa da sabedoria grega, veio 
aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos” (COMPARATO, 2003, p. 55). 
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Para garantir a realização dos preceitos insculpidos no preâmbulo de sua 

Constituição, a OIT utiliza-se de tratados, conhecidos por Convenções Internacionais do 

Trabalho, e de Recomendações, que constituem o “Código Internacional do Trabalho”. 

O papel da atividade normativa ganhou maior importância à política de proteção da 

dignidade da pessoa humana no momento da transformação da Organização de mero 

órgão regulamentador da atividade laboral em incentivador da efetivação dos direitos 

sociais e econômicos.4  

Nesse esteio, o professor Arnaldo Süssekind ensina que “com a finalidade de 

preparar e fomentar, no âmbito da competência da OIT, a criação de um direito comum 

a vários Estados, deve a Conferência promover a universalização das normas da Justiça 

Social”.5 Portanto, à OIT, por meio de Convenções e Recomendações, cabe levar regras 

gerais sócio-jurídicas a todos os países-membros, servindo estas como standards 

normativos de garantia dos direitos sociais e econômicos dos trabalhadores. 

 

4. EFETIVIDADE DAS NORMAS DA OIT 

 

Preocupado com a aplicação das Convenções Internacionais do Trabalho e 

questionando o comportamento estatal após a ratificação dos instrumentos normativos, 

Jean-Claude Javillier, Diretor do Departamento de Normas Internacionais do Trabalho 

da OIT, durante o Fórum Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Sociais, 

realizado em 2004, no Tribunal Superior do Trabalho – Brasília (Brasil), diz: 
Mas depois – e isso é importante – o que acontece para as pessoas no país? 
A ratificação supõe que o Estado terá um papel ativo. O que é interessante 
para todos nós é o tripartismo dentro da OIT. Ratifica e, uma vez retornando 
ao seu país, acabou? Não, não é assim; é o início, a vontade de perguntar. 
Vamos lá, se é importante ratificar, vamos ratificar, mas não só para que 
tenhamos um alto nível internacional. Não, porque vem uma dinâmica, ou 
seja, do ato de ratificação vem o tripartismo no âmbito nacional e, também, 
no internacional. O segmento, então, vem depois. Por favor, o importante é 
que a ratificação é também um ato simbólico internacional, um exemplo 
para outras nações, um exemplo de que conhecemos o caminho que deve ser 
seguido. Outras pessoas virão também, mas de uma forma responsável, 
ativa. Acho que implementar não é só ratificar, e sim, posteriormente, 
implementar a vida das normas, incorporar, apropriar-se no terreno nacional 
dessas normas.6

                                                 
4  “A OIT avança, através de suas resoluções, recomendações e convenções, sobre matéria que 
extrapola os limites das condições de trabalho, para abranger, sobretudo, a liberdade de associação ou 
sindical, o combate ao desemprego, a cooperação internacional e a assistência aos países-membros no 
desenvolvimento de sua política social” (BERNARDES, 1989, p. 114). 
5  SÜSSEKIND, 2000, p. 180. 
6  JAVILLIER, 2004, p. 142. 
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Percebe-se, portanto, que a preocupação7 de Jean-Claude Javillier é com a 

realização fática das Convenções Internacionais do Trabalho, isto é, serão elas 

verdadeiramente seguidas após a ratificação pelo Estado-membro? Ou, como diz 

Antônio Augusto Cançado Trindade, serão progressivamente aplicadas?8  

A fim de atingir a efetividade a suas normas, a OIT criou um sistema de controle da 

aplicação de suas convenções e recomendações, por meio do qual monitora as ações 

estatais e, quando preciso, aplica as sanções cabíveis. Percebe-se, então, que não basta à 

OIT que suas convenções sejam válidas, vez que regularmente pactuadas e integradas 

nos sistemas jurídicos internos. Importa, sobretudo, que suas normas tornem-se 

realidade. 

Arnaldo Süssekind apresenta esse sistema como mais uma das inovações trazidas 

pela OIT para a ordem internacional, inclusive, influenciando a instituição de 

mecanismos e procedimentos similares nos demais organismos internacionais.9 O 

sistema apresenta dois vieses: o de controle permanente e o contencioso. Para controlar 

a aplicação escorreita das convenções e das recomendações a OIT instituiu a Comissão 

de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações e a Comissão de Aplicação 

de Normas de Conferência. A Queixa e a Reclamação representam os procedimentos 

contenciosos. 

Importante ressaltar que para a violação da liberdade sindical prescrita pelas 

convenções da OIT existem a Comissão (ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação 

em Matéria de Liberdade Sindical e o Comitê de Liberdade Sindical. 

 

4.1. CONTROLE PERMANENTE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DA OIT 

 

                                                 
7  A professora mineira Alice Monteiro de Barros cita exemplo que consubstancia a preocupação 
de Jean-Claude Javillier: “A efetividade das convenções internacionais da OIT, mesmo ratificadas pelo 
país, depende, ainda no nosso entendimento de vontade política. Exemplo disso foi a ratificação pelo 
Brasil, em 1934, da Convenção n. 3 da OIT, sobre proteção à maternidade e denunciada em 1962, 
exatamente porque o país não cumpriu o preceito principal dessa norma, ou seja, não transferiu o encargo 
do salário-maternidade para o órgão previdenciário. Se não bastasse, em 1966 o Brasil, novamente, 
ratificou uma outra Convenção da OIT (103) também sobre o mesmo tema e continuou descumprindo-a, 
pois só transferiu o ônus do salário-maternidade para os cofres previdenciários em 1974. A efetividade 
desse direito pressupõe também uma Previdência Social sólida” (BARROS, 2005, p. 110). 
8  Explicando o porquê de serem feitos dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos Antônio 
Augusto Cançado Trindade afirma que “... o argumento que serviu de base a esta decisão (...) era o de 
que, enquanto os direitos civis e políticos eram suscetíveis de aplicação ‘imediata’, requerendo obrigações 
de abstenção por parte do Estado, os direitos econômicos, sociais e culturais eram passíveis de aplicação 
apenas progressiva, requerendo obrigações positivas (atuação) do Estado” (TRINDADE, 2000, p. 31). 
9  SÜSSEKIND, 2000, p. 247. 
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O art. 2210, da Constituição da OIT, determina que os Estados-membros apresentem 

à RIT relatório anual acerca das medidas utilizadas na execução das convenções por 

eles assinadas.11 A anualidade da exigência representa o controle permanente da 

aplicação das convenções e recomendações, isto é, o organismo toma conhecimento 

anualmente de como vêm se comportando em matéria de efetivação os Estados-

membros. 

Desde 1919, com a realização da primeira reunião da Conferência Internacional do 

Trabalho, que a OIT adota convenções para regulamentar o mundo do trabalho. Logo, 

desde 1919 que os países signatários têm a obrigação de, anualmente, apresentar 

relatórios. Com o passar dos anos, impossível se tornou que a Conferência 

Internacional, em sessão plenária, procedesse à análise dos relatórios, pois “absorveria 

provavelmente todo o tempo útil da Conferência em detrimento de sua função 

legislativa”.12 Outrossim, os problemas jurídicos apresentados pelos relatórios 

concernentes à aplicação das convenções demandavam uma instância de controle 

técnico, capaz de examinar o assunto sem pressões e interesses de grupos, como sói 

ocorrer na Conferência (composição tripartite). 

Assim, em 1926, com vistas a possibilitar análise técnica e livre de pressões, a 

Conferência, por meio de resolução, aprovou solicitação ao Conselho de Administração, 

a fim de que nomeasse, a título de experiência, comissão técnica constituída por um 

número limitado de personalidades independentes para analisar os relatórios.13 Essa 

comissão técnica passou a se chamar de Comissão de Peritos na Aplicação de 

Convenções e Recomendações e se vinculou à RIT. 

 

4.1.1. Comissão de Peritos na aplicação de Convenções e Recomendações 

 

A Comissão de Peritos, conforme ensina Héctor G. Bartolomei de la Cruz, “tem 

como encargo o exame jurídico dos relatórios governamentais (e eventualmente as 

observações das organizações profissionais), com o apoio técnico do Departamento de 
                                                 
10  Art. 22. Os Estados-membros comprometem-se a apresentar à Repartição Internacional do 
Trabalho um relatório anual sobre as medidas por eles tomadas para execução das convenções a que 
aderirem. Esses relatórios serão redigidos na forma indicada pelo Conselho de Administração e deverão 
conter as informações pedidas por este Conselho.  
11  O art. 19, item 5, letra ‘e’, item 6, letra ‘e’ e item 7, letra ‘b’, incisos III, IV e V, e o art. 35, da 
Constituição da OIT, também prescrevem imprescindibilidade de envio de relatórios. 
12  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 39. 
13  SÜSSEKIND, 2000, p. 248. 
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Normas Internacionais do Trabalho”.14 Os integrantes da Comissão de Peritos devem 

ser pessoas livres de qualquer influência de governos, de organizações de trabalhadores 

ou de empregadores, sujeitas apenas às suas consciências, respeitando o princípio da 

Justiça Social. 

A finalidade da Comissão de Peritos é alcançar o cumprimento, por parte de todos 

os Estados-membros, das obrigações decorrentes da Constituição da OIT, a aplicação 

das convenções e a adoção dos preceitos das recomendações, ou seja, fazer com que 

todos os integrantes da OIT ajudem-na a atingir sua finalidade. 

Cabe à Comissão de Peritos examinar: a) as comunicações de caráter informativo 

sobre a observância de certas normas constitucionais; b) as comunicações de caráter 

declaratório, atinentes a obrigações assumidas em relação a convenções que 

possibilitam opções entre dois ou mais regimes jurídicos, exclusão de determinadas 

partes ou limitações no seu âmbito de incidência; c) as comunicações de caráter 

declaratório, referentes à aplicação de convenções ratificadas; d) os relatórios 

anualmente devidos em relação a certo número de convenções ratificadas, que 

constituem o documento básico para a aferição da efetiva aplicação de suas normas 

pelos respectivos países; e) os relatórios devidos por todos os Estados-membros, 

relativos à aplicação (ou dificuldades de aplicação) de convenções e/ou recomendações 

sobre um mesmo tema, escolhidas anualmente pelo Conselho de Administração para um 

estudo geral.15

Além dos relatórios dos Estados-membros, a Comissão recebe também informações 

das organizações representativas sobre o assunto dentro das jurisdições respectivas, pois 

por força do item 2, do art. 23, da Constituição da OIT, os “Estados-membros remeterão 

às organizações representativas, reconhecidas como tais, para os fins mencionados no 

                                                 
14  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 40. O professor Arnaldo Süssekind, ex-integrante da 
Comissão de Peritos, comenta que: “A Comissão de Peritos está constituída de 20 membros de 
nacionalidades diferentes e das diversas regiões do mundo. Eles são eleitos pelo Conselho de 
Administração, por proposta do Diretor-Geral da Repartição, para um mandato de três anos, podendo ser 
reconduzidos, como sói acontecer. A escolha deve recair entre “personalidades eminentes e 
independentes, com grande experiência nas questões de política social e de legislação do trabalho”; e de 
forma alguma os membros “devem ser considerados como representantes de governo e sim 
personalidades independentes que não estejam vinculadas nem a serviços governamentais, nem a 
organizações profissionais. O princípio fundamental do mandato dos membros da Comissão de Peritos, 
como bem acentuou Maria Vardropulos Concil, consiste em dar provas de imparcialidade e objetividade 
e cumprir suas tarefas de maneira completamente independente dos seus respectivos governos e de todos 
os Estados-membros” (SÜSSEKIND, 2000, p. 249). 
15  SÜSSEKIND, 2000, p. 250-251. 
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art. 3º, cópia das informações e dos relatórios transmitidos ao Diretor-Geral, de acordo 

com os arts. 19 e 22”. Segundo Arnaldo Süssekind: 
Essas cópias devem ser fornecidas antes do encaminhamento dos originais à 
RIT ou, pelo menos, ao mesmo tempo, a fim de propiciar às aludidas 
organizações a oportunidade de remeter seus comentários a Genebra antes 
da Reunião anual da Comissão de Peritos.16

A análise de todos esses relatórios tem por finalidade registrar os avanços e as 

infrações ás convenções e às recomendações, a fim de que a Conferência Internacional 

do Trabalho adote as medidas cabíveis. A Comissão não tem caráter judiciário, isto é, 

não aplica penalidades, apenas relata à instância competente para tanto.17 Conforme o 

art. 22, da Constituição da OIT, esses relatórios devem ser enviados anualmente. 

Contudo, tendo em vista a sobrecarga de trabalho decorrente do aumento das 

ratificações às convenções18, o Conselho de Administração, em 1976, criou novas 

regras ao envio dos relatórios, segundo a qual, o espaçamento temporal a ser observado 

é de quatro anos para as convenções em geral, sendo excetuado apenas nos casos de 

convenções sobre liberdade sindical, trabalho forçado, discriminação, política de 

emprego, trabalhadores migrantes, inspeção do trabalho e consulta tripartite, em que o 

envio deverá ser procedido a cada dois anos.19

A Comissão de Peritos analisa os relatórios por três prismas: da eficácia, da 

legalidade e da efetividade. A eficácia é verificada por meio da demonstração da 

exeqüibilidade das convenções nos Estados-membros. No Brasil, é o caso de analisar o 

processo de ratificação da norma convencional. A legalidade deve ser demonstrada pela 

consonância das normas convencionais com as de direito interno. Não pode existir 

conflito entre o sistema jurídico nacional e o internacional. O art. 27, da Convenção de 

Viena de 1969 sobre Direito dos Tratados prescreve que “uma parte não pode invocar as 

disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (...)”. 

Quanto à efetividade, esta é analisada sob os enfoques de cada tipo de convenção 

                                                 
16  Idem, p. 252. 
17  A Comissão de Peritos colabora também com a ONU quanto a relatórios sobre a aplicação de 
tratados internacionais de direitos humanos, tais como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
racial. Há também colaboração da OIT com o Conselho da Europa. A Comissão analisa os relatórios dos 
países da União Européia no que tange a aplicação do Código Europeu de Seguridade Social, além de 
participar de forma consultiva no controle da aplicação do Código Social Europeu. 
18  Até o dia 29 de agosto de 2007, 7.524 ratificações a Convenções foram registradas perante a 
RIT. 
19  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 39. 
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internacional (auto-aplicável, de princípios e promocionais).20 Se auto-aplicável, saber 

se de fato os preceitos nela contidos têm sido respeitados; se de princípios, procurar os 

programas de ação, as medidas concretas implantadas pelos Estados-membros; se 

promocionais, compreender o alcance de seus efeitos. 

Arnaldo Süssekind explica que: 
Após o estudo individual por parte de cada membro, com a competente 
assessoria de funcionários técnicos da Repartição, as respectivas proposições 
e observações são distribuídas aos demais, para discussão e deliberação no 
pleno da Comissão. As decisões, em geral, são adotadas por consenso; as 
divergências, acaso manifestadas, constam, igualmente, do relatório 
destinado à Conferência, de cuja elaboração é encarregado um dos membros 
da Comissão.21

Feitas as análises, tomadas as devidas medidas e preparado o relatório da Comissão 

de Peritos, este é publicado e encaminhado à Conferência Internacional do Trabalho 

para as necessárias providências. 

Quando se verificar o descumprimento das obrigações decorrentes da Constituição 

da OIT e das convenções, deve a Comissão de Peritos tomar, por etapas, as seguintes 

medidas: primeiro, endereçar ao governo do Estado-membro uma demanda direta, após, 

sugerir um contato direto e, enfim, adotar observações públicas. a) Demanda direta: 

pedido da Comissão de Peritos para que o governo citado como violador das obrigações 

adote medidas com vistas ao cumprimento dos preceitos desrespeitados. “Esse 

expediente não é divulgado e, muitas vezes, antes de sua resposta, o governo atende ao 

solicitado; mas, em outras, aduz considerações procurando justificar sua posição”.22 b) 

Contato direito: meio de a Comissão de Peritos ir junto ao Estado-membro contumaz, 

sempre com sua autorização, por intermédio de um representante designado pelo 

Diretor-Geral da RIT, para obter maiores informações acerca do assunto junto aos 

órgãos do governo e às organizações de empregadores e de trabalhadores e possibilitar o 

cumprimento dos preceitos violados. c) Observações públicas: comentários, inseridos 

no relatório da Comissão de Peritos submetido à Conferência Internacional, acerca da 

violação. É de se ressaltar que o relatório é publicado, logo os comentários serão 
                                                 
20  As convenções podem ser classificadas em: a) auto-aplicáveis (self-executing): quando 
apresentarem regras específicas e claras sobre o assunto que tratam, não necessitando de regulamentação 
por cada país-membro, bastando que estes a ratifiquem para que passem a ser exeqüíveis no âmbito de 
sua soberania. Essa exeqüibilidade imediata, todavia, dependerá do monismo ou do dualismo jurídico; b) 
de princípios: meros arcabouços principiológicos, isto é, não determinam a especificidade das regras 
jurídicas a serem observadas nos países-membros, limitando-se a enumerar princípios que informarão 
futura legislação nacional a respeito; ou c) promocionais ou programáticas: quando fixarem objetivos e 
procedimentos para a consecução dos programas nela contidos. 
21  SÜSSEKIND, 2000, p. 255. 
22  Idem, p. 256. 
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apresentados para todos os membros da Conferência, isto é, todos os integrantes da OIT 

tomarão conhecimento de que um Estado-membro está violando os preceitos do 

organismo. 

Encerrada a fase de procedimentos, a Comissão prepara o relatório a ser enviado a 

Conferência Internacional do Trabalho. 

 

4.1.2. Comissão de Aplicação de Normas da Conferência 

 

Criada juntamente com a Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e 

Recomendações, em 1926, tendo em vista a quantidade de relatórios enviados, corolário 

das ratificações processadas, a Comissão de Aplicação de Normas da Conferência é 

órgão vinculado à própria Conferência Internacional do Trabalho e que tem por fim 

analisar os relatórios enviados pela Comissão de Peritos, antes de levar os assuntos à 

deliberação da Conferência. 

É, em realidade, órgão especializado da Conferência para tratar das violações, por 

parte dos Estados-membros, às obrigações decorrentes da Constituição da OIT e das 

convenções internacionais. É composta por representantes dos governos, dos 

trabalhadores e dos empregadores. Composição tripartite, portanto. 

A Comissão de Aplicação também convida os governos a dar explicações sobre as 

divergências assinaladas no relatório da Comissão de Peritos e sobre as medidas que 

tomaram para dar fim às violações.23 Em cima das manifestações governamentais, na 

forma oral ou escrita, por vezes “se estabelecem vivos debates, nos quais os 

representantes dos empregadores e dos trabalhadores intervêm com freqüência, 

energicamente, acerca da maneira pela qual as convenções são postas em prática...”.24 

Após as discussões necessárias, com base nos relatórios da Comissão de Peritos, a 

Comissão de Aplicação das Normas da Conferência prepara um novo relatório a ser 

submetido à Conferência Internacional do Trabalho. 

Esse relatório assinala: a) a falta de submissão de convenções e recomendações às 

autoridades nacionais competentes ou a ausência de informações a respeito; b) a 

omissão quanto à remessa de relatórios e informações sobre a aplicação das convenções 

ratificadas; c) os casos especiais de aplicação de convenções que permanecem em pauta, 

                                                 
23  SÜSSEKIND, 2000, p. 258. 
24  Idem, p. 258. 
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em relação aos quais os respectivos governos devem enviar relatórios e informações 

pertinentes para discussão na próxima reunião da Conferência; d) as omissões reiteradas 

alusivas à apresentação de relatórios sobre as convenções não ratificadas e as 

recomendações escolhidas para o estudo anual de conjunto; e) os casos de não-aplicação 

continuada de convenções ratificadas, que encerram grande preocupação para os órgãos 

de controle permanente da OIT.25

Deliberado o relatório pela Conferência, este, aprovado ou não, é publicado em 

alguns idiomas e divulgado pelas agências de notícias. Arnaldo Süssekind entende esta 

publicação como uma forma de sanção moral, uma lista negra, que enseja nos países 

mencionados “críticas por parte de parlamentares, estudiosos, organizações sindicais e 

da própria imprensa, motivando a adaptação da legislação ou das práticas nacionais às 

normas das convenções ratificadas”.26

 

4.1.3. Eficácia do Sistema de Controle Permanente de aplicação de normas da OIT 

 

Héctor G. Bartolomei de la Cruz, analisando a presteza do sistema de controle, 

afirma que: 
Operou-se, assim, uma divisão de trabalho entre estes dois órgãos de 
controle regular: a Comissão de Peritos efetua a fase técnica do controle, 
enquanto que a Comissão de Normas da Conferência, de composição 
tripartite, possibilita um diálogo direto com os governos e permite, em cada 
caso em questão, que se sensibilize e se mobilize a opinião pública 
internacional (...) Estes dois órgãos de controle complementam-se 
eficazmente, levando à Comissão de Peritos seu frio exame técnico dos 
casos, enquanto que a Comissão de Normas – que submete suas conclusões 
à Conferência em sessão plenária – aporta o peso moral e a ressonância de 
um foro internacional onde expressam-se, livremente, governos, 
empregadores e trabalhadores.27

De fato, o sistema implantado pela OIT com vistas a efetivar suas normas alcança 

seu objetivo de controle permanente, pois periodicamente está avaliando os Estados-

membros no que concerne à aplicação da Justiça Social pretendida. Consegue, 

tecnicamente, apontar os defeitos nos sistemas nacionais e, por conseguinte, as 

violações perpetradas as obrigações decorrentes das normas convencionais e da 

                                                 
25  Idem, p. 259. 
26  SÜSSEKIND, 2000, p. 259-260. 
27  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 40. 
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Constituição da OIT, para, posteriormente, discutir a matéria assinalada com as forças 

produtivas, governos, trabalhadores e empregadores, e impor as medidas cabíveis.28

 

4.2. PROCEDIMENTOS CONTENCIOSOS 

 

O sistema de controle permanente é apenas uma faceta da OIT com vistas à 

efetivação de seus preceitos. Outra forma de atingir o mesmo objetivo é a utilização de 

procedimentos contenciosos que tem por fim dar cumprimento as obrigações 

decorrentes das convenções internacionais e da Constituição da OIT. São dois os 

procedimentos: a reclamação e a queixa. 

 

4.2.1. Reclamação 

 

A reclamação é um procedimento contencioso disponível às organizações de 

empregadores ou de empregados para levarem ao conhecimento da OIT o desrespeito 

(não-cumprimento satisfatório) a alguma norma convencional ratificada pelo país que 

possui jurisdição sobre elas. Segundo o art. 24, da Constituição da OIT: 
Toda reclamação, dirigida à Repartição Internacional do Trabalho, por uma 
organização profissional de empregados ou de empregadores, e segundo a 
qual um dos Estados-Membros não tenha assegurado satisfatoriamente a 
execução de uma convenção a que o dito Estado haja aderido, poderá ser 
transmitida pelo Conselho de Administração ao Governo em questão e este 
poderá ser convidado a fazer, sobre a matéria, a declaração que julgar 
conveniente. 

O professor Arnaldo Süssekind, sobre quem pode apresentar reclamação, informa 

que é necessário que o “sujeito da relação processual estabelecida seja uma pessoa 

jurídica (confederação sindical, sindicato, associação profissional, etc.) e não uma 

simples organização de fato de empregadores ou de trabalhadores”.29 Destarte, são 

requisitos formais à apresentação da reclamação30 que seja ela comunicada por escrito, 

                                                 
28  “No período de 1964 a 1999, a Comissão de Peritos comprovou que em 2.203 casos, os 
governos de vários países adotaram medidas concretas a fim de harmonizar a legislação e as práticas 
nacionais com as convenções ratificadas. Esta cifra demonstra que o exame anual efetuado 
sucessivamente pela Comissão de Peritos e pela Comissão da Conferência exerce uma influência 
apreciável sobre a aplicação das convenções. Analisados esses dados pelo ponto de vista geográfico, 
observa-se que mais de 150 países (Estados-membros e territórios não-metropolitanos), em outro 
momento, adotaram medidas, em resposta aos comentários formulados pelos órgãos de controle, a fim de 
dar efeito às disposições de uma convenção ratificada” (SÜSSEKIND, 2000, p. 265). 
29  SÜSSEKIND, 2000, p. 266. 
30  O regulamento relativo ao procedimento para a discussão da reclamação pode ser encontrado na 
íntegra no Boletim Oficial da RIT, Genebra, 1981, vol. LXIV, séria A, n. 1, p. 63-65. 
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por uma organização de empregadores ou de trabalhadores, mencionando 

expressamente o art. 24, da Constituição da OIT, indicando cumprimento não 

satisfatório de uma convenção ratificada por um Estado-membro da organização. 

Cabe ao Conselho de Administração analisar tais requisitos. Aprovados, este 

designará um comitê composto de três de seus membros, respeitada a composição 

tripartite, para analisar o mérito. Examinado, o Comitê apresentará um relatório ao 

Conselho de Administração dizendo das medidas tomadas, das conclusões e das 

recomendações para a decisão. 

Vale ressaltar que o procedimento da reclamação tem caráter confidencial, sempre 

realizado a portas fechadas.  

O Conselho de Administração poderá decidir: a) pelo arquivamento da reclamação, 

b) pela adoção do procedimento previsto à queixa, ou c) pela publicação da reclamação 

e de sua resposta, quando houver. 

Assim, quando determinado preceito convencional, devidamente ratificado pelo 

Estado-membro, não for satisfatoriamente cumprido, representantes dos trabalhadores 

ou dos empregadores, poderão ir junto à OIT apresentar reclamação na tentativa de 

contornar a situação. Não havendo resposta positiva do Estado-membro contra o qual se 

apresentou a reclamação ou não sendo a resposta considerada satisfatória pelo Conselho 

de Administração, cabe a este decidir se torna ou não pública a reclamação, juntamente 

com a resposta, se houver (art. 25, Constituição da OIT). 

A publicidade dada à reclamação e, quando houver, à resposta do Estado-membro, 

tem o mesmo escopo do mencionado no item 4.1.2 supra, qual seja, servir como sanção 

moral, pressionando o Estado a satisfatoriamente cumprir com o que se obrigou junto à 

sociedade internacional (OIT). 

 

4.2.2. Queixa 

 

A queixa é uma modalidade de procedimento contencioso utilizada também para 

garantir efetivo cumprimento de normas convencionais, na qual se informa à OIT da 

não adoção de medidas necessárias, por um determinado Estado-membro, ao 

cumprimento de uma convenção por este ratificada. Encontra-se delineada no art. 26 e 

seguintes da Constituição da OIT. 
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Pode ser manejada por qualquer Estado-membro que seja signatário da mesma 

convenção (art. 26, item 1), de ofício pelo Conselho de Administração ou pela 

representação de qualquer delegação à Conferência Internacional do Trabalho (art. 26, 

item 4). 

O professor Arnaldo Süssekind leciona que “o Estado querelante – sujeito ativo do 

procedimento – não precisa invocar qualquer prejuízo direto, seu ou dos cidadãos sob 

sua jurisdição, para formular a queixa”.31 O interesse aqui não é o individual dos 

trabalhadores ou dos empregadores, como na reclamação, mas sim o geral, o 

supranacional, o da sociedade internacional, a qual sofre com o atropelo dos direitos 

humanos por parte dos Estados. 

Héctor G. Bartolomei de la Cruz, sumariamente, apresenta o procedimento previsto 

na Constituição da OIT para a queixa: 
O procedimento previsto é o do contraditório e assegura plenamente as 
garantias do devido processo. As queixas são entregues à Comissão de 
Inquéritos designadas ad hoc em cada caso e composta de personalidade 
independentes de reconhecido prestígio internacional. As conclusões e 
recomendações são publicadas no Boletim Oficial da OIT e podem ser 
objeto de recurso ante a Corte Internacional de Justiça, cuja decisão será 
inapelável (artigos 29, 31 e 32). Em caso que um Membro não cumpra, no 
prazo prescrito, as recomendações da Comissão de Inquérito, ou da decisão 
da Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Administração da OIT 
recomendará à Conferência Internacional do Trabalho as medidas que 
estime convenientes para obter-se o cumprimento das recomendações supra-
citadas (artigo 33). A Constituição não prevê, expressamente, nem sanções 
econômicas, nem a suspensão ou a exclusão do Membro que não acate a 
decisão tomada neste procedimento.32

No relatório redigido pela Comissão de Inquérito, mencionada por Héctor G. 

Bartolomei de la Cruz, além de constar “suas verificações sobre todos os pontos que 

permitam bem medir o valor da contestação”, constarão também “as medidas que 

recomenda para dar satisfação ao Governo queixoso e os prazos, dentro dos quais, as 

mesmas medidas devam ser postas em execução” (art. 28, Constituição da OIT).  

O art. 30, da Constituição, da OIT, prevê ainda a possibilidade de que seja oferecida 

queixa contra o Estado-membro que não submeter uma convenção à autoridade nacional 

competente para lhe conceder eficácia interna. 

Em que pese não se falar, expressamente, em sanções na Constituição da OIT, o 

Conselho de Administração possui ampla latitude para adaptar sua intervenção às 

circunstâncias de cada caso concreto, podendo, quando necessário, endereçar as 

                                                 
31  SÜSSEKIND, 2000, p. 269. 
32  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 39. 
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recomendações aos Membros da Organização, ou, se for indicado, pedir sobre a 

infração atenção do Conselho de Segurança das Nações Unidas, conforme dispõe o art. 

33, da Constituição.33

Ressalte-se que o Estado culpado, conforme o art. 34, da Constituição da OIT, 

“poderá, em qualquer ocasião, informar ao Conselho de Administração que tomou as 

medidas necessárias a fim de se conformar com as recomendações da Comissão de 

Inquérito ou com as da Corte Internacional de Justiça”. O acompanhamento do 

cumprimento das conclusões e recomendações feitas será procedido pelos órgãos do 

sistema de controle permanente de aplicação das normas da OIT, quais sejam: a 

Comissão de Peritos e a Comissão de Aplicação das Normas da Conferência. 

 

4.2.3. Violação de direitos sindicais 

 

O tema “direitos sindicais” se revela de grande vulto para a OIT, pois, sua estrutura 

(item 2 supra) está fundada no princípio do tripartismo. Os direitos sindicais necessitam 

ser livremente exercidos, sem intromissão ou intervenção estatal, para que a 

manifestação de seus sujeitos seja sincera e represente a categoria. Arnaldo Süssekind, 

demonstrando a importância dos direitos sindicais, diz que “o sistema especial de 

controle e proteção dos direitos sindicais se esteia na circunstância de que a liberdade 

sindical é fundamental para o adequado funcionamento dos órgãos de composição 

tripartida da OIT”.34

De nada adiantaria à Conferência Internacional do Trabalho da OIT ter em suas 

sessões representantes dos trabalhadores ou dos empregadores que não estivessem ali 

como mandatários diretos de suas categorias. Assim, em um país de regime autoritário, 

a liberdade sindical, os direitos sindicais são desrespeitados, havendo violenta 

intervenção estatal, o que põe em risco a representação patronal e dos trabalhadores 

junto à OIT. Por isso ser de vital importância à OIT o respeito e a efetividade dos 

direitos sindicais.35  

                                                 
33  SÜSSEKIND, 2000, p. 271. 
34  SÜSSEKIND, 2000, p. 275. 
35  Bernard Gernigon apresenta mais um motivo relevante à proteção aguerrida dos direitos 
sindicais: “Além disso, a liberdade sindical outorga aos trabalhadores um meio para expressar as suas 
aspirações, defender os seus interesses, e reforça, também, o poder de negociação coletiva e, desta 
maneira, restabelece o equilíbrio entre os participantes da negociação coletiva. Assim, a liberdade sindical 
se transforma em uma espécie de fator de saneamento nas relações trabalhistas, contribuindo, deste modo, 
para a paz e a justiça social” (GERNIGON, 2004, p. 228). 

 628



  

Sendo assim, reveste-se de fundamental importância o sistema de proteção – 

fiscalização – aos direitos sindicais, podendo-se considerá-lo, talvez, o de maior relevo 

à OIT, uma vez que sem a efetividade destes o próprio organismo teria por inócuas suas 

ações. 

Dentro da estrutura do Conselho de Administração foi criado o sistema de proteção 

aos direitos sindicais. É composta do Comitê de Liberdade Sindical e da Comissão 

(ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical – 

Comissão mista. 

 

4.2.3.1. Comitê de Liberdade Sindical 

 

O Comitê de Liberdade Sindical foi criado em 1951, pelo Conselho de 

Administração, a fim de auxiliá-lo na tarefa de analisar as queixas e as reclamações 

quando o tema for “violação de direitos sindicais”. Arnaldo Süssekind salienta que “a 

expressão ‘queixa’ empregada no ato instituidor do Comitê tem sentido genérico e 

alcança os procedimentos previstos nos arts. 24 a 34 da Constituição”.36 É, portanto, um 

colegiado especial. Enquanto, as demais queixas e reclamações são processadas pelo 

próprio Conselho de Administração, as referentes aos direitos sindicais o são pelo 

Comitê. Sua composição de nove membros é informada pelo princípio do tripartismo, 

ou seja, três representantes dos governos, três de empregadores e três de trabalhadores. 

A despeito de serem indicados pelas suas categorias, os membros integrantes do Comitê 

devem exercer seus mandatos com independência, vinculados apenas às suas 

consciências. 

Para que as queixas e as reclamações sejam regularmente processadas perante o 

Comitê, é necessário que, primeiramente, digam respeito à violação de direitos sindicais 

e que a denúncia seja escrita e oriunda: 
a) de uma organização nacional diretamente interessada na questão; b) de 
uma organização internacional de empregadores ou de trabalhadores que 
tenha obtido o status de entidade consultiva da OIT; c) de outras 
organizações internacionais de empregadores ou de trabalhadores, quando a 
questão afetar diretamente as associações que lhe são filiadas.37

Sobre o pressuposto em razão da pessoa, Bernard Guernigon afirma que: 
... o Comitê não se sente vinculado pela definição nacional de um sindicato 
ou pelo reconhecimento do país de uma organização de trabalhadores ou de 

                                                 
36  SÜSSEKIND, 2000, p. 275. 
37  Idem, p. 276. 
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empregadores. Sobre essa base, por exemplo, as organizações em exílio ou 
em clandestinidade podem apresentar suas reclamações perante o Comitê de 
Liberdade Sindical. Assim foi o caso da UGT, na Espanha, da Solidarnosc, 
da Polônia, e da Confederação de Sindicatos de Coréia. Todos esses 
sindicatos não teriam uma existência legal em seus países, porém, o Comitê 
considerou que suas reclamações eram admissíveis.38

O procedimento ocorre da seguinte forma: a) recebida denúncia (reclamação ou 

queixa) pelo Diretor da RIT, este fará análise prévia acerca dos pressupostos acima 

mencionados (ex ratione personae e ex ratione materiae). Caso os entenda inexistentes, 

poderá, sem ouvir o Comitê, informar a circunstância ao querelante; b) Estando 

preenchidos os pressupostos, o Diretor da RIT transmite, com urgência, as alegações ao 

governo querelado, para que este envie, suas observações ao Diretor. c) Recebidas, ou 

não, as informações, o Diretor encaminha a denúncia ao Comitê de Liberdade Sindical, 

o qual irá novamente analisar os pressupostos. Entendendo-os inexistentes, relatará ao 

Conselho de Administração que encerrará o caso. d) Presentes os pressupostos, o 

Comitê irá analisar o caso, requerendo, quando necessário, informações 

complementares sobre algumas questões. Determinará, também, que a associação 

denunciante se manifeste acerca das observações encaminhadas pelo governo 

denunciado. e) O Comitê pode solicitar que seja utilizado o método do contato direto 

(item 4.1.1.3 supra), assim como o próprio governo denunciado pode requerê-lo. 

Quando não for requerido pelo denunciado, o contato direto só pode ter lugar se 

consentido. f) Durante as sessões do Comitê, que se realizam a portas fechadas, 

analisadas as circunstâncias, podem ser ouvidas as partes, ou uma delas, para obter 

informações mais completas sobre o assunto. g) Feito tudo isso, o Comitê elabora 

relatório, expondo suas considerações e as recomendações a serem tomadas, para que 

seja publicado e submetido ao Conselho de Administração, o qual sendo aprovando é 

publicado no Boletim Oficial da RIT. Tal publicação, além de dar conhecimento a todos 

do caso, serve também como sanção moral. 

A supervisão da aplicação das recomendações feitas pelo relatório aprovado pelo 

Conselho de Administração é feita pela Comissão de Peritos na Aplicação de 

Convenções e Recomendações. Entretanto, caso assim considere, o próprio Comitê 

segue na supervisão, apresentando relatórios sobre os progressos, ou não, verificados ao 

Conselho de Administração. 

                                                 
38  GERNIGON, 2004, p. 233. 
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Ponto importante a destacar é o de que as reclamações e as queixas sobre violação 

de direitos sindicais não precisam ser somente contra membros signatários de 

convenções pertinentes ao tema, conforme especificam os arts. 24 e 26, da Constituição 

da OIT, pois a liberdade de expressão e de associação é princípio fundamental da OIT 

(item 2.2. supra), constante de sua Constituição. Logo, como assinala Arnaldo 

Süssekind, “os países que se filiaram à OIT aderiram à sua Constituição e os que nela 

ingressaram antes da revisão de 1946, ratificaram, em seguida, essa reforma 

constitucional”,39 o que gerou compromisso para eles de respeitar a liberdade sindical, 

independentemente de terem pactuado qualquer convenção a respeito.40

Essa abrangência é fundamental, pois, a despeito de as Convenções Internacionais n. 

87 e n. 98, que tratam de direitos sindicais, terem sido ratificadas por mais de 150 

membros da OIT (total de 177), elas não o foram pelos países mais populosos do 

mundo, quais sejam: Brasil, que não ratificou a Convenção n. 87, Estados Unidos, Índia 

e China, que não ratificaram ambas.41

Quando o membro denunciado não for signatário de convenção sobre direitos 

sindicais, a fiscalização do cumprimento das recomendações feitas pelo Comitê será 

feita mediante requerimento ao Estado de informações. Quando o Comitê entender que 

a violação é de maior gravidade, ao ponto do sistema de controle da OIT não conseguir 

resolver, este submeterá o caso à Comissão ONU-OIT de investigação e conciliação em 

matéria de liberdade sindical, desde que com o consentimento do governo interessado e 

aprovação do Conselho de Administração. 

 

4.2.3.2. Comissão (ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação em Matéria de 

Liberdade Sindical 

 

A Comissão de Investigação e de Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical – 

Comissão mista – foi criada, em 1950, por um acordo entre o Conselho Econômico e 

Social da ONU – ECOSOC e a OIT, a fim de proteger, inicialmente, a liberdade de 

associação e, posteriormente, salvaguardar a liberdade sindical. 

                                                 
39  SÜSSEKIND, 2000, p. 278. 
40  “Certo é que essa obrigação não alcança todas as normas inseridas nas convenções sobre os 
direitos sindicais, em relação aos Estados que não as ratificaram. Mas há certos direitos e obrigações que 
são incontroversamente emanentes do princípio da liberdade sindical, hoje incluído entre os direitos 
humanos de maio relevo” (Idem, p. 278-279). 
41  GERNIGON, 2004, p. 231. 
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Com a criação do Comitê de Liberdade Sindical, em 1951, o qual passou a analisar 

previamente os casos de violação a direitos sindicais, geralmente os resolvendo, a 

Comissão mista passou a ser chamada apenas em casos de extrema gravidade. Arnaldo 

Süssekind, acerca da análise prévia pelo Comitê, ensina que “desde a criação do Comitê 

de Liberdade Sindical (...) as queixas sobre direitos sindicais são encaminhadas a esse 

Comitê, para um estudo preliminar, antes de o Conselho de Administração decidir sobre 

a remessa à Comissão mista”.42

Lembre-se que o Comitê é apenas um órgão especial do Conselho de Administração 

para examinar as queixas e as reclamações sobre violação a direitos sindicais. Logo, o 

procedimento adotado pelo Comitê o mesmo utilizado pelo Conselho de Administração 

para os demais casos (item 4.2.2 supra). Nesse esteio, no procedimento da queixa, a 

Comissão mista substitui a comissão de inquérito prevista no item 2, do art. 26, da 

Constituição da OIT, e, portanto, a ela cabe investigar a denúncia formulada, analisando 

os fatos e os aspectos jurídicos, podendo, ainda, instar junto ao governo denunciado, se 

houver concluído pela existência de violação a princípio de liberdade sindical, que se dê 

solução adequada a situação verificada – conciliação.43

Terminada a análise fática e jurídica, ouvidas as partes e, se for o caso, as 

testemunhas, a Comissão mista apresentará seu relatório sobre o caso ao Conselho de 

Administração da OIT ou ao Conselho Econômico e Social da ONU – ECOSOC, com 

as conclusões e as recomendações para solucionar as violações encontradas. 44

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema de controle de aplicação de normas da OIT, pioneiro no método de 

fiscalização por meio de relatórios enviados pelos Estados-membros e exemplo para os 

organismos internacionais posteriormente criados, apresenta-se como uma forma 

satisfatória encontrada para se efetivar, progressivamente, os direitos humanos 

econômicos e sociais relativos ao mundo do trabalho. 

                                                 
42  SÜSSEKIND, 2000, p. 273. 
43  SÜSSEKIND, 2000, p. 274. 
44  Arnaldo Süssekind acrescenta ainda que: “É reduzido o número de casos apreciados por essa 
Comissão. Em regra, a iniciativa cabe ao Conselho de Administração da OIT que, em raras oportunidade, 
ao tomar conhecimento de reclamações de trabalhadores examinadas pelo Comitê de Liberdade Sindical, 
considerou conveniente instaurar esse procedimento” (Idem, p. 274). 
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O sistema permite a direta participação dos Estados-membros, vez que estes são os 

protagonistas da implementação dos direitos abstratamente gestados no ventre da OIT. 

Permitir que o próprio Estado envie relatórios acerca da sua situação no que tange as 

normas internacionais do trabalho significa respeitar a soberania e crer na boa-fé 

internacional, já que apenas em casos específicos o país recebe membros da entidade 

para fiscalização direta, o que já chega a ser constrangedor perante à sociedade 

internacional. 

Por outro lado, a interação plena com os Estados-membros, não apenas avaliando 

seus relatórios, mas também, e sobretudo, orientando-os como proceder à 

implementação das normas internacionais, implica reconhecer a importância e a 

realidade da cooperação internacional, tanto entre os países como entre estes e os 

organismos internacionais. 

Assim, a cooperação internacional e o diálogo existente na seara da OIT e, 

conseqüentemente, na sociedade internacional tornam férteis os caminhos para a Paz, 

via Justiça Social, como pretendeu o Tratado de Versalhes, já que os Estados-membros 

empenham-se para realizar o programa prescrito em uma Convenção ou dar a devida 

auto-aplicabilidade à norma internacional ratificada. 

É de se concluir também que as sanções aplicadas pela OIT no geral são de caráter 

moral, uma vez que suspender ou eliminar país-membro do organismo seria forma de: 

primeiro, liberá-lo de suas obrigações jurídicas de proteção aos direitos humanos, 

abrindo-se caminho para o arbítrio e o desrespeito; e, segundo, reconhecer o fracasso da 

OIT e da sociedade internacional. A OIT quer, sobretudo, que os princípios e normas 

inspirados na justiça social se universalizem e cheguem, efetivados, a cada rincão 

possível do planeta. 
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