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DIPr_07  -  OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 
 
 
 
1. GÊNESE DA INSTITUIÇÃO  
 
A Organização Internacional do Trabalho, foi criada no Tratado de Versalhes, de 1919, como 

parte da Sociedade das Nações, da qual recebia a sua receita, destinada ao custeio de suas 
atividades. 
 
A OIT foi criada pela Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial. A sua Constituição 

converteu-se na Parte XIII do Tratado de Versalhes.  
 
Em 1944, à luz dos efeitos da Grande Depressão a da Segunda Guerra Mundial, a OIT adotou a 
Declaração da Filadélfia como anexo da sua Constituição. A Declaração antecipou e serviu de 
modelo para a Carta das Nações Unidas e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
Em 1946 a OIT transformou-se em organismo especializado da ONU, com a Carta das Nações 

(art. 57 e 63) tendo total independência de ação. 

 

Em 1998, foi adotada a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e seu Seguimento. O documento é uma reafirmação universal da obrigação de 
respeitar, promover e tornar realidade os princípios refletidos nas Convenções fundamentais da 
OIT, ainda que não tenham sido ratificados pelos Estados Membros. 
 
Desde 1999, a OIT trabalha pela manutenção de seus valores e objetivos em prol de uma 
agenda social que viabilize a continuidade do processo de globalização através de um equilíbrio 
entre objetivos de eficiência econômica e de equidade social. 
 
A Constituição de 1919 que criou a OIT, afirmou como objetivo a paz universal e a justiça 

social, decorrendo de seus termos a uniformização das normas jurídicas, com a incorporação das 

convenções e recomendações no Direito Interno dos diversos Estados, reduzindo-se os 

conflitos de leis do trabalho no espaço.  
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Melhorar as condições de trabalho e melhorar as condições humanas 
Igualdade de oportunidades 
Proteção ao trabalho 
Luta contra o desemprego 
Promover o bem comum 
Previdência social 
Liberdade sindical 
 
3. FUNDAMENTOS  
 
A primeira Guerra Mundial  (1914 à 1918) levou milhares de trabalhadores à luta, lado a lado com 
outras classes sociais, fazendo-os compreender que, “se os homens eram iguais na guerra, 

onde a guerra estava presente, também o eram na vida, obrigando os governos a fazer 

concessões aos operários”. Lloyd George, na Inglaterra dizia:” O governo pode perder a 

guerra sem o vosso auxilio, mas sem ele não a pode ganhar”. 
 
“Não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital (Leão XIII, Encíclica Rerum 
Novarum). 
 

A OIT funda-se no princípio de que a paz universal e permanente só pode basear-se na 

justiça social. Fonte de importantes conquistas sociais que caracterizam a sociedade industrial, a 
OIT é a estrutura internacional que torna possível abordar estas questões e buscar soluções que 
permitam a melhoria das condições de trabalho no mundo. 
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4. CARACTERÍSTICAS  

 

A OIT é a única agência do sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite onde 

participam em situação de igualdade representantes: de governos, de empregadores e de 

trabalhadores nas atividades dos diversos órgãos da Organização. 

Importante observar que o interessante é o modo pelo qual a OIT age, a ponto de criar uma 

rede de diplomas e regras na qual o Estado se vê compromissado. 

A característica “tripartite” composta pelos representantes dos Estados, dos empregadores e dos 
empregados, constitui um compromisso de representação dos Estados, dos indivíduos e dos 
grupos, fazendo com que as decisões de seus organismos, sejam adotadas com o apoio 
majoritário dos três setores. 
 

Órgãos Constitutivos:  

 

1. Assembléia Geral de todos os Estados-membros, que como órgão supremo da 
Organização, trata as diretrizes gerais da política social a serem observadas, elaborando-
as por meio das convenções, além de outros afazeres consagrados no seu diploma, como 
a regulamentação internacional do trabalho e das questões que são conexas. Reúne-se 
anualmente.  
 

2.  O Conselho de Administração, administra em nível superior a OIT, fixando data, o 
local e a ordem do dia das reuniões das Conferências Regionais e Técnicas, elege o 
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e outras atividades. Reúne-se três 
vezes por ano e seus membros são eleitos a cada três anos pela Conferência. 
 

3. A Repartição Internacional do Trabalho constitui-se no Secretariado Técnico-
Administrativo da Organização, dirigida por um Diretor-geral eleito e nomeado pelo 
Conselho, do qual recebe instruções e perante o qual é responsável e ainda outras muitas 
atividades. 

 
 
A OIT é dirigida pelo Conselho de Administração que se reúne três vezes ao ano em 
Genebra. Este conselho executivo é responsável pela elaboração e controle de execução das 
políticas e programas da OIT, pela eleição do Diretor Geral e pela elaboração de uma proposta 
de programa e orçamento bienal. 
 
A Conferência Internacional do Trabalho é o fórum internacional que ocorre anualmente (em 
junho, em Genebra) para:  

 discutir temas diversos do trabalho; 

 adotar e revisar normas internacionais do trabalho;  

 aprovar as políticas gerais e o programa de trabalho e orçamento da OIT, financiado por 
seus Estados-Membros.  

 
O Secretariado (Escritório Central) da OIT em Genebra é o órgão permanente da Organização e 
sede de operações onde se concentram a maioria das atividades de administração, de pesquisa, 
de produção de estudos e de publicações, de reuniões tripartites setoriais e de reuniões de 
Comissões e Comitês. 

A estrutura da OIT: Consiste em uma rede de 5 escritórios regionais e 26 escritórios de área 
(entre eles o do Brasil), além de 12 equipes técnicas multidisciplinares de apoio a esses 
escritórios e 11 correspondentes nacionais que sustentam, de forma parcialmente 
descentralizada, a execução e administração dos programas, projetos e atividades de cooperação 
técnica e de reuniões regionais, sub-regionais e nacionais. 
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5. ATIVIDADES DA OIT 
 
Não se restringe apenas à matéria de trabalho, mas também cooperação técnica em 

aspectos socioeconômicos e tecnológicos. 
 
Convenções: tratados aprovados passam a integrar o Direito dos Estados 

Recomendações: não obrigam os Estados. 
 
A Convenção ratificada pelo Estado constitui fonte formal de Direito, gerando direitos subjetivos 
individuais, tornando-0s efetivos sobretudo nos países que adotam o monismo, com prevalência 
na ordem internacional. 
 
Por sua vez, as Convenções, quando não ratificadas, servem de inspiração e modelo para a 
atividade legislativa dos Estados. Se ratificadas, têm sua eficácia no território nacional 
assegurada. 
 
As Recomendações têm um apelo formal de menor intensidade e os Estados não são obrigados 
ao seu cumprimento. 
 
No entanto, de acordo com o Art. 19-6-b da Constituição da OIT, os Estados-Membros têm 

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

seu Direito Interno, for legislar ou adotar medidas sobre o assunto.  
 
O conjunto de normas produzidas nas Convenções e Recomendações forma um autêntico 

Código Internacional do Trabalho, que vem sendo seguido não só pelo Brasil, como também 
por todos os países membros da OIT. 
 
Porém, muitos Estados não adotam as medidas ratificadas e estes Estados se vêem obrigados 

a responder dentro do prazo de 18 meses, no máximo, sobre a adoção das medidas 
aprovadas. O Estado mesmo que não tenha ratificado o tratado, deverá prestar informações 
sobre a legislação e prática sobre o assunto de que se trata a Convenção. Informar ainda, até 

que ponto aplicou, ou pretende aplicar, os dispositivos da Convenção, por intermédio de leis, ou 

qualquer outro processo e apresentar as dificuldades que o impediram ou retardam a ratificação 
da Convenção, conforme pode ser observado no Art. 19-5-e da Constituição da OIT. 
 
Os Estados sempre procuram justificar a não aplicação das Recomendações ou Convenções, 

uma vez que precisam estes, levar em conta a realidade de seu povo e do seu território. Mas 

o que dá ensejo, de acordo com o art. 24, de ser cobrado por parte da OIT, para que explique 

as suas reais razões e os prazos de implementação. 

 

O art. 26 da Constituição da OIT determina que queixas podem ser apresentadas por um 

Estado contra outro Estado-membro, havendo a possibilidade de a Organização instaurar 

Inquérito para as apurações. 
 
Dois princípios de Direito Internacional Público, devem ser observados para a aplicação das 

normas internacionais trabalhistas: 1. Respeitar a soberania dos Estados e 2. “Pacta sunt 

servanda” (os contratos devem ser cumpridos), que está no art. 26 da Convenção de Viena 
sobre o Direito dos Tratados: “todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 
de boa-fé”. 
 
Não se pode esquecer que ante o processo de globalização, em que vives no mundo atual, a 
exploração do trabalho humano sem a devida remuneração ou o desrespeito aos direitos mínimos 
do trabalhador, mostram-se instigadores para a atuação cada vez maior da OIT, que busca o 
respeito de todos os países, com relação à: liberdade sindical, negociação coletiva, proibição 

de trabalho forçado, igualdade de tratamento independente de sexo, raça ou religião e a 

idade mínima para a entrada no mercado de trabalho. 
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6. DAS NORMAS DE PROTEÇÃO À MULHER. 
 

Dedica nossa legislação pátria várias normas de proteção ao trabalho desenvolvido pela mulher. 
Em que pese a globalização trazer ao pensamento jurídico positivo uma menor preocupação com 
certas proteções, flexibilizando o aparato normativo, temos, ainda, em vigor algumas normas que 
se dispõem a traduzir uma proteção especial a mulher. 
 

O direito internacional ainda guarda parte deste espírito protecionista.  
A Convenção nº 03 da OIT, fala-nos do trabalho da mulher antes e depois do parto.;  
- a Convenção nº 04 veda o trabalho da mulher  em indústrias, sejam elas públicas ou privadas, 
salvo se o trabalho for feito em oficinas de família;  
- a Convenção nº 41, dispõe sobre o trabalho noturno da mulher, exceto de mulheres que 
ocupavam cargos diretivos ou técnicos, desde que não se ocupassem com serviços manuais;  
- a Convenção nº 35 veda o trabalho das mulheres em subterrâneos e minas;  
- a Convenção nº 89 trata do trabalho noturno da mulher, exceto para aquelas que ocupavam 
cargos diretivos ou técnicos, com acentuada responsabilidade, desde que não executadas 
atividades manuais, permitindo, ainda, o trabalho da mulher quando houvesse interesse nacional; 
- a Convenção nº 100 trata dos salários iguais para homens e mulheres, desde que fossem 
executadas funções idênticas.;  
- a Convenção nº 111 trata da discriminação em matéria de emprego e profissão;  
- a Convenção nº 127 versa sobre o limite máximo de levantamento de pesos;  
- a Convenção nº 156, versa sobre  a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres em 
relação às responsabilidades familiares. 
 

Os fundamentos de proteção à mulher dizem respeito à sua fragilidade física. 
 

7. DAS REGRAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR. 
 

7.1. INTRODUÇÃO. A preocupação com o trabalho executado pelos menores vem da época das 

Corporações de Ofício, dando maior enfoque a sua preparação moral e profissional, no sentido 
de conferir-lhe aprendizagem.  
No passado os menores eram equiparados às mulheres, mas hoje, as regras especiais apenas se 
justificam no sentido de conceber uma maior oportunidade do menor ter uma formação mais 
adequada no âmbito moral, físico, cultural e profissional.  
Isto porque perante a nossa Constituição Federal de 88 todos são iguais, merecendo tratamento 
idêntico do ordenamento jurídico, salvo as condições especiais que justifiquem regras de 
tratamentos distintos.  
Os fundamentos da proteção do trabalho do menor são de ordem cultural, moral, fisiológica e de 
segurança. O primeiro justifica-se pelo fato do menor ter que estudar, tendo o mínimo de 

instrução necessária à sua sobrevivência. O segundo, visa proteger o menor de ambientes 

perniciosos que prejudiquem a moralidade. O terceiro, resguardar a saúde do menor e o seu 

desenvolvimento físico normal. O quarto e último, procura evitar que o menor entre nas 
estatísticas de acidente de trabalho. 
 

7.2. DO TRATAMENTO NO ÂMBITO DO DIREITO INTERNACIONAL.  
Este tratamento encontra-se insculpido, principalmente, em normas editadas pela OIT, através de 
suas Convenções e Recomendações, dentre as quais se destacam:  
 

A Convenção nº 05, de 1919, que estabeleceu a idade mínima de 14 anos para o trabalho na 
indústria, tendo sido ratificada pelo Brasil em 1934;  
- a Convenção nº 06, de 1919, proibiu o trabalho noturno do menor nas indústrias, ratificada pelo 
Brasil em 1935;  
- a Convenção nº 10, de 1921, fixou o limite da idade mínima para o trabalho na agricultura;  
- a Recomendação nº 45, de 1935, versou sobre o desemprego dos menores;  
- as Convenções nº 59 e 60, de 1937, trataram do resguardo da moralidade do menor;  
- a Convenção nº 78, de 1946, tratou do exame médico em trabalhos não industriais;  
- a Convenção nº 79, de 1946, especificou sobre o trabalho noturno em atividades industriais;  
- a Convenção nº 128, de 1967, versou sobre o peso máximo a ser transportado pelo menor;  
- a Convenção nº 138, de 1973, ressalvou sobre a idade mínima de admissão no emprego, em 
relação aos menores, reforçada pela Convenção 146, de 1973, etc.  
 

Ainda, no âmbito do Direito Internacional temos que em novembro de 1959 foi editada pela ONU 
a “Declaração Universal dos Direitos da Criança” e em 26.01.90 vários Estados subscreveram 
em Nova York, na sede da ONU, a “Convenção sobre os Direitos da Criança”. 
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ALGUMAS CONVENÇÕES DA OIT, RATIFICADAS PELO BRASIL 
 
N° 05 – Idade Mínima de admissão nos Trabalhos Industriais 

N° 06 – Trabalho Noturno dos Menores da Indústria 

N° 11 – Direito à sindicalização na agricultura 

N° 14 – Repouso Semanal na Indústria 

N° 26 – Métodos de Fixação de Salários Mínimos 

N° 29 – Abolição do Trabalho Forçado 

N° 42 – Indenização por Enfermidade Profissional 

N° 52 – Férias Remuneradas 

N° 81 – Inspeção do Trabalho na Indústria e no Comércio 

N° 89 – Trabalho Noturno das Mulheres na Indústria 

N° 95 – Proteção do Salário 

N° 98 – Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva 

N°100 - Salário igual para trabalho de igual valor entre homem e mulher 

N°103 – amparo à Maternidade 

N°105 – Abolição do Trabalho Forçado 

N°106 – Repouso Semanal no Comércio e nos Escritórios 

N°110 – Igualdade de Remuneração 

N°119 – Proteção das Máquinas 

N°120 – Higiene no Comércio e nos Escritórios 

N°121 – Política de Emprego 

N°135 – Proteção de Representantes de Trabalhadores 

N°140 – Licença Remunerada para Estudos 

N°142 – Desenvolvimento de Recursos Humanos 

N°155 – Segurança e Saúde dos Trabalhadores 

N°161 – Serviço de Saúde do Trabalho 

N°162 – Utilização do amianto com Segurança 

N°168 – Promoção do Emprego e Proteção contra o Desemprego. 
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