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RESUMO 

 
As normas de proteção do trabalho e o processo de desregulação do 

mercado possuem longa e complexa história. A construção do direito 
internacional do trabalho e da Organização Internacional do Trabalho 
foram precedidos por lutas sociopolíticas que provocaram tensões 

antitéticas. Enquanto esforço de ajustamento, buscou-se cercear a franca 
expansão do mercado e a defesa do tecido social. O problema apresentado 
partiu da indagação, a incorporação das cláusulas trabalhistas nos tratados 

bilaterais e regionais de comércio contêm os instrumentos da OIT e 
promovem a ratificação e aplicação das convenções fundamentais? O 

objetivo geral se cingiu em diagnosticar o ponto de encontro entre 
comércio internacional e direito internacional do trabalho em destacados 
tratados bilaterais e regionais de livre-comércio, com suas cláusulas 

trabalhistas condicionais e promocionais. A hipótese trazida é de que os 
instrumentos da OIT constam nas cláusulas trabalhistas ao abrigo dos 
tratados comerciais, com mudanças legislativas e práticas nacionais. A 

justificativa da escolha do tema deu-se em razão de que a condução de 
normas laborais em tratados comerciais bilaterais e regionais, como forma 

de instituição do direito internacional do trabalho, representa um 
fenômeno hodierno e exponencial. Tratados comerciais bilaterais e 
regionais com cláusulas trabalhistas proliferaram nas últimas duas 

décadas resultando em sistemas descentralizados de padrões trabalhistas, 
com implicações crescentes. O presente trabalho se embasou nas 
contribuições de Karl Polanyi e Alain Supiot. Produções institucionais da 

OIT e da Organização Mundial do Comércio, além dos tratados 
comerciais, também serviram de balizamento. O primeiro capítulo teceu 
considerações propedêuticas sobre a busca pela regulamentação do 

comércio global, refletindo sobre a criação da Organização Internacional 
do Comércio e da OMC. O segundo capítulo foi dedicado a discorrer 

sobre a relação entre os domínios do trabalho e do comércio, apontando 
a relevância do trabalho enquanto atividade humana elementar. O terceiro 
capítulo identificou as cláusulas trabalhistas condicionais e promocionais 

nos tratados bilaterais e regionais de comércio, permitindo apontar os 
pontos de convergência e, ainda, analisando as consequências legais 
dessas incorporações. Tratou-se de pesquisa qualitativa, explicativa, 

bibliográfica e documental, com método hipotético-dedutivo e histórico. 
Palavras-chave: Cláusulas trabalhistas 1. Comércio internacional 2. 

Direito Internacional do Trabalho 3. Organização Internacional do 
Trabalho 4. Tratados comerciais 5, 
  





ABSTRACT 

 
Labour protection standards and the market deregulation process have a 

long and complex history. The construction of the international labour 
law and of the International Labour Organization were preceded by 
sociopolitical conflicts that created antithetical tension. As adjustment 

pace, it was sought to curb the blunt expansion of the market, with the 
defense of the social fabric. The problem presented emerged from the 
inquiry: does the incorporation of labour clauses into bilateral and 

regional trade agreements contain ILO instruments and do they promote 
the ratification and implementation of fundamental conventions?  The 

general objective was to diagnose the meeting point between international 
trade and international labour law in selected bilateral and regional free 
trade agreements, along with their conditional and promotional labour 

clauses. The hypothesis brought was that ILO instruments are seen in 
labour clauses under trade agreements, with legislative changes and 
national practices. The rationale behind this choice of subject was that the 

conduct of labour standards in bilateral and regional trade agreements, as 
a form of institution of international labour law, represents a current and 

exponential phenomenon. Bilateral and regional trade agreements with 
labour clauses have proliferated in the last two decades resulting in 
decentralized systems of labour standards, with increasing implications. 

The present work was based on the contributions of Karl Polanyi and 
Alain Supiot. The referential also has the mark of institutional 
productions elaborated by ILO and World Trade Organization, in addition 

to trade agreements. The first chapter offered propaedeutic considerations 
about the search for global trade regulation, reflecting on the creation of 
the International Trade Organization and the WTO. The second chapter 

was devoted to discussing the relationship between the domains of labour 
and commerce, pointing out the relevance of labour as an elementary 

human activity. The third chapter identified the conditional and 
promotional labour clauses in bilateral and regional trade agreements, 
allowing the points of convergence to be identified, as well as analysing 

the legal consequences of these incorporations. This was a qualitative, 
explanatory, bibliographical and documentary research, with a 
hypothetico-deductive and historical method. 

Keywords: Labour clauses 1. International trade 2. International Labor 
Law 3. International Labour Organization 4. Trade agreements 5.  
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INTRODUÇÃO  

 
O processo de construção do direito internacional do trabalho e da 

Organização Internacional do Trabalho como seio da produção normativa 
e detentora de um sistema de controle e aplicação nos Estados-membros 
foi precedido por longas lutas sociopolíticas. A marcha histórica que uniu 

trabalhadores e intelectuais na reivindicação de condições mínimas de 
trabalho para além das fronteiras, aliada à preocupação com a competição 
entre países, expõe o ponto de encontro entre a internacionalização do 

comércio e a tutela laboral. O processo de globalização tem aportado 
consigo a doutrina econômica neoliberal e seu imperativo categórico da 

ordem espontânea do mercado, como sendo repartidora do trabalho e seus 
frutos, sempre ao abrigo do poder político.  

Observa-se, ao longo das últimas décadas, a flexibilização das 

normas sociais e descentralização do trabalho, colocando em xeque 
liberdades antes conclamadas por Roosevelt, herdadas da estabilidade do 
pós-guerra e do Welfare State.  São elas: "Freedom of speech, freedom of 

religion, freedom of want, freedom of fear". Supiot, suscita o discurso de 
Roosevelt e a Declaração da Filadélfia, anexa à Constituição da OIT, 

como lições socioeconômicas tiradas de duas guerras mundiais e das 
experiências totalitárias, apontando que se trata de uma perspectiva 
inversa ao atual processo de globalização em que "o objetivo de justiça 

social foi substituído pelo da livre circulação de capitais e de mercadorias, 
e a hierarquia de meios e de fins foi derrubada. As quatro liberdades 
proclamadas por Roosevelt cederam lugar à livre circulação de capitais e 

de mercadorias e à concorrência sem entraves. Em lugar de indexar a 
economia às necessidades dos homens e a finança às necessidades da 
economia, indexa-se a economia às exigências da finança, e trata-se os 

homens como 'capital humano' a serviço da economia.1,  

                                                         
1 São elas: "Freedom of speech, freedom of religion, freedom of want, freedom of 

fear". Supiot, suscita o discurso de Roosevelt e a Declaração da Filadélfia, anexa 

à Constituição da OIT, como lições socioeconômicas tiradas de duas guerras 

mundiais e das experiências totalitárias, apontando que se trata de uma 
perspectiva inversa ao atual processo de globalização em que "o objetivo de 

justiça social foi substituído pelo da livre circulação de capitais e de mercadorias, 

e a hierarquia de meios e de fins foi derrubada. As quatro liberdades proclamadas 
por Roosevelt cederam lugar à livre circulação de capitais e de mercadorias e à 

concorrência sem entraves. Em lugar de indexar a economia às necessidades dos 
homens e a finança às necessidades da economia, indexa-se a economia às 

exigências da finança, e tratam-se os homens como 'capital humano' a serviço da 
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Sucessivas crises com aumento do desemprego trouxeram desafios 

aos instrumentos e mecanismos de atuação jurídica, embasados na moral 
e capitaneados pela centenária Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). Irromperam então fenômenos como o dumping social, o assim 
denominado race to the bottom e aquele genericamente considerado como 
precariado. 

A complexidade dos contornos assumida pelas relações entre 
trabalho e comércio aproximou seus campos jurídicos e políticos, à 
medida que se desenvolvia o livre comércio internacional e a exploração 

das vantagens comparativas. A regulação de ambos impacta diretamente 
sobre essa relação, reforçando a temática de sua interdependência. A 

ausência de centralidade jurisdicional provocou uma sucessão de 
acusações de práticas anticoncorrenciais desrespeitosas aos padrões 
trabalhistas mínimos, aceitos pela comunidade internacional. Isso levou 

às tentativas, especialmente por países desenvolvidos, de inserir cláusulas 
sociais no quadro do comercial multilateral. Primeiramente na 
Organização Internacional do Comércio (OIC) e mais recentemente na 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Esta última conta em seu 
subsistema com a possibilidade de aplicar sanções econômicas aos 

descumpridores. 
Fracassada a inclusão no escopo da OMC, nas últimas duas 

décadas os tratados comerciais bilaterais e regionais com cláusulas 

trabalhistas proliferaram, resultando em sistemas descentralizados de 
padrões trabalhistas, com implicações crescentes levantando a questão da 
compatibilidade das cláusulas com os atávicos instrumentos da OIT. A 

busca por harmonização entre comércio e trabalho deixou o orbe 
multilateral ganhando espaço em vias bilaterais e regionais.  

A pesquisa aqui exposta está centrada no fenômeno da inclusão de 

cláusulas trabalhistas em destacados tratados de livre-comércio, 
problematizando sua dimensão social e, ainda, verificando como tais 

cláusulas consideram os instrumentos da OIT. Além disso, verificou-se 
que os tratados dispõem de mecanismos bilaterais de solução de 
controvérsias e, em alguns casos, que neles estão previstas sanções 

econômicas por descumprimento dos haveres laborais.  
O problema destacado no estudo teórico conduziu ao tema da 

intersecção entre o direito internacional do trabalho e o comércio global, 

com base em um marco teórico delineado e na interpretação de dados 
obtidos através de relatórios e outros estudos. Objetivamente, o problema 

                                                         
economia. SUPIOT, Alain. O espírito da Filadélfia: a justiça social diante do 

mercado total. Porto Alegre: Sulina, 2014. p. 19; 23. 



25 

 

parte da indagação, a incorporação das cláusulas trabalhistas nos tratados 

bilaterais e regionais de comércio contêm os instrumentos da OIT e 
promovem a ratificação e aplicação das convenções fundamentais? Tal 

intersecção configura-se na inclusão das cláusulas trabalhistas 
condicionais e promocionais nos tratados bilaterais e regionais de livre-
comércio. Foram então destacados os tratados celebrados pelos Estados 

Unidos da América (EUA), o Canadá, a União Europeia e ainda o Chile 
como país em desenvolvimento. A compatibilidade de suas cláusulas 
trabalhistas com os principais instrumentos da OIT, ou seja, as 

convenções fundamentais e suas emblemáticas iniciativas foram 
investigadas, assim como as alterações legislativas nos ordenamentos 

jurídicos domésticos das partes signatárias.  
Considerou-se a hipótese de um alinhamento crescente entre as 

normas do couer da OIT e as que são implementadas ao abrigo dos 

tratados comerciais, bem como as mudanças significativas que ocorreram 
com a ratificação das convenções e as adequações da legislação laboral 
nacional de países signatários.  

A justificativa da escolha do tema deu-se em razão de sua 
importância para a ciência jurídica, eis que a condução de normas laborais 

em tratados comerciais bilaterais e regionais, como forma de instituição 
do direito internacional do trabalho, representa um fenômeno hodierno, 
exponencial e, até mesmo, paradoxal. A globalização econômica 

associada à desregulação dos mercados e supostamente necessária para 
enfrentar a competição cada vez mais intensa da livre circulação de 
capital, de mercadorias e empresas transnacionais, movimenta recursos 

que superam orçamentos de nações inteiras.  
A tragédia do colapso do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, no 

ano de 2013, que abrigava uma fábrica de vestimentas para o mercado 

europeu e norte-americano, com saldo de mil e cem trabalhadores mortos 
e milhares de feridos reacende a temática da subjugação dos 

trabalhadores, do race to the bottom e do dumping social, principalmente 
em países em desenvolvimento, até mesmo a questão do desemprego 
endêmico que também ocorre em economias desenvolvidas. A formação 

do precariado merece um olhar atento e crítico que possibilite a 
compreensão desses fenômenos jurídicos.  

A urgência da implantação de um padrão mínimo de trabalho a 

nível global no âmbito da OMC tem sido objeto das mais diversas 
reflexões com relevância em fóruns de direito econômico internacional. 

Porém, a abordagem dos tratados celebrados fora dos auspícios da OMC 
é incipiente, tornando-se complexa. Este trabalho pretende encará-la e 
busca contribuir para sua compreensão. Tem-se notícia de que existem 
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dezenas de tratados comerciais em fase de negociação, os quais instituem 

cláusulas laborais como o Trans-Pacific Partnership, e inclusive, do 
tratado de livre comércio envolvendo Mercosul e União Europeia. O 

estudo visa contribuir na construção de um Direito voltado à dignidade da 
pessoa humana, sendo que seu objetivo geral se cingiu em diagnosticar o 
ponto de encontro entre o comércio internacional e o direito internacional 

do trabalho.  
Tratados bilaterais e regionais de livre-comércio com cláusulas 

trabalhistas condicionais e promocionais foram destacados, sendo 

selecionados para aprofundamento aqueles firmados pelos Estados 
Unidos, Canadá, União Europeia e Chile, pois remetem diretamente à 

reflexão sobre o direito internacional do trabalho e especificamente ao 
arcabouço normativo da OIT.  

Diante desse quadro central se propôs três objetivos específicos, 

como etapas intermediárias para atingir o objetivo geral. Foram 
estruturados em três capítulos. O primeiro descreve o processo histórico 
e político de criação da legislação internacional do trabalho, esclarecendo 

como se formou e constituiu a OIT, expondo o funcionamento de seus 
órgãos de controle e aplicação de normas. Também como a produção da 

dogmática jurídica que visa proteger e regular o trabalho no âmbito global 
funciona enquanto ritmo de ajustamento. Tece ainda considerações 
propedêuticas sobre a busca pela regulamentação do comércio global, 

refletindo sobre a criação da OIC e da OMC. Discorre sobre a base que 
evidencia a prevalência dos interesses econômicos em detrimento da 
proteção do trabalho.  

Pretendeu-se discorrer, mesmo que de forma sucinta sem perder a 
análise jurígena, a forma de atuação das referidas organizações 
intergovernamentais.  

Adiante, no segundo capítulo, com carga interdisciplinar foca-se o 
aporte teórico de Polanyi e suas considerações acerca da transformação 

da sociedade e a degradação social quando submetida à economia de 
mercado desregulada, num processo paradigmático de não-dirigismo. O 
teórico desvendou os processos através dos quais o mercado se separou 

das demais instituições sociais, desembaraçando-se do controle social ao 
longo dos séculos, até se tornar uma esfera autônoma e supostamente 
autorregulável, mas ao custo de consequências nefastas para a classe 

trabalhadora. Supiot também evocou a sujeição da organização 
econômica aos objetivos sociais, dando prestígio às cartas de direitos, em 

especial os instrumentos da OIT e a Declaração da Filadélfia. Na parte 
derradeira, buscou-se suporte nas pesquisas da OIT e em diversos estudos 
relacionados às cláusulas trabalhistas em tratados comerciais.  
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Tal capítulo é dedicado à relação entre os domínios do trabalho e 

do comércio, apontando sua relevância enquanto atividade humana de 
subsistência e sociabilidade e buscando respaldo no ordenamento jurídico 

do direito internacional do trabalho. Asseveram-se as consequências 
trazidas pelos ritmos de mudança provocados pelo livre comércio no 
mundo do trabalho e o contra movimento empreendido pela OIT desde o 

último decênio, com respostas políticas e normativas. Faz referência aos 
pontos de tensão entre a OIT e a OMC, perante as tentativas de instituição 
de cláusulas sociais no subsistema desta última.  

O terceiro capítulo passou a identificar as cláusulas trabalhistas 
condicionais e promocionais presentes nos tratados bilaterais e regionais 

de comércio, evidenciado a incorporação de instrumentos da OIT, 
permitindo apontar pontos de convergência e as consequências legais 
dessa incorporação. O capítulo explora opções institucionais visando a 

consistência entre os regimes trabalhistas, nomeadamente promovendo 
maior interação entre a OIT e os órgãos e sistemas comerciais bilaterais e 
regionais. 

O presente estudo buscou referenciar-se no trabalho teórico de 
pesquisadores de outras disciplinas, ou seja, historiadores, sociólogos, 

filósofos e juristas, dentre os quais cabe o destaque para: Karl Polanyi, 
Alain Supiot, Leo Huberman, Eric John Ernest Hobsbawm, Arnaldo 
Süssekind, Ericson Crivelli, Gerry Rodgers, Gustavo Fernandes Meireles, 

David Harvey, Dani Rodrik, Zygmunt Bauman, Amaral Júnior. Eles 
lançam luz sobre o processo histórico e político de formação das 
instituições de proteção ao trabalho, a criação da legislação internacional 

do trabalho, bem como crítica oportuna às consequências do processo de 
integração econômica, suas (des)vantagens no comércio internacional 
atingidas por meio da mitigação dos direitos laborais. Focou-se no aporte 

teórico de Polanyi com as suas considerações sobre a transformação da 
sociedade e sua degradação social submetida à economia de mercado 

desregulada, num processo paradigmático de não-dirigismo. O saudoso 
teórico desvendou os processos através dos quais o mercado se separou 
das demais instituições, desembaraçando-se do controle social ao longo 

dos séculos, até se tornar uma esfera autônoma e supostamente 
autorregulável, mas ao custo de consequências nefastas para a classe 
trabalhadora. Supiot também evocou a sujeição da organização 

econômica aos objetivos sociais, dando prestígio às cartas de direitos, em 
especial os instrumentos da OIT. 

A par disto, evidencia-se a vertente teórica liberal, com as sucintas 
perspectivas de Smith, Ricardo e Hayek. O referencial tem também o 
balizamento das produções institucionais, como os relatórios e os estudos 
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produzidos pela OIT e pela OMC, além de análises dos tratados 

celebrados. Importantes artigos científicos sobre os tratados em apreço, 
publicados por economistas e juristas, em bases de repositórios virtuais, 

foram utilizados para a compreensão dos aspectos favoráveis e 
desfavoráveis da inclusão das cláusulas trabalhistas. 

O levantamento bibliográfico também avalia dissertações e teses 

produzidas na Universidade Federal de Santa Catarina e em outras 
instituições de ensino. 

A metodologia empregada nesta pesquisa visou produzir 

conhecimentos, todavia sem aplicação prática imediata, pois busca 
interpretar o fenômeno de forma global e inter-relacionada, descrevendo 

o contexto, (re)interpretando e buscando seus significados relevantes.2 Do 
ponto de vista de seus fins, a pesquisa foi explicativa, pois buscou 
identificar os fatores que contribuem para os fenômenos. O método de 

abordagem foi o hipotético-dedutivo3, proposto pelo filósofo austríaco 
Karl Popper, pois se partiu do problema apresentado e, ato contínuo, 
propõe-se uma solução provisória, passando essa a ser falseada.4 As 

tentativas de refutação objetivam eliminar o que pode ser considerado 
falso na proposição inicial. 

Utilizou-se o método de interpretação histórico como auxiliar na 
pesquisa, a qual importou em investigar acontecimentos e processos do 
comércio internacional e da regulação internacional do trabalho e suas 

instituições (especialmente a OIT e a OMC) no contexto em que surgiram, 
buscando compreender seu papel e verificar as lacunas inerentes ao 
processo, envolvendo os fatos e os eventos analisados.5 Em relação ao 

método de interpretação, o trabalho utilizou a gramatical, que possibilita 
desvelar o significado dos instrumentos jurídicos envolvidos e sua 
coerência com o discurso pertinente. Nada obstante, emprega-se o método 

de interpretação lógica, com vistas a desvendar o sentido por meio de 

                                                         
2 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de 

metodologia da pesquisa no direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 110-
111. 

3 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia cientifica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 95. 
4 "Quanto mais falseável for uma conjectura, mais científica será, e será mais 

falseável quanto mais informativa e maior conteúdo empírico tiver". Eis a razão 

pela qual se delimita o tema das cláusulas trabalhistas nos tratados de livre-
comércio, utilizando-se de amplo levantamento bibliográfico, com dados 

apresentados por relatórios institucionais, bem como artigos científicos, de 
economistas e juristas. Ibid., p. 98. 

5 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade, op. cit., p. 106-107. 
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princípios da lógica científica. Do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos, trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, abrangendo 
publicações vinculadas ao tema: livros e artigos científicos, materiais sem 

tratamento analítico baseados em fonte primária, textos de tratados, 
relatórios e informações de organismos internacionais. O autor da 
presente dissertação elaborou tradução de textos e documentos em língua 

estrangeira, inserindo no presente trabalho os trechos pertinentes 
traduzidos do idioma francês, do inglês e do espanhol. 

Em relação à delimitação da análise, importa tecer que a 

pesquisa não visava esgotar o tema, traçando como marco as linhas gerais 
das primeiras décadas do século XIX, não esgotando a abordagem da 

influência da OIT com seu sistema de produção e controle de normas na 
ordem jurídica brasileira, nem a evolução do comércio internacional na 
transição do regime mercantilista para o liberalismo econômico. O 

mesmo em relação à formação histórica do sistema multilateral de 
comércio, pontuando as raízes históricas e políticas da OMC, com 
identificação de elementos que esclarecessem a racionalidade que preside 

sua atividade. Em relação à fragmentação do direito internacional, ao 
pluralismo jurídico, aos desafios enfrentados pela ordem westfaliana com 

o paradigma da subtração da soberania estatal e à multiplicação de 
sistemas e atores no cenário global, limita-se a tecer breves considerações, 
sem problematizar as profícuas discussões acerca da eficácia, 

legitimidade e validade no Direito Internacional.  
Abordou-se conceitos clássicos de soberania, os diferentes matizes deles 
assumidos e a relativização do contexto da globalização, mas não se teve 

a pretensão de exaurir o tema em sua relação com as cláusulas trabalhistas 
nos tratados comerciais. Entende-se que a solução para o setor não está 
confinada ao plano jurídico, dependendo de decisão de protagonistas 

globais e de consenso sobre a garantia de melhores condições de trabalho, 
sem que haja óbice ao livre comércio.  
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO DIREITO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO E O DESCOMPASSO COM 

O COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 
Diante da internacionalização das relações sociais, da expansão 

dos meios de transporte, comunicação, aliados ao fortalecimento do 

sistema capitalista6 e suas novéis relações de produção7, a partir do século 
XIX e potencializados no século seguinte, o direito internacional se 
reproduziu, especializou-se e fragmentou-se, instado nas relações entre 

Estados, como também entre novos atores sociais que o reivindicam, na 
busca de implementar estruturas regulatórias que restrinjam as forças da 

economia de mercado e sua crença de que o trabalho, atividade intrínseca 
ao ser humano, é mera mercadoria. 

O objetivo do presente capítulo é debruçar-se sobre a temática da 

proteção ao trabalho, descrevendo a formação histórica da legislação 
internacional do trabalho, a intensificação do comércio e a necessidade de 
regras em escala global para normatizar as relações laborais e comerciais. 

Em razão da abordagem histórica utilizada, para melhor compreensão dos 
fenômenos que levaram à formação dos ramos jurídicos, em especial o do 

trabalho e o do comércio, investigou-se a evolução dos organismos que 
representam a regulação do comércio e do trabalho no âmbito 
internacional. Esclareceu-se assim o papel das organizações 

internacionais que regulam o comércio global e as relações de trabalho e 
seus subsistemas. 

                                                         
6 O capitalismo é um sistema econômico baseado no predomínio do capital e na 

separação entre capital e trabalho. De uma forma bem sintética: “Os assalariados 
dispõem apenas da venda da sua força de trabalho, e os capitalistas são 

proprietários dos meios de produção. Estes empregam os trabalhadores para 

produzir mercadorias visando à obtenção de lucros”. Assim, o capitalismo se 
funda na relação entre trabalho assalariado e capital, isto é, na valorização do 

capital através da mais-valia extorquida. Para os marxistas, o sistema capitalista 
é transitório, pois ante suas contradições inerentes, com crises cíclicas que se 

agravaram cada vez mais, sucumbir-se-á ao socialismo, ou, ditadura do 

proletariado, capitaneada pelos proletários organizados. CARMO, Paulo Sérgio 
do. A ideologia do trabalho. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2015. p. 136. 

7 Entende-se por relações de produção as “relações que se estabelecem entre os 

proprietários dos meios de produção e os produtores em um processo de produção 
determinado. Relações que dependem do tipo de relação de propriedade, posse, 

disposição ou usufruto que estabelecem com um meio de produção”. 
HARNECKER, Marta. Conceitos elementais do materialismo histórico, 1973. 

p. 49. 
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1.1 A Organização Internacional do Trabalho  

 

A compreensão desse processo histórico é primorosa para se 
entender a criação deste ramo do direito e, sobremaneira, a instituição da 
organização que se encarregou de promovê-lo no âmbito internacional.  

 
1.1.1 Em busca de proteção 
 

As primeiras legislações de caráter protetivo na seara trabalhista 
surgiram na Inglaterra8, com a Moral and Health Act, promulgada no ano 

de 1802, objetivando proibir o trabalho de menores no período noturno, 
bem como impor um limite de doze horas à jornada de trabalho. Na 
França de Napoleão Bonaparte, em 1813, proibiu-se o trabalho de 

crianças em atividades mineiras, sendo que em 1806, foram instituídos os 
conseils de prud’hommes, um conselho composto por uma formação 
paritária entre empregadores e empregados com vistas a tratar dos litígios 

laborais, um marco precursor da justiça do trabalho.9 
Concomitantemente, as décadas iniciais do século XIX também 

foram marcadas pela concepção de legislação trabalhista internacional, 
ainda sob os auspícios dos defensores de um Estado que interviesse nas 
relações econômicas e de trabalho, apresentando uma gama de direitos 

irrenunciáveis. No entanto, algumas décadas atrás, o advento da 
Revolução Francesa, com seus postulados liberais, em especial o da 
liberdade contratual, erigiu a mínima intervenção estatal nas relações 

interpessoais e baniu, por meio da Lei Chapelier de 17 de julho de 1791, 
visando coibir as pressões coletivas em detrimento da liberdade 

                                                         
8 As origens do sistema capitalista se encontram na Inglaterra, em pleno século 

XVI. O processo de fechamento das terras, com as Leis de Fechamento, 

especialmente no Século XVIII, e o aumento dos arrendamentos das terras, o que 
causaram o deslocamento dos trabalhadores da terra para as cidades, produziu um 

exército que tão somente tinham sua força de trabalho para vender em troca de 

salário, assim "o trabalhador com terra tornou-se o trabalhador sem-terra, pronto, 
portanto, a ir para a indústria como assalariado". Tal movimento, não se resume 

a Inglaterra, ocorrendo também nas demais nações do continente europeu. 

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1986. p. 174.  

9 MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antonio Carlos Flores de. 
Introdução ao direito do trabalho. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Ltr, 1991. p. 

57. 
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individual,10 a possibilidade de coalizão de pessoas em corporações de 

direito ou de fato, como os sindicatos, os quais somente foram autorizados 
nas décadas iniciais do século XIX com rápida expansão, o que dificultou 

a implementação de uma legislação laboral naquele período.11 

                                                         
10 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3. ed. São Paulo: 

LTr, 2000. p. 81. Ainda sobre isso, em sua obra clássica Introdução ao direito do 

trabalho, Moraes e Moraes Filho relatam que "com a implantação do regime da 
livre concorrência, que se refletia no campo do direito, verificou-se ao cabo de 

poucos anos que aumentava o número de miseráveis, de empobrecidos, de 

pessoas sem posses, enquanto crescia, por igual, a fortuna na mão de poucos 
proprietários. Não sendo iguais as oportunidades na sociedade liberal, cada vez 

crescia mais a desigualdade social entre pobres e ricos. A realidade, logo depois 
de 1789, desmentia a otimista filosofia revolucionários de que os homens, livres, 

logo seriam ricos e prósperos. Le Chapelier, por exemplo, ao escrever a 

fundamentação da célebre lei (1791), que lhe tomou o nome, afirmava: 'Compete 
às convenções livres de indivíduo a indivíduo fixar jornada para cada operário. 

Compete, em seguida, ao operário manter a convecção que fez com quem ocupa'. 
E mais, escreveria Troplong, o grande comentarista do Código Civil: 'Deixai o 

homem diante das necessidades, sem outra esperança além de sua própria 

coragem para vencer a adversidade; ele fará prodígios de zelo, de trabalho de 
perseverança'. Isto seria verdadeiro entre seres iguais, de forças idênticas. Logo, 

se desfez o esquema teórico, diante da desigualdade das vontades do credor e do 

devedor no negócio contratual". MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, 
Antonio Carlos Flores de, op. cit., p. 57-58. 

11 Acerca da movimentação sindical após o direito à livre associação, importa trazer 
as breves considerações de Engels: "Quando, em 1824, os operários obtiveram o 

direito à livre associação, essas sociedades rapidamente se expandiram por toda 

a Inglaterra e tornaram-se fortes. Em todos os ramos de trabalho constituíram-se 
organizações semelhantes (trade unions), com o objetivo declarado de proteger o 

operário contra a tirania e o descaso da burguesia. Eram suas finalidades fixar o 

salário, negociar en masse, como força, com os patrões, regular os salários em 
relação aos lucros patronais, aumentá-los no momento propício e mantê-los em 

todas as partes no mesmo nível para cada ramo de trabalho; por isso, trataram de 
negociar com os capitalistas uma escala salarial a ser cumprida por todos e recusar 

empregos oferecidos por aqueles que não a respeitassem". ENGELS, Friedrich. 

A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2010. 
p. 250. Huberman expõe a dificuldade da instituição das associações de 

trabalhadores, como forma de melhorar suas condições de trabalho e de 

remuneração, sendo declaradas ilegais já no século XIV e nos séculos seguintes, 
quaisquer agremiações nesse sentido, sendo que "houve, em toda parte, uma 

guerra aos sindicatos", e consubstancia a evolução dos sindicatos a partir do início 
do século XIX: "O sindicato não era novidade. Foi uma das mais antigas formas 

de organização dos trabalhadores, evoluindo naturalmente das antigas 
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A exemplo disso, Paul Leory-Beaulieu12, economista e autor da 

obra L'Etat moderne et ses fonctions, no capítulo em que trata sobre os 
resultados da intervenção governamental nas relações de trabalho e o 

projeto de tratados internacionais a esse sujeito, sendo um representante 
da concepção individualista derivada da igualdade jurídica formal, 
questionou a razão de restringir o horário de trabalho de homens e 

mulheres maiores de idade. Para o economista, o direito consiste na 
liberdade que cada adulto goza para dispor de sua força e de seu tempo 
para o trabalho, na medida em que assim entender, sob a única condição 

de não ferir o direito de outrem.  
Tal intelecção é compreensível no contexto do Absolutismo13, 

consistente na defesa de uma ideologia libertadora, centrada na 
supremacia do indivíduo, em que as partes poderiam acordar livremente, 
com base nas relações de direito privado, como as novéis relações de 

labor, tudo sem a intervenção ou exploração estatal.14 Esses princípios 
liberais de livre estipulação foram impressos no Código Civil francês de 

                                                         
associações de jornaleiros. Quando, porém, a importância do capital na indústria 

tornou-se tão grande, as associações de trabalhadores modificaram seu caráter, 

passando do tipo de corporação para o do sindicato de hoje, ou seja, um corpo de 
trabalhadores de um determinado ramo organizado com o objetivo de conseguir 

melhores condições, de defender seus interesses, de depender apenas de si 

mesmos". HUBERMAN, Leo, op. cit., p. 202. 
12 LEROY-BEAULIER, Paul. L’Etat moderne et ses fonctions. Bibliothèque 

Nationale de France, 1900. p. 351. Disponível em: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k37103k.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2017. 

13 Teorizado principalmente por Jean Bodin e Jacques Bousseau, tendo como o 

símbolo histórico o monarca Luis XIV, na França, início do século XVIII, foi 
"[...] difundido na primeira metade do século XIX, para indicar nos círculos 

liberais os aspectos negativos do poder monárquico ilimitado e pleno, o termo-

conceito Absolutismo espalhou-se desde esse tempo em todas as linguagens 
técnicas europeias para indicar, sob a aparência de um fenômeno único ou pelo 

menos unitário, espécies de fatos ou categorias diversas da experiência política, 
ora (e em medida predominante) com explícita ou implícita condenação dos 

métodos de Governo autoritário em defesa dos princípios liberais, ora, e bem ao 

contrário (com resultados qualitativa e até quantitativamente eficazes), com ares 
de demonstração da inelutabilidade e da conveniência se não da necessidade do 

sistema monocrático e centralizado para o bom funcionamento de uma unidade 

política moderna". BOBBIO, Norberto; MATTUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. 13. ed. Brasília, DF: Ed. UNB, 2007. p. 11. 

14 MEIRELES, Gustavo Fernandes. Trabalho, comércio e dignidade: no direito 
internacional contemporâneo: desafios e perspectivas para a atuação da OIT e da 

OMC. Curitiba: Juruá, 2016. p. 160 
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180415, marco da igualdade formal, porém, sem considerações à paridade 

de forças econômicas e políticas.   
 

1.1.1.1 A Revolução Industrial16 e os primados liberais: as 
consequências 
 

                                                         
15 FRANÇA. Code civil des français: édition originale et seule oficielle. 

Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061517>. Acesso em: 20 

mai. 2017. Sobre o referido documento, Huberman esclarece: "Destinava-se 

evidentemente a proteger a propriedade — não a feudal, mas a burguesa. O 
Código tem cerca de 2.000 artigos, dos quais apenas 7 tratam do trabalho e cerca 

de 800 da propriedade privada. Os sindicatos e as greves são proibidos, mas as 
associações de empregadores permitidas. Numa disputa judicial sobre salários, o 

Código determina que o depoimento do patrão, e não do empregado, é que deve 

ser levado em conta". HUBERMAN, Leo, op. cit., p. 162. 
16 Entende-se pelo período que se inicia no século XVIII ao século XIX, com a sua 

gênese em solo inglês. “Proporcionando grande impulso à produção fabril, tem 
como principais fatores os inventos mecânicos e o aparecimento de máquinas 

movidas pela energia a vapor”. CARMO, Paulo Sérgio do, op. cit., p. 140. Com 

mais propriedade, Saes e Saes dissertam: “A noção de uma transformação 
historicamente rápida e profunda – por isso revolucionária – foi reforçada por 

inúmeros historiadores que situaram a inovação técnica no quadro mais amplo 

das mudanças econômicas, sociais e política. [...] A expansão dos mercados – 
interno e externo – também associada a novas técnicas comerciais e financeiras e 

estimulada pelo crescimento populacional, se somou ao conjunto de 
transformações responsável pelo rápido crescimento da economia britânica a 

partir de 1760. A essas mudanças da indústria britânica corresponderia um 

acelerado processo de urbanização: grandes cidades acomodariam vastos 
contingentes de trabalhadores cujo padrão de vida era particularmente precário 

em razão dos baixos salários, das condições de habitação de infraestrutura 

urbana”. Apontando o recorte histórico em dois períodos, em Primeira e Segunda 
Revolução Industrial, Saes e Saes esclarecem: “O que foi a Segunda Revolução 

Industrial? Na Primeira Revolução Industrial, uma nova forma de energia – o 
vapor- rompera as limitações físicas impostas pela energia humana e as restrições 

de localização impostas pela energia hidráulica (dada a necessidade a fábrica estar 

próxima ao curso d’água). [...] completavam este quadro simplificado da Primeira 
Revolução Industrial, o carvão (como combustível para a produção de vapor) e o 

ferro (material crescentemente utilizado na fabricação de máquinas e 

equipamentos ferroviários). A Segunda Revolução Industrial introduziu novos 
materiais (ou novas formas de preparar velhos materiais), novas fontes de energia 

e mesmo novos produtos. [...] Em suma, no período 1870-1913 ocorreram 
mudanças fundamentais no capitalismo, algumas das quais observamos até aqui: 

protecionismo, concentração do capital, inovações tecnológicas afetando a esfera 
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No ano de 1834, em solo inglês, derrubou-se a Speenhamland 

Law17, último obstáculo jurídico e político à criação de um mercado de 
trabalho, ou seja, da transformação da sociedade em apêndice do 

mercado. O referido dispositivo até então protegia o único fator que ainda 
não era organizado pelos mercados competitivos. Nas décadas vindouras, 
surge a numerosa classe18 trabalhadora e com ela as condições severas 

impostas pela indústria àqueles.19 A destruição do sistema tradicional 
feudal20, pautado pelo costume e tradição21, que assegurava uma certeza 
social e, mesmo que miseravelmente para os camponeses, segurança 

econômica, abriu a possibilidade, no campo, de transformação da terra em 
mercadoria, convertendo os camponeses pobres em massa destituída de 

terra e ocasionando o fenômeno migratório para os centros urbanos.22 
Com o rápido crescimento urbano, diga-se, sem qualquer planejamento, 

                                                         
da produção, da circulação, das comunicações e do consumo”. SAES, Flávio 

Azevedo Marques de; SAES, Alexandre Macchione. História econômica geral. 
São Paulo: 2013. pp. 142; 223; 226  

17 Conhecida como as leis dos pobres. 
18 Para elucidar a questão da natureza categorial de classe, utilizam-se as duas 

grandes referências na tradição das ciências sociais: a estratificação de Max 

Weber – classe e status, bem como no sentido marxista do termo, referente à 

posição nos processos de trabalho e nos modos de produção, e que correlaciona 
ocupações a hierarquias socioeconômicas e simbólicas. Bobbio discorre acerca 

das diferenças numa tentativa de construção do conceito: “Em suma, para 
identificar uma Classe social, não basta isolar as características comuns aos 

membros dessa Classe; é necessário ainda observar se, além destas 

características, os indivíduos revelam um sentimento de comunidade e 
solidariedade, compartilham um destino comum e uma comum concepção da 

sociedade, se se reconhecem como iguais e consideram os que não pertencem à 

Classe como diversos”. BOBBIO, Norberto et al, op. cit., p. 169 – 175. 
19 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2000. p. 83. Polanyi ressaltou que “escritores de todas 
as opiniões e partidos, conservadores e liberais, capitalistas e socialistas, 

referiam-se invariavelmente às condições sociais da Revolução Industrial como 

um verdadeiro abismo de degradação humana”. Ibid., p. 42. 
20 Na expressão utilizada por Durkhein, na obra “Da Divisão do Trabalho Social”, 

sociedades de solidariedade mecânica, sem significativa divisão social do 

trabalho e de homogeneidade axiológica. 
21 Na expressão de Max Weber, na obra “Sociedade e Economia”, laços sociais 

submetidos a uma autoridade tradicional. 
22 HOBSBAWM, E. J. A era do capital: 1848-1875. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982. p. 130. p. 42; 59; 137. 
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as condições sociais eram degradantes para essa nova classe, com 

epidemias de alcoolismo, infanticídio, prostituição, suicídio e demência.23 
No chão de fábrica, a industrialização inglesa demonstrou o quanto 

a falta de regulação e de limites foram atrozes com a classe trabalhadora, 
especialmente com as crianças e as mulheres24. A tecnologia da máquina 
a vapor substituiu, em parte, a força de trabalho25 e provocou um inchaço 

na oferta, nada obstante a inserção de crianças e mulheres, com vista a 
diminuir os custos da produção, pois comumente recebiam salários 
inferiores aos dos homens26. Ainda, o ritmo da produção industrial, 

abarcado pelo processo de automatização, impôs a aceleração dos 
processos produtivos e a maximização da força laboral, com jornadas que 

excediam a resistência física, sobremaneira quando não se observavam os 
conceitos de “dia” e “noite”, com o advento da iluminação artificial. Os 

                                                         
23 Ibid., p. 174. 
24 O relato de Donkin: "As crianças eram trazidas de famílias carentes para 

trabalhar nas fábricas. Aos cinco anos de idade, já eram enviadas às fábricas de 
seda, pois suas mãos eram todas como muito mais destras para lidar com os finos 

fios de seda." E, continua: "Os relatórios da Comissão de Fábricas Britânicas 

sobre as novas indústrias sugerem que havia sérias preocupações com o trabalho 
infantil em alguns locais na década de 1830, quando os industriais estavam 

montando seus negócios. Mas nos pontos em que isso importava, nas fábricas ao 

longo do cinturão industrial do norte da Inglaterra, o comércio parece ter 
obscurecido a visão de quem o controlava, com relação às preocupações sociais". 

DONKIN, Richard, op. cit., p. 84.  
25 Marx chama força de trabalho à energia humana empregada no processo de 

trabalho. HARNECKER, Marta. Conceitos elementais do materialismo 

histórico. [S.l.]: [s.n.], 1973. 
26 A clássica obra de Huberman em seu bojo traz o relato das condições da classe 

trabalhadora das primeiras décadas do século XIX, em solo inglês: "Os 

capitalistas achavam que podiam fazer como bem entendessem com as coisas que 
lhes pertenciam. Não distinguiam entre suas 'mãos' e as máquinas. Não era bem 

assim — como as máquinas representavam um investimento, e os homens não, 
preocupavam-se mais com o bem-estar das primeiras. Pagavam os menores 

salários possíveis. Buscavam o máximo de força de trabalho pelo mínimo 

necessário para pagá-las. Como mulheres e crianças podiam cuidar das máquinas 
e receber menos que os homens, deram lhes trabalho, enquanto o homem ficava 

em casa, frequentemente sem ocupação. A princípio, os donos de fábricas 

compravam o trabalho das crianças pobres, nos orfanatos; mais tarde, como os 
salários do pai operário e da mãe operária não eram suficientes para manter a 

família, também as crianças que tinham casa foram obrigadas a trabalhar nas 
fábricas e minas. Os horrores do industrialismo se revelam melhor pelos registros 

do trabalho infantil naquela época". HUBERMAN, Leo, op. cit., p. 190-191. 
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registros da época demonstravam a aceitação das mais vis condições de 

trabalho ante a suposta autonomia de vontade nos contratos laborais.27 
Em que pesem as preocupações com o trabalho a nível mundial e as ideias 

de legislação internacional que tratasse da proteção, o movimento de 
ajustamento progrediu com intelectuais, sindicalistas e industriais do 
início do século XIX. Os ingleses Robert Owen e Charles Hindley, bem 

como o francês Daniel Legrand, pensadores e militantes, foram parte de 
um duplo movimento na dinâmica da sociedade. Faziam parte, 
especificamente, do início de um contra-movimento que cercava a 

expansão do mercado, especialmente em relação à proteção dos 
trabalhadores, como definiu Polanyi, vital para a proteção da sociedade: 

"[...] ocorreu um contra movimento e ele foi mais 

do que o costumeiro comportamento defensivo de 
uma sociedade que enfrenta mudanças. Foi uma 

reação contra um transtorno que atacava o tecido 

da sociedade e que teria destruído a própria 
organização a que o mercado dera vida. A 

perspicácia de Robert Owen provou ser verdadeira: 

caso se deixasse a economia de mercado se 
desenvolver de acordo com as suas próprias leis, 

ela criaria grandes e permanentes males".28 

Esses pensadores foram citados como os principais protagonistas 
da militância por uma legislação internacional do trabalho.29 Outros 

autores e teóricos, como Jerónimo Adolfo Blanqui30, René Villermé31 e 
Edouard Ducpétiaux32, também defenderam a regulamentação do 

                                                         
27 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 83. 
28 POLANYI, Karl, op. cit., p. 146. 
29 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit. p. 160. 
30 Jerónimo Adolfo Blanqui, em 1838, defendia a celebração de tratados 

internacionais do trabalho para proteger a classe trabalhadora, entendendo ele que 

esta seria a única forma de implementar reformas sociais, sem decair em 
competição entre países, eis que os países que respeitassem as normas do trabalho 

estariam em desvantagem com os demais. CRIVELI, Ericson, op. cit. p. 41. 
31 A proposta de Villermé, estudioso das condições de saúde dos trabalhadores nas 

indústrias têxteis em solo francês, era de implementar acordo entre os industriais, 

i. e., não envolvendo diretamente os Estados. Proposta esta que viria a ser os 

códigos de conduta na década de 90 do século XX. Ibid., p. 41-42. 
32 O jornalista belga Edouard Ducpétiaux concentrou o alvitre na cooperação 

internacional, especialmente no combate ao desemprego e, como forma de 
reduzi-lo, a imposição de redução de jornada, o que ocasionaria um aumento da 

demanda por trabalhadores. 
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trabalho a nível internacional, fomentando as motivações econômicas e 

políticas pertinentes à adoção. 
O empresário inglês Robert Owen33, do início do século XIX, é 

considerado um dos percussores e entusiastas de uma legislação laboral34 

                                                         
33 A influência de Robert Owen no campo socioeconômico foi significante, não se 

limitando a atividades locais, mas num movimento internacional. Conforme 

informa Polanyi, sucedeu-se um movimento intitulado de owenita com centenas 
de milhares de profissionais, operários, artesões, podendo se classificar num dos 

maiores movimentos sociais da história moderna: "O movimento owenita não foi 

originalmente nem político nem da classe trabalhadora. Ele representava os 
anseios do povo comum, esmagado pelo surgimento da fábrica, de descobrir uma 

forma de existência que tornasse o senhor da máquina". Continua dizendo: "Ele 
acreditava que o homem continuaria a ser seu próprio patrão, a despeito da 

máquina; o princípio da cooperação ou 'sindicato' resolveria o problema da 

máquina sem sacrificar nem a liberdade individual, nem a solidariedade social, 
nem a dignidade do homem ou a sua simpatia com seus semelhantes". POLANYI, 

Karl, op. cit., p. 188.  
34 Conforme Süssekind “Owen não chegou a propor a adoção de normas 

internacionais do trabalho, mas a ‘reconstrução completa da sociedade’. Nas suas 

palavras, ‘o grande interesse universal da raça humana consiste em unir-se 
cordialmente e praticar a ajuda mútua até o limite da sua capacidade’. O que levou 

Albert Thomas (primeiro diretor da RIT) a proclamar, em 1924, ter sido Owen o 

‘profeta da cooperação mundial’”. Como aponta Criveli, estas manifestações de 
Owen não representavam uma preocupação com a com uma competição desigual 

entre industriais de diferentes países. CRIVELLI, Ericson. Direito internacional 

do trabalho contemporâneo. São Paulo: LTr, 2010., p. 40. Süssekind ainda 

aponta a influência das ideias de Owen que marcaram o advento da legislação 

laboral a nível internacional: “o ressurgimento, sob várias formas, das trade 
unions inglesas e das batalhas que travaram para a obtenção de leis imperativas 

de proteção ao trabalho, o que levou o Parlamento Britânico e revogar, em 1824, 

proibições contidas nas leis de 1799 e 1800 e a tolerar o sindicalismo, embora 
sem atribuir personalidade jurídica às trade unions. Estas se desenvolveram desde 

então, ampliaram a luta, por vezes violenta, pela conquista de direitos; 1833, sob 
a inspiração de Owen, fundaram a ‘União Nacional Consolidada’ (uma 

confederação sindical que chegou a reunir meio milhão de associados), e 

deflagraram uma série de greves, num movimento denominado ‘cartismo’. Em 
1847, coroando uma campanha que levou ao Parlamento inglês uma petição 

pesando 300 quilos e contendo dois milhões de assinaturas, na qual as trade 

unions reivindicavam a lei das oito horas de trabalho, foi aprovada a primeira lei 
limitadora da jornada de trabalho, afinal afixada em 10 horas. [...] estava 

quebrado o tabu do não-intervencionismo do Estado nas relações de trabalho. Em 
1871, o Governo inglês, sob a chefia de Disraeli, regulamentou o direito de 

sindicalização, cabendo à França, 13 anos depois, seguir esse exemplo, ao 



40 

 

e do cooperativismo, pois aplicava em suas fábricas de tecidos ideias 

consideradas progressistas, à época, no domínio social e laboral, com 
normas em prol da classe trabalhadora. No entanto, não recebeu apoio 

tanto da classe intelectual, quanto dos governantes europeus ou norte-
americanos, ao sugerir propostas para a instituição de uma legislação do 
trabalho.35 Por meio de seus memoriais, as proposições de Owen com 

melhorias nas condições de trabalho, dentre elas o limite de jornada, 
foram apresentadas aos chefes de Estado do Império Russo, do Império 
Austríaco e do Reino da Prússia, em 1818, objetivando incentivar que os 

empresários daqueles países fizessem o mesmo.36 
Acerca da instituição de normas do trabalho, especialmente no que 

tange à diminuição da jornada de trabalho, bem como da proteção ao 
trabalho infantil e feminino, legisladores ingleses começaram a debater o 
impacto que isso teria no custo da produção e, consequentemente, o 

prejuízo que isso traria aos exportadores ingleses. Essa preocupação 
motivou alguns parlamentares ingleses a discutir a maneira de equalizar 

                                                         
aprovar a lei de associações profissionais. Em 1886 fundou-se a American 

Federation of Labour (AFL), reunindo 25 sindicatos norte-americanos, enquanto 

que, em 1895, os sindicatos franceses organizaram a Confédération Générale du 
Travail (CGT). Essas duas centrais sindicais, juntamente com o Congresso das 

Trade Unions, tiveram decisiva influência na construção do Direito Internacional 
do Trabalho”. Süssekind ainda ressalta outra “semente” plantada por Owen, a 

então proposta “[...] em 1818, ao Congresso de Aix-la-Chapelle, ‘convidando os 

Governos da Europa a estabelecer um limite legal internacional da jornada de 
trabalho’. Essa foi a primeira manifestação, que se conhece, no sentido do 

estabelecimento de uma legislação internacional que, instituindo direitos 

irrenunciáveis em favor dos trabalhadores, tivesse também por escopo equilibrar 
o ônus da proteção social entre países industrializados e concorrentes no comércio 

mundial” (SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit. 83-85). Owen defendia que para se 
atingir a paz mundial seria necessário resolver a questão antagônico capital 

trabalho. Como expõe Meireles, “Owen teve grande importância ao colocar a 

temática em pauta, influenciando a internacionalização do direito do trabalho. 
Owen estimulou o surgimento do sindicalismo, inclusive em âmbito 

internacional. Nascido no Reino Unido, essa forma de organização dos 

trabalhadores se expandiu para a Alemanha, França, Estados Unidos da América, 
Itália, dentre outros países industrializados”. MEIRELES, Gustavo Fernandes, 

op. cit. 161.  
35 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 83.  
36 CRIVELI, op. cit., p. 40;  
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o custo da produção, pois entendiam que isso traria uma concorrência 

mais justa entre nações.37 
No ano de 1831, em meio aos debates sobre comércio internacional 

e trabalho, promoveu-se um inquérito no Parlamento Inglês, oportunidade 
essa em que o político Charles Hidley propôs a adoção de legislação 
laboral a nível internacional e a adoção de tratados que regulassem a 

proteção ao trabalho. A preocupação era clara já que a instituição de leis 
protetivas aos trabalhadores aumentaria os custos da produção no plano 
doméstico, o que traria vantagens à concorrência em outros países. 

Portanto, Hidley é considerado o propositor da legislação internacional 
do trabalho por meio de tratados.38 

Coube a Daniel Legrand capitanear propostas concretas à 
internacionalização dos direitos laborais, em especial invocando a adoção 
de tratados que abordassem a exploração do trabalho e um desequilíbrio 

comercial39, em especial o trabalho infantil e o de mulheres. Legrand 
considerava o trabalho de crianças e mulheres nas grandes indústrias, sem 
qualquer limitação, um enfraquecimento físico e uma degradação moral 

da classe trabalhadora. O industrial formalizou pedidos aos governos 
francês, inglês e suíço, para uma legislação internacional do trabalho40. 

Os objetivos eram os de proibir o trabalho noturno para crianças e 
mulheres; limitar a jornada de trabalho a doze horas e, para mães de 
família, a dez horas; interditar o labor para meninos com até dez anos e 

meninas menores de doze anos; instituir frequência escolar obrigatória até 
referidas idades; e, por fim, instituir o descanso semanal aos domingos. 
Apesar do esforço de Legrand junto aos governos europeus, suas causas 

não surtiram grande impacto na opinião pública.41  
 

1.1.1.2 A afirmação dos movimentos sindicais e socialistas pela tese da 

internacionalização de direitos sociais e as tentativas institucionais 
 

                                                         
37 Como bem esclarece Meireles esse debate foi sem dúvida “um primeiro impulso 

no sentido de regulamentação internacional do trabalho”. MEIRELES, Gustavo 

Fernandes, op. cit., p. 161.  
38 CRIVELI, Ericson, op. cit., p. 40. 
39 Como aponta Meireles, a preocupação de Legrand também se dava às 

consequências de uma competição comercial desequilibrada. 
40 O direito internacional do trabalho proposto era direcionado a proteger as classes 

operárias, ou seja, o tratamento dispensando aos trabalhadores das indústrias. 

Uma preocupação com os trabalhadores do campo só ocorreria posteriormente, 
especificamente no início do século XX. 

41 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 86. 
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A partir da segunda metade do século XIX, sucederam congressos 

internacionais e conferências, compostos por políticos, intelectuais e 
representantes dos trabalhadores e empregadores, debatendo a instituição 

de mecanismos juslaborais internacionais, nada obstante a preocupação 
com a concorrência comercial entre países. Em 1855, o Congresso 
Internacional de Beneficência, realizado em Bruxelas, concluiu 

favoravelmente às propostas de Legrand, sendo que, no ano seguinte, em 
Frankfurt, o mesmo evento insistiu na tese de que os países 
industrializados deveriam celebrar tratados internacionais que 

regulamentassem o trabalho industrial.42 
Na década de sessenta, movimentos sindicais emergiram com 

solidez na Europa e nos EUA. Os movimentos sindicais a nível 
internacional se ampliaram, eis que estava em voga a doutrina da 
solidariedade ou da união internacional das classes trabalhadoras. E, além 

disso, começara-se a entender a necessidade de transcender o movimento 
além das fronteiras, tendo em vista a condição de uma economia na qual 
os fatores de produção circulavam livremente, não estando, portanto, 

limitada a fronteiras.43 
Karl Marx44 e Friederich Engels publicaram um importante tratado 

político que conclamou: “os trabalhadores não têm pátria”. O Manifesto 

                                                         
42 Ibid., p. 86. 
43 HOBSBAWM, E. J. A era do capital: 1848-1875. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982. p. 130. 
44 Marx, como filósofo e crítico da teoria econômica capitalista, entendia o trabalho 

como a essência que nos faz humanos, um elemento da sociabilidade que “nos 

permite viver, sermos criativos e prosperarmos." MARX, Karl; ENGELS, 

Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 
representantes Feuerbach, B. Bauer, Stirner, e do socialismo alemão em seus 

diferentes profetas, 1845-1846. 1. ed. rev. São Paulo: Boitempo, 2011. A 

realidade europeia do século XIX era de que o trabalho destruía a classe 
trabalhadora, principalmente para aqueles que não tinham nada para vender além 

de sua força de trabalho, o proletariado, esses não tinham escolha senão labutar 
longas horas para sobreviver. Para o empresário, o burguês, o trabalhador era uma 

ideia abstrata, um elemento da produção, a engrenagem de uma grande máquina 

com um estômago vazio a preencher. E, para Marx, o trabalho em fábricas alienou 
os trabalhadores dos produtos de seu trabalho, esses produziam algo que sequer 

podiam se dar ao luxo de comprar. As linhas de produção dividiram o trabalho 

em tarefas sem significado, mecânicas, fazendo das longas horas de trabalho um 
tédio. Os trabalhadores passavam poucas horas em casa para comer e descansar. 

O resto do tempo, quando labutavam, eles não estavam realmente vivos, o que 
fez com o que o trabalho os alienasse uns dos outros. O jeito de subverter essa 

lógica seria por meio da organização e revolta dos trabalhadores, com a tomada 
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Comunista45 brandia pela luta dos proletários e pela derrubada do Estado-

burguês, fomentando a organização de trabalhadores ante o antagonismo 
de classes46. Nessa esteira, os dois intelectuais promoveram a instituição 

da Associação Internacional de Trabalhadores.47 Também conhecida 
como “Primeira Internacional”, a organização iniciou as suas atividades 
em setembro de 1864, em Londres, visando à proteção, ao avanço e à 

emancipação do proletariado48. Nessa última metade do século XIX, os 
conflitos sociais começaram a tomar partido no chão de fábrica com a 
internacionalização dos movimentos dos trabalhadores, das mais diversas 

correntes políticas, sendo que a “Primeira Internacional” visava abarcá-
las.49 

                                                         
dos meios de produção. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do 

partido comunista. 10. ed. rev. São Paulo: Global, 2006; MARX, Karl. O 

capital: crítica da economia política: livro 1 : o processo de produção do capital. 

1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013. 
45 Como discorre Hobsbawm, o Manifestou resultou de um panfleto e foi publicado 

em fevereiro de 1848, em Londres. "Pode-se dizer quase com certeza de que o 
panfleto foi, de longe, o texto político mais influente desde a Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão, dos revolucionários franceses. Por um golpe de 

sorte, chegou às ruas apenas uma ou duas semanas antes que rebentassem as 
revoluções de 1848, que, partindo de Paris, se espalharam como um incêndio 

florestal pelo continente europeu. HOBSBAWM, E. J. Como mudar o mundo: 

Marx e o marxismo, 1840 - 2011. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 99. 
46 “As classes sociais são grupos sociais antagônicos em que um se apropria do 

trabalho do outro por causa do lugar diferente que ocupam na estrutura econômica 
de um modo de produção determinado, lugar que está determinado 

fundamentalmente pela forma específica em que se relaciona com os meios de 

produção”. HARNECKER, Marta, op. cit., p. 161. 
47 HOBSBAWM, E. J, A era do capital : 1848-1875. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982., p. 130. 
48 Do latim prole, significa “filhos”. “Proletário eram os indivíduos pobres, 

conhecidos pela capacidade de gerar filhos. O conceito moderno de proletariado 

refere-se aos trabalhadores assalariados que, no modo de produção capitalista, 
dependem da venda de sua força de trabalho”. CARMO, Paulo Sérgio do, op. cit., 

p. 139. 
49 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 160; RODGERS, Gerry; EDDY, 

Lee; SWEPSTON, Lee; DAELE, Jasmien Van. L’Organisation internationale 

du Travail et la quête de justice sociale: 1919-2009. Genebra: BIT, 2009. 

Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_104645.pdf>. Acesso em: 27 fev. 

2017. p. 4. Hobsbawm acerca da pluralidade na organização, afirma que "a 
Internacional, fundada em Londres e rapidamente passada às mãos capazes de 

Karl Marx, começou com uma curiosa combinação de líderes sindicalistas 
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A “Primeira Internacional”, além de conclamar os primados 

socialistas e brandir a luta pelo poder político da classe trabalhadora, tinha 
em si um viés reformista, pois pleiteava uma legislação internacional que 

tratasse da causa dos trabalhadores. Por isso, o Congresso de Genebra, no 
ano de 1866, defendeu uma resolução que propunha um limite 
internacional das horas de labor. Naquele cenário, os sindicatos 

ganhavam força com ação direta, isto é, atuando em greves e parlando 
diretamente com os empregadores. Concomitante, havia pressão pela via 
política, com a promoção da tão debatida legislação social e sua inevitável 

internacionalização. Intelectuais de variados campos políticos se 
manifestaram publicamente pela viabilização da legislação do trabalho a 

nível internacional.50 
Continuamente, o Congresso Internacional Operário, no ano de 

1884, em Roubaix, na região norte da França, concluiu pela proibição do 

trabalho infantil, diminuição do trabalho insalubre, limitação da jornada 
de trabalho para oito horas, além da estipulação de um salário mínimo. 
Em Paris, sob o título de Congresso Socialista, as reivindicações foram 

reforçadas, acrescendo-se, ainda, o repouso semanal remunerado ao rol, 
bem como a possibilidade de se aplicar sanções aos transgressores, o que 

demandaria uma inspeção internacional do trabalho.51 

                                                         
ingleses insulares e liberal-radicais, misturados ideologicamente com militantes 

sindicalistas franceses bem mais esquerdistas, e um staff de velhos 
revolucionários do continente de visões variadas. Suas batalhas ideológicas iriam 

eventualmente arruiná-la. HOBSBAWM, E. J, op. cit. p. 129. 
50 Süssekind relaciona os autores e eventos que marcaram a constate essa busca 

pela internacionalização do direito do trabalho naquele período: "a) na Alemanha, 

entre 1864 e 1868, os socialistas Adolpho Wagner Brentano, Schoenberg e Adler 
se pronunciaram a favor dos acordos internacionais para a regulamentação do 

trabalho; b) em 1871, o Chanceler Bismark, que iria ser, alguns anos depois, o 

grande impulsionador dos seguros sociais obrigatórios, tentou, pela primeira vez, 
a elaboração de um tratado bilateral entre Alemanha e a Áustria; c) em 1873, o 

economista liberal Louis Woloski sugeriu à Assembleia Nacional da França que 
enviasse esforços em prol da regulamentação internacional do trabalho; em 1876, 

o Coronel Frey, Presidente do Conselho Federal da Suíça, ao inaugurar as sessões 

da Assembleia, propôs que seu país fosse autorizado a celebrar, com outros países 
industrializados, convenções sobre a proteção ao trabalho, com a finalidade 

precípua de abolir a concorrência internacional baseada no custo de mão-de-obra. 

A iniciativa apoiada, na França, pelo Congresso trabalhista de Lyon (1877), pela 
Associação Cristã de Manufatureiros de Lille (1879) e pela Associação 

Democrática (1880)". SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 87. 
51 Ibid., p. 87. Importa salientar que algumas dessas propostas hoje se encontram 

disciplinas por convenções da OIT. MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit. 162. 
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Paralelamente, mudanças concretas ocorriam no território alemão. 

O chanceler Otto von Bismarck introduziu uma série de legislações de 
caráter protetivo e implementava o primeiro instituto de seguros sociais. 

Por sua atuação política, o Parlamento alemão aprovou, durante a década 
de oitenta, diplomas que asseguravam a proibição de trabalho para 
menores de doze anos, proteção ao trabalho feminino e um sistema de 

seguros destinados a coibir situações de enfermidade, acidentes de 
trabalho, velhice e invalidez. No entanto, tudo isso sinalizava o aumento 
do custo da mão-de-obra em comparação com os demais países, gerando 

motivo de preocupação entre as classes política e empresarial.52 
Apesar das tentativas suíças de convocar uma conferência que 

tratasse da internacionalização do direito do trabalho, como a convocação 
para a Conferência de Berna53, foi Berlim quem sediou o primeiro 
encontro diplomático para tratar do tema. O convite alemão prevaleceu 

sobre o suíço, ante o prestígio político que gozava o kaiser Guilherme II, 
este, preocupado com o novel sistema de seguro social obrigatório e das 
distintas condições de trabalho do operariado que encareciam a produção 

doméstica, buscava com que fossem celebrados acordos internacionais 
para que outros países seguissem o mesmo modelo, sem prejudicar a 

competitividade, especialmente a alemã. 54 
A Conferência de Berlim tratou do tema da internacionalização da 

legislação laboral. Os seguintes Estados enviaram representantes: 

Alemanha, Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, 
Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça. Dentre 
os temas debatidos, alguns objetivos concretos foram alcançados. Dentre 

eles, a celebração do protocolo que delimita a idade mínima para o 
trabalho em minas, ficando em 14 anos (excetuando-se os países 
meridionais, onde a idade mínima seria 12 anos), além de outras 

recomendações pretendendo restringir o trabalho feminino nas minas. 
Ainda, admitiu-se a arbitragem para a resolução de conflitos, a concessão 

de período de repouso após o parto, a redução da jornada no trabalho nas 
minas e a organização de sociedades de auxílio mútuo entre 
trabalhadores.55 Um dos elementos de maior relevância na Conferência 

                                                         
52 Ibid. p. 88. 
53 Inclusive, alguns países já tinham confirmado a presença de seus representantes 

no evento, como a própria Suíça, bem como a Áustria-Hungria, Bélgica, França, 
Holanda, Luxemburgo e Portugal. 

54 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 89-91; MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. 
cit., p. 162-163 

55 Ibidem. 



46 

 

foi o estabelecimento de relatórios periódicos que informariam os demais 

signatários acerca da adoção das medidas administrativas ou legislativas 
aprovadas.56 

Outro documento que teve especial relevância para a constituição 
de uma legislação laboral no plano internacional foi a publicação da 
influente Encíclica Rerun Novarum, que tratou sobre a condição dos 

operários57. O Papa Leão XIII58, em 1891, procurou enfatizar as classes 
trabalhadoras, especialmente as operárias, demasiadamente açoitadas 
pelo liberalismo econômico.59 No entanto, aspectos metafísicos à parte, 

trata-se de uma manifestação enfática da Igreja em relação ao crescimento 
da ideologia socialista e do ainda novel sistema capitalista.60 A 

                                                         
56 Sobre isso, Meireles ressalta os reflexos na OIT: "A importância da criação desse 

mecanismo é tão ou mais relevante do que a adoção de normas de viés material 

em prol da melhoria de condições de trabalho nesses países. Esse mecanismo de 

comunicação obrigatória acerca da atual situação do país em relação a medidas 
firmadas perante outros países viria a tornar-se um mecanismo de controle 

adotado pela OIT". MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 163. 
57 SANTA SÉ. Carta Encíclica Rerum Novarum do Sumo Pontífice Papa Leão 

XIII: sobre a condição dos operários. Cidade do Vaticano: Libreria Editrice 

Vaticana. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/leo-
xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.pdf>. 

Acesso em 25 mai. 2017. 
58 A respeito do Congresso, juristas, economistas e administradores das correntes 

e escolas intervencionista, assim como da liberal, participaram. Conforme 

Süssekind, o Congresso se debruçou sobre os procedimentos para uma legislação 
internacional e a implantação de uma associação internacional que se 

encarregaria de expandir e internacionalizar as leis sociolaborais. SÜSSEKIND, 

Arnaldo, op. cit., p. 91. 
59 “Conjunto de ideias e doutrinas político-econômicas, surgidas no século XVIII, 

que acreditava na livre concorrência como ordem natural para o equilíbrio dos 

fenômenos econômicos. As atribuições do Estado devem ser restringidas ao 
máximo, e a liberdade individual deve ser assegurada”. O liberalismo clássico se 

opunha ao absolutismo e mercantilismo. CARMO, Paulo Sérgio do, op. cit., p. 
137-138. 

60 Conquanto que a crítica à propostas socialista tem seu ponto nevrálgico na 

questão da propriedade privada, direito este que a Igreja considerada como 
natural, cunhando a doutrina socialista de injusta e absurda, vejamos: “Os 

Socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os 

que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser 
suprimida, que os bens dum indivíduo qualquer devem ser comuns a todos, e que 

a sua administração deve voltar para - os Municípios ou para o Estado. Mediante 
esta transladação das propriedades e esta igual repartição das riquezas e das 

comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos, lisonjeiam-se de aplicar 
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manifestação eclesiástica lamentava a profunda injustiça social que 

assolava a classe trabalhadora, recomendando que os governos 
providenciassem meios de intervenção na economia visando pacificar os 

conflitos de classes e instituir leis de proteção social, buscando impedir a 
exploração, especialmente dos mais pobres, assegurando-lhes salário 
mínimo, habitação e vestuário.61 

As consultas propostas pelo governo suíço entre 1896 e 1897 
visavam dar legitimidade a uma repartição internacional central que 
coletasse dados e estatísticas da seara trabalhista e que funcionaria como 

um centro de informações. Malgrado o resultado pouco satisfatório do 
pleito, o Congresso Internacional de Legislação do Trabalho, realizado 

em Bruxelas, em 1897, foi o impulso para a criação da Associação 
Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores.  

                                                         
um remédio eficaz aos males presentes. Mas semelhante teoria, longe de ser capaz 

de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo 
contrário, é sumamente injusta, por violar os direitos legítimos dos proprietários, 

viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social". 

Contudo, o sistema capitalista não escapa da maledicência, em especial a usura, 
considerado ato pecaminoso: "A usura voraz veio agravar ainda mais o mal. 

Condenada muitas vezes pelo julgamento da Igreja, não tem deixado de ser 

praticada sob outra forma por homens ávidos de ganância, e de insaciável 
ambição. A tudo isto deve acrescentar-se o monopólio do trabalho e dos papéis 

de crédito, que se tornaram o quinhão dum pequeno número de ricos e de 
opulentos, que impõem assim um jugo quase servil à imensa multidão dos 

proletários”. SANTA SÉ, op. cit. 
61 MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antonio Carlos Flores de, op. cit., p. 

60-61. Ainda sobre o mérito da Encíclica, Süssekind conta que "Leão XIII 

divulgou sua famosa Encíclica Rerun Novarum, conclamando todos os povos a 

adotar os princípios da Justiça Social, com a finalidade de elevar o nível moral, 
intelectual e físicos dos trabalhadores e estabelecer a união fraterna entre estes e 

seus empregadores. Combatendo as soluções extremistas defendidas pelos 
socialistas revolucionários, o Sumo Pontífice procurou demonstrar que os 

interesses do Estado, dos patrões e dos trabalhadores não são inconciliáveis, 

desde que atendidos os princípios naturais da Justiça Social. A Encíclica abordou 
quase todos os aspectos do amparo ao trabalho humano, oferecendo soluções 

baseadas na filosofia social da Igreja. Mas, o que deve, sobretudo, ser sublinhado, 

na história da universalização da proteção ao trabalhador, é a influência que 
exerceu na consciência dos estadistas e legisladores aos quais estava entregue a 

tarefa de elaborar as leis dos respectivos países e os tratados que viriam a 
configurar o nascimento do Direito Internacional. SÜSSEKIND, Arnaldo, op. 

cit., p. 89. 
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No decorrer da Exposição Universal em Paris, no ano de 1900, a 

questão da concorrência desleal no orbe internacional, ante a assimetria 
das legislações e proteções laborais no plano doméstico, muito devido ao 

fato de não haver normas internacionais do trabalho, ganhou palco em 
encontro entre diplomatas, altos funcionários governamentais, 
parlamentares, economistas, sociólogos, professores e pesquisadores de 

renome, abrigados pelo então Congresso Internacional de Legislação do 
Trabalho. Naquela oportunidade, finalmente, foi aprovada a criação da 
Associação Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores 

(AIPLT) e já se estabelecia a sua sede em Genebra.62 
Aos poucos a AIPLT ganhou importância como uma referência. 

No rol de suas atribuições estavam o estudo das relações de trabalho e a 
elaboração de uma legislação internacional, especialmente frente aos 
problemas decorrentes da mobilidade da força de trabalho entre 

fronteiras.63 Em 1914, a AIPLT dispunha de quinze escritórios, em países 
como Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, EUA, 
Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo, Noruega, Suécia e 

Suíça. Sob sua responsabilidade, até então, estava a realização de coleta 
de dados e estudos, inclusive da concorrência para a proposição de 

normas internacionais laborais a serem sugeridas, além da compilação das 
diversas legislações sociais de cada país, e, até mesmo, servir de canal de 
diálogo e resolução de conflitos com a oitiva das partes envolvidas, desde 

patrões, empregados e, até mesmo, representantes governamentais.64 
Esses elementos demonstram uma configuração, ainda que 

primária, ao que seria a Organização Internacional do Trabalho, nada 

obstante o caráter privado daquela instituição. Todavia, sua intermediação 
auxiliou na elaboração do primeiro tratado bilateral de trabalho, entre 
França e Itália, além das análises produzidas no tocante ao trabalho 

noturno das mulheres na indústria, que fundamentaram as primeiras 
convenções internacionais, formalizadas na Conferência de Berna.65 A 

                                                         
62 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 91-92; MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. 

cit., p. 163. 
63 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e 

teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 

24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 89. 
64 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 163. 
65 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 93. 
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importância de tal evento pode ser considerada em razão da proposta de 

proibição do trabalho feminino noturno.66 
A AIPLT obteve sucesso em suas empreitadas e a razão disso se 

encontra no método de trabalho da instituição, que consistia no estudo dos 
temas a serem debatidos e postos à deliberação e ao escrutínio dos 
representantes governamentais. Tampouco havia espaço para temas 

demasiadamente amplos e sem congruência de ideias, o que trouxe 
objetividade e praticidade para se atingir, mesmo de forma modesta, o 
ideal de uma legislação internacional do trabalho que tanto protegesse os 

trabalhadores da exploração, quanto trouxesse isonomia na seara do 
comércio internacional. Por conseguinte, o que se viu de êxito foi a 

sucessão de conferências realizadas em Berna67 e a introdução das normas 
do trabalho no Tratado de Versalhes.68 

Portanto, o ‘longo século XIX’69 serviu de motor para a busca por 

padrões comuns de trabalho propostos pelas entidades representantes dos 

                                                         
66 LOBO, Fátima; CAMPOS, João Mota de. Organizações internacionais: teoria 

geral, estudo monográfico das principais organizações internacionais de que 

Portugal é membro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 388. 
67 As conferências foram então interrompidas pela guerra. Até então, na iminência 

do conflito, duas convenções haviam sido aprovadas, a da proibição do trabalho 

para menores na indústria e a que fixava a jornada máxima de dez horas para 

mulheres e menores.  
68 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 94; MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., 

p. 164. 
69 Expressão cunhada por Eric Hobsbawm para o período de 1789 a 1914. Eles 

fazem referência nas suas obras: A era das revoluções: Europa 1789-1848; A era 

do capital: 1848-1875; e A era dos impérios, 1875-1914. 1875-1914. De forma 
objetiva e didática, Paiva tece uma linha do tempo, resumindo os eventos e atores 

que contribuíram para a construção de um Direito Internacional do Trabalho, 

antecedendo a Organização Internacional do Trabalho, que merece transcrição 
em alguns pontos: “a) movimentos dirigidos por Robert Owen (Inglaterra, século 

XIX) com a publicação de duas obras – New View of Society (1812) e The Book 
of the New Moral World (1820). Owen promove reformas sociais em sua própria 

fábrica. Parte da problemática da classe operária, do postulado pela melhoria da 

vida industrial e do trabalhador, por meio da uniformização, via internacional, de 
regras para a prestação do trabalho. Por essa razão, costuma-se dizer que Owen 

levou a Marx; b) a tese da internacionalização de leis sociais de Louis Balanqui 

(França, 1839); c) ideias defendidas por Daniel Legrand (1841), partindo da 
questão social e de sua superação pelo aperfeiçoamento moral do homem. 

Legrand foi mais tarde também acompanhado por Bruntschli, Brauer, Wagner, 
Lujo Bretano e Wolonwsky, propugnando pela elaboração de um direito 

internacional par aa proteção das classes operárias. Legrand conduziu a Leão 
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trabalhadores em meio ao vertiginoso crescimento do comércio 

internacional. Trabalhadores e industriais apoiaram a AIPLT e a 
regulação do trabalho, cada qual com seus motivos. Os trabalhadores 

consideraram esses esforços como tentativas coordenadas 
internacionalmente para melhorar suas condições de trabalho e conter as 
consequências negativas do crescimento do comércio internacional, 

enquanto os industriais e os demais empregadores queriam condições de 
trabalho similares, removendo o que acreditavam serem aspectos 
competitivos injustos no nível de comércio internacional. Em resumo, a 

preocupação não era com o bem-estar dos trabalhadores, mas a de 
equalizar os custos da mão de obra.70 

 
1.1.1.3 A Primeira Grande Guerra e a mobilização total do trabalho 

 

Mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, observaram-se 
reivindicações da classe trabalhadora, cada vez mais organizada, por 
intermédio das reuniões e conferências sindicais promovidas por 

organizações sindicais71 e partidos socialistas, especialmente dos EUA e 

                                                         
XIII; d) Primeira Internacional Socialista (1864), encabeçada por Marx e Engels, 
que defenderam a internacionalização das medidas de proteção ao trabalhador; e) 

movimento sindical (Inglaterra, século XIX), disseminando para a Europa e os 

EUA; f) orem do dia votada em 1884 na Câmara francesa por iniciativa de Albert 
du Mund, a favor da regulamentação internacional do trabalho, destacando-se 

como a primeira providência governamental tomada no sentido da 
internacionalização; g) movimento pela proteção internacional do trabalho, 

liderado pelo imperador da Alemanha, Guilherme II; h) Congresso de Berlim (...); 

i) encíclica De Rerum Novarum (Papa Leão XIII, 1891), pugnando pela justiça 
social e união fraterna entre patrões e empregados; j) Associação Internacional 

para a Proteção dos Trabalhadores; k) ação sindical durante a Primeira Guerra 

Mundial, postulando para que o tratado de paz contivesse normas de proteção ao 
trabalhador. Destacam-se as reuniões de Leeds (Inglaterra, 1916), Estocolmo 

(Suécia, 1917), Búfalo (1917) e Berna (Suíça, 1919). PAIVA, Ana Lúcia Pinke 
Ribeiro de. Contrato internacional de trabalho: transferência de empregados. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 27-29. 
70 RODGERS, Gerry et al, op. cit. p. 5. Esse período foi marcado pela formação de 

cartéis, trustes e oligopólios. 
71 Dentre elas se destacam: a Federação Americana do Trabalho que realizou em 

novembro de 1914 um Congresso em Filadélfia; a Confederação Geral do 
Trabalho, central sindical da França; a Federação Sindical Internacional que 

promoveu uma conferência em 1917 em Estocolmo; a União Sindical suíça; a 
TUC, central sindical inglesa e o Partido Trabalhista inglês. SÜSSEKIND, 

Arnaldo, op. cit., p. 163. 
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dos países europeus. Certamente, o temor da influência da Revolução 

Russa de 1917 e a criação da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas72 na classe trabalhadora, bem como a consciência das 

vantagens na produção ante a completa ausência de proteção social em 
algumas nações, aliada à agitação social, foram elementos catalisadores 
que mantiveram o ideal de uma legislação e uma instituição internacional 

do trabalho.73 
A organização sindical norte-americana American Federation of 

Labour já discutia com outras entidades sindicais o pós-guerra com a 

possibilidade de inclusão, num estatuto internacional, das normas laborais 
que entendiam basilares74, bem como também julgavam a oportunidade 

de reunir a próxima Conferência Internacional do Trabalho 
simultaneamente à Conferência de Paz, o que certamente traria atenção à 
causa, já que nenhum resultado prático sairia se os delegados das 

instituições sindicais não participassem das negociações de paz.75 

                                                         
72 A Revolução Russa de 1917 foi um marco na história do Século XX. 

Compreendem-se dois eventos: A Revolução de Fevereiro que derrubou o Czar 

Nicolau II e a Revolução de Outubro que derrubou o Governo Provisório.  A 
Rússia dos Sovietes erigiu um governo socialista-soviético e, capitaneado por 

Trotsky, criou um Exército Vermelho. E, ainda, colocou-se à disposição dos 

movimentos revolucionários de cunho socialista. BEER, Max. História do 

socialismo e das lutas sociais. Rio de Janeiro: Calvino, 1944. p. 563. 
73 CRIVELLI, Ericson. Direito internacional do trabalho contemporâneo. São 

Paulo: LTr, 2010. p. 51. 
74 O terceiro capítulo do presente estudo demonstra o quanto foi e continua sendo 

atuante o movimento sindical norte-americano, pressionando pela instituição das 
convenções da OIT e de padrões mínimos de trabalho. Hodiernamente pressiona 

o governo dos EUA a celebrar tratados comerciais com cláusulas trabalhistas que 

assegurem a instituição das convenções da OIT e seus outros instrumentos. A 
preocupação dos sindicatos dos países desenvolvidos, como o dos EUA é a fuga 

de grandes conglomerados para países com baixos custos trabalhistas. O segundo 
capítulo aponta as consequências socioeconômicas e o terceiro discorre sobre o 

papel atual das organizações sindicais, representando a sociedade civil fazendo 

frente ao mercado sem regulações. 
75 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 96. Uma resolução produzida pelos dirigentes 

da Conféderation Générale du Travail da França que seria basilar para criação da 

OIT instituída pelo Tratado de Versalhes proclamava que: "A Conferência 
declara que o tratado de paz que porá fim a esta guerra e dará às nações 

independência política e econômica deve também assegurar às classes 
trabalhadoras de todos os países um mínimo de garantias de ordem moral e 

material, relativas ao direito de associação, migração, seguro social, higiene, 
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Enquanto o conflito não cessava, sucederam-se congressos e 

convenções sobre questões trabalhistas. Nesses eventos, concluía-se que 
tão importante quanto tratar dos termos do armistício seria discutir uma 

legislação trabalhista internacional. A competição desregulada entre 
países e os problemas da concorrência comercial seriam elementos que 
contribuíram para o conflito em grande escala. Assim, por se mostrar 

forçosa uma regulamentação do trabalho e do comércio, esse ponto era 
brandido pelos organismos sindicais. Argumentaram os sindicalistas que 
os trabalhadores, além de engrossarem as trincheiras dos fronts de 

batalha, trabalhavam nas fábricas de armas e munições, justificando a 
importância deles e os comparando às próprias operações militares.76 

Dessa mobilização adveio um paradoxo. Por um lado, a Primeira 
Guerra Mundial trouxe uma gestão industrial do ser humano. Durante o 
conflito, populações inteiras foram consideradas materiais à disposição 

dos esforços de guerra, igualadas, por exemplo, ao combustível, uma vez 
que ambos serviam a alimentar o front. Tal evento foi analisado de forma 
muito lúcida pelo filósofo alemão Ernst Jünger77.  

Durante o conflito mundial, os países beligerantes se tornaram 
grandes indústrias, produzindo armas em massa, numa produção 

contínua. Isso quer dizer que o advento da guerra mundial foi a ocasião 
que atingiu toda a sociedade por um modo de organização do trabalho, 

                                                         
horas de trabalho e proteção, a fim de resguardá-las contra ataques oriundos da 
competição internacional capitalista". Ibidem. 

76 SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 97-98. 
77 “Assim: também a imagem da guerra como um negócio armado, cada vez mais, 

deságua na imagem amplificada de um gigantesco processo de trabalho. Ao lado 

dos exércitos que se entrechocam nos campos de batalha, surgem os novos tipos 
de exército: o do trânsito, o da alimentação, o da indústria armamentista - o 

exército do trabalho em geral. [...] Nessa captação absoluta da energia potencial, 

que transformou os Estados industriais beligerantes em vulcânicas oficinas 
siderúrgicas, anuncia-se, talvez do modo mais evidente, o despontar da era do 

trabalho - essa captação faz da guerra mundial um fenômeno histórico cujo 
significado é muito mais importante que o da Revolução Francesa. Para desdobrar 

energias de tal grandeza, não basta mais armar o braço que carrega a espada, é 

preciso uma armação até a medula, até o mais fino nervo da vida. Realizá-la é a 
tarefa da mobilização total, de uma ação através da qual a rede elétrica da vida 

moderna, amplamente ramificada e cheia de dutos, é canalizada, por meio de uma 

única chave na caixa de luz, para a corrente da energia bélica”. JÜNGER, Ernst. 
A mobilização total. Nat. hum., São Paulo:  v. 4, n. 1, 2002. p. 189-216. 

Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

24302002000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 mai. 2017. 
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que antes só se restringia a algumas empresas e indústrias. Esse é o 

conceito trazido por Jünger, o da mobilização total. O conflito de 1914, 
por excelência, impôs à experiência humana convertida em energia ao 

esforço de guerra com o fito de aniquilar o inimigo. A guerra e a 
mobilização total demonstraram a clara expansão e o aprofundamento do 
modo de produção em grande escala. O conflito, uma vez terminado, não 

obstou essa forma de pensar e tornou-se a norma do mundo industrial. 
Continuou-se, em tempos de paz, a utilizar o mesmo tipo de processo em 
torno do conceito de mobilização total. No entanto, como contra 

movimento, surgem os institutos internacionais de proteção dos 
trabalhadores.78 

 
1.1.2 A consolidação da Organização Internacional do Trabalho 

 

Uma onda de idealismo79 e a agitação da classe trabalhadora 
asseguraram o reconhecimento das demandas, ao incluírem as 

                                                         
78 “Entretanto, apesar dos espetáculos, tanto grandiosos quanto terríveis, das 

últimas batalhas de armamento pesado, nas quais o talento organizacional 
humano festejou seu triunfo sangrento, as últimas possibilidades ainda não foram 

alcançadas. Mesmo que alguém se restrinja à consideração do lado técnico desse 

processo, essas possibilidades apenas devem ser alcançadas, caso a imagem do 
advento da guerra já esteja previamente delineada na ordem do estado de paz. 

Assim, nós vemos como, em muitos Estados do pós-guerra, os novos métodos de 
armação já estão moldados à mobilização total”. JÜNGER, Ernst, loc. cit. 

79 Superada os conflitos armados da Primeira Guerra Mundial, com sua selvageria, 

mobilização em massa e repercussões sociais generalizadas, os representantes 
governamentais estavam abertos a mudanças fundamentais na política, economia 

e sociedade e à construção de instituições internacionais que poderiam envolver 

todos os países em um esforço comum. A mesma abertura de mudança surgiu 
novamente após a Segunda Guerra Mundial, e levou à criação das Nações Unidas 

e à construção de uma nova agenda de progresso social e direitos humanos. 
RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 2-3. Compartilhando o ideal de 

impossibilidade de paz universal senão a concreta base da justiça social, 

Guimarães, nesse toar, declara: "Convicta as Altas Partes Contratantes de que a 
não adoção, por uma nação qualquer, de um regime de trabalho realmente 

humano seria obstáculo aos esforços de outras desejosas de melhorar a sorte dos 

trabalhadores em seus próprios países, acordaram elas em fundar a Organização 
Internacional do Trabalho, movidos por sentimentos de justiça e humanidade. 

Constitui-se então uma organização permanente a qual se encarregou, à sombra 
da Sociedade das Nações, de realizar a tarefa de melhorar as condições de 

trabalho que implicavam, para grande número, em injustiças, miséria e provações 
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reivindicações laborais na pauta das negociações de paz. A Sociedade das 

Nações80, organização internacional das potências vencedoras do pós-
guerra, e que deveria fornecer ao mundo a paz almejada81, também 

apareceu como a instituição designada para promover a justiça social. A 
questão social, no entanto, exigiria decisões rápidas e ousadas, porém as 
Conferências do Trabalho de Berna, como exposto anteriormente, foram 

suspensas em razão do conflito.  
Tal conjunto de circunstâncias explica como a Conferência 

Preliminar da Paz decidiu, em janeiro de 1919, constituir uma comissão 

de quinze membros82 para fazer um inquérito sobre as condições de 
emprego dos trabalhadores, do ponto de vista internacional, e considerar 

os meios necessários para assegurar a ação conjunta em assuntos que 

                                                         
que punham em perigo a paz e harmonia universais. GUIMARÃES, Hélio de 
Miranda. Organização Internacional do Trabalho. São Paulo: 1963. p. 8.  

80 Do Francês Sociéte des Nations, também é conhecida como Liga das Nações, do 
inglês League of Nations.  

81 Inegável que a Sociedade das Nações representou um passo decisivo na 

transformação do sistema internacional. Fora colocado em discussão, pela 
primeira vez, termos multilaterais amplos com a questão da organização 

internacional da ordem. No entanto, Conforme Azambuja: "A Liga das Nações, 

no seu propósito de oferecer uma moldura de segurança coletiva para o mundo 
de seu tempo, teve também, entre outros pecados, o de não poder, evidentemente, 

incorporar os povos então colonizados; os vícios do seu jurisdicismo; a sua virtual 
cegueira para a dimensão econômica e social dos problemas internacionais, vistos 

apenas na configuração clássica de poder e a sua preocupação obsessiva com a 

problemática do desarmamento, como se esse pudesse brotar de circunstâncias de 
desconfiança e ressentimento e não, como sabemos agora, fosse a resultante 

necessária de todo um processo de confidence building e transparência e da 

aplicação de métodos rigorosos de verificação e controle". AZAMBUJA, Marcos 
Castrioto de. As Nações Unidas e o conceito de segurança coletiva. Estud. av., 

São Paulo, v. 9, n. 25,1995. p. 139-147.Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40141995000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
82 Conforme relata Crivelli, a comissão se resumia às potências industrializadas: 

"Como medida prática, a conferência constituiu uma Comissão de Legislação 

Internacional do Trabalho, composta de quinze membros. Destes quinze 

membros, dez representaram as cinco maiores potências, ou seja, EUA, França, 
Grã-Bretanha, Itália e Japão. Os governos destes Estados resolveram conceder 

duas representações também à Bélgica, devido à sua importância industrial. As 
demais vagas ficaram assim preenchidas: Cuba, Polônia e Checoslováquia". 

CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 53. 
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afetavam as condições de emprego dos trabalhadores, propondo uma 

instituição permanente.83 
O Comitê de Direito Internacional do Trabalho iniciou suas 

atividades em fevereiro daquele ano e tomou como base para a discussão 
um projeto da delegação britânica que tinha sido submetido 
antecipadamente ao exame das organizações de trabalhadores e 

empregadores da Grã-Bretanha. Porém, grandes diferenças logo surgiram 
sobre a própria natureza da instituição a ser criada. A questão dos poderes 
que lhe deveriam ser conferidos foi contrariada pela delegação dos EUA 

às outras delegações durante longas sessões e poderia comprometer o 
trabalho da Comissão. O projeto apresentado pelo Ministério do Trabalho 

britânico propunha algo inovador, a adoção de sanções comerciais aos 
Estados infratores das normas internacionais do trabalho, o que era, com 
efeito, um avanço na proteção do trabalho. No entanto, tal medida não 

entrou em vigor.84 
Finalmente, no dia 11 de abril de 1919, após trinta e cinco reuniões, 

foi apresentado à Conferência Preliminar da Paz o primeiro resultado do 

trabalho da Comissão: um projeto de convenção que estabelece um órgão 
permanente para a regulamentação internacional do trabalho, bem como 

um total de nove cláusulas a serem adotadas pelo Tratado de Paz, que 
relacionavam princípios e direitos elementares da classe trabalhadora. 
Este rascunho foi aprovado imediatamente e, então, foi criada a 

Organização Internacional do Trabalho, como parte do Tratado de 
Versalhes, em seu Capítulo XIII. A Parte XIII do Tratado de Paz deu à 
Organização a sua fórmula legal, ao mesmo tempo, em que foram 

tomadas medidas para garantir que a comissão competente para a 
preparação da primeira sessão da Conferência Internacional do Trabalho, 

                                                         
83 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Dix ans d’Organisation 

internationale du Travail. Genebra, 1931. p. 9-10. 
84 Ibid., p. 10-11. Crivelli, sobre a adoção de sanções comerciais em caso de 

descumprimento às convenções internacionais noticia: "O projeto original 
britânico conferia eficácia imediata às convenções internacionais adotadas após 

um ano de sua aprovação na Conferência, caso os Parlamentos dos Estados-

membros não adotassem, neste prazo, uma decisão em sentido contrário. Esta 
proposta somada àquela que previa a doção de sanções comerciais – acima 

mencionada –, sofreu uma forte objeção de diversos estados representados na 

comissão. (...) levou à aprovação de uma proposta que perdia a grande dose de 
ousadia contida no projeto original do governo britânico, ou mais tímida ainda, 

se tomarmos em consideração as propostas de supranacionalidade que chegou a 
ser sugerida por vozes isoladas no processo de negociação". CRIVELLI, Ericson, 

op. cit., p. 56. 
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que deveria ocorrer em Washington, no início de outubro, pudesse ser 

constituída.85 
O Tratado de Paz publicitou o primeiro compilado internacional de 

princípios trabalhistas e previdenciários que continuam atuais, 
especificamente o art. 427 que relaciona os princípios fundamentais.86 O 

                                                         
85 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., p. 11-12. A conclusão 

dos técnicos dirigentes da OIT à época: "A vida significava primeiro fazer da 
Organização um ser vivo, ou seja, crescer e evoluir no campo que o direito 

internacional havia rastreado, assumir passo a passo todas as funções designadas, 

criando os órgãos necessários para o desempenho dessas funções. Podemos dizer 
que hoje a instituição vive, com todos os seus órgãos essenciais, criada para ação, 

corrigida ao teste de ação. É provável que, no decurso da evolução própria de 
todos os seres vivos e, consequentemente, da Organização Internacional do 

Trabalho, a instituição seja enriquecida por órgãos adicionais, que adotará novos 

procedimentos de detalhe de acordo com as necessidades da hora; mas o corpo 
da instituição está agora constituído. De agora em diante, ela é capaz de realizar 

as tarefas, todas as tarefas que o Tratado de Paz lhe confiara". Ibid., p. 468-469. 
86 Importa transcrever aqui o art. 427, ante sua importância histórica: "Tratado de 

Versalhes. As Altas Partes contratantes, reconhecendo que o bem-estar físico, 

moral e intelectual dos trabalhadores industriários é de importância essencial do 
ponto de vista internacional, criaram um organismo permanente associado à 

Sociedade das Nações. Reconhecem que as diferenças de clima, usos e costumes, 

de oportunidade econômica e de tradição industrial tornam difícil alcançar, de 
maneira imediata, a uniformidade absolta nas condições de trabalho. Entretanto, 

persuadidos de que o trabalho não há de ser considerado simplesmente como um 
artigo de comércio, pensam que existem métodos e princípios para a 

regulamentação das condições de trabalho que todas as comunidades industriais 

deverão esforça-se em aplicar, enquanto as circunstâncias especiais em que 
possam encontrar-se o permitam. Entre esses métodos e princípios, as Altas 

Partes contratantes opinam que as seguintes têm uma importância especial e 

urgente: 1º - O princípio diretivo antes enunciado de que o trabalho não há de ser 
considerado como mercadoria ou artigo de comércio; 2º - O direito de associação 

visando a alcançar qualquer objetivo não contrário às leis, tanto para patrões 
como para os assalariados; 3º - O pagamento aos trabalhadores de um salário que 

lhes assegure um nível de vida conveniente, em relação com sua época e seu país; 

4º - A adoção da jornada de oito horas ou a duração semanal de quarenta e oito 
horas. 5º - A adoção de um descanso semanal de vinte e quatro horas, sempre que 

possível aos domingos; 6º - A supressão do trabalho das crianças e a obrigação 

de impor aos trabalhos dos menores de ambos os sexos as limitações necessárias 
para permitir-lhes continuar sua instrução e assegurar seu desenvolvimento 

físico; 7º - O princípio do salário igual, sem distinção de sexo, para trabalho de 
igual valor. 8º - As leis promulgadas em cada país, relativas às condições de 

trabalho deverão assegurar um tratamento econômico equitativo a todos os 
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rol de princípios fundamentais, enquanto patamar mínimo civilizatório a 

ser seguido pelas partes contratantes, é um marco da constituição do pacto 
laboral, coma estipulação de um patamar mínimo a ser assegurado aos 

trabalhadores, atribuindo às normas do trabalho sua natureza tutelar, em 
foco o Princípio da Proteção.87 

Com efeito, a pressão social contra a mercantilização do trabalho 

durante as décadas antecessoras e o catalisador evento da guerra abriu 
novas perspectivas de atuação das organizações intergovernamentais. A 
OIT, dentre seus objetivos sociais, institucionalizou o movimento reativo 

ao sistema de mercado, contrários à mercantilização do trabalho. No 
entanto, tal ponto não significa que essa organização deixaria de ser 

considerada como espaço político, com divergências de interesses de 
classes e Estados.  

Nesse rumo, a institucionalização da OIT e o seu papel 

intervencionista que busca proteger o trabalho, como práxis da justiça 
social, preservando assim a paz almejada, pode ser, fundamentalmente, 
explicada pelos interesses de Estados e classes sociais, como também, de 

um movimento de interesses coletivos, todos em tom com as 
consequências deletérias do mercado desregulado que motiva a 

competição injusta. A OIT decorreu desses complexos fenômenos, sendo 
a cristalização do vindicado pelos movimentos sindicais por melhorias de 
condição de trabalho, mas também, nas palavras de Polanyi, por 

                                                         
trabalhadores que residem legalmente no país. 9º - Cada Estado deverá organizar 
um serviço de inspeção, que inclua mulheres, a fim de assegurar a aplicação das 

leis e regulamentos para a proteção dos trabalhadores. Sem proclamar que esses 

princípios e métodos são complementos ou definitivos, as Altas Partes 
contratantes entendem que servem para guiar a política da Sociedade das Nações 

e que, se forem adotadas pelas comunidades industriais que são membros da 

Sociedade das Nações e mantidos completos na prática, por um corpo apropriado 
de inspetores, beneficiarão profundamente os assalariados do mundo". A 

tradução é de Süssekind. SÜSSEKIND, Arnaldo, op. cit., p. 103-104. 
87 Acerca do Princípio da Proteção, a obra basilar de Rodriguez, suscita o conceito: 

"O princípio de proteção se refere ao critério fundamental que orienta o Direito 

do Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se num propósito de igualdade, 
responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma das partes: o 

trabalhador. Enquanto no direito comum uma constante preocupação parece 

assegurar a igualdade jurídica entre os contratantes, no Direito do Trabalho a 
preocupação central parece ser a de proteger uma das partes com o objetivo de, 

mediante essa proteção, alcançar-se uma igualdade substancial e verdadeira entre 
as partes". PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. São 

Paulo: LTr, 1978. p. 35. 
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“uniformizar as condições de competição entre nações de tal forma que o 

comércio pudesse ser liberado sem perigo para os padrões de vida”88, 
abrandando até mesmo a luta de classes sob a ótica marxista em prol do 

socialismo, atendendo a interesses antagônicos.89 
 

1.1.2.1 Dos vinte anos de crise90 

 

                                                         
88 POLANYI, Karl, op. cit., p. 28. 
89 O que Polanyi suscita é o nivelamento das condições de trabalho, pois sem tal 

estipulação clara e efetiva, o mercado desregulado provocaria consequências 
problemática para os trabalhadores e para os empregadores, elementos tratados 

no segundo capítulo da dissertação. A uniformização defendida por Polanyi é 
também bandeira da OIT, por meio, de seus instrumentos jurídicos de caráter 

internacional. O terceiro capítulo discorrerá sobre a instituição desses 

instrumentos por meio de tratados comerciais, o que tem sido observado com 
vigor nas últimas décadas. 

90 Referência à obra de E. Carr que interpreta o período entre guerras 1919 – 1939. 
O realismo político de Carr desconstrói o idealismo e revela a falácia do sistema 

internacional naquele período, em particular a Sociedade das Nações. A obra 

apresenta o descumprimento de tratados, o paradoxo do discurso ante a ação dos 
estados, divergindo assim o ideal e a moral divergindo do real, i. e., as ações 

práticas relações internacionais. Em parte, o livro ataca a suposta primazia da 

harmonia de interesses, exemplificando como a Sociedade das Nações falhou 
quanto ao nexo entre razão abstrata e realidade política. O liberalismo distanciado 

daquele defendido no século XVIII, por Adam Smith e John Locke, encontrou no 
darwinismo na política a justificava para as contrariedades nas relações de 

trabalho e as disparidades de força no mercado concorrencial, sentido no entre 

guerras. Carr trabalha justamente este período, em que a Sociedade das Nações 
confiou, pode se dizer de forma cândida, que a reprovação moral da opinião 

pública seria suficiente para conduzir a uma racionalidade kantiananas relações 

internacionais. Os epifenômenos que eclodiram no entre guerras, acentuados 
gravemente pela crise de 29, nos EUA, que pôs em cheque qual ideologia deveria 

permear as relações sociais e político-econômicos e, até mesmo, a relação entre 
estados e as relações entre estado e sociedade. Esse período é de fragilidade 

ideológica, combinada com um declínio das relações de trabalho que tentava se 

justificar por um liberalismo agressivo, darwinista. Cf. CARR, Edward Hallett. 
Vinte anos de crise: 1919-1939 : uma introdução ao estudo das relações 

internacionais. Brasília, DF: 2001. Aproximando-se do realismo, Polanyi também 

trata da Liga das Nações na busca de reestabelecer o sistema de Estados e na 
crítica de que as instituições são impostas pela força pelos países mais poderosos: 

"Do ponto de vista político, os tratados incluíam uma contradição fatal. Com o 
desarmamento unilateral das nações derrotadas, eles impediam qualquer 

reconstrução do sistema de equilíbrio de poder, uma vez que o poder é requisito 
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A história da OIT pode ser dividida em duas fases, a primeira durou 

da fundação até a Segunda Guerra Mundial, momento em que a OIT 
estabeleceu normas mínimas, tratando sobre idade mínima de trabalho, 

duração do trabalho e outros assuntos91. A segunda fase, a partir do fim 

                                                         
indispensável para um tal sistema. Genebra procurou em vão a restauração de um 

tal sistema nesse Concerto da Europa mais amplo e aperfeiçoado que se chamou 

a Liga da Nações. Foram vãs as facilidades de consulta e de ação conjunta 
oferecidas no Pacto da Liga – faltava a precondição essencial das unidades de 

poder independentes. (...) A única solução viável para o incandescente problema 

da paz – a restauração do sistema de equilíbrio de poder – estava, assim, 
completamente fora do alcance [...]. Ante o fato estarrecedor do desarmamento 

de um grupo de nações, enquanto o outro continuava armado – uma situação que 
impossibilitava qualquer passo construtivo para a organização da paz –prevaleceu 

a atitude emocional de ser a Liga, de alguma forma misteriosa, a precursora de 

uma era de paz que necessitava apenas de frequentes encorajamentos verbais para 
se tornar permanente. Na América do Norte se difundiu amplamente a ideia de 

que se a América tivesse feito parte da Liga as coisas seriam totalmente 
diferentes. [...], o Conselho da Liga poderia ter funcionado ao menos como uma 

espécie de diretório europeu, semelhante ao Concerto da Europa no seu apogeu, 

não fosse a regra fatal da unanimidade que indicou o pequeno Estado obstinado 
como árbitro da paz mundial. O projeto absurdo do desarmamento permanente 

dos países derrotados impossibilitava qualquer solução construtiva. A única 

alternativa para essa situação desastrosa era estabelecer uma ordem internacional 
imbuída de um poder organizado que transcendesse a soberania nacional. Uma 

tal perspectiva, porém, estava inteiramente fora de cogitação naquela época. 
Nenhum país da Europa, para não mencionar os EUA, submeter-se-ia a um tal 

sistema". POLANYI, Karl, op. cit., p. 23-24. 
91 Haviam duas atividades principais na OIT no início do entre guerras: a adoção 

das convenções e recomendações nas sessões da Conferência Internacional do 

Trabalho e a coleta e divulgação de relatórios, com estatísticas do trabalho por 

meio do Escritório Internacional do Trabalho, consoante o artigo 396 da Parte 
XIII, do Acordo de Versalhes. A primeira dessas atividades era a medida mais 

visível das preocupações da OIT, embora a adoção de uma convenção não 
exigisse que os membros da OIT implementassem os comandos normativos, até 

mesmo quando os próprios delegados do governo votaram nele. Funcionários da 

OIT admitiriam que ficaram surpresos com a dificuldade de garantir a ratificação 
das convenções em face de "atrasos administrativos, preconceitos nacionais, 

contradições constitucionais, objeções legais, apreensões econômicas, imprensa 

do trabalho parlamentar, negociações governamentais, manobras da oposição, 
indiferença ou hostilidade na opinião pública, mal-entendidos e suspeitas mútuos, 

e assim por diante ". No entanto, mesmo quando as convenções não eram 
ratificadas, eles ainda tiveram uma influência indireta forte, muitas vezes 

estabelecendo o padrão para debates dentro dos países. SEEKINGS, Jeremy. The 
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do conflito, a OIT ganhou protagonismo, produzindo um amplo 

ordenamento jurídico, composto de convenções, recomendações e 
declarações, bem como criou políticas para a implementação desses 

instrumentos. No entanto, ainda na primeira fase, com exceção do direito 
de associação, os princípios gerais e o mandato da OIT constavam como 
uma questão de bem-estar social e não de direitos propriamente ditos, 

embora incluíssem temas como a igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres e o trabalho infantil.92 

Essa primeira fase que separou as duas grandes guerras foi um 

período de consolidação da OIT enquanto organização autônoma, 
especialmente em relação à Sociedade das Nações (SDN), distanciando-

se lentamente de tal organização, até mesmo em razão de que alguns 
países, que não faziam parte da SDN, acabaram por ingressar na OIT, 
como a Alemanha e a Áustria. Inclusive, com a entrada da Alemanha na 

SDN, a resposta brasileira foi a de sair da SDN, em 1926, permanecendo, 
no entanto, como Estado-membro da OIT93. Aos poucos, com o 
enfraquecimento da SDN, a sua agência especializada na questão do 

trabalho, ganhava cada vez mais independência política, financeira e 
administrativa da organização-mãe.94 

A sua autonomia em relação à SDN também foi acompanhada por 
um crescimento administrativo, impulsionado pela mudança de sede para 
a cidade de Montreal, no Canadá, e por reformas na sua Constituição. O 

Conselho de Administração passou de vinte e quatro membros para trinta 

                                                         
ILO and Social Protection in the Global South, 1919 – 2015. Cidade do Cabo: 

Centre For Social Science Research, 2008. Disponível em: 

http://www.cssr.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/256/files/pubs/
WP238.pdf. Acesso em: 01 jun. 2017. 

92 RODGERS, Gerry et al., op. cit., p. 45. 
93 O Brasil naquela época manifestou sua intenção de se retirar da Liga das Nações, 

mas, ao mesmo tempo, proclamou o desejo de permanecer membro da 

Organização Internacional do Trabalho. A questão não era a implicação no direito 
da Conferência em admitir novos membros, mas se fazia necessário decidir se o 

Estado não-membro da Liga das Nações poderia permanecer dentro da 

Organização Internacional do Trabalho. O Brasil manteve sua decisão e tendo 
efetivamente deixado a Liga das Nações em 1928, foi forçado a ir à Assembleia 

de 1929 para tomar uma posição. Superado o imbróglio jurídico, o Brasil 

permaneceu membro da Organização Internacional do Trabalho. Nas três sessões 
da Conferência, que seguiu sua partida da Liga das Nações, ele enviou uma 

delegação completa, cujas credenciais foram validadas pela Conferência. 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., p. 28-30. 

94 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 60. 
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e dois. Nesse mesmo ínterim, a OIT se esforçou em regulamentar as 

condições de trabalho, produzindo ao todo sessenta e sete Convenções e 
sessenta e cinco Recomendações95. 

Outro ponto de destaque foi a legitimação da abrangência da 
competência normativa com a ampliação, a partir dos trabalhadores 
industriais urbanos, para outras categorias, bem como outras suscitações 

de dúvidas sobre o trabalho das mulheres em período noturno e o trabalho 
pessoal dos empregadores, o que resultou em quatro casos, entre 1922 e 
1932. Os pleitos foram então submetidos à Corte Permanente de Justiça, 

órgão de solução de litígios da SDN, que emitiu decisões favoráveis ao 
entendimento de que a OIT era competente para regulamentar as 

condições de trabalho dos trabalhadores na agricultura, inclusive podendo 
analisar procedimentos e métodos de produção, pois esses influenciam na 
questão de acidentes e doenças do trabalho, ficou estabelecida a sua 

competência, outrossim, para regulamentar o trabalho dos empregadores 
e que as normas da organização se aplicam às mulheres que exerciam 
função de vigilância noturna.96. No mais, a OIT também tinha 

preocupações com o aumento intenso do desemprego nas metrópoles.97 

                                                         
95 As primeiras convenções internacionais do trabalho, adotadas em 1919 na 

Conferência de Washington, foram aprovadas quase unanimemente pelos 

delegados presentes, governamentais e empregadores. Por conseguinte, era 

bastante natural pensar que a sua ratificação suscitaria pouca oposição nos vários 
países e poderia ser obtida em todos os lugares em pouco tempo. Em outubro de 

1921, dois anos após sua adoção, eles apenas foram formalmente ratificados por 
um número muito pequeno de Estados: a Convenção sobre Horas de Trabalho, 

por quatro Estados; sobre o desemprego, por sete; o do emprego das mulheres 

antes e depois do parto, por dois; que no trabalho noturno das mulheres, às seis; 
que na idade mínima de admissão de crianças para trabalhar na indústria, por 

quatro; que no trabalho noturno de crianças também por quatro. Os resultados 

certamente não são insignificantes, mas foi longe de atender às expectativas 
gerais. Isso pode ser explicado em razão de que nos tempos pós-guerra, há um 

certo otimismo; que a crise econômica teria dado uma pausa a muitos governos 
no momento do engajamento. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. 

cit, p. 334-335. 
96 Ibid., p. 60-61. 
97 Em 1919, em grande parte como resultado do trabalho anterior dos sindicatos e 

dos pensadores sociais progressistas, essa atitude deu lugar a uma visão mais 

esclarecida do problema. Reconheceu-se que o desemprego era causado por 
fatores que não tinha relação com falhas pessoais dos trabalhadores que se 

encontravam desempregados. Por conseguinte, as perspectivas sobre as políticas 
econômicas para lidar com o problema também mudaram. Conforme a 

Convenção de Desemprego nº 2 da OIT, de 1919, os governos tinham a obrigação 
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1.1.2.2 A Declaração de Filadélfia 
 

Após o desmoronamento da Liga das Nações, a OIT se tornou a 
primeira instituição intergovernamental a advogar pelos direitos humanos 
como um tema legítimo a ser discutido e regulamentado na seara global, 

adentrando em sua segunda fase. Em 1944, na cidade da Filadélfia, nos 
EUA, por ocasião da 26ª Conferência Internacional do Trabalho, ocorreu 
uma mudança paradigmática para os direitos humanos e o 

desenvolvimento social. Apesar de nenhuma convenção ter sido 
aprovada, foi nesse evento que se adotou a Declaração de Filadélfia98 à 

Constituição da OIT, atualizando conceitos e incorporando normas de 
direito objetivo e normas de conteúdo programático.99 

                                                         
de aliviar o desemprego através da implementação investimento públicos, como 
obras de infraestrutura, a prestação de subsídios e a melhoria do funcionamento 

dos mercados de trabalho, com a criação agências públicas. No final da década 
de 1930, a visão acerca das responsabilidades governamentais havia mudado 

consideravelmente. Até então, a atitude era que essa responsabilidade se limitava 

a lidar com os efeitos do desemprego. Esse pensamento ainda se sustava na 
concepção até então convencional de que os mercados, inclusive o de trabalho, 

se autorregulavam, sendo então melhor deixá-los livres de qualquer interferência 

estatal. No entanto, aos poucos a política macroeconômica de prevenção e 
mitigação do desemprego foi uma conquista da visão keynesiana. Isso levou ao 

conceito de "pleno emprego" e à responsabilidade dos governos para garantir 
isso. No entanto, as preocupações da OIT se limitavam à situação dos países 

desenvolvidos. Este foi um reflexo da composição e governança da OIT em um 

período em que o imperialismo ainda estava profundamente enraizado. Os sérios 
problemas de subemprego e pobreza que, sem dúvida, prevaleciam no mundo 

subdesenvolvido ainda não faziam parte da agendada OIT. RODGERS, Gerry et 

al., op. cit., p. 197-198.  
98 Acerca da importância da Declaração da Filadélfia e o momento dramático em 

que foi adotada, Supiot assevera: “Adotada poucos dias após o desembarque 
aliado na Normandia, essa declaração foi também a primeira expressão da 

vontade de edificar ou de obter da Segunda Guerra Mundial uma nova ordem 

internacional que não fosse mais baseada na força, mas no Direito e na justiça. 
[...] A essa Declaração Filadélfia seguiram-se, algumas semanas mais tarde, a 

conclusão dos acordos de Bretton Woods, no ano seguinte a criação da 

Organização das Nações Unidas e, enfim, a adoção em 1948 da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Sob vários aspectos trata-se, então, de um 

texto pioneiro que se esmerava em fazer da justiça social uma das pedras 
angulares da ordem jurídica internacional”. SUPIOT, Alain, op. cit., p. 9. 

99 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 64. 
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O princípio fundamental da OIT se manteve intacto desde sua 

gênese, empunhando a bandeira de que a paz e a justiça social caminham 
juntas, conforme consta no preâmbulo100 do seu instrumento constitutivo. 

No entanto, a Declaração da Filadélfia trouxe importantes considerações, 
advertindo que o trabalho nas relações de comércio não pode ser reduzido 
a uma mera mercadoria, ou seja, não se trata de uma commodity101 

avaliada simplesmente pelo seu valor financeiro, assim submetido aos 

                                                         
100 Consta no preâmbulo da Constituição da OIT: “Considerando que a paz para ser 

universal e duradoura deve assentar sobre a justiça social; Considerando que 

existem condições de trabalho que implicam, para grande número de indivíduos, 
miséria e privações, e que o descontentamento que daí decorre põe em perigo a 

paz e a harmonia universais, e considerando que é urgente melhorar essas 

condições no que se refere, por exemplo, à regulamentação das horas de trabalho, 
à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de trabalho, ao 

recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia de um 
salário que assegure condições de existência convenientes, à proteção dos 

trabalhadores contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes do 

trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de 
velhice e de invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no 

estrangeiro, à afirmação do princípio ‘para igual trabalho, mesmo salário’, à 

afirmação do princípio de liberdade sindical, à organização do ensino profissional 
e técnico, e outras medidas análogas; Considerando que a não adoção por 

qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano cria obstáculos aos 
esforços das outras nações desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos 

seus próprios territórios. AS ALTAS PARTES CONTRATANTES, movidas por 

sentimentos de justiça e humanidade e pelo desejo de assegurar uma paz mundial 
duradoura, visando os fins enunciados neste preâmbulo, aprovam a presente 

Constituição da Organização Internacional do Trabalho”. ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e seu anexo (Declaração da Filadélfia). 

Disponível em: 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituica

o_oit_538.pdf. Acesso em: 06 jun. 2017. 
101 Polanyi define que commodity é algo que foi produzido para a venda em 

determinado mercado. Nesse raciocínio, trabalho, terra e dinheiro são 

commodities fictícias. O trabalho é a atividade do ser humano, não podendo ser 

considerado uma commodity. Polanyi considera imoral tratar o trabalho e, 
consequentemente, o ser humano como objeto cujo preço será determinado pelo 

mercado. Segundo o autor, as economias modernas e contemporâneas partem da 
ideia de que o trabalho se comportará como uma commodity real, o que para ele 

é uma farsa, apelidando-a de commodity fictícia. Cf. POLANYI, Karl, passim. 
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caprichos do mercado, deve ser fonte de elevação do padrão de vida do 

trabalhador e proporcionar dignidade e prosperidade a todos.102 
A Declaração, que também é chamada de Declaração Relativa aos 

Fins e Objetivos da OIT, reafirmou os objetivos elementares da 
instituição, além de adequar e atualizar os propósitos para o novo período 
histórico pós-guerra. As normas introduzidas no texto possuem conteúdos 

objetivos, tais como a liberdade sindical, a não discriminação no trabalho, 
como também dispõem de conteúdo programático, como recomendações 
aos Estados-membros que devem observar os enunciados normativos 

com ética e moral, além de buscar o pleno emprego103 e a qualidade de 
vida da classe trabalhadora.104 

Os princípios elementares constam da primeira parte da 
Declaração da Filadélfia: 

a) o trabalho não é uma mercadoria; b) a liberdade 

de expressão e de associação é uma condição 
indispensável a um progresso ininterrupto; c) a 

penúria, seja onde for, constitui um perigo para a 
prosperidade geral; d) a luta contra a carência, em 

qualquer nação, deve ser conduzida com 

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

dos empregadores e dos empregados discutam, em 

igualdade, com os dos Governos, e tomem com eles 
decisões de caráter democrático, visando o bem 

comum. 

                                                         
102 SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. LTr, 1994, p. 27. Assim consta 

no art. I, da Declaração da Filadélfia: "A Conferência reafirma os princípios 

fundamentais sobre os quais repousa a Organização, principalmente os seguintes: 

a) o trabalho não é uma mercadoria;". Nesse toar, importa trazer as considerações 
do Relatório do Comitê da UNESCO sobre os princípios filosóficos dos Direitos 

Humanos, de 1947: "Le travail ne peutêtre considéré comme une manchandise, 
et par suíte, la reonnaissance de as valeur morale et sociale est um droit essentiel 

des travailleurs". ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 

L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE. Les fondements d'une 

declaration internationale des droits de l'hommme. Paris: 1947. Disponível 

em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124350fb.pdf>. Acesso 

em: 07 jun. 2017. 
103 “Ocorre quando há uma taxa baixíssima de pessoas desempregadas ou, até 

mesmo, uma oferta maior de emprego do que a quantidade de pessoas dispostas 
a se candidatar ao trabalho”. CARMO, Paulo Sérgio do, op. cit., p. 139. 

104 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 65. 
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A Declaração da Filadélfia é segmentada por temas, sendo que o 

primeiro trata dos princípios fundamentais, supratranscritos; o segundo 
reforça o seu lema, a pedra angular da OIT, que condiciona o fato de uma 

a paz ser duradora a ser embasada na justiça social, com cinco 
enunciados105 que remetem aos direitos fundamentais e a garantias 
procedimentais; no terceiro momento dispõe uma lista de programas106, 

os quais a OIT tem obrigação de desenvolver; o quarto componente 

                                                         
105 a) todos os seres humanos de qualquer raça, crença ou sexo, têm o direito de 

assegurar o bem-estar material e o desenvolvimento espiritual dentro da liberdade 

e da dignidade, da tranquilidade econômica e com as mesmas possibilidades; b) 
a realização de condições que permitam o exercício de tal direito deve constituir 

o principal objetivo de qualquer política nacional ou internacional; c) quaisquer 
planos ou medidas, no terreno nacional ou internacional, máxime os de caráter 

econômico e financeiro, devem ser considerados sob esse ponto de vista e 

somente aceitos, quando favorecerem, e não entravarem, a realização desse 
objetivo principal; d) compete à Organização Internacional do Trabalho apreciar, 

no domínio internacional, tendo em vista tal objetivo, todos os programas de ação 
e medidas de caráter econômico e financeiro; e) no desempenho das funções que 

lhe são confiadas, a Organização Internacional do Trabalho tem capacidade para 

incluir em suas decisões e recomendações quaisquer disposições que julgar 
convenientes, após levar em conta todos os fatores econômicos e financeiros de 

interesse. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1946, 

passim. 
106 A respeito dos programas, convém decalcar: “a) proporcionar emprego integral 

para todos e elevar os níveis de vida; b) dar a cada trabalhador uma ocupação na 
qual ele tenha a satisfação de utilizar, plenamente, sua habilidade e seus 

conhecimentos e de contribuir para o bem geral; c) favorecer, para atingir o fim 

mencionado no parágrafo precedente, as possibilidades de formação profissional 
e facilitar as transferências e migrações de trabalhadores e de colonos, dando as 

devidas garantias a todos os interessados; d) adotar normas referentes aos salários 

e às remunerações, ao horário e às outras condições de trabalho, a fim de permitir 
que todos usufruam do progresso e, também, que todos os assalariados, que ainda 

não o tenham, percebam, no mínimo, um salário vital; e) assegurar o direito de 
ajustes coletivos, incentivar a cooperação entre empregadores e trabalhadores 

para melhoria contínua da organização da produção e a colaboração de uns e 

outros na elaboração e na aplicação da política social e econômica) ampliar as 
medidas de segurança social, a fim de assegurar tanto uma renda mínima e 

essencial a todos a quem tal proteção é necessária, como assistência médica 

completa; g) assegurar uma proteção adequada da vida e da saúde dos 
trabalhadores em todas as ocupações; h) garantir a proteção da infância e da 

maternidade; i) obter um nível adequado de alimentação, de alojamento, de 
recreação e de cultura; j) assegurar as mesmas oportunidades para todos em 

matéria educativa e profissional”. Ibid. Acesso em: 09 jun. 2017. 
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assegura o seu compromisso numa ação eficaz com os demais organismos 

internacionais, elaborando e executando políticas públicas que diminuam 
as crises e flutuações econômicas, na promoção da produção e consumo, 

com progresso e desenvolvimento econômico e social nas regiões mais 
carentes do globo, favorecendo o comércio internacional, não obstante a 
justiça social, com melhoria da saúde, educação e bem-estar dos povos; 

e, por fim, a última parte do texto, admite o distanciamento abismal entre 
as nações do globo, sendo que a aplicação dos princípios deve levar em 
conta a conjuntura e o desenvolvimento econômico, especialmente dos 

países em desenvolvimento ou daqueles que são ainda dependentes.107 
Esse foi um movimento de ampliação do espectro normativo da 

OIT em relação à primeira fase, com temas amplos, mas relacionados ao 
trabalho, com fulcro nos direitos humanos fundamentais e na inclusão de 
valores como liberdade, igualdade, dignidade, segurança econômica, 

todos tratados no documento histórico que é a Declaração da Filadélfia. 
Sem embargos, a Declaração da Filadélfia apontou pela preservação do 
comércio internacional, e esse ponto é nevrálgico, propondo condições 

equitativas, estabilidade de preços, especialmente de matérias-primas, 
com o rechaço à especulação, colocando o comércio mundial a serviço do 

bem-estar social.108 
A Declaração da Filadélfia, com efeito, foi um marco institucional 

internacional e um evento emblemático para a formação do Direito 

Internacional do Trabalho, com vistas a uma nova ordem mundial que não 
fosse baseada na força e sim no diálogo109. Os princípios ali proclamados 
foram frutos de uma experiência histórica trágica, de uso do ser humano 

como "material humano", ou como "capital humano", introduzindo esses 
aos cálculos de utilidade, os mesmos utilizados na exploração de recursos 
naturais.110 O texto se preocupou em normatizar a relação capital e 

trabalho, bem como consubstanciar os programas dirigidos para a 
diminuição das desigualdades econômicas e sociais.  

                                                         
107 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1946 
108 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 170. 
109 Conforme Crivelli: “não seria imprudente afirmar que o novo programa 

normativo da OIT, apresentado no pós-guerra, constitui o propósito de 

constituição de um verdadeiro pacto social internacional, em função da origem 

dialógica do seu conteúdo. Em função disso, a evolução dos textos que foram 
adotados pela organização a partir deste período, até o final dos 70, apresenta 

diversas características diferenciadoras do período anterior”. CRIVELLI, 
Ericson, op. cit., p. 66. 

110 SUPIOT, Alain, op. cit., p. 10-11. 
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Nesse ínterim, a Declaração de Filadélfia iniciou uma nova fase da 

OIT, com ampla ação no campo dos direitos humanos fundamentais, 
concomitante com o fortalecimento de legislações laborais protetivas e a 

implantação de políticas públicas keynesianas111, com o advento do 
Estado de bem-estar social112. O documento serviu e continua servindo de 
inspiração para outras proclamações de direitos sociais e está em 

harmonia com os preceitos da Carta das Nações Unidas, de 1945, e a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Com um espírito 
próprio, a Declaração, acerca da necessidade da economia como 

instrumento a serviço do homem e não o oposto, trouxe um evidente alerta 

                                                         
111 Acerca da política econômica keynesiana, concorda-se com a explicação de 

Bobbio: "Keynes, que considera o mecanismo de mercado capaz de assegurar, a 
qualquer nível de demanda global, a mais eficiente estrutura produtiva — e nisto 

partilha as teses essenciais do livre-cambismo — atribui, no entanto, ao Estado 

uma tarefa, nova em relação às formuladas pelos livre-cambistas, que condiciona 
o desempenho de todas as demais, na medida em que impliquem dispêndio de 

meios a adquirir com a receita fiscal: a tarefa de garantir um volume de demanda 
global que permita o emprego de todos os recursos de trabalho disponíveis. Uma 

primeira medida que Keynes também aconselha para reagir a tendências 

depressivas é a redução das taxas de juros. Mas esta medida é, em geral, 
insuficiente. É necessário, por isso, que o Estado realize intervenções que tenham 

como efeito direto o aumento da demanda adicional. Estas intervenções podem 

consistir em medidas fiscais: redução dos impostos que aumentam a renda 
disponível e determinam, em consequência, um aumento pelo menos no 

consumo, ou aumento da despesa pública que se une ao consumo e aos 
investimentos privados na configuração da demanda global”. BOBBIO, Norberto 

et al., op. cit., p. 972. 
112 Pode-se definir o Estado do bem-estar, também conhecido por Estado 

assistencial, ou Welfarestate, seria aquele que garante um mínimo de renda, 

alimentação, saúde, habitação, educação, a todos os cidadãos, não caracterizado 

tais garantias, não como uma forma de caridade, como direitos previstos na 
legislação daquele país. Bobbio exemplifica: "Como exemplo que se aproxima 

mais desta definição, é costume apresentar a política posta em prática na Grã-
Bretanha a partir da Segunda Guerra Mundial, quando, a seguir ao debate aberto 

pela apresentação do primeiro relatório 'Beveridge' (1942), foram aprovadas 

providências no campo da saúde e da instrução, para garantir serviços idênticos a 
todos os cidadãos, independentemente da sua renda. Este exemplo leva a vincular 

o conceito de assistência pública ao das sociedades de elevado desenvolvimento 

industrial e de sistema político de tipo liberal-democrático. Na realidade, o que 
distingue o Estado assistencial de outros tipos de Estado não é tanto a intervenção 

direta das estruturas públicas na melhoria do nível de vida da população quanto 
o fato de que tal ação é reivindicada pelos cidadãos como um direito". Ibid., p. 

416. 
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para estabelecimentos de limites ao mercado, uma forma de subordiná-la 

aos princípios sociais evocados e, tem em si, uma advertência ao sistema 
auto-referenciado e autorregulado que supostamente funcione de maneira 

adequada.113 
 

1.1.2.3 A OIT no sistema ONU: de 1944 até os dias atuais 

 
A Segunda Guerra Mundial foi um período de transição para a 

OIT. Com a derrocada da Sociedade das Nações e o início do conflito 

armado, a existência da OIT foi colocada em xeque114, apesar da sua 
intensa atuação nas décadas passadas, especialmente na produção 

normativa. De fato, a OIT, diferentemente da SDN, sobreviveu à guerra 
e a reordenação mundial, encontrando um lugar dentro da nova ordem e 
do sistema multilateral115, como agência especializada das Nações 

Unidas. Apesar do período de reorientação, com a alteração em sua 
constituição e estrutura, a promulgação de princípios e programas e um 

                                                         
113 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 170-171. SUPIOT, Alain, op. cit. 

22.  
114 Süssekind relata que “não obstante o conceito universal conquistado pela OIT, 

certo é que sua sobrevivência estava ameaçada, em virtude do desaparecimento 

da Sociedade das Nações e a instituição da nova organização”, isto é, a criação 

da Organização das Nações Unidas. SUSSEKIND, Arnaldo, 2000, op. cit., p. 59. 
115 Como suscita Crivelli: "O período pós-guerra inaugura-se com a criação da 

ONU, através da adoção da Carta das Nações Unidas em 26/06/1945. 
Diversamente da experiência anterior – a Sociedade das Nações –, a ONU nasce 

representando a grande maioria dos países constituídos em Estados 

independentes então existentes no concerto mundial, estando espalhados por 
quase todas as regiões do globo. Logo, a dimensão geográfica atribuída à nascente 

organização internacional supera a sua antecedente, sem olvidar da sua maior 

representatividade. De outro lado, todas as experiências que haviam alimentado 
as construções teóricas que levaram à construção do direito internacional, até 

então baseado nas regras de cooperação e coexistência, se vêem superadas pela 
nova realidade de relações multilaterais inauguradas pela nova organização. 

Desta forma, explodem não só a dimensão do cenário político gestado pela ordem 

de Westfalia, como também os conceitos jurídicos clássicos que até então 
sustentavam, através das formulações do direito internacional clássicos. Uma 

nova ordem internacional nasce com o fim da Segunda Guerra Mundial. Esta 

nova ordem internacional tem a sua face institucional na criação da ONU. Esta 
intenta constituir-se não só sobre normas que objetivam regular a ação e relação 

entre os Estados, bem como envolve neste processo normativo a noção de povos 
e os indivíduos, conceitos prescritivos novos no direito internacional". 

CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 92.  
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papel e posição no cenário pós-guerra, a OIT, explicitamente, preservou 

a sua independência e singularidade. E, no decorrer da Guerra Fria, a 
polarização política paralisava em parte as relações internacionais, sendo 

que as organizações internacionais diminuíam a sua independência, em 
razão dos alinhamentos políticos. Mas isso não foi bem o caso da OIT.116 

A Conferência de São Francisco, em junho de 1945, foi o marco 

de criação da ONU, com a aprovação da Carta das Nações Unidas. Nesse 
evento, os delegados propuseram a colaboração do novel organismo 
internacional com a já antiga OIT, em que incidisse a tarefa ligada às 

questões econômicas e sociais.117 O art. 57, da Carta das Nações Unidas, 
estipulou que os organismos internacionais especializados seriam ligados 

à ONU:  

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, 

serão vinculadas às Nações Unidas, de 
conformidade com as disposições do Artigo 63.2. 

Tais entidades assim vinculadas às Nações Unidas 

serão designadas, daqui por diante, como entidades 

especializadas.118 

Com a criação do Conselho Econômico e Social ficou permitido a 

sua atuação com a possibilidade de estabelecer as recomendações acerca 
do desempenho dos organismos especializados diretamente à Assembleia 
Geral. Com o reconhecimento da OIT119, como organismo vinculado à 

                                                         
116 DAELE, Jasmien Van. The International Labour Organization (ILO) Past and 

Present Research. In: International Review of Social History, vl. 53, nº 3. 

Genebra: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 2008. p. 495. 
Disponível: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/FADBC7A7DC66CB9225745DE537D176B8/S0020859008
003568a.pdf/international_labour_organization_ilo_in_past_and_present_resear

ch.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2017. 
117 SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, op. cit., p. 112. 
118 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Carta das Nações Unidas 

e Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Disponível em: 

<http://unicrio.org.br/img/CartadaONUVersoInternet.pdf>. Acesso em: 12 jul. 
2017. 

119 Como relembra Süssekind, foi de fundamental importância para a permanência 
da OIT o seu reconhecimento por parte das potências vencedoras da Segunda 

Guerra, especialmente os EUA da América. Relembra o jurista a oportunidade 
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ONU, estava garantida a sua sobrevivência e protagonismo enquanto 

entidade especializada. Em maio de 1946 foi formalizada a inclusão, por 
meio de um acordo120 entre as organizações internacionais, e o 

reconhecimento da OIT pelos representantes do Conselho Econômico e 
Social da ONU e o Conselho de Administração da OIT. No ano seguinte, 

                                                         
em que o Presidente Truman afirmou a sua plena colaboração com a obra da OIT, 

reafirmando assim a mensagem do presidente anterior, Roosevelt, de manutenção 

da relação com a organização anunciada em meados de 1941. SÜSSEKIND, 
Arnaldo, 2000, op. cit. 112. 

120 O acordo em questão selou a situação jurídica da OIT, transformando-a numa 
agência especializada da ONU e com uma pauta de colaborações com outros 

conselhos e órgãos da ONU, como se afere do art. 1º em que "As Nações Unidas 

reconhecem a Organização Internacional do Trabalho como um organismo 
especializado, competente para empreender a ação que considere apropriada, de 

conformidade com seu instrumento constitutivo básico, para o cumprimento dos 
propósitos nele expostos".  Acerca das relações jurídicas que o acordo dispõe, 

importa salientar: “a) o direito de representação, sem direito a voto, das Nações 

Unidas nas reuniões promovidas pela OIT: Conferência, Conselho de 
Administração, comissões especiais e quaisquer outras reuniões (art. 2º, n. 1); b) 

o direito de a OIT participar, também sem direito a voto, das reuniões do 

Conselho Econômico e Social da ONU, nas suas comissões e comitês, em relação 
às questões em que tenha interesse *art. 2º, n. 2); c) a inclusão na ordem do dia 

do Conselho de Administração da OIT, na do Conselho Econômico e Social e 
suas Comissões e na do Conselho de Administração Fiduciária da ONU de 

questões propostas, respectivamente, pela ONU e pela OIT (art. 3º); d) o 

compromisso da OIT de adotaras medidas necessárias para submeter, tão 
prontamente quando possível, ao Conselho de Administração, à Conferência ou 

a outro dos seus [órgãos, conforme seja apropriado, as recomendações formais 

que a Assembleia Geral e o Conselho Econômicos e Social da ONU lhe façam 
(art. 4º, n. 1); e) o compromisso de colaborar em toda medida necessária, a fim 

de tomar efetiva a coordenação das atividades dos organismos especializados 
internacionais e a ONU (art. 4º, n. 3); f) o estabelecimento do mais amplo 

intercâmbio de informações e documentos, salvo os de natureza confidencial (art. 

5º, n. 1); g) a cooperação da OIT com o Conselho de Segurança Social e o 
Conselho de Administração Fiduciária da ONU (arts. 6º e 7º); a cooperação da 

OIT com suas Nações Unidas para promover o bem-estar e o desenvolvimento 

dos povos dos territórios sem Governos próprios (art. 8º); i) o reconhecimento da 
Corte Internacional de Justiça como órgão consultivo da OIT sobre questões 

jurídicas ocorridas no âmbito de suas atividades, a que deverá prestar todas as 
informações de que carecer para solução dos casos em que lhe forem submetidos 

(art. 9º)”. Ibid., p. 113-114. 
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a OIT saiu de Montreal, retornando sua sede para Genebra, voltando a 

funcionar os serviços da Repartição Internacional do Trabalho (RIT).121 
A partir de 1948, após a Conferência de São Francisco, a OIT 

passou a tratar dos direitos humanos fundamentais do trabalho, com base 
nos valores da liberdade, igualdade e dignidade. Importantes pontos 
foram trazidos a pleito e tornados em norma internacional do trabalho, 

como a aprovação de convenções e resoluções que auferiam a liberdade 
sindical e a sindicalização, o que não era concebível nas décadas 
anteriores. Esse período, até os anos 70, foi marcado também pela 

formulação de programas políticos globais a serem sugeridos aos 
membros, bem como pela aprovação de convenções com base nos 

princípios gerais constantes na Constituição da OIT e, ainda, atualização 
de conceitos jurídicos constantes nos demais instrumentos, ante o novo 
cenário socioeconômico do pós-guerra, e até mesmo em consideração aos 

níveis de desenvolvimento econômico e social de cada sistema nacional, 
buscava-se uma flexibilização da aplicação das obrigações, com reservas 
quanto à aplicação do conteúdo normativo.122 

Além disso, em 1949, começava uma importante atividade da OIT, 
que se sustenta até hoje, transcendendo a atividade normativa e de 

pesquisa com a implantação dos programas de cooperação técnica, em 
benefício especialmente dos países em desenvolvimento.123 Contudo, as 

                                                         
121 A RIT – Repartição Internacional do Trabalho – é o órgão secretariado técnico 

administrativo da OIT. Consoante o art. 10, da Constituição da OIT, a RIT tem 

como atribuições: "a centralização e a distribuição de todas as informações 
concernentes à regulamentação internacional das condições de vida e de trabalho 

dos trabalhadores e, em particular, o estudo das questões a serem submetidas à 

discussão da Conferência, para a adoção de convenções internacionais, assim 
como a realização de inquéritos especiais determinados pela Conferência ou pelo 

Conselho da Administração". ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 1946, op. cit., p. 12. 
122 Com propriedade, Crivelli ressalta que isso se deve em função do 

desenvolvimento de cada país no momento da ratificação. Os países mais pobres, 
ou até mesmo os que estão em desenvolvimento, por vezes, não tem condições, 

no momento da ratificação, de cumprir com todas as obrigações normativas 

constantes na convenção ratificada. Para não impedir a sua implementação e não 
sofrer com qualquer constrangimento pelo descumprimento, o Estado pode 

declarar formalmente a sua incapacidade temporária de efetuar parte do conteúdo. 

Isso fez e continua fazendo parte de uma estratégia da OIT em buscar a construção 
de um sistema de normas internacionais do trabalho que fossem ratificadas pelo 

máximo de Estados possíveis, com vistas ao fortalecimento dos instrumentos 
jurídicos. CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 67. 

123 SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, op. cit., p. 115.  
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atividades fiscalizatórias permaneciam, conquanto que, em 1951, o 

Conselho de Administração criou um comitê para examinar as 
reclamações de violações tocantes à liberdade de associação, como 

também instituiu uma comissão de investigação e conciliação.  
A década de 50 ainda contou com alguns eventos importantes, 

como o lançamento do Programa dos Índios dos Andes, a adoção da 

convenção atinente à seguridade social (padrões mínimos), a readmissão 
da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas como Estado-membro, a 
adoção da convenção sobre a abolição do trabalho forçado, a adoção da 

convenção sobre discriminação e a abertura de escritórios da OIT na 
África.124 

No início da década seguinte, a OIT fundou o Instituto 
Internacional de Estudos Sociais e promoveu a Primeira Conferência 
Regional Africana, em Lagos, na Nigéria, oportunidade na qual quinze 

países africanos foram admitidos simultaneamente. Em 1963, o Conselho 
de Administração estabeleceu um comitê sobre o apartheid, sendo que no 
ano seguinte aprovou a Declaração sobre o Apartheid, o que ocasionou, 

em 1966, o abandono da Delegação sul-africana da Conferência e da 
própria África do Sul da OIT, só retornando em 1994. Nesse ínterim, a 

OIT criou o Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e 
Técnico, em Turim, na Itália.125 

Em 1969, a OIT foi agraciada pelo prêmio Nobel da paz, em 

reconhecimento à prática dos princípios morais fundamentais sobre a qual 
ela se fundamenta. A declaração da presidente do Comitê Nobel, ressaltou 
o trabalho da OIT em introduzir reformas que suprimiram injustiças e 

desigualdades em diversos países. A OIT, espaço público de diálogo, 
abriu novas oportunidades, resultando em sindicatos e organizações de 
empregadores que adquiriram um espaço a nível internacional. Também 

promoveu uma nova abordagem para a resolução de conflitos sociais, 
uma abordagem democrática e baseada no diálogo entre os dois polos da 

relação laboral, introduzindo também os agentes estatais. A OIT ofereceu 
uma alternativa à luta social126, por meio de seus procedimentos e técnicas 

                                                         
124 RODGERS, Gerry et al., op. cit., p. 274. 
125 RODGERS, Gerry et al., loc. cit. 
126 Parte desse movimento progressista das relações de produção capitalista foi na 

esteira de pensadores concernidos e críticos da ideologia cujo fim era de manter 
a instrumentalização até então somente dos homens para todo tipo de mediação 

social, inclusive do direcionamento da libido para uma maior produção e 
reprodução do capital – preocupação essa encontrada na Escola de Frankfurt, 

cujas reflexões enlaçavam histórica, econômica, cultura e psicanálise na 
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de negociação, substituindo, pelo diálogo, os conflitos violentos 

decorrentes do antagonismo existente entre capital e trabalho.127 
No começo da década de 1970 foi lançando o “Programa 

Internacional para a Melhoria das Condições de Trabalho e do Meio 
Ambiente” (PIACT) e a “Declaração sobre a Igualdade de Oportunidade 
e de Tratamento para Mulheres Trabalhadoras” e da resolução referente a 

um plano de ação com vista à promoção da igualdade de oportunidades e 
de tratamento para mulheres trabalhadoras. Em 1977 ocorreu a adoção da 
Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e 

Política Social, revisada em 2000 e 2006 (revisada em 2000 e 2006). 
Naquele mesmo ano, os EUA se retiraram da OIT, retornando aos quadros 

somente em 1980.128 
Enquanto a política socioeconômica cambiava, com a crise do 

Estado-social e o advento neoliberal129, com a sucessão de eleições que 

                                                         
ontologia do ser social. Expressão desse movimento de razão crítica foi 

capitaneada na revolução de 1968, por intelectuais, estudantes e trabalhadores de 
diversas nações, em especial da França e dos EUA.   

127 RODGERS, Gerry et al., op. cit., p. 1;15. 
128 Ibid., p. 275. 
129 A década de 1980 foi turbulenta para a economia global. Começou com a crise 

do petróleo que desencadeou a estagnação e o aumento do desemprego nos países 

industrializados, bem como a angústia econômica em muitos países em 
desenvolvimento com a diminuição das exportações de commodities. Para os 

países industrializados, essa década marcou o fim definitivo da era do pleno 
emprego que prevaleceu durante os anos pós-guerra. O consenso social e político 

centrado no Estado de bem-estar social também começou a desmoronar com as 

vitórias eleitorais de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Apesar de que a 
maioria dos países continentais europeus não terem sido afetados rapidamente 

por essa mudança ideológica, sua influência começou a se espalhar rapidamente 

em outros lugares. A mesma posição se estendeu a todas as outras áreas da 
política econômica e social prevalecente e levou a programas de privatização, 

desregulamentação do mercado e erosão de estados de bem-estar financiados pela 
tributação progressiva. É importante notar que a mudança de regime no Reino 

Unido e nos EUA não era um fenômeno puramente político, mas estava ligada e 

alimentada por uma mudança paralela para a direita na disciplina da economia. O 
consenso keynesiano do pós-guerra começou a desmoronar diante do aumento da 

proeminência da economia neoclássica. No domínio da política macroeconômica, 

o fracasso das políticas tradicionais keynesianas para resolver o problema da 
estagnação deu credibilidade aos argumentos monetaristas e às noções de 

expectativas racionais e uma taxa natural de desemprego. Dentro desse quadro, o 
objetivo de manter um nível predeterminado de pleno emprego por meio da 

manipulação de políticas monetárias e fiscais foi uma séria ilusão. A política era 
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levou ao poder governos conservadores como Yasuhiro Nakasone no 

Japão, Margaret Thatcher no Reino Unido, Ronald Reagan nos EUA e 
Helmut Kohl na Alemanha Ocidental, capitaneando uma ruptura com a 

política dos anos 60 e 70, isto é, com a geração anterior de políticos 
seduzida pela economia dos neokeynesianos, uma contracultura de 
rejeição e crítica cresceu, com base econômico-filosófica em Adam 

Smith, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Milton Friedman, sendo que 
poucos eventos marcaram a atuação da OIT. Diante desse cenário, 
esperar-se-ia que esse câmbio na política socioeconômica desencadearia 

uma forte resposta da OIT, especialmente devido ao seu papel de 
liderança em questões de pleno emprego e de proteção social, ou seja, de 

fortalecimento de políticas públicas protetivas ao trabalho, bem como o 
seu mandato institucional com vistas a garantir a justiça social na 
economia global; entretanto, pouco se fez. Por outro lado, a doutrina que 

busca a liberdade do mercado sem amarras sociais começou sua ascensão, 
desafiando alguns dos principais pressupostos que guiaram e continuam 
guiando a OIT. Do ponto de vista do mercado livre, os benefícios 

econômicos e sociais das normas internacionais do trabalho e a 
regulamentação do mercado de trabalho que promoviam não eram as 

verdades evidentes como eram para a OIT. A posição, era e permanece 
sendo, de que a legislação laboral internacional representa possíveis 
distorções do mercado que poderiam reduzir a eficiência econômica e o 

crescimento.130 
Na década seguinte a OIT retoma o seu protagonismo com 

importantes marcos no campo da proteção ao labor, especialmente com a 

implantação de importantes programas socioeconômicos que ainda 
permanecem vigentes, e, até mesmo, declarações paradigmáticas que são 
utilizadas nos tratados comerciais e servem de parâmetro de legislação do 

trabalho entre países.131 Passados dois anos, ocorreu o lançamento do 
Programa Internacional da OIT para a Eliminação do Trabalho Infantil. 

                                                         
permitir que o nível de desemprego encontrasse sua taxa natural livre das 
intervenções da política macroeconômica, o que só poderia levar ao aumento da 

inflação. E a única maneira de reduzir a taxa de desemprego foi através das 

políticas do lado da oferta centradas no restabelecimento da flexibilidade aos 
mercados de trabalho que se tornaram seriamente distorcidos pelos efeitos 

combinados da legislação trabalhista protetora, do poder sindical excessivo e 

generosos benefícios sociais que destruíram o incentivo ao trabalho. 
130 RODGERS, Gerry et al., loc. cit. 
131 Esses instrumentos políticos e jurídicos da OIT são abordados no segundo 

capítulo da presente dissertação, sendo que no capítulo derradeiro se demonstra 

a utilização desses nos tratados comerciais, pincelando os seus efeitos. 
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Em 1994, foi criado o Grupo de Trabalho sobre as Dimensões Sociais da 

Liberalização do Comércio Internacional aberto aos 56 membros do 
Conselho de Administração, sendo renomeado, em 2000, como “Grupo 

de Trabalho sobre a Dimensão Social da Mundialização”.132 Tal 
instituição foi, com efeito, importante, eis que a criação do grupo 
proporcionou uma reação às pressões e à existência de tratados 

internacionais de comércio que adicionavam cláusulas trabalhistas133, 
como o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), 
iniciando as discussões acerca da inclusão das cláusulas no âmbito da 

OMC.134 
O ano de 1998 foi marcado pelo importante instrumento que baliza 

os padrões laborais e reacende a reafirmação, ante o cenário político-
econômico dos princípios e direitos fundamentais consagrados na 
Constituição da OIT e a Declaração de Filadélfia, vinculando o progresso 

social ao crescimento econômico, considerando a crescente 
interdependência econômica a nível global e a atenção dispensada aos 
problemas do desemprego, da migração e das pessoas com necessidades 

especiais, adotou a Declaração sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho.135 Tratou-se de um documento 

                                                         
132 RODGERS, Gerry et al., op. cit., p. 276.  
133 O terceiro capítulo disserta sobre a participação da sociedade civil, ou seja, de 

sindicatos e organizações não governamentais, pressionando os governos em via 
de assinar um tratado comercial a negociarem e disporem no texto normativo 

cláusulas trabalhistas que fazem referência aos instrumentos da OIT. 
134 THORSTENSEN, Vera. A OMC - Organização Mundial do Comércio e as 

negociações sobre comércio, meio ambiente e padrões sociais. Rev. bras. polít. 

Int. v. 41, n. 2. Brasília, 1998a. p. 29-58. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

73291998000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:29 jul. 2017.  
135 Assim consta na Declaração, em seu item 2 e 3: “2. Declara que todos os 

Membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um 

compromisso derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar, promover 
e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição, os princípios 

relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções, isto é: a) a 

liberdade sindical 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 ocupação. 3. Reconhece a obrigação da Organização de 
ajudar a seus Membros, em resposta às necessidades que tenham sido 

estabelecidas e expressadas, a alcançar esses objetivos fazendo pleno uso de seus 
recursos constitucionais, de funcionamento e orçamentários, incluída a 

mobilização de recursos e apoio externos, assim como estimulando a outras 
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paradigmático, eis que estabeleceu princípios elementares a todos os 

Estados-membros e implementou a necessidade de cooperação técnica e 
serviços de assessoramento. A Declaração também rechaçou o uso de 

normas do trabalho para fins protecionistas, devendo aquelas serem 
usadas para fins estabelecidos pela OIT. 

Com a virada para o século XXI, a OIT introduz o conceito de 

trabalho decente considerado naquele contexto um novo paradigma, pois 
o conceito convergiu com outros objetivos estratégicos da OIT, trazendo 
uma visão holística do trabalho.136 Em 2001 ocorreu o lançamento da 

                                                         
organizações internacionais com as quais a OIT tenha estabelecido relações, de 

conformidade com o artigo 12 de sua Constituição, a apoiar esses esforços: a) 
oferecendo cooperação técnica e serviços de assessoramento destinados a 

promover a ratificação e aplicação das convenções fundamentais; b) assistindo 

aos Membros que ainda não estão em condições de ratificar todas ou algumas 
dessas convenções em seus esforços por respeitar, promover e tornar realidade os 

princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções; 
e c) ajudando aos Membros em seus esforços por criar um meio ambiente 

favorável de desenvolvimento econômico e social”. ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO. Declaração da OIT sobre os Princípios 

e Direitos Fundamentais no Trabalho. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portugues

e.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
136 Segundo a OIT, promotora das Normas Internacionais do Trabalho: “O trabalho 

decente resume as aspirações das pessoas em suas vidas enquanto trabalhadores. 
Envolve oportunidades para o trabalho que é produtivo e oferece uma renda justa, 

segurança no local de trabalho e proteção social para as famílias, melhores 

perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade para as 
pessoas expressarem suas preocupações, organizar e participar das decisões que 

afetam suas vidas e igualdade de oportunidades e tratamento para todas as 

mulheres e homens”. Ela envolve pontos de convergência dos quatros objetivos 
estratégicos da OIT que são ponderados no segundo capítulo. Aliás, a importância 

dessa agenda do trabalho decente da OIT, tornou-se um objetivo universal e foi 
incluída nas principais declarações de direitos humanos, resoluções da ONU e 

documentos finais de conferências, incluindo o Artigo 23 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, documento paradigmático de 1948; a Cúpula 
Mundial para o Desenvolvimento Social, de 1995;o World Summit, de 2005, que 

sucedeu a Declaração do Milênio da ONU; o Segmento de Alto Nível do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, de 2006; a Segunda Década 
das Nações Unidas para a Erradicação da Pobreza, de 2008-2017; a Conferência 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, de 2011; e a Agenda 2030 da ONU para o 
Desenvolvimento Sustentável, de 2015.ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO. Decent work. Disponível em: 
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Campanha Global sobre Segurança Social e Cobertura para todo o Fórum 

Mundial de Emprego e lançamento da Agenda Global de Emprego. Três 
anos mais tarde, a Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da 

Globalização apresenta seu relatório final que concluiu por uma 
globalização justa e inclusiva que criará mais oportunidades. A Agenda 
de Trabalho Decente, em 2005, foi aprovada pela Cúpula Mundial das 

Nações Unidas. 
 

1.1.3 As atribuições, estrutura organizacional e o tripartismo 

 

A OIT é considerada uma pessoa jurídica de direito público 

internacional, de caráter permanente e integrada à estrutura da 
Organização das Nações Unidas.137 Trata-se de uma instituição inovadora 
no plano multilateral, especializada na temática do trabalho, constituída 

por uma estrutura tripartite, conforme o art. 3º138 de sua Constituição, 
sendo formada por representantes de governos e de organizações de 
empregadores e de trabalhadores139.  

Assim, a OIT é a única instituição intergovernamental hodierna na 
qual não só os representantes dos governos têm o poder de voto, mas 

representantes dos trabalhadores e empregadores também possuem a 
mesma voz na tomada de decisões. Tal entendimento reconhece que tanto 
os trabalhadores e os empregadores compartilham interesses na seara 

global, transcendendo-se as fronteiras nacionais.140 
Dentre as funções da OIT, destaca-se a de prestar assistência 

técnica aos Estados-membros nos seguintes campos: a) treinamento e 

reabilitação vocacionais; b) política de emprego; c) administração do 
trabalho; d) legislação trabalhista e relações industriais; e) condições de 
trabalho; f) política de desenvolvimento; g) cooperativas; h) seguridade 

                                                         
<http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm>. Acesso em: 

24 jul. 2017. 
137 SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, op. cit., p. 18-19. 
138 Assim consta no art. 3º, da Constituição da OIT: “1. A Conferência geral dos 

representantes dos Estados-Membros realizará sessões sempre que for necessário, 
e, pelo menos, uma vez por ano. Será composta de quatro representantes de cada 

um dos Membros, dos quais dois serão Delegados do Governo e os outros dois 

representarão, respectivamente, os empregados e empregadores.” 
139 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. História. 

Disponível em: <http://www.oit.org.br/content/hist%C3%B3ria>. Acesso em 25 
jul. 2017. 

140 RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 13. 
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social; i) estatística em matéria trabalhista; j) segurança e saúde no 

trabalho.141 
A OIT, que tem sua sede em Genebra, na Suíça, possui três 

organismos centrais: A Assembleia Geral que se reúne na Conferência 
Internacional do Trabalho142, constituída por seu sistema tripartite; o 
Conselho de Administração143 que é seu órgão executivo, também 

formado por representantes de governos, empregadores e trabalhadores; 
e a Secretaria Internacional do Trabalho144, na forma de uma secretaria 
permanente.  

                                                         
141 SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, op. cit., p. 27. 
142 A Conferência Internacional do Trabalho se reúne anualmente com a 

participação de delegados de todos os países membros da OIT. Cada delegação é 
composta por dois integrantes que representam o governo, um integrante que 

representa os trabalhadores e outro que atua em nome dos empregadores, todos 

podendo estar assistidos por assistente técnicos. Todos os delegados possuem 
direito a voto, independentemente do voto dado pelos outros membros de sua 

delegação. A Conferência tem as seguintes atribuições: adotar normas 
internacionais do trabalho e supervisiona a sua implementação; ser o fórum de 

discussão sobre os temas do trabalho entre nações; aprovar resoluções que 

constituem princípios orientadores da OIT; aprovar o programa da OIT e votar o 
orçamento da instituição; ratificar o aceite ou a recusa de um novo Estado 

membro. BEAUDONNET, Xavier. Droit international du travail et droit 

interne: Manuel de formation pour juges, juriste et professeurs de droit. Turin: 
Centre Internationale de Formation de l’OIT, 2011. p. 8. 

143 Composto por membros representantes dos governos, e, de forma paritária, 
representantes dos empregadores e trabalhadores, o Conselho de Administração 

se reúne três vezes ao ano para decidir a política da OIT, em que pese a agenda 

da Conferência anual, definir o programa e orçamento que será submetido à 
apreciação da Assembleia, bem como elege o Diretor Geral da OIT e dirige as 

atividades da mesma. O Conselho também supervisiona a implementação das 

normas. Ibid., p. 9. 
144 A Secretaria Internacional do Trabalho é composta pelo escritório em Genebra 

e por escritórios de campo nos países membros, mantendo assim contato direto 
com agências governamentais, sindicatos, empregadores e trabalhadores. A 

Secretaria é um órgão permanente da OIT cujas atividades principais 

compreendem a preparação dos documentos e relatórios, contando com um centro 
de pesquisas, publicando periódicos relacionados ao trabalho, materiais esses 

necessários à Conferência e reuniões para a tomada de decisões, como também 

gerencia os programas de cooperação técnica, além de apoiar as atividades de 
criação de normas. A Secretaria conta com 1.700 funcionários e gerencia um 

orçamento anual de cerca de 320 milhões de dólares. Composto por 
departamentos técnicos que realizam pesquisas e fornecem conhecimentos sobre 

os principais problemas com os quais a OIT se debruça. Pouco mais de metade 
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Outra característica peculiar da OIT, em relação a outras 

organizações intergovernamentais, é o sistema de tripartismo, previsto no 
Artigo 3º da Constituição da OIT145, ou seja, a participação dos 

representantes governamentais, das organizações de trabalhadores e das 
organizações de empregadores. Em tal sistema, a nível internacional, 
desde sua gênese146, governos não têm o poder de voto exclusivo na 

definição de normas e políticas, de modo que, trabalhadores e 
empregadores têm voz igualitária com os governos nos processos de 
tomada de decisão.  

Esta forma de governança atribui limites ao conceito de direito 
exclusivo dos Estados como tomadores de decisão em organizações 

intergovernamentais e permite que trabalhadores e empregadores 
compartilhem interesses a nível mundial, fomentando o diálogo que 
ultrapassa as fronteiras nacionais. A adoção do tripartismo reconhece a 

importância das organizações internacionais e que o tema do trabalho e 
das políticas sociais transcende barreiras nacionais, traduzindo para a 

                                                         
dos funcionários estão em Genebra, e o restante em cerca de 50 escritórios 
regionais em todo o mundo, comprometidos em grande parte na resposta às 

demandas dos membros das regiões em questão. Ibid., p. 10. 
145 "Artigo 3 1. A Conferência geral dos representantes dos Estados-Membros 

realizará sessões sempre que for necessário, e, pelo menos, uma vez por ano. Será 

composta de quatro representantes de cada um dos Membros, dos quais dois serão 
Delegados do Governo e os outros dois representarão, respectivamente, os 

empregados e empregadores". ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 1946, op. cit. 
146 Süssekind relembra que a ação sindical anterior a fundação da OIT, e até 

mesmo, a ação capitaneada pelos industriais Owen e Legrand, foram 

fundamentais para a implementação de um sistema de tripartismo, especialmente 
a militância sindical empreendida pelos sindicatos e o seu protagonismo na 

Conferência de Paz, com a aprovação da estrutura tripartida aprovada durante o 
conclave de Versalhes. "E, na construção desse organismo instituído, não seria 

possível esquecer as campanhas desenvolvidas por empregadores, como Owen e 

Legrand, visando a internacionalização das normas de proteção ao trabalho. 
Aliás, as próprias centrais sindicais de trabalhadores defenderam a participação 

dos empregadores na tarefa que começaria a concretizar-se. No crepúsculo da 

Segunda Guerra Mundial, a Declaração de Filadélfia (1944) [...] consagrou 
expressamente o princípio do tripartismo (art. 1, alínea d), que constituiu um dos 

característicos marcantes da OIT e lhe dá um caráter que a distingue dos demais 
organismos internacionais que hoje integram o sistema das Nações Unidas. 

SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, op. cit., p. 148. 
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esfera internacional um meio de resolver o conflito capital-trabalho por 

meio da negociação e não do confronto.147 
O tripartismo se fundamenta na colaboração entre interesses 

estruturados, ao invés do protagonismo de atores individuais. A 
participação nas deliberações da OIT de delegados representando 
diretamente os interesses dos trabalhadores e dos empregadores 

acrescenta uma conexão com a realidade econômica. Entre outros 
princípios da instituição, a liberdade de escolha e a liberdade de 
associação, coloca a OIT, em algumas oportunidades, em conflito com 

seus membros. 
Países tentaram institucionalizar a organização de trabalhadores e 

empregadores a nível nacional de forma a restringir a liberdade de escolha 
e a orientação política dessas organizações.148 No entanto, o tripartismo, 
vindicado pela OIT, pressupõe a independência real de seus constituintes, 

representantes dos trabalhadores e empregadores, em relação aos 
representantes governamentais. Essa foi a razão pela qual a OIT lutou 
com as implicações do comunismo149 e do fascismo150, especialmente o 

controle centralizado exercido sobre os movimentos dos trabalhadores e 
empregadores em seus países.151 

 

                                                         
147 RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 13. 
148 O Brasil, por exemplo, não ratificou a Convenção nº 87 da OIT sobre a liberdade 

sindical com convenção fundamental da OIT, embora tenha participado da XXXI 

Sessão da Conferência Geral dos Membros da OIT, em 1948, e votado de forma 
favorável. Entre os argumentos contrários à ratificação: a) incompatibilidade 

entre o conceito de liberdade sindical estabelecido pela Convenção nº 87; b) 

incompatibilidade entre a liberdade sindical assegurada pela Convenção nº 87 da 
OIT e a cobrança de contribuição sindical compulsória, mas que restou com a Lei 

13.467/2017 revogada do ordenamento jurídico brasileiro. Cf. SALIM, Adib 

Pereira Netto. A liberdade sindical a partir da Constituição Federal de 1988 

e sua relação com a Convenção N° 87 da OIT. 2001. xi, 217 f. Dissertação 

(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências 
Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. 

149 De forma extremamente objetiva, podemos definir o comunismo como 

"doutrina que defende a abolição da propriedade privada dos meios de produção 
e o fim das classes sociais, propondo a distribuição igualitária dos bens 

produzidos pela sociedade por meio da propriedade privada”. Na proposta 

marxista, não haveria Estado. CARMO, Paulo Sérgio do, op. cit., p. 136.  
150 “Sistema político nacionalista de partido único, antiliberal, antidemocrático e 

anticomunista, liderado por Benito Mussolini, entre 1883 e 1945. Defendia a ação 
do Estado como principal dirigente da economia nacional”. Ibid., p. 137. 

151 RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 16-17. 
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1.1.4 O sistema de produção de normas e de controle 

 
Desde a fundação da OIT152, as normas internacionais do trabalho 

perduram e são o seu principal instrumento, concomitantemente com a 
abordagem tripartite, representando a vantagem comparativa do 
compromisso da organização com a defesa de melhores condições de 

trabalho. A produção normativa reforça o papel-chave de formação de um 
direito internacional do trabalho, máxime com a progressiva aproximação 
dos povos e integração de mercados, conquanto o vasto arcabouço 

produzido, entre convenções e recomendações, capitaneadas pela OIT. A 
atividade de definição de normas da OIT não é estática, adaptando-se às 

circunstâncias socioeconômicas, no entanto, sem perder de vista os 
princípios de justiça-social e do não-retrocesso, mantendo a sua 
pertinência enquanto agenda de trabalho decente e de respeito aos 

princípios e direitos fundamentais do trabalho.153 
A vocação monotemática da OIT, salvo algumas exceções154, ao 

regular as relações de trabalho, discutindo e elaborando tratados que 

devem ser observados e cumpridos pelos Estados-membros, faz com que 
tal instituição seja ela própria uma fonte formal de direito internacional, 

no caso, fonte de direito internacional do trabalho. E, como elucida 
Crivelli, a constituição do Direito Internacional do Trabalho, como ramo 
específico do direito internacional fora concomitante com o próprio 

processo de constituição normativa que fulminou na criação do Direito do 
Trabalho.155 As temáticas são amplamente debatidas e, em razão das 

                                                         
152 Meireles expõe que discorre que "ainda que nos últimos anos a produção 

normativa da OIT tenha sido por demais reduzida, concentrando-se a 
Organização em dar efetividade ao arcabouço normativo já existente – e, para 

isso, enfocando em atividades de suporte técnico e fomente à empregabilidade - 

, o sistema de produção de normas da OIT continua sendo a pedra angular em sua 
atuação. Por meios de normas internacionais do trabalho, a OIT exerce um 

destacado papel como fonte formal de direito internacional por formular e adotar 
tratados e atos normativos que têm força obrigatória entre os Estados-membros". 

MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 176.  
153 BEAUDONNET, Xavier, op. cit., p. 1. 
154 A OIT tem convenções que se ocupam da situação de populações indígenas, 

assegurando-lhes a autodeterminação cultural. É o caso das Convenções 107 e 

169. 
155 Nesse passo, recordar-se que o aparecimento das normas laborais provocou uma 

reação contrária, no temor das consequências que a adoção traria no custo da 
produção e na perda de competitividade internacional. Nesse sentido, Criveli 

relembra que “ao se adotar uma legislação protetiva, poder-se-ia colocar o país 
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diferenças entre países, há uma extensa discussão com a inclusão de 

atores locais ou regionais e do corpo técnico da OIT, que fornece dados 
com a apresentação de relatórios, bem como a possibilidade de 

chamamento para a manifestação de todas as partes envolvidas, a colheita 
de posicionamentos políticos. Como se tratam de normas universais, os 
instrumentos normativos da OIT são genéricos, ante as diferentes 

características de cada país, com culturas, legislação, economia, 
desenvolvimento industrial, condições climáticas, entre outros 
elementos.156 

O sistema normativo da OIT produz157 recomendações e 
convenções, mas somente após serem ratificadas pelo respectivo Estado-

membro passam a fazer parte do seu ordenamento jurídico doméstico.158 
Portanto, as convenções são regidas pelo direito internacional, e estão 
sujeitas à ratificação, sendo que esse processo de integração depende da 

tradição ou do sistema jurídico de cada Estado-membro. As 
recomendações são instrumentos não vinculativos, com vistas a orientar 
os Estados-membros, não sendo passíveis de ratificação.159 

Logo, as Convenções da OIT são consideradas tratados 
internacionais e, como tal, quando aprovados pela Conferência, ficam 

                                                         
em condições relativas de competição desvantajosas – em função do aumento do 

custo que poderia acarretar a força de trabalho como fator de produção. Estes 

motivos, associados, evidentemente, às pressões sociais emergentes, levaram à 
necessidade de criação de mecanismos internacionais de regulação que 

uniformizassem o tratamento da matéria, retirando este fator da concorrência 
capitalista. Portanto, colocou-se a necessidade da regulação das relações de 

trabalho no âmbito internacional, simultaneamente ao momento de sua criação 

no âmbito nacional, particularmente no que se refere aos países europeus 
ocidentais – Inglaterra, França e Suíça –, onde primeiro surgiram legislações 

trabalhistas nacionais”. CRIVELLI, Ericson, op. cit., p.71. 
156 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 182. 
157 "No que concerne à produção de normas da OIT, é interessante observar a 

efetiva participação dos três entes componentes do tripartismo – Estados, 
trabalhadores, empregadores – por meio de seus representantes, tendo por 

metodologia o diálogo social. O diálogo entre essas partes deve ocorrer em todas 

as fases do longo trâmite, desde a iniciação do processo, com a intensificação de 
um problema, até a votação do texto pela Conferência Internacional do Trabalho. 

Chama a atenção o fato de o processo envolver todos os três órgãos componentes 

da OIT, Conferência Internacional do Trabalho, Conselho de Administração e 
Escritório Internacional do trabalho, respeitando o tripartismo". MEREILES, 

Gustavo Fernandes, op. cit., p. 179. 
158 Ibid., p. 72. 
159 Ibid., p. 74. 
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disponíveis à ratificação, em conformidade com os artigos 19 e 20 da 

Constituição da OIT.160 Com a ratificação, devem os Estados tomar as 

                                                         
160 Cumpre transcrever em parte os artigos 19 e 20 da Constituição da OIT para o 

deslinde: “Artigo 19 1. Se a Conferência pronunciar-se pela aceitação de 

propostas relativas a um assunto na sua ordem do dia, deverá decidir se essas 
propostas tomarão a forma: a) de uma convenção internacional; b) de uma 

recomendação, quando o assunto tratado, ou um de seus aspectos não permitir a 

adoção imediata de uma convenção. 2. Em ambos os casos, para que uma 
convenção ou uma recomendação seja aceita em votação final pela Conferência, 

são necessários dois terços dos votos presentes. 3. A Conferência deverá, ao 

elaborar uma convenção ou uma recomendação de aplicação geral, levar em conta 
os países que se distinguem pelo clima, pelo desenvolvimento incompleto da 

organização industrial ou por outras circunstâncias especiais relativas à indústria, 
e deverá sugerir as modificações que correspondem, a seu ver, às condições 

particulares desses países. (...) 5. Tratando-se de uma convenção: a) será dado a 

todos os Estados-Membros conhecimento da convenção para fins de ratificação; 
b) cada um dos Estados-Membros compromete-se a submeter, dentro do prazo de 

um ano, a partir do encerramento da sessão da Conferência (ou, quando, em razão 
de circunstâncias excepcionais, tal não for possível, logo que o seja, sem nunca 

exceder o prazo de 18 meses após o referido encerramento), a convenção à 

autoridade ou autoridades em cuja competência entre a matéria, a fim de que estas 
a transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza; c) os Estados-

Membros darão conhecimento ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho das medidas tomadas, em virtude do presente artigo, para submeter a 
convenção à autoridade ou autoridades competentes, comunicando-lhe, também, 

todas as informações sobre as mesmas autoridades e sobre as decisões que estas 
houverem tomado; d) o Estado-Membro que tiver obtido o consentimento da 

autoridade, ou autoridades competentes, comunicará ao Diretor-Geral a 

ratificação formal da convenção e tomará as medidas necessárias para efetivar as 
disposições da dita convenção; e) quando a autoridade competente não der seu 

assentimento a uma convenção, nenhuma obrigação terá o Estado-Membro a não 

ser a de informar o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho -- nas 
épocas que o Conselho de Administração julgar convenientes -- sobre a sua 

legislação e prática observada relativamente ao assunto de que trata a convenção. 
Deverá, também, precisar nestas informações até que ponto aplicou, ou pretende 

aplicar, dispositivos da convenção, por intermédio de leis, por meios 

administrativos, por força de contratos coletivos, ou, ainda, por qualquer outro 
processo, expondo, outrossim, as dificuldades que impedem ou retardam a 

ratificação da convenção. [...] Artigo 20 Qualquer convenção assim ratificada 

será comunicada pelo Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro, de acordo com o art. 

102 da Carta das Nações Unidas, obrigando apenas os Estados-Membros que a 
tiverem ratificado”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 

1946, op. cit. 
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medidas necessárias para implementação e respeito ao conteúdo 

normativo. Sob a ótica da Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito 
dos Tratados, com base nos artigos 26161 e 27162, extrai-se a vinculação 

do Estado ratificador à norma internacional, ou seja, obriga a parte, no 
seu cumprimento, mesmo se houver disposição contrária constante em 
direito interno.163 

No Brasil, por ser um sistema cujo método de adoção pode ser 
classificado como dualista164, a ratificação se dá por meio de ato do 
Presidente da República, precedida da promulgação pelo Congresso 

Nacional, em conformidade com os artigos 49, I, e 84, VIII, da 

                                                         
161 Assim está disposto na Convenção: “PARTE III Observância, Aplicação e 

Interpretação de Tratados SEÇÃO 1 - OBSERVÂNCIA DE TRATADOS 
ARTIGO 26 Pacta sunt servanda Todo tratado em vigor obriga as partes e deve 

ser cumprido por elas de boa-fé”. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos 

tratados. São Paulo: R. dos Tribunais, 2011. p. 448. 
162 “ARTIGO 27 Direito interno dos Estados, regras das organizações 

internacionais e observância dos tratados 1. Um Estado-parte de um tratado não 
pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 

inadimplemento de um tratado. 2. Uma organização internacional parte de um 

tratado não pode invocar as regras da organização para justificar o 
inadimplemento de um tratado. 3. As regras dos parágrafos precedentes não 

prejudicam o artigo 46”. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, loc. cit. 
163 "Nesse aspecto, é de se ressaltar que as normas produzidas na OIT imprimem 

muitas vezes um posicionamento de avant-guarde em relação a inúmeras 

matérias do ramo juslaboral. Elas convivem com o objetivo de criar um 
ordenamento factivelmente aplicável, mas que assegure um mínimo de proteção 

aos trabalhadores. Ademais, por ser norma de âmbito internacional, tem caráter 

muito mais genérico do que leis internacionais, uma vez que as realidades 
específicas de cada Estado determinarão aplicações por vezes distintas na forma, 

ainda que possam guardar os mesmos fundamentos". MEIRELES, Gustavo 

Fernandes, op. cit., p. 176. 
164 O dualismo é a divisão em duas ordens jurídicas independentes que submetem 

o Estado, tendo um direito interno e externo, este último de ordem internacional. 
Na obra a Teoria Pura do Direito de Kelsen, propôs-se a existência de uma só 

ordem jurídica válida, sendo que a interna estaria subordinada ao ordenamento 

jurídico internacional, assim defendia sob esse prisma o monismo, uma única 
ordem jurídica hierarquizada. Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. 

São Paulo: M. Fontes, 2006. p. 155. Kant, na obra A paz perpétua, tratou da 

harmonia entre as leis nacionais de cada nação. Reconheceu o filósofo alemão a 
existência de diversas ordens jurídicas, porém entendeu que a dignidade humana 

deveria ser considerada como imperativo categórico em todos os ordenamentos 
jurídicos. Cf. KANT, Immanuel, 1724-1804. A paz perpetua. Porto Alegre; 

L&PM Pocket, 2008.   
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nada obstante, 

as convenções ratificadas consideradas de direitos humanos podem ainda 
ter status de norma constitucional, desde que aprovadas na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal com 3/5 dos votos, à luz da Emenda 
Constitucional nº 45.165 

O sistema de controle de normas da OIT166 tem mecanismos 

distintos em comparação com as demais organizações internacionais. 
Após o processo de ratificação e integração das Convenções, os Estados-
membros ficam incumbidos de prestar contas a um comitê de peritos da 

OIT, sendo que os representantes dos trabalhadores e empregados têm o 
direito de receber tais informações, ou seja, os signatários obrigam-se a 

apresentar periodicamente um relatório acerca das medidas tomadas em 
prol da implementação. As ONGs também exercem um papel estatutário 
na supervisão das obrigações assumidas pelos Estados-membros.167 

Os mecanismos de reclamações168, previstos nos artigos 24 e 25 da 
Constituição da OIT, visam oportunizar às organizações que representam 
os trabalhadores ou empregadores a possibilidade de denunciar o 

descumprimento de alguma convenção ratificada por Estado-membro. A 
queixa, outro procedimento contencioso e de controle da OIT, tem sua 

previsão nos artigos 26 e 34 da Constituição da OIT, podendo a denúncia 
ser formalizada por um Estado-membro, pelo Conselho de Administração 
da OIT ou um por delegado da conferência.169 

Acerca das ações em prol do cumprimento das normas 
internacionais do trabalho e solucionar os litígios e discórdias em relação 
à observância de normas, a OIT aposta em diferentes meios de ação, com 

procedimentos regulares no tocante a queixas e na produção de relatórios 
e pareceres. A avaliação e fiscalização são feitas de forma conjunta, com 
base no sistema do tripartismo, reunindo os representantes dos Estados-

membros, representantes dos empregadores e dos trabalhadores. Tais 
atividades têm por objetivo verificar o cumprimento das normas.170 

 

                                                         
165 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, op. cit, p. 74-75. 
166 O sistema de controle de normas da OIT é dotado dos seguintes órgãos: 

Comissão de Peritos para Aplicação de Convenções e Recomendações; Comissão 
de Aplicação de Normas da Conferência; Comissão de Liberdade Sindical; e 

Comissão de Inquérito. 
167 RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 22-23. 
168 Via procedimental considerada como contenciosa ou sistema de controle 

provocado. MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 195. 
169 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 86. 
170 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1946, op. cit. 
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1.2 REFLEXÕES SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL: A 

PRIMAZIA DAS RELAÇÕES ECONÔMICAS 
 

Como exposto nas laudas anteriores, a construção de um controle 
social das relações de produção capitalista deve acompanhar o ritmo 
acelerado de expansão que não se limitam a fronteiras nacionais, razão 

que leva a legislação do trabalho internacionalizar-se. No entanto, as 
relações econômicas, ocupadas com a instrumentalização da razão de 
forma a perseguir o retorno ótimo segundo a alocação de recursos 

escassos, dentre esses a força de trabalho assalariada, não se permitiu 
frear-se por preocupações alheias à reprodução do capital. 

 
1.2.1 O aporte teórico  

 

Destacados teóricos que fundamentam o direito internacional171 
abordaram o comércio internacional e sua regulação como uma saída para 

                                                         
171 Dá-se destaque a obra de Georges Scelle, Précis de droit des gens - Principes 

et systématique, que propôs a construção de uma teoria completa do Direito 

Internacional. Assim como Leon Duguit, elaborou-se um contraponto teórico às 
doutrinas clássicas, com ênfase na sociologia. O jurista francês entende que a 

necessidade do comércio entre os homens é o que fez engendrar a primeira norma 

importante de direito internacional. A norma advém das relações internacionais, 
dos fatos sociais e deriva da necessidade de garantir as relações, limitar as 

arbitrariedades, tudo com fundamento no princípio elementar da solidariedade, 
princípio esse apontado por Émile Durkheim. Portanto, a norma internacional 

visa manutenção do equilíbrio intersocial e a paz entre os homens. A essência e 

presença de uma norma internacional, dessa forma, presumem-se não no ânimo 
do ente Estado, mas na consciência jurídica internacional dos indivíduos 

pertencentes a grupos intersociais que mantêm relações. Mais precisamente, em 

seus primórdios, o direito internacional encontrava-se voltado ao estabelecimento 
da paz nos períodos entre guerras e possuía um caráter fortemente religioso. Com 

o progressivo desenvolvimento do comércio, o regramento das trocas mercantis 
incorporou-se às práticas jurídicas internacionais, havendo uma laicização. Todas 

essas sociedades compostas, todas essas coletividades intersociais têm suas 

próprias normas jurídicas, mas como fim de assegurar a manutenção e o 
desenvolvimento da solidariedade, que serve de base, segundo o jurista francês. 

A necessidade do comércio é o alicerce para a primeira norma significativa de 

Direito internacional: pacta sunt servanda. O direito internacional teria 
nascimento assim, ele saíra da existência de relações sociais e da dinâmica no 

interior de um grupo formado por comerciantes egípcios e mercantes sírios. O 
direito internacional se desenvolveu partir das noções de solidariedade e direito 

objetivo e da consequente relativização do papel do Estado, o direito 
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a paz entre os povos. Para compreensão, traz-se um aporte histórico-

teórico, datando eventos e obras consideradas importantes, de base 
jurídica, econômica, filosófica e política que fundamentam a ideia de um 

sistema jurídico de comércio entre os povos: primeiramente, a publicação 
da obra Il Principe172, de Nicolau Maquiavel, como o marco inicial da era 
moderna e do pragmatismo moral e do realismo político. Em 1625, a 

publicação da obra De Jure Belli ac Pacis173, de Hugo Grotius, sendo 
considerado o primeiro texto sobre direito internacional e que identificava 
a existência de uma ordem superior que condizia com a expressão do 

direito justo, uma razão universal e imutável da natureza, assim sendo, 
um direito justo comum para todos os povos, obra oportuna para o período 

de expansão marítima do século XV e XVI, indicando mais uma vez a 
supremacia dos movimentos econômicos.  

Em 1648, surge a Paz de Vestefália174 que põe fim à Guerra dos 

Trinta Anos, apresentando a concepção de que o Estado é uma entidade 
que possui soberania, completamente independente e juridicamente igual 
aos demais, ou seja, iniciou-se uma nova ordem de padrões internacionais 

baseada na ficção jurídica da coexistência de Estados soberanos, 
relacionando-se todos entre si, cujo suporte teórico-filosófico se encontra 

na segunda parte da obra Leviathan or The Matter, Forme and Power of 

                                                         
internacional se fundamenta nas relações entre os indivíduos. O método, de viés 
sociológico, consiste em analisar as diferentes forças sociais cujas ações e reações 

dão ensejo ao fenômeno jurídico. Cf. SCELLES, Georges. Précis de droit des 

gens: Principes et Systématique. Paris: Recueil Sirey, 1934.  
172 Cf. MACHIAVELLI, Niccolò. O príncipe. 3.ed. São Paulo: Icone, 2006. 
173 Cf. GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. 2. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2005. 

Grotius ou Grócio teve papel pioneiro na elaboração de um direito internacional 

laicizado, com viés filosófico no direito natural, tratando de relevantes questões 

jurídicas no seu contexto europeu, como o problema da legitimidade da guerra, o 
livre acesso aos mares, o direito de rebelião contra o soberano. 

174Trata-se de uma sequência de tratados, como o Tratado Hispano-Holandês, o 
Tratado de Osnabrück, o Tratado de Münster e o Tratado dos Pirinéus, que 

puseram fim à Guerra de Trinta Anos (1618 a 1648), reconheceram as Províncias 

Unidas e a Confederação Suíça, e representaram um momento importante no 
processo de consolidação do monopólio do Estado, especialmente como fundador 

da sociedade internacional europeia, formalizando-se a soberania absoluta do 

Estado no cenário internacional e preparando as bases do direito internacional, 
com vistas a regular as relações entre Estados separados e soberanos, bem como 

o ideal de que a paz derivaria de um equilíbrio de poder. BOBBIO, Norberto, op. 
cit., p. 1090; ROMANO, Roberto. A Paz de Westfália (1648). In: MAGNOLI, 

Demétrio. História da paz. São Paulo: Editora Contexto, 2008. p. 70-75.  
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a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil175 de Thomas Hobbes. O 

modelo hobbesiano preparou a noção de direito para a formação do 
Estado Moderno e servindo de paradigma para a coexistência desses 

Estados numa sociedade internacional.176Em 1748, a obra De l'esprit des 
lois177 de Montesquieu defende a natureza pacífica do comércio, 
atribuindo o termo doux commerce, dedicando o Livro Vigésimo Primeiro 

e Vigésimo Segundo ao tema. Em 1758, Emer de Vattel com a obra Droit 
des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux 
affaires des nations et des souverains178 constituiu a primeira ruptura com 

o jusnaturalismo, conduzindo o direito internacional a um positivismo 
jurídico e uma evidente intenção de conduzir o direito internacional para 

uma lógica contratualista, independente da forma do Estado.  
No ano de 1776, Adam Smith apresenta argumentos sobre os 

benefícios econômicos do livre comércio. O economista escocês traçou a 

relação entre divisão do trabalho e comércio livre, destacando que a 
produtividade levaria à divisão do trabalho, a divisão do trabalho seria 
limitada pelo tamanho do mercado, que, por sua vez, o tamanho do 

mercado seria tributário da liberdade de comerciar (ou livre comércio), e 
o livre comércio, por conta do tamanho do mercado, levaria a uma maior 

demanda, o que levaria a maior divisão do trabalho, por conta da 
necessidade de eficiência, e, por fim, à produtividade e prosperidade.179 

David Hume demonstrou que a circulação de capital internacional 

acabou sendo equilibrada pelo preço dos produtos em referência à reserva 
de cada nação. Logo, um país com pouco ouro estava mais suscetível a 
exportar, em virtude da baixa dos preços, o que significava entrada de 

divisas e uma balança comercial positiva.180 O que, claro, na medida em 
que isso fora progressivo, os preços também aumentariam, sendo, então, 
suscetível a mais importação, e, assim, o ciclo seguiria. As constatações 

de Hume demonstram a importância da economia política, justamente 

                                                         
175 Cf. HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado 

eclesiástico e civil. 3. ed. São Paulo: Icone, 2008. Capítulos XVII e XVIII. 
176 Muito desse suporte de laicização e estatização decorreu da perspectiva da 

Reforma Luterana. 
177 Cf. MONTESQUIEU, Charles de Secondat baron de. O espirito das leis. 3. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
178 Cf. VATTEL, Emmerich de. O direito das gentes ou princípios da lei natural 

aplicados à condução e aos negócios das nações e dos governantes. Ijui: 
UNIJUÍ, 2008. 

179 Cf. SMITH, Adam. A riqueza das nações. 2. ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2010. 

180 Cf. HUME, David. Hume. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Os pensadores). 
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pela interdependência que o progresso de um tem com o outro. Vale frisar 

que o pensamento de Smith combatia a perspectiva fisiocrata, de que a 
riqueza se concentrava na propriedade de terras, e, Hume, em arremate, 

apontou que a visão mercantilista de medidas protecionistas ia na 
contramão de um movimento de equilíbrio natural da circulação do ouro 
e da prata, pois, quanto mais riqueza uma nação detinha, mais sujeita à 

importação ela estaria, haja vista o aumento do preço de seus produtos. 
Em 1795, a obra Zum Ewigen Frieden181, de Immanuel Kant, apela 

para o republicanismo e para organizações internacionais no intuito de 

promover a união pacífica entre nações. Kant estava permeado por uma 
época de crescente secularismo e racionalização. O Estado moderno já 

gozava de protagonismo e era a figura central das relações internacionais. 
O filósofo então concebe o Estado como uma unidade autônoma e com 
independência, ou seja, soberana, mas que poderia levar a uma ameaça 

aos demais.  
Propôs que as relações comerciais fossem pautadas pela 

racionalidade, liberdade e no interesse recíproco, o que levaria a uma 

relação eminentemente pacífica. Assim sendo, entendia o “espírito do 
comércio que não pode coexistir com a guerra”. Não se pode deixar de 

reconhecer que Kant aposta numa leitura das possibilidades humanas pelo 
uso da razão, sendo que o seu eixo principal é o direito.182 

Em 1815, no Congresso de Viena ocorre a primeira tentativa de se 

estabelecer um sistema de paz baseado no direito internacional e a 
fundação da Commission centrale pour la navigation du Rhin183, a 
primeira organização comercial internacional. Nas décadas seguintes 

sucede quase um século sem grandes conflitos entre as grandes potências, 
concomitante a uma expansão e prosperidade comercial, com o aumento 
da produção e da população.184 

                                                         
181 Cf. KANT, Immanuel, passim. 
182 O projeto kantiano, numa ordem de direito público entre os estados, pode ser 

decalcado da obra: "Se existe um dever e ao mesmo tempo uma esperança 
fundada de tomar efetivo o estado de um direito público, ainda que apenas numa 

aproximação que progride até o infinito, então a paz perpétua, que se segue aos 

até agora falsamente chamados tratados de paz (na realidade, armistícios), não é 
uma ideia vazia, mas uma tarefa que, pouco a pouco resolvida, se aproxima 

constantemente do seu fim". Ibid., p. 171. 
183 Comissão central para a navegação do Reno. 
184 "O século XIX produziu um fenômeno sem precedentes nos anais da civilização 

ocidental, a saber, uma paz que durou cem anos – 1815- 1914. Além da Guerra 
da Crimeia – um acontecimento mais ou menos colonial – A Inglaterra, a França. 

A Prússia, a Áustria, a Itália e a Rússia estiveram em guerra uns com os outros 



90 

 

David Ricardo publicou a obra On the Principles of Political 

Economy and Taxation185, em 1817, no qual desenvolveu a teoria da 
vantagem comparativa, fornecendo uma lógica universal para o livre 

comércio. Em 1899 e 1907 acontecem as Convenções de Haia, 
estabelecendo a Convenção para a Solução Pacífica de Conflitos 
Internacionais e a Corte Permanente de Arbitragem. Em 1919, duas 

importantes organizações são criadas, a Liga das Nações e a Organização 
Internacional do Trabalho, sendo esta última a única que remanesceu 
daquele período.   

Nada obstante, este trabalho também ressalta autores da economia 
liberal clássica, como o já citado Smith, ou os mais contemporâneos, 

como Hayek186, que justificam a necessidade de uma economia livre das 
amarras estatais para o desenvolvimento econômico e de que a 
concorrência merece ser um princípio da organização social, uma vez que, 

segundo esses autores, trata-se de um meio eficaz de coordenar os 
esforços individuais na seara econômica. No entanto, o comércio 
internacional deve ser moldado pelos instrumentos jurídicos que 

fomentam a proteção do ser humano. 
A vertente teórica do livre comércio considera que cada país possui 

suas vantagens, especialmente no seu processo produtivo, o que 
proporciona, sob a motivação do interesse de trocas, uma intensa 
comercialização entre as nações, contribuindo aos que produzem bens 

exportáveis e consomem bens importáveis, chegando-se, ao fim, a um 
equilíbrio comercial da balança e a uma maximização da eficiência e da 
distribuição decorrente da competição comercial e, derradeiramente, uma 

queda nos custos e nos preços.187 
Estabilidade, eficiência e ponto de equilíbrio, com efeito, a visão 

liberal clássica é de uma economia estática com severas críticas à teoria 

                                                         
apenas durante dezoito meses. Computando as cifras comparativas dos dois 
séculos anteriores, temos uma média de 67 anos de grandes guerras para cada um. 

Entretanto, mesmo a mais violenta dentre as conflagrações do século XIX, a 
Guerra Franco-Prussiana, de 1870-1871, terminou em menos de um ano, e a 

nação derrotada teve condições de pagar uma soma sem precedentes como 

indenização de guerra, sem que isto incidisse em qualquer perturbação para as 
moedas existentes". POLANYI, Karl, op. cit., p. 19. 

185 Cf. RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação. São 

Paulo: Nova Cultural, 1996. 
186 Cf. HAYEK, Friedrich A. von. O caminho da servidão. 2. ed. Porto Alegre: 

Globo, 1977. 
187 DI SENA JUNIOR, Roberto. Comércio internacional & globalização: a 

cláusula social na OMC. Curitiba: Juruá, 2003. p. 35-38. 
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mercantilista, crente numa constante evolução ou crescimento natural do 

mercado e da economia. Esses são alguns elementos presentes no 
pensamento do liberalismo concebido no século XVIII.188 Tais 

pensadores, defensores da liberalização comercial, acreditavam que a 
livre circulação de serviços e mercadorias favorecia a elevação da 
qualidade de vida, daí a expressão símbolo laissez-faire, laissez-aller, 

laissez-passer,189 pois, destarte, acabar-se-ia por promover a 
espontaneidade do mercado e um aumento significativo da produção, da 
distribuição, da renda e, consequentemente, da repartição do produto do 

trabalho sem a descuidada e imoderada intervenção estatal.190 
Com Ricardo, a teoria liberal do comércio internacional ganhou 

destaque. A teoria ricardiana entende que quanto mais comércio, melhor, 
pois com a troca constante, cada país se especializará na exportação de 
produtos nos quais tenha vantagens comparativas. Portanto, o comércio 

bilateral é sempre mais vantajoso do que um estado de isolamento e a 
procura pela autossuficiência.  

Em Hayek, no século XX, há uma releitura do liberalismo 

econômico, propondo que o Estado deveria estar limitado a estabelecer 
regras gerais, pulverizando o centralismo executório da gestão 

econômica, e a transferindo aos indivíduos. Dessa forma, dispensaria o 
“controle social consciente” e qualquer possibilidade de “economia 
dirigida”.191 Caso contrário, advertiu o economista, com a implantação do 

dirigismo econômico, decair-se-ia em arbitrariedades e fatalmente num 
sistema econômico192 irracional e completamente ineficiente. Entendia o 
pensador austríaco que o mercado é, por si só, rebelde e, portanto, não 

tolera "dirigismos". Porém, Hayek entendia que eram perfeitamente 
compatíveis algumas restrições aos métodos de produção, como, por 
exemplo, o limite de horas de trabalho. Assim para o pensador é possível 

haver regulamentações no trabalho, mas desde que tais medidas não 
visem a minar a concorrência e a eficiência produtiva. 193 

                                                         
188 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: 

Saraiva, 1980. 
189 O que significam literalmente: deixai fazer, deixai ir, deixai passar. Tratou-se 

de uma crítica sobremaneira às barreiras criadas que impedem o fluxo do 

comércio. 

 190HAYEK, Friedrich A. von, op. cit. p. 63. 
191 Ibid, p. 64. 
192 Entende-se por sistema econômico ao processo econômico global: produção, 

distribuição, intercâmbio e consumo. HARNECKER, Marta, op. cit., p. 88. 
193 HAYEK, Friedrich A. von, op. cit. p. 63. 
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Contemporâneo de Hayek, Polanyi traz o leitor para uma outra e 

importante perspectiva. Buscando fundamento histórico, o pensador 
apontou para o nascimento do sistema de mercado, que ocorreu quando 

os mercadores europeus começaram a interferir na modesta produção 
artesã, eis que, com a demanda, fazia-se necessário um aumento do poder 
de escala para sustentar o comércio doméstico e o que já começara a 

ultrapassar barreiras. Assim, de acordo com Polanyi, estreava a produção 
material motivada proeminentemente pela aferição do lucro, deixando o 
viés tão somente da subsistência, resultado da racionalidade instrumental 

da classe burguesa194 em ascensão.195 
Numa visão crítica à gênese capitalista e ao pensamento dos 

doutrinadores liberais, Polanyi196 alertou que o mercado, até antes de sua 
“libertação” do mercantilismo, sempre esteve submerso em relações 
sociais gerais, isto é, devidamente controlado e regulado pela estrutura 

institucional da sociedade, ou seja, dominado pelos interesses da 
sociedade por meio de uma autoridade social, sendo uma ilusão a 
possibilidade de um mercado livre.197 

Com base histórica, Polanyi, marco teórico do presente trabalho, 
chamou à atenção sobre os perigos do mercado desregulado e as 

                                                         
194 O termo burguesia advém da aplicação aos moradores que se agrupavam ao 

redor dos burgos, ou seja, fortaleza e inicialmente “viviam do comércio do 

artesanato e da usura. Posteriormente passou a designar a classe social formada 
por proprietários de capital que vivem dos rendimentos por ele gerado. Em 

oposição à burguesia, termos o proletariado”. CARMO, Paulo Sérgio do, op. cit., 
p. 136. Com mais propriedade, Bobbio esclarece: “O termo Burguesia não tem 

sentido unívoco, podendo-se dar do conceito pelo menos duas definições (se não 

mais) alternativas. Num primeiro sentido, que perdeu muito de sua validade 
quando referido à atual sociedade, entende-se por Burguesia a camada social 

intermediária, entre a aristocracia e a nobreza, detentoras hereditárias do poder e 

da riqueza econômica, e o proletariado, composto de assalariados ou mais 
genericamente de trabalhadores manuais (as gramscianas "classes subalternas"). 

Num sentido mais fecundo e mais atual, à luz dos acontecimentos históricos 
contemporâneos, da Revolução Industrial, da revolução política de 1789 e da 

revolução social ainda em curso, pode-se dar uma segunda definição que mais 

corresponde à atual realidade. A Burguesia, pois, seria a classe que detém, no 
conjunto, os meios de produção e que, portanto, é portadora do poder econômico 

e político. Seu oponente seria o proletariado que, desprovido destes meios, possui 

unicamente sua força de trabalho”. BOBBIO, Norberto; MATTUCCI, Nicola; 
PASQUINO, Gianfranco, op. cit., p. 119. 

195 POLANYI, Karl, op. cit., p. 60-63. 
196 Ibid., p.71. 
197 Ibid., p. 46. 
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consequências no plano socioeconômico, já experimentadas nos séculos 

passados, de forma figurada e com uma crítica clara à doutrina liberal e a 
transformação do trabalho em mercadoria. Merece transcrição a sua 

figura:  

A visão grotesca do Estado de Hobbes – um leviatã 
humano, cujo corpo imenso era formado por um 

número infinito de corpos humanos – foi eclipsada 
pelo construto ricardiano do mercado de trabalho; 

um fluxo de vidas humanas cujo abastecimento era 

regulado pela quantidade de alimentos à sua 
disposição. Embora reconhecendo que existia um 

padrão costumeiro, abaixo do qual nenhum salário 

de trabalhador poderia diminuir, considerou-se 
também essa limitação como efetiva apenas no 

caso de o trabalhador estar reduzido à escolha entre 
ficar sem alimento ou oferecer seu trabalho no 

mercado, pelo preço que pudesse conseguir.198  

A advertência não foi vã, pois cingiu-se no perigo de uma 
sociedade cada vez mais dependente do sistema econômico, isto é, da 

economia de mercado, dessa entidade abstrata, e não vice-versa. Polanyi 
desvenda na obra os processos por meio dos quais o mercado se divorciou 

das demais instituições sociais e desembaraçou-se do controle social ao 
longo dos séculos, até se tornar uma esfera autônoma, abstrata e 
supostamente autorregulável.  

E a análise histórica e a crítica ao idealismo pelo realismo de Carr 
são imprescindíveis para que reforce o vínculo entre política e economia, 
não como temas separados, bem como as considerações acerca da falácia 

da harmonia de interesses e sua conclusão de que as vantagens 
econômicas miram a melhoria social, ventiladas pela doutrina liberal.199 

A lógica de liberalização total do mercado é demasiadamente 

simplista, parece apenas funcionar em teoria, ante a enorme 
complexidade dos fenômenos socioeconômicos presentes no palco 

global, demonstrando que a previsibilidade almejada ou vislumbrada 
resta prejudicada. Tampouco, essa bandeira traz consigo objetivos de 
provocar mudanças estruturais com vistas a distribuir a riqueza produzida 

e, logo, promover justiça social, constante na Constituição da OIT, na 

                                                         
198 Ibid. p. 184. 
199 Cf. CARR, Edward Hallett, 2001. 
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verdade o que busca primordialmente é a eficiente alocação dos fatores 

de produção e eliminação de barreiras comerciais. 
 

1.2.2 Sistema jurídico do comércio internacional: A segurança 

comercial (des)preocupada com o trabalho 

 

Com o término da Segunda Guerra Mundial e o êxito dos 
Aliados200, surgiu a oportunidade de refazer o sistema que regeria as 
organizações internacionais. No pós-guerra, as potências vencedoras 

criaram um sistema munido de organizações, com uma assembleia 
legislativa (Assembleia Geral das Nações Unidas), um judiciário 

(Tribunal Internacional de Justiça) e intuições de crédito e financiamento 
(Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional). Os arquitetos da 
ordem do pós-guerra estabeleceram ainda órgãos equivalentes a 

ministérios, como o da agricultura (Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e a Alimentação), da educação e cultura (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), da saúde 

(Organização Mundial de Saúde), do trabalho (aproveitando a já existente 
Organização Internacional do Trabalho), entre outros.  

A Organização Internacional do Comércio, na forma então 
proposta, desempenharia as funções de um ministério comercial global. 
Esperavam assim que essas instituições formassem algo como um 

governo mundial201, mas uma série de problemas impediu que essa ordem 
emergisse. Os mais significativos foram o forte apego que todos os países 
têm à sua própria soberania202, bem como as tensões e divisões que logo 

surgiram na Guerra Fria.203 

                                                         
200 Importa ressaltar que a URSS não participou ou muito resistiu aos planos 

empregados pelos EUA e Inglaterra para a recuperação europeia– Programa de 

Recuperação Europeu – lembrando que havia uma luta ideológica entre eles. 
201 Como a proposta kantiana de uma federação, até mesmo encontrada no último 

capítulo prescritivo da citada obra de Hayek. É o que entende Vangrasstek ao 
descrever o fenômeno pós-guerra. VANGRASSTEK, Craig. Histoire et avenir 

de l’Organisation mondiale du commerce. Genebra: OMC, 2013. Disponível 

em: <https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/historywto_f.pdf>. Acesso em: 
23 ago. 2017. p. 9. 

202 Ibid., p. 10. 
203 Importa tecer algumas explicações sobre esse período de polarização tão 

peculiar. Mal tinha terminado o maior conflito da humanidade, com milhões de 

mortos e feridos, especialmente no palco europeu e asiático, a humanidade já 
mergulhava numa guerra, aparentemente velada, num campo de batalha 

preponderantemente ideológico, salvo as guerras locais e tensões, que podemos 
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Porém, é certo que mesmo durante o conflito da Segunda Guerra 

Mundial, os Aliados já discutiam suas intenções em fomentar o comércio 
europeu, como maneira de recuperação da economia naquele continente, 

por intermédio da livre circulação de bens, serviços e capitais, ou seja, a 
uma liberalização do comércio como forma de prosperidade 

                                                         
elencar: A Guerra da Coreia (1950-1953), a Guerra do Vietnã (1962-1975) e a 

Guerra do Afeganistão (1979–1989), bem como a crise dos mísseis em Cuba 

(1962). À sombra de uma catástrofe nuclear, EUA e União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas dominaram dividiram o globo, disputando-se entre si o 

poder de influência sob as demais nações, provocando uma corrida armamentista, 
tecnológica, econômica, política e social. Como bem coloca Hobsbawm: "Muito 

mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Quase de imediato, 

ela polarizou o mundo controlado pelas superpotências em dois 'campos' 
marcadamente divididos. Os governos de unidade antifascista que tinham 

acabado com a guerra na Europa (exceto, significativamente, os três principais 
Estados beligerantes, URSS, EUA e Grã-Bretanha) dividiram-se em regimes pró-

comunistas e anticomunistas homogéneos em 1947-8. No Ocidente, os 

comunistas desapareceram dos governos e foram sistematicamente 
marginalizados na política". HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos: o breve 

século XX, 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 235. 

Nesse ínterim, também havia o Movimento dos Países Não-Alinhados, formado 
por China, Índia, Indonésia, Iugoslávia, Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Iraque, Síria, 

Turquia, Egito, Líbia, Libéria e Sudão, nem em favor do lado soviético nem do 
lado ocidental da Guerra Fria, mas sim, vislumbravam um mundo dividido entre 

países ricos e industrializados e países pobres exportadores de produtos 

primários. Por outro lado, surgiram importantes acontecimentos como a criação 
da Comunidade Econômica Europeia – CEE que sucedeu na União Europeia. 

Também havia espaço suficiente para novas ideias e para o crescimento de novas 

instituições que auxiliassem os países em desenvolvimento, tais como Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL e a Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD. A formalização 
desta última foi graças aos países em desenvolvimento pressionarem as Nações 

Unidas. Também ocorreu o estabelecimento do Grupo dos 77, uma coalizão de 

nações em desenvolvimento que se comprometeram a cooperar na causa comum 
de uma nova ordem mundial voltada para promover os interesses dos países em 

desenvolvimento em contrapeso à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, formada prioritariamente por países 
desenvolvidos. TOYE, John. Les 50 ans de la CNUCED - Bref Historique. 

Nations Unies, 2014. Disponível em: 
<http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/osg2014d1_fr.pdf>. Acesso em: 25 

ago. 2017. 
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econômica.204 O protecionismo comercial, com as políticas nacionalistas 

belicosas e com a elevação das taxas aduaneiras, sofrido durante a 
depressão econômica das décadas anteriores ao conflito e a consequente 

retração acentuada do comércio internacional, semearam o segundo 
grande conflito armado. No ínterim da guerra foram celebrados 
instrumentos jurídicos com vistas a reduzir as tarifas aduaneiras e 

barreiras comerciais, como a Carta do Atlântico.205 
Os planos anglo-americanos, com fito de reconstruir a economia 

internacional, previam a criação de três novas instituições globais: Fundo 

Monetário Internacional (FMI), responsável por conservar a estabilidade 
do câmbio, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD)206, encarregado de suprir o capital necessário para a reconstrução 
dos países destruídos pela guerra, e uma Organização Internacional do 
Comércio. Esta instituição, que estaria no seio das Nações Unidas207, com 

personalidade jurídica internacional e o poder de aplicar sanções, teria a 
função de regular o comércio internacional, formando um sistema de 
normas jurídicas voltada à liberalização do comércio, a fim de evitar 

políticas comerciais protecionistas que viessem afundar os países num 

                                                         
204 Importa frisar que o Plano Marshall que injetou milhões de dólares no continente 

europeu como premissa de sua recuperação, condição sem a qual os países 

envolvidos diretamente na guerra não conseguiriam comercializar seus bens e 
pagar a dívida que tinha com os EUA. 

205 MOTA, Pedro Infante. O sistema Gatt/OMC: introdução histórica e princípios 
fundamentais. Coimbra: Almedina, 2005.  p. 19-20. 

206 É frequente a utilização incorreta de BIRD como sinônimo de Banco Mundial. 

Ocorre que esta instituição engloba o BIRD e, além disso, a Associação 
Internacional de Desenvolvimento (IDA). Nada obstante, o Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID), que compõe o Banco Mundial, fazem parte junto com 
mais três instituições, a Sociedade Financeira Internacional (SFI), a Agência 

Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e o Centro Internacional para 
Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI), do Grupo do Banco 

Mundial.  
207 A propósito, o Brasil como um dos protagonistas na criação da ONU, 

incorporou seus instrumentos (BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 

1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo 

estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de 
junho de 1945, por ocasião da conferência de Organização Internacional das 

Nações Unidas. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>. 

Acesso em: 26 ago. 2017. 



97 

 

novo conflito, promovendo os princípios do liberalismo e 

multilateralismo.208 
 

1.2.2.1 Cláusulas trabalhistas na Carta de Havana 
 
A ideia de incluir a proteção dos direitos laborais nos acordos 

comerciais remonta pelo menos, ao ano de 1948, quando os 
compromissos dos direitos trabalhistas foram incluídos na Carta de 
Havana, documento que lançaria a então Organização Internacional de 

Comércio. O ponto de partida era a construção de disposições trabalhistas 
no âmbito da OIC, implantando nessa seara os tipos de obrigações que se 

assumiriam em relação aos direitos trabalhistas.209 
A atenção se voltou para a vinculação comércio e trabalho, 

simultaneamente com os debates que ocorriam no Mount Washington 

Hotel, na cidade de Bretton Woods, para a Conferência monetária e 
financeira das Nações Unidas, que daria início ao Sistema de Bretton 
Woods. Nesse ínterim, o governo norte-americano apresentou propostas 

no campo comercial durante as conferências do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, sendo que tais moções deram origem à Carta 

de Havana, instrumento esse considerado um marco na seara comercial, 
abordando, numa perspectiva global, questões como desenvolvimento 
econômico, assistência técnica aos países em desenvolvimento para 

estabelecerem novas indústrias e emprego, regulamentação geral sobre 
produtos de base e práticas comerciais restritivas, e um projeto da 
Organização Internacional do Comércio.210 

A Carta de Havana, em seus objetivos elencados no Artigo 1º:  

5. Permitir aos países, multiplicando as 
oportunidades para o crescimento de seu comércio 

e desenvolvimento da sua economia, a fim de evitar 

recorrer a medidas que poderiam perturbar o 

                                                         
208 DAL RI JÚNIOR, Arno. O Direito Internacional Econômico em Expansão: 

Desafios e Dilemas no Curso da História. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; 
OLIVEIRA, Odete Maria de. Direito internacional econômico em expansão: 

desafios e dilemas. Ijuí: 2003. p. 107-108; 113. 
209 POLASKI, Sandra. Protecting labor rights through trade agreements: an 

analytical guide. Journal of International Law and Policy, v. 10, n. 13, 2004. 

Disponível em: http://carnegieendowment.org/pdf/files/2004-07-polaski-
JILP.pdf. Acesso em: 28 ago. 2017. 

210 MOTA, Pedro Infante, op. cit., p. 20-22. 
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comércio mundial, reduzir os empregos produtivos 

ou retardar o progresso econômico. 

6. Facilitar, graças à promoção de compreensão 

mútua, consulta e cooperação, a solução dos 

problemas relacionados ao comércio internacional 
nos campos do emprego, desenvolvimento 

econômico, a política comercial, práticas de 

negócios e políticas de commodities.211 

Em seu Capítulo II, art. 7º, havia tratamento expresso quanto à 

atividade econômica e às condições de trabalho, reconhecendo que “os 
países têm um interesse comum na realização e manutenção de normas 

laborais justas relacionadas com a produtividade e, portanto, na melhoria 
dos salários e das condições de trabalho” [tradução nossa]212 e que as 
“condições de trabalho injustas, particularmente na produção para 

exportação, criam dificuldades no comércio internacional e, 
consequentemente, cada Membro tomará todas as medidas apropriadas e 
viáveis para eliminar essas condições dentro de seu território”, sendo que 

o seu art. 7º ainda propunha uma cooperação entre a OIC e a Organização 
Internacional do Trabalho. Assim, o tema comércio internacional estaria 

dentro de um amplo contexto, incluindo meio-ambiente e o trabalho, não 
se limitando a tomá-lo isoladamente.213 

A conferência realizada em Havana, de novembro de 1947 a março 

de 1948, iniciou as negociações objetivando a regulação do comércio 
mundial e de que forma se manteria a Organização Internacional do 
Comércio na era do pós-guerra. O projeto tinha um forte viés em direção 

a um comércio mais livre, mas com preocupações quanto às relações de 
trabalho. Em contraste, os países em desenvolvimento, como o Brasil, 
Chile, China e Índia argumentaram que, a fim de promover seu próprio 

desenvolvimento econômico, era primordial a adoção de medidas de 
proteção comercial, amparando suas frágeis indústrias e os empregos que 

                                                         
211 CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET 

L'EMPLOI. Charte de la Havane Instituant une Organization Internationale 

du Commerce. Disponível em: 
<https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/havana_f.pdf>. Acesso em: 29 ago. 

2017. p. 13. 
212 Ibid. p. 16. 
213 Cf. THORSTENSEN, Vera, 1998. 
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estas mantinham, tais como restrições quantitativas às importações, sendo 

que algumas concessões foram feitas.214 
 

1.2.2.2 Do GATT à Organização Mundial do Comércio 
 
O plano para uma Organização Internacional do Comércio 

fracassou, eis que para a entrada em vigor, ao menos 20 países deveriam 
ratificar a ata final do acordo, o que nunca aconteceu, ruindo por completo 
o projeto em 1951. Isso ocorreu especialmente em razão do Congresso 

norte-americano ter rejeitado a ratificação. O que restou das negociações 
foi o General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, instrumento que 

reunia normas com vistas a reduzir as barreiras alfandegárias, a priori 
temporário, permaneceu como acordo global encarregado de regular o 
comércio internacional por 47 anos. O GATT acabou servido de foro de 

negociações multilaterais.215 
Originalmente concebido como um dispositivo temporário, 

apontada por alguns pesquisadores como união institucional de Estados 

sem personalidade jurídica internacional216, no entanto, atuante como 
órgão internacional capaz de fornecer a base institucional para rodadas de 

negociação e sediada Genebra217, o GATT permaneceu com modificações 
periódicas até 1994 e com oito rodadas periódicas de negociações em seu 
histórico. O colapso de uma Organização Internacional do Comércio e a 

durabilidade do GATT foram fontes de reclamações consideráveis entre 
os países em desenvolvimento, eis que, para esses, o GATT não se 
preocupara com o desenvolvimento dos países terceiro-mundistas.218 

O GATT visava, em conformidade com o seu preâmbulo, de 1947, 
o aumento dos níveis de vida, o pleno emprego, a elevação da renda, a 
utilização dos recursos mundiais, e o aumento da produção e da troca 

                                                         
214 TOYE, John. Les 50 ans de la CNUCED - Bref Historique. Genebra: Nações 

Unidas, 2014. 
215 MOTA, Pedro Infante, op. cit., p. 22-24. BARRAL, Welber. De Bretton Woods 

a Doha. In: BARRAL, Welber. O Brasil e a OMC. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: 

Juruá, 2002. p. 12-14. 
216 Cf. VIRZO, Roberto. A Sucessão entre Organizações Internacionais e a 

Transformação do GATT em OMC. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, 

Odete Maria de. Direito internacional econômico em expansão: desafios e 

dilemas. Ijuí: UNIJUÍ, 2003. p. 171-182. 
217 THORSTENSEN, Vera. OMC - Organização Mundial do Comércio: as 

regras do comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Aduaneiras, 2001. p. 30. 

218 BARRAL, Welber, 2002, op. cit., p. 13. TOYE, John, op. cit. p. 3. 
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comercial. Para isso, o GATT objetivava por meio dos seus acordos a 

redução das barreiras aduaneiras e entraves comerciais, aliada à 
eliminação do tratamento discriminatório no comércio internacional.219 

Inicialmente, as rodadas Genebra, em 1947, Annecy, em 1949, 
Torquay, em 1951, Genebra, em 1956 e Dillon, entre 1960 e 1961, 
limitaram-se a tratar das reduções tarifárias. Nas rodadas subsequentes, 

ampliou-se a discussão, a Rodada Kennedy, de 1964 a 1967, discutiu-se 
as medidas antidumping e a parte IV do Acordo Geral que traria a 
flexibilização da liberalização do comércio para os países em 

desenvolvimento, Tóquio, de 1973 a 1979, tratou-se das barreiras não-
tarifárias, e, por última, Uruguai220, de 1986 a 1994, abordou-se a redução 

de tarifas e a liberalização de novos setores econômicos, subsídios, 
salvaguardas, regras antidumping e a criação da Organização Mundial do 
Comércio.221 

A Organização Mundial do Comércio consiste em marco 
institucional no comércio mundial, pretendendo ser a instituição 
multilateral, por excelência, a promover a estabilidade jurídico-política 

nas relações comerciais, absorvendo para si todas as regras do GATT, as 
quais foram modificadas e aperfeiçoadas ao longo de suas rodadas. A 

OMC se constitui de um foro para a discussão de assuntos atinentes ao 
comércio global, com fulcro na liberalização do comércio de bens e 
serviços.222 Dos princípios da OMC, salienta-se a diminuição de barreiras 

e consagração do livre-comércio, com a eliminação de tarifas aduaneiras 
e a diminuição do protecionismo, assegurando-se a estabilização de um 
sistema comercial a nível multilateral e de maior previsibilidade, 

contando com um sistema de solução de controvérsias permanente para a 

                                                         
219 MOTA, Pedro Infante, op. cit., p. 91. Para MOTA, destaca-se que os objetivos 

do GATT também defendiam a paz entre nações através do comércio, pois a 

cláusula da nação mais favorecida propiciava um benefício sem discriminações, 

despolitizando as medidas e promovendo relações internacionais pacíficas.   
220 BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final 

que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de negociações comerciais 

multilaterais do GATT. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em: 

01 set. 2017. 
221 BARRAL, Welber, 2002, op. cit., p. 14.  
222 THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 43. 
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solução entre as disputas.223 A OMC conta, em setembro de 2017, com 

164 Estados-membros.224 
O preâmbulo225 do Acordo Constitutivo da OMC, celebrado na 

cidade de Marraquexe e subscrito por cento e vinte e nove países, preza 
por um desenvolvimento sustentável no comércio internacional, com 
observância ao meio ambiente e a melhores condições aos países em 

desenvolvimento226. Inclusive, consta de seu preâmbulo uma abertura 
para questões relativas à proteção do trabalho em condições justas: 
“Reconhecendo que suas relações comerciais e econômicas devem ser 

orientadas para aumentar o nível de vida, alcançar o pleno emprego e um 
alto padrão de vida”, e, “que há necessidade de esforços positivos para 

garantir que os países em desenvolvimento e, em particular, os menos 
desenvolvidos, garantam uma parte do crescimento do comércio 
internacional”.227 

A instituição, surgida em primeiro de janeiro de 1995, mas que 
carrega consigo meio século da experiência do sistema de comércio 
multilateral228, possui as funções de implantação e administração dos 

acordos firmados, a criação e modificação dos acordos, a gerência do 
sistema de controvérsias e a revisão periódica das políticas comerciais 

entre os membros.229 
Consoante o artigo IV, do Acordo Constitutivo da OMC, a 

instituição tem em sua estrutura a Conferência Ministerial, sendo esse seu 

principal órgão230, responsável pelas decisões concernentes a todas as 

                                                         
223 DI SENA JUNIOR, Roberto, op. cit., p. 46. 
224 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Liste des Membres et 

Observateurs. Disponível em: 
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm. Acesso em: 25 

nov. 2017. 
225 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Accord Instituant 

l'Organisation Mondiale du Commerce. Marraquexe: OMC, 1994. p. 11. 

Disponível em:  
<https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/04-wto.pdf>. Acesso em: 02 set. 

2017. 
226 No artigo XV, do Acordo Constitutivo da OMC. 
227 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, 1994, loc. cit. 
228 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Comprendre l'OMC: 

Éléments Essentiels. Disponível em: 
<https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact1_f.htm>. Acesso em: 

04 set. 2017. 
229 THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 43-45. 
230 Ibid., p. 45. 
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matérias, composta231 por todos os membros232, que se reúnem 

periodicamente em até dois anos; o Conselho Geral, também composto 
por representantes de todos os membros, é o órgão executivo responsável 

pela implantação das decisões da Conferência Ministerial; o Conselho 
sobre Comércio de Bens e o Conselho sobre Comércio de Serviços, 
ambos incumbidos de aplicar o GATT; o Conselho sobre Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionadas ao Comércio, órgão cuja finalidade 
é aplicar o Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights 
(TRIPS); e, por fim, o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC)233 e o 

Órgão de Apelação, consistentes de um sistema decisório que analisa o 
cumprimento das recomendações e permiti retaliações comerciais; o 

Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais, responsável por 
investigar a política comercial dos membros da OMC e se aqueles 
cumprem com as regras estabelecidas.234 

                                                         
231 Atualmente a OMC comporta 164 membros, sendo o Afeganistão, aceito em 29 

de julho de 2016, e a Libéria, em 14 de julho de 2016, os últimos países a 
adentrarem. Para verificar quais são os Estados-membros da OMC e acessar 

informações relacionadas ao comércio desses países, vide: ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DO COMÉRCIO. Compreende l’OMC: Liste des Membres et 
Observateurs. Disponível em: 

<https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm>. Acesso em: 

05 set. 2017. 
232 É imprecisa a utilização do termo Estado-membro para designar quais os 

participantes da OMC, eis que no rol de membros consta a União Europeia, esta 
representante de todos os Estados-membros daquele bloco. Para maiores 

informações, vide: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. 

Renseignements par Membre: 
L'Union européenne et l'OMC. Disponível em: 

<https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/european_communities_f.ht

m>. Acesso em: 07 set. 2017. 
233 Acerca do modelo de solução de controvérsias no GATT e na OMC e sua 

evolução, vide: BARRAL, Welber; PRAZERES, Tatiana. Solução de 
controvérsias. In: BARRAL, Welber, op. cit., p. 29-45. Sobre o impacto da 

adoção e implementação do atual sistema para o Brasil, vide: KRAMER, Cynthia; 

ZILBOVICIUS, Luciana Alves Braga; ANDRADE, Maria Cecília. Solução de 
Controvérsias. In: THORSTENSEN, Vera Helena; JANK, Marcos S. O Brasil e 

os grandes temas do comércio internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2005. 

Acerca de uma análise sobre os remédios jurídicos no Sistema de Solução de 
Controvérsias, vide: MAVROIDIS, Petros C. Remédios no Sistema Jurídico da 

OMC: Entre um Rochedo e um Lugar Difícil. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; 
OLIVEIRA, Odete Maria de, 2003, op. cit., p. 229-321.  

234 DI SENA JUNIOR, Roberto, op. cit., p. 45-46. 



103 

 

 

1.2.3 A OMC e seus "dentes"235: o sistema controle e a 

jurisdicionalização do comércio internacional 

 
Com o aumento dos conflitos de interesses, a OMC necessitava de 

um mecanismo pacífico de solução de controvérsias, eis que no decorrer 

do comércio mundial, as contendas se tornaram um problema, 
demandando previsibilidade e segurança e, assim, comedindo as políticas 
unilaterais com represálias sem fundamentos, deixando a cargo da OMC 

o local apropriado para impor sanções quando houver descumprimento de 
suas normas.236 Foi na oportunidade do Acordo Constitutivo da OMC que 

se instituiu o atual sistema de solução de controvérsias, com base no 

                                                         
235 Associação à notória e consagrada expressão “a OMC tem dentes”, utilizada 

pela doutrina para fazer referência ao sistema de resolução de conflitos da OMC 

e o seu poder de autorizar retaliações ou impor sanções nos casos de violação dos 
acordos comerciais que levem a obstaculizar o comércio mundial. A própria 

OMC, em seu site institucional, discorre sobre a expressão utilizada: “Para muitos 
observadores, os procedimentos de solução de controvérsias da OMC são a 

característica mais marcante. Em última instância, os julgamentos de disputa do 

GATT, como os da maioria dos outros acordos internacionais, não podem ser 
aplicados se um governo membro optar por ignorá-los. Em contrapartida, as 

regras de disputa da OMC têm dentes. Eles se aplicam em toda a gama de acordos 

da OMC sobre bens, serviços e proteção de propriedade intelectual e as decisões 
do órgão de resolução de litígios da OMC sobre as conclusões dos painéis de 

controvérsias ou o órgão de recurso não pode ser bloqueado por um país que 
perde o caso. Um governo que não conseguiu cumprir uma obrigação da OMC 

pode ser obrigado a corrigir o assunto e, se não o fizer, o queixoso poderá ser 

autorizado a tomar medidas de retaliação comercial”. ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DO COMÉRCIO. From Marrakesh to Seattle …and what’s 

ahead. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/book_e/stak
_e_4.htm>. Acesso em: 07 set. 2017. 

236 Lafer comenta o objetivo de constituir um sistema multilateral de solução de 
controvérsias: “É precisamente para conter o unilateralismo político da 

interpretação e conter o self help na sua aplicação por meio de ‘retorsões’ e 

‘represálias comerciais’ é que o sistema multilateral de solução de controvérsias 
da OMC foi concebido, enquanto um mecanismo de rule oriented, na linha 

grociana, destinado a ‘domesticar’ as tendências unilaterais das ‘razões de 

Estado’ power oriented”. LAFER, Celso. O sistema de solução de controvérsias 
da organização mundial do comércio. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 91, p. 461-488, 1996. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67346/69956>. Acesso em 07 

set. 2017. 



104 

 

Entendimento relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de 

Controvérsias. A unificação desses procedimentos refletiu uma 
unificação e concentração das demandas, de forma a padronizar o modelo 

de solução de controvérsias, sem possibilidade de dispersão.237 
O sistema de jurisdição da OMC, em relação aos seus membros, é 

compulsório, ou seja, a partir do momento em que um Estado se submete 

e adentra no sistema da OMC, aquele está simbolizando que consente com 
a jurisdição dos órgãos de solução de controvérsias. E, dentre os 
procedimentos, busca-se a composição, de forma ágil e efetiva, 

prevalecendo a tentativa de solução por meio da conciliação e mediação 
e, até mesmo, a arbitragem. O sistema de controle abrange três órgãos: o 

Órgão de Solução e Controvérsias (OSC), os Grupos Especiais e o Órgão 
de Apelação. As decisões finais são de aplicação imediata, salvo 
entendimento do OSC. Com a decisão irrecorrível, ou seja, não havendo 

recurso, sucede três possibilidades de se estipular o prazo para 
cumprimento das decisões: a primeira, o Estado-membro deve informar 
quais medidas tomará para executar a decisão em prazo razoável; a 

segunda é a possibilidade de acordo entre o Estado-membro vencido com 
o demandante; e a terceira, por meio da arbitragem. 

Os relatórios adotados, isto é, a decisão imposta às partes litigantes 
não tem efeito erga omnes, ou seja, não atinge os demais membros do 
OMC. A execução é implementada pelo OSC e a parte vencida resta com 

duas formas de sujeição da decisão: a compensação ou a retaliação, ambas 
medidas sancionatórias e temporárias, limitadas ao setor econômico 
envolvido. Em alguns casos pode ocorrer a retaliação cruzada, 

envolvendo diversos setores econômicos. As retaliações são providências 
gravosas e mormente prejudiciais à relação comercial entre países e ao 
próprio comércio internacional, sendo pouco utilizada. Portanto, o que se 

afere de tal sistema de medidas adotado pela OMC é a sanção com vistas 
a assegurar o cumprimento das obrigações, diferentemente da OIT que 

expõe o Estado-membro ao escrutínio internacional com a sua “lista 

                                                         
237 Amaral Júnior discorre acerca dos benefícios do OSC: “A solução de 

controvérsias traz incontestáveis vantagens, ao facilitar a gestão e o 

encaminhamento dos problemas internacionais. A neutralização da contingência, 
a diminuição da incerteza, a redução dos custos e a previsibilidade das 

expectativas dão benefícios gerais, que dizem respeito à totalidade do sistema 
internacional e não se limitam às partes em litígio”. AMARAL JÚNIOR, Alberto 

do. A solução de controvérsias na OMC. São Paulo: Atlas, 2008. p. 62. 
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negra” e podendo cientificar o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

para providências.238 
Tal sistema de solução possui em si um categórico instrumento de 

coação, no cotejo dos demais organismos internacionais, contrastando 
com o indício de eficácia das decisões, em razão do eminente prejuízo 
econômico que os membros podem sofrer. Trata-se de uma característica, 

portanto, bastante peculiar da OMC, na possibilidade de impor sanções 
econômicas ante o descumprimento da decisão do painel ou do Órgão de 
Apelação. As sanções econômicas ocorrem com a retaliação e suspensão 

de benefícios, o que comparativamente, faz do OSC um órgão demandado 
em volume maior que a Corte Internacional de Justiça e que o seu índice 

de cumprimento seja, deveras, relevante. Eis a razão, por haver pressão, 
para que temas relacionados ao meio-ambiente e ao trabalho sejam 
discutidos no âmbito da OMC, ante o forte indício de efetividade das 

decisões do organismo, em comparação, por exemplo, com as da OIT.239 

                                                         
238 Meirelles entende que o sistema de controle e soluções de controvérsias da OMC 

trouxe inegável mudança de postura dos Estados: “Dentre os maiores avanços, é 

de se notar que o sistema de solução de controvérsias da OMC facilitou o acesso 

de países em desenvolvimento a um espaço de disputas legítimas na arena do 
comércio internacional. Isso teve por consequência uma maior inserção de países 

antes alijados das relações comerciais na medida em que assegurou instrumentos 

jurídicos capazes de serem postos em ação de forma muito mais objetiva do que 
as apreciações notadamente políticas a que outrora estavam sujeitas. [...] Quanto 

à força de atuação da OMC, muito se atribui a seus mecanismos organizacionais, 
a seus instrumentos normativos e à juventude da organização em suas duas 

décadas de funcionamento. Mas não se pode olvidar que a destacada capacidade 

de atuação jurisdicional da OMC tem relação direta com a posição privilegiada 
que medidas de natureza econômica têm ocupado no Direito como instrumentos 

eficazes de implementação e tidas por (quase) absolutamente fungíveis. O 

envolvimento de interesses econômicos muda o foco de atuação; as sanções não 
são apenas inclusão dos países recalcitrantes em ‘listas negras’, como faz a OIT. 

Há perdas reais para setores econômicos envolvidos. Nesse sentido, à primeira 
vista, pode-se afirmar que a linguagem econômica consegue comunicar com mais 

eficácia, alcançando resultados mais notáveis de compliance”. MEIRELES, 

Gustavo Fernandes, op. cit., p. 255-257.  
239 “O sistema de solução de conflitos representa, portanto, um instrumento forte 

de coação no âmbito internacional – o que não costuma ocorrer em outras 

organizações, em que as modalidades de sanção possíveis não tendem a 
representar prejuízos maiores a seus membros, sendo mais frágeis seus 

instrumentos de coação, e, por conseguinte, a efetividade de suas normas. Forte 
indício de efetividade do sistema de solução de controvérsias da OMC é o 

manifesto interesse de alguns países para que o espectro de temas abrangidos 
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1.2.4 A OMC e a missão para a liberalização do comércio 

 

Em seu propósito, ao menos o que propaga a OMC tem como 
missão auxiliar na liberalização do comércio global, com vistas a 
assegurar os negócios entabulados potencializados pela escalada da 

globalização econômica. Dentre seus objetivos, a OMC assevera a 
melhoria nos padrões de vida, o pleno emprego com crescimento real da 
renda e da demanda e, certamente, a propagação do livre comércio de 

bens em serviço em todo o globo.240 Alguns princípios da organização 
estão estampados em seu site institucional, como o da não-discriminação, 

da abertura, da previsibilidade e transparência, maior competitividade, 
maiores vantagens para os países em desenvolvimento e proteção ao 
meio-ambiente.241 

                                                         
organização seja alargado para outras áreas, como, por ex., a das questões 

trabalhistas uma vez que uma sanção da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), in casu, não seria tão efetiva quanto uma sanção da OMC parece ser”. 

PRAZERES, Tatiana Lacerda. O sistema de Solução de Controvérsias. In: 

BARRAL, Welber (Org.). O Brasil e a OMC. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 
2002. p. 43. 

240 MEREILES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 233-234. 
241 “Não discriminação: Um país não pode discriminar entre seus parceiros 

comerciais; e tampouco ele pode discriminar entre seus próprios produtos, 

serviços e cidadãos nacionais de um país e seus interlocutores. Mais aberto: 
Reduzir as barreiras comerciais é uma das maneiras mais óbvias de encorajar o 

comércio; Essas barreiras incluem direitos aduaneiros (ou tarifas) e medidas 

como proibições de importação ou cotas que restringem as quantidades 
seletivamente. Previsível e transparente: As empresas estrangeiras, os 

investidores e os governos devem ter certeza de que as barreiras comerciais não 

devem ser levantadas arbitrariamente. Com estabilidade e previsibilidade, o 
investimento é incentivado, são criados empregos e os consumidores podem 

aproveitar plenamente os benefícios da concorrência - escolha e preços mais 
baixos. Mais competitivo: Descobrindo as práticas ‘injustas’, como os subsídios 

à exportação e os produtos de dumping a um custo inferior ao de ganhar 

participação no mercado; as questões são complexas e as regras tentam 
estabelecer o que é justo ou injusto e como os governos podem responder, em 

particular mediante a cobrança de direitos de importação adicionais, calculados 

para compensar os danos causados pelo comércio injusto. Mais benéfico para os 
países menos desenvolvidos: Dando-lhes mais tempo para ajustar, maior 

flexibilidade e privilégios especiais; mais de três quartos dos membros da OMC 
são países em desenvolvimento e países em transição para economias de 

mercado. Os acordos da OMC conferem-lhes períodos de transição para ajustar 
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Dentre suas funções, pode-se resumir em: a formação de um fórum 

permanente de negociações relativas ao comércio internacional, a 
constituição de um sistema de normas de direito internacional atinente à 

matéria do comércio e à formação do órgão de solução de disputas. Certo 
que a OMC se tornou um fórum para o debate do comércio internacional, 
juntando países em desenvolvimento e países desenvolvidos, permitindo 

as normas de tratamento mais benéfico, como uma forma de inclusão, no 
entanto, alguns temas bastante sensíveis aos países em desenvolvimento, 
como a questão dos subsídios agrícolas, proteção da propriedade 

intelectual, sendo elementos chaves na atual rodada de negociações, 
encontra-se em discussão na Rodada de Doha, iniciada em 2001.242 

                                                         
as disposições mais desconhecidas e, talvez, difíceis da OMC. Proteja o meio 

ambiente: Os acordos da OMC permitem que os membros tomem medidas para 

proteger não só o meio ambiente, mas também a saúde pública, a saúde animal e 
a saúde das plantas. No entanto, essas medidas devem ser aplicadas da mesma 

forma às empresas nacionais e estrangeiras. Em outras palavras, os membros não 
devem usar medidas de proteção ambiental como forma de disfarçar políticas 

protecionistas. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Compreende 

l’OMC: Ce que nous défendons. Disponível em: 
<https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/anrep14_chap3_f.pdf>. 

Acesso em: 07 set. 2017. 
242 A Rodada de Doha continua a ser marcada pela tentativa de incluir países em 

desenvolvimento e ainda prover melhorias na atuação no mercado, como 

melhores condições de competitividade. A Declaração da conferência ministerial, 
adotada em 14 de novembro de 2001 é explicita: “O comércio internacional pode 

desempenhar um papel importante na promoção do desenvolvimento econômico 

e na redução da pobreza. Reconhecemos a necessidade de todas as pessoas 
aproveitarem o aumento das oportunidades e ganhos de bem-estar que o sistema 

de comércio multilateral gera. A maioria dos membros da OMC são países em 

desenvolvimento. Pretendemos colocar suas necessidades e interesses no centro 
do Programa de Trabalho adotado nesta declaração. Lembrando o Preâmbulo do 

Acordo de Marraquexe, vamos continuar a fazer esforços positivos para assegurar 
que os países em desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos entre 

eles, tenham uma participação no crescimento do comércio mundial compatível 

com as necessidades de seu desenvolvimento econômico. Neste contexto, um 
melhor acesso ao mercado, regras equilibradas e programas de assistência técnica 

e capacitação bem-direcionados e financiados de forma sustentável têm 

importantes papéis a desempenhar”.(tradução nossa). ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DO COMÉRCIO. Déclaration Ministérielle, Quatrième session. 

Doha, 9 - 14 novembro 2001. Disponível em: 
<https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.pdf>. 

Acesso em: 08 set. 2017. 
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Meireles registra que a relação entre comércio e trabalho atingiu 

notoriedade, especialmente ante o fato de que alguns objetivos da Rodada, 
como a promoção do emprego e a questão do desenvolvimento 

sustentável estão sendo tratados, o que flerta com os objetivos 
professados pela OIT.243 A Rodada de Doha sucedeu a frustrada 
Conferência Ministerial de Seattle, ocorrida no ano de 1999, com 

manifestações antiglobalização, amargurados com a decisão da OMC em 
não trazer como incumbência a questão do padrão mínimo de trabalho, 
expressada na Conferência Ministerial de Singapura. “A credibilidade da 

OMC é prejudicada quando garante que Mickey Mouse tenha mais 
direitos do que os trabalhadores que fazem brinquedos, porque abrange 

marcas, mas não padrões trabalhistas”, assim proclamaram movimentos 
sindicais que começaram a questionar a credibilidade da OMC, como a 
Confederação Internacional de Sindicatos Livres.244 

 
 

 

                                                         
243 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 238-239. 
244 LA HOVARY, Claire. Les droits fondamentaux au travail: Origines, statut 

et impact en droit international. Genebra: Graduate Institute Publications, 2009. 
p. 33. Disponível em: <http://books.openedition.org/iheid/979>. Acesso em 10 

set. 2017. 
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2 A REGULAÇÃO DO TRABALHO E O ESTABELECIMENTO 

DE PADRÕES MÍNIMOS NA ECONOMIA GLOBAL 
 

A relação entre trabalho e comércio se estreita, a despeito de serem 
orbes distintos, tanto pelo aspecto da produção de bens, como também 
pela comercialização de serviços. Dessa relação surgem efeitos para 

ambas as atividades, podendo aumentar ou diminuir os custos da 
produção, piorar ou melhorar as condições de trabalho, influir na divisão 
do trabalho e influenciar no ponto de tensão que acaba por constituir 

normas jurídicas, seja para regulamentar o trabalho, seja para 
regulamentar o comércio.  

O trabalho está intrinsecamente ligado à existência humana, o que 
torna complexa a sua conceituação e definição. Dessarte, ao longo dos 
séculos derradeiros, deu-se forma jurídica ao labor, sucedendo ao 

desenvolvimento do Direito do Trabalho e, concomitantemente, ao 
Direito Internacional do Trabalho, como visto em seu ápice na 
constituição da OIT.245 Oportuno, porém, discorrer acerca da origem 

dessa atividade humana e compreender a razão de sua centralidade e sua 
atual crise.  

O intento é mostrar como o trabalho foi desprezado e exaltado, a 
sua atual reestruturação e ressignificação, a mercantilização ante o 
Mercado Total246 em razão dos movimentos de mudança247, sob a 

                                                         
245 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 45-46. 
246 No Mercado total, princípio vislumbrado por Supiot, o temor de Polanyi se 

concretiza, em que terra, trabalho e moeda são tratados como mercadoria, sendo 
uma economia apoiada em ficções jurídicas, pois, adverte o jurista, que “sem um 

Direito Social que proteja efetivamente os ‘recursos humanos’, não se poderá 
assegurar a perenidade dos mercados trabalho”. SUPIOT, Alain, op. cit., p. 53-

54. 
247 Conceito trazido por Polanyi tratado no segundo capítulo desta dissertação. 

Entende o jurista que é perceptível dois movimentos socioeconômicos, com 

ritmos de mudança e de ajustamento. Os ritmos de mudança acontecem com o 

movimento de desincrustação do mercado do controle social, assim, os ritmos de 
mudança são períodos históricos em que se verificam as tentativas do mercado 

de se declarar independente do controle social, isto é, autorregulável. Por outro 
lado, os ritmos de ajustamento são os contra movimentos no sentido de controlar 

o mercado. Vide: POLANYI, Karl, 2000, passim. 
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bandeira do neoliberalismo248 ou do ultraliberalismo249, restringindo o 

poder do trabalho, por outro lado, um contra movimento, de incrustação, 
perceptível isto é, de controle social que visa resgatar o primado de que o 

trabalho não pode ser subjugado como commodities, à luz do espírito da 
Filadélfia, como propõe Supiot. 

 

2.1 A CENTRALIDADE DO TRABALHO E SUA CRISE 
 
O trabalho é motivo de debates em razão de sua importância, seja 

como elemento transformador da natureza e do próprio homem, seja 
como causa de antagonismos entre indivíduos e povos. Interpretado com 

diferentes matizes e intensidades, apreciado pela arte, religião, ciências 
humanas, filosofia, e como mais recentemente, pelo Direito, ao longo da 
história foi conferido ao trabalho significados distintos, e da mesma 

forma, culturas deram diferentes interpretações a esse importante 
elemento da vida humana. 

 

2.1.1 Definindo o trabalho: um retrospecto 

 

A origem da palavra “trabalho” é controversa, remetendo-se ao 
verbete latino tripalium, que significa o instrumento dotado de três 
estacas e empregado para forçar cavalos ou bois a se manterem imóveis 

para pôr ferradura. No latim vulgar, adquiriu um sentido de pena ou 

                                                         
248 Harvey define como uma teoria de práticas político-econômicas que propõe que 

o bem-estar humano pode ser mais bem promovido liberando-se as liberdades e 

capacidades empreendedoras individuais no Âmbito de uma estrutura 
institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres 

mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura 

institucional apropriada a essas práticas [...]. Acrescenta ainda o economista que 
o Estado deve intervir nos mercados de forma mínima, pois tal instituição não 

possui informações suficientes para entender os seus sinais, podendo distorcê-lo. 
HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações; tradução Adail 

Sobra, Maria Stela Gonçalves. 5 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 12. 
249 Assim Supiot taxa tal doutrina, discorrendo que "ela engloba o que se chamou 

na Europa continental de neoliberalismo, que visa ao desmantelamento do 

Welfare State e à restauração da 'ordem espontânea do Mercado'. No plano 

internacional, ela se manifesta pelo neoconservadorismo, ou seja, um 
messianismo que tinha por objetivo estender essa ordem, se necessário pelas 

armas, no mundo todo. Pode-se falar tranquilamente sobre esse assunto de 
'revolução', no sentido preciso que ele adquiriu na história do Direito e das 

instituições". SUPIOT, Alain, op. cit., p. 27-28. 
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servidão do homem à natureza. Nesse toar, a palavra arbeit e no latim 

laborar, ambas significam algo penoso, sofrido e árduo. Considerado 
como meio de sobrevivência, da atividade realizada pelo homem para se 

manter vivo, o trabalho foi se transformando ao longo da História.250 
Aos homens livres da Grécia antiga estavam as atividades 

entregues à contemplação ou à ação política e filosófica, sendo que, para 

esses o trabalho era intelectual251. A filósofa Hannah Arendt tratou da 
distinção grega do trabalho, entre labor, praxis e poesis. O labor é o 
trabalho pela sobrevivência, aquele da submissão do corpo às 

necessidades inerentes. O trabalho livre, da palavra grega poiesis, é o da 
obra criativa, do manejo dos instrumentos, estando livre, ao sabor da 

decisão soberana, para destruir o produto. A ação, a praxis, é aquele 
domínio da vida utilizando as palavras para discutir temas concretos, é 
por onde se formar a ética.252 O trabalho físico e servil, contato direto com 

a matéria253, cabiam aos que não eram livres, pois o trabalho servil 
aprisiona o homem.  

Em 335 a.C., Aristóteles abre sua escola filosófica, o Liceu, um 

centro de aprendizado para jovens atenienses ricos e cultos. O filósofo 

                                                         
250 CARMO, Paulo Sérgio do, op. cit., p. 21. 
251 A filósofa Hannah Arendt produziu uma extensa pesquisa sobre a arqueologia 

dos termos trabalho e labor. Interessou à autora as razões pelo desdém pelo labor, 

especialmente com relação à servidão. Ao analisar o mundo contemporâneo, 

Arendt entende que o trabalho está cada vez reduzido ao labor, ou seja, ao esforço 
repetitivo com o único objetivo de sobrevivência. Uma laborização do mundo 

estaria ocorrendo, em detrimento aos outros trabalhos. Cf. ARENDT, Hannah. A 

condição humana. 11. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
252 Ao conceituar o trabalho, a filósofa delineia: “Trata-se de atividades 

fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das condições básicas 
mediante a vida foi dada ao homem na Terra [...]. As três atividades [labor, 

trabalho e ação] e suas respectivas condições têm íntima relação com as 

condições mais gerais da existência humana: o nascimento e a morte, a natalidade 
e a mortalidade. O labor assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas 

a vida da espécie. O trabalho e seu produto, o artefato humano, emprestam certa 

permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero do 
tempo humano. A ação na medida em que se empenha em fundar e preservar os 

corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para a história”. Ibid, 
p. 81. 

253 Também denominado de pronos.  
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fundamentou a escravidão254 sob esse aspecto, mantendo a posição social 

dos intelectuais e ociosos.255 
A tradição judaico-cristã atribuiu ao trabalho um viés de castigo. 

Sob essa ótica, o trabalho adquiriu um sentido de penalidade, uma 
condenação divina em razão do pecado, um meio de expiação do pecado. 
Trabalho é o que distingue a vida no paraíso do mundo que se conhece. 

Aliás, o livro do Gênesis conta que, após a violação da determinação 
divina, ao comerem o fruto proibido, Adão e Eva sofreram as 
consequências, qual seja "comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até 

que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de 
tornar"256. 

Na Roma de 1508, Michelangelo, o notório artista florentino, por 
solicitação do Papa Julio II, começava a pintar o extenso afresco no teto 
da Capela Sistina e gozava de certa para criar o seu trabalho. 

Michelangelo, juntamente com Leonardo da Vinci, incorporou uma nova 
abordagem ao trabalho. Em razão dos seus talentos, ambos trabalham por 
dinheiro para as mais importantes autoridades nas cortes europeias, não 

na qualidade de escravos, mas de artistas remunerados. A finalidade não 
era apenas a contraprestação, mas a inerente realização que o trabalho 

traz.  
Com a Reforma Protestante, o trabalho foi reavaliado. No Sacro 

Império Romano-Germânico de 1520, Martinho Lutero afirmou que 

poderia servir a Deus por diferentes tipos de trabalho e não apenas 
entrando para o sacerdócio. Para Lutero, Deus dotou cada um de nós com 
vocações, tais vocações seriam uma intenção divina, uma parte divina no 

homem, assim o exercício da atividade laboral passa a ter relação com 
uma atividade divina e, portanto, moral. O protestantismo é responsável 
por uma reavaliação decisiva do valor e dignidade do trabalho comum. 

                                                         
254 A escravidão é dividida por Aristóteles, eis que o filósofo faz distinções entre 

escravos. Entende que a escravatura natural se dava em razão da posição no 

cosmos, daqueles que nasceram para serem escravos e instrumentos da produção. 
Por outro lado, existem os escravos em razão da lei, prisioneiros de guerra.  

255 Cf. ARISTÓTELES. A política. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Em 

síntese, Carmo aponta que "a noção de trabalho, para os gregos, está diretamente 
vinculada à rotina de utilização das mãos em contato com utensílios rudimentares, 

sem técnica desenvolvida ou criatividade. Muitos defendem que o descaso dos 

gregos pelo trabalho não ocorria por ser ele manual ou por ser considerado 
degradante, mas pela sua simplificação, por dispensar qualquer qualificação e por 

sua característica monótona e suas jornadas de longa duração". CARMO, Paulo 
Sérgio do, op. cit., p. 26.  

256 BÍBLIA. Versículos de Gênesis, capítulo III, versículo 19. 
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O teólogo João Calvino257 enfatizou a importância do que se 

tornaria conhecida por virtudes protestantes, entre elas o trabalho duro. A 
concepção de vocação para o trabalho258, como o melhor modo de vida 

àquele que cumpre as tarefas por sua posição no mundo. O sucesso 
financeiro fruto do trabalho não poderia ser considerado pecado, mas sim 
cobiçar os frutos do trabalho alheio. A prosperidade no trabalho seria um 

sinal da benção divina. As ideias defendidas primeiramente por Lutero e 
por Calvino modificaram a estrutura filosófica e o conceito de trabalho. 
O trabalho perdia a noção de castigo e o produto dele, ou melhor, o 

rendimento excedente era inerente ao desenvolvimento econômico e, até 
mesmo, à vontade de Deus. Tratando-se o trabalho como uma vocação se 

tornou tão característico para o próprio trabalhador, como para o 
empreendedor, a correspondente vocação para o lucro.259 

Recuperando Francis Bacon e Locke, ambos filósofos empiristas 

inseridos num contexto histórico do antropocentrismo, propagaram a 
valorização do trabalho, como elemento do desenvolvimento do 
indivíduo, origem e razão legitimadora da propriedade privada.260 Smith 

serviu de guia para o entendimento do fenômeno da especialização ao 
observar as tarefas anteriormente feitas por uma pessoa em um único dia 

poderiam ser muito mais produtivas se divididas em muitas tarefas e 
realizadas por múltiplas pessoas261. Smith saudou isso como um passo 

                                                         
257 O teólogo cristão francês João Calvino escreveu, entre 1536 e 1538, As 

Institutas da Religião Cristã, obra basilar da reforma protestante. 
258 A vocação ao trabalho foi tratada por Martinho Lutero.  
259 “Um dos elementos componentes do espírito capitalista [moderno], e não só 

deste, mas da própria cultura moderna: a conduta de vida racional fundada na 
ideia de profissão como vocação, nasceu — como queria demonstrar esta 

exposição — do espírito da ascese cristã”. WEBER, Max. A ética protestante e 

o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 164. 
260 “O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriamente 

dele. Qualquer coisa que ele então retire do estado com que a natureza a proveu 
e deixou, misturando-a ele com seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, 

transformando-a em sua propriedade. Sendo por ele retirada do estado comum 

em que a natureza a deixou, a ela agregou, com esse trabalho, algo que a exclui 
do direito comum dos demais homens. Por se esse trabalho propriedade 

inquestionável do trabalhador, homem nenhum além dele pode ter direito àquele 

que a esse trabalho for agregado, pelo menos enquanto houver bastante e de igual 
qualidade deixada em comum para os demais”. LOCKE, John. Dois tratados 

sobre o governo. 2. ed. São Paulo: M. Fontes, 2005. p. 409. 
261 Na obra de Smith, a Riqueza das Nações, entende que indivíduos naturalmente 

movidos por interesses próprios agiriam racionalmente na busca por maiores 
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importante no desenvolvimento: as economias nacionais se tornariam 

ricas quanto mais especializadas suas forças de trabalho se tornassem. No 
entanto, há um problema enfrentado com a especialização, qual seja, 

quando as empresas são pequenas e seus processos mais simplificados, 
um sentido de ajudar o outro é visível, mas quando se fala de grandes 
conglomerados industriais, o homem acaba sendo considerado como uma 

pequena engrenagem em uma máquina gigantesca.262 
A obra de Smith ainda merece atenção, pois o economista, em sua 

época, estava interessado na problemática de criar uma economia que seja 

ao mesmo tempo rentável e, para os padrões da época, civilizada. Smith, 
em seu magnus opus, propôs padrões trabalhistas: “Um homem tem 

sempre que viver de seu trabalho e o salário que também tem, pelo menos, 
deve ser suficiente para mantê-lo”.263 O viés aqui proposto pelo pensador 
era de manutenção da força de trabalho e de sua reprodução.264 

Porém, Smith, fez a distinção de três categorias sociais, não as 
intitulando de classe, aquele que vive da terra, aquele que vive do salário 
e aquele que vive do lucro. O economista advertiu que dessas três 

categorias, a única em que a prosperidade não estava vinculada com o 
interesse público era a dos empresários, por isso que as reivindicações 

jurídicas desses deviam ser vistas com zelo e cuidado, eis que não havia 
necessariamente coincidência entre o interesse do indivíduo 
empreendedor com o da sociedade.265 Analisando o expoente do 

                                                         
ganhos em mercados competitivos, dando-se o fenômeno da especialização em 
atividades mutuamente complementares. Cf. SMITH, Adam, 2010. 

262 Uma empresa com milhares de funcionários, em diversas cidades e até mesmo 

continentes, trabalhando em produtos levassem meses ou anos para serem 
finalizados, desmantelam qualquer senso de senso de propósito, significado no 

trabalho e coesão. Com isso, Smith via que os chefes têm uma responsabilidade 

extra para com seus trabalhadores, o de lembrá-los do seu propósito, papel e da 
irrevogável dignidade do seu trabalho. Ibid. 

263 Ibid., p. 43. 
264 “Já mostrei que os salários do trabalhador nunca são tão altos como quando a 

demanda de mão-de-obra cresce continuamente ou quando o volume de mão-de-

obra empregado a cada ano aumenta consideravelmente. Quando essa riqueza real 
da sociedade estaciona, os salários são logo reduzidos ao estritamente suficiente 

para possibilitar-lhe manter uma família, ou seja, perpetuar a descendência dos 

trabalhadores. Quando a sociedade declina, os salários caem até abaixo desse 
nível”. Ibid., p. 272. 

265 Smith advertiu: “O interesse dos empresários é sempre ampliar o mercado e 
limitar a concorrência. Ampliar o mercado muitas vezes pode ser benéfico para o 

interesse público, mas limitar a concorrência sempre contraria necessariamente 
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liberalismo econômico, Polanyi entende que Smith vislumbrava a 

economia inserte na vida social, ou seja, no seu contexto político, a 
economia seria um importante recurso para a sobrevivência das nações.266 

Para Hegel, o homem se autoproduz ao transformar a natureza, 
forma e forja o próprio homem. Para o idealista alemão, a relação entre 
homem e objeto, na qual se unem o objetivo e o subjetivo, expressa essa 

concepção de trabalho. As carências surgem no seio social e acabam 
sendo satisfeitas por elas mesmas, por meio das atividades individuais. 
Na divisão do trabalho se formaria uma interdependência social, com 

vistas à satisfação das carências, como também ao favorecimento do 
aumento da aptidão do trabalhador ao próprio trabalho, pois cada vez mais 

simples as tarefas, provocariam ao aumento qualitativo e quantitativo da 

                                                         
ao interesse público, e só pode servir para possibilitar aos negociantes, pelo 

aumento de seus lucros acima do que seria natural, cobrar, em seu próprio 

benefício, uma taxa absurda dos demais concidadãos. A proposta de qualquer 
nova lei ou regulamento comercial que provenha de sua categoria sempre deve 

ser examinada com grande precaução e cautela, não devendo nunca ser adotada 
antes de ser longa e cuidadosamente estudada, não somente com a atenção mais 

escrupulosa, mas também com a maior desconfiança. É proposta que advém de 

uma categoria de pessoas cujo interesse jamais coincide exatamente com o do 
povo, as quais geralmente têm interesse em enganá-lo e mesmo oprimi-lo e que, 

consequentemente, têm muitas oportunidades tanto iludido quanto oprimido esse 

povo”. Ibid., p. 273. 
266 Polanyi, tratando da doutrina de Smith, asseverou: “É verdade que Adam Smith 

tratou a riqueza material como um campo de estudo separado; o fato de fazê-lo, 
e com grande senso de realismo, tornou-o fundador de uma nova ciência - a 

economia. Apesar disso, para ele a riqueza era apenas um aspecto da vida da 

comunidade, a cujas finalidades ela permanecia subordinada; ela era um 
complemento das nações que lutavam pela sobrevivência na história e delas não 

podia ser dissociada. Em sua opinião, um dos conjuntos de condições que 

governavam a riqueza das nações derivava da situação de progresso, estacionária 
ou declinante, do país como um todo. Outro conjunto derivava da importância da 

segurança e da estabilidade, assim como da necessidade de equilíbrio - de poder. 
Outro conjunto, ainda, era proporcionado pela política do governo, conforme ela 

favorecia a cidade ou o campo, a indústria ou a agricultura. Em consequência, 

somente dentro de um dado arcabouço político é que ele considerava possível 
formular a questão da riqueza, cujo significado para ele era o bem-estar material 

do ‘grande organismo do povo’. Seu trabalho não deixa entrever que são os 

interesses econômicos dos capitalistas que organizam a lei da sociedade; 
nenhuma indicação de serem eles os porta-vozes seculares da providência divina 

que governava o mundo econômico como uma entidade isolada. Para ele, a esfera 
econômica ainda não está sujeita a leis próprias que nos indicam o padrão do bem 

e do mal”. POLANYI, Karl, op. cit., 123-124. 
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produção, de acordo com Hegel. A despeito disso, há um processo 

contraditório, do momento da produção à apropriação do produto e à 
distribuição. O filósofo, além do mais, reconheceu que a divisão do 

trabalho provocaria a abstração da produção, levando-a se mecanizar cada 
vez mais, com a inevitável substituição do homem pela máquina.267 

O trabalho secularizado prescrito como instrumento de ascese, de 

purificação da alma e meio de salvação, encarado de forma racional, 
mesmo que feito em socorro à salvação da alma, como na ética 
protestante, foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo, 

nascido no ascetismo religioso. A ideia de vocação profissional decorreu 
desse ascetismo religioso. A ótica puritana imposta liberou a busca pela 

riqueza e incentivou o uso do investimento, pondo à disposição do 
empregador trabalhadores sóbrios e aplicados. 

Weber concebeu algumas das razões pelas quais o cristianismo 

protestante foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo. Na 
análise de Weber, a permanência de cada um na sua posição social, nos 
limites profissionais dados, tornou-se um dever religioso, uma 

justificativa ética para a divisão social do trabalho. Além do que, a 
ideologia da especialização das ocupações trouxe progressos 

quantitativos e qualitativos na produção. Nesse sentido, encontra-se o viés 
do espírito do capitalismo.268 A ética puritana combinada com a liberação 
da perseguição pela riqueza favoreceu a acumulação de capital, 

incentivando inclusive o investimento na produção, dada uma vida de 
austeridade em função dos dogmas cristãos.  

Acerca do trabalho como fundante de realização do ser social, 

Marx definiu que o trabalho é a condição de existência humana, algo 
intrínseco ao homem e à sua condição, sendo que em todas as sociedades 
e formas sociais, encontrar-se-á essa natural necessidade de intervenção 

do homem na natureza, modificando-a e transformando-a ao seu dispor e, 

                                                         
267 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. São 

Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 177. 
268 Weber afirma: “Um dos elementos componentes do espírito capitalista 

[moderno], e não só deste, mas da própria cultura moderna: a conduta de vida 

racional fundada na ideia de profissão como vocação, nasceu — como queria 
demonstrar esta exposição — do espírito da ascese cristã. [....] No que a ascese 

se pôs a transformar o mundo e a produzir no mundo os seus efeitos, os bens 

exteriores deste mundo ganharam poder crescente e por fim irresistível sobre os 
seres humanos como nunca antes na história. Hoje seu espírito — quem sabe 

definitivamente? — safou-se dessa crosta. O capitalismo vitorioso, em todo caso, 
desde quando se apoia em bases mecânicas, não precisa mais desse arrimo”. 

WEBER, Max, 2004, op. cit., p. 164-165. 
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ao mesmo tempo, modifica a sua própria natureza.269 Nessa esteira, o 

trabalho é parte basilar do sistema capitalista, pelo fato de se tratar de um 
sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de 

produção e na conversão da força de trabalho, isto é., a energia humana 
empregada no processo de trabalho, com objetivo do lucro e acumulação 
de capital.270 

Por ser uma fonte de realização humana, de emancipação, 
autoafirmação do indivíduo, e não como um castigo ou vocação divina, 
os trabalhadores precisam se ver nos objetos que criaram, sendo essa uma 

oportunidade de exteriorizar. Ocorre que no modo de produção capitalista 
e sua profunda especialização do trabalho, em que empregos 

especializados fazem a economia altamente eficaz, isso também significa 
que raramente é possível para qualquer trabalhador obter o sentido de uma 
possível genuína contribuição às reais necessidades da humanidade. Marx 

argumentou que o trabalho no sistema capitalista levou à alienação 
(entfremdung), à sensação de desconexão entre o trabalho e o que, 
idealmente, o trabalhador é capaz de contribuir para a existência, ou seja, 

incentiva a produção de bens, desconectada dos talentos e aspirações dos 
trabalhadores, afastando-os deles mesmos e dos meios de produção, por 

não serem os seus proprietários. 
Outrossim, o sistema capitalista enxerga o trabalhador como 

dispensável, tão somente um elemento da produção, como os insumos, e 

que pode ser substituído, assim que os custos aumentarem ou com a sua 
substituição em razão do avanço tecnológico. Logo, a transformação do 
trabalhador em mercadoria é inerente ao sistema capitalista, segundo 

Marx.271 Nessa lógica, os proprietários dos meios de produção quando em 

                                                         
269 “[...] o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, independente 

de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana”. MARX, Karl, 
2013, op. cit., p. 163 

270 Marx, em sua obra máxima, aponta: “A relação capitalista pressupõe a 
separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do 

trabalho. Tão logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva 

essa separação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria a 
relação capitalista não pode ser senão o processo de separação entre o trabalhador 

e a propriedade das condições de realização de seu trabalho, processo que, por 

um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção e, 
por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados”. MARX, 

Karl, 2013, op. cit., p. 941. 
271 “O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 

mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma 
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competição com outros, até para a necessidade do monopólio, ele tem que 

se manter em contínuo reinvestimento do capital obtido no próprio meio 
de produção, no tocante a novas tecnologias, aumentando o poder de 

escala para o enfrentamento da concorrência. 
Nessa mesma linha, Antunes salienta que o trabalho é um ponto de 

partida da sociabilidade humana, momento fundante do processo 

humanização que responde pelas necessidades materiais básicas, bem 
como o elemento de construção do ser social, de uma concepção de 
identificação, sendo uma realização produtiva e reprodutiva do seu ser-

social. Ocorre que na sociedade capitalista e no trabalho assalariado, a 
força de trabalho se tornou uma mercadoria, mais um elemento entre os 

demais no processo de produção.272 
Para Gyorgy Luckács, o trabalho assume categoria fundamental 

para a sociabilidade. O trabalho é o que se coloca num nível ontológico 

do ser social, vislumbrando nas especificidades do trabalho o fundamento 
do ser social, pois é por meio do trabalho que se compreende o ser e suas 
ramificações.273 Mascaro, ressalta a busca de Lukács por uma ética 

marxista, enxergando nas especificidades do trabalho concreto o 
fundamento do ser social, inclusive o direito. Conquanto, as demais 

atividades humanas e manifestações como linguagem, ciência, arte, 
direito, política e educação, possuem uma dependência ontológica em 

                                                         
mercadoria tão mais barata quanto mais mercadoria cria. Com a valorização do 
mundo das coisas (Sündenfall) aumenta em proporção direta a desvalorização do 

mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não produz somente 

mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e 
isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral”. MARX, Karl. 

Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 
272 Assim entende Antunes: “Se podemos considerar o trabalho como um momento 

fundante da sociabilidade humana, como ponto de partida de seu processo de 

humanização, também é verdade que na sociedade capitalista o trabalho se torna 
assalariado, assumindo a forma de trabalho alienado. Aquilo que era uma 

finalidade básica do ser social - a busca de sua realização produtiva e reprodutiva 

no e pelo trabalho - transfigura-se e se transforma. O processo de trabalho se 
converte em meio de subsistência e a força de trabalho se torna, como tudo, uma 

mercadoria especial, cuja finalidade vem a ser a criação de novas mercadorias 

objetivando a valorização do capital”. ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua 

concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2003. p. 69. 
273 Cf. LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social. São Paulo: 

Boitempo, 2012. 
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relação ao trabalho e a organização do trabalho conduz a determinadas 

combinações sociais e que se manifestarão sob forma política.274 
 

2.1.2 A centralidade e sociabilidade 

 
Essa centralidade na vida social é salientada por Meireles, pois 

entende o jurista que o trabalho identifica o sujeito275, inscrevendo-o no 
mundo e o grava em um lugar na sociedade, tanto é que o sujeito se 
identifica pela sua ocupação, pelo labor que exerce. Resgatando desde o 

conceito da vocação ao trabalho, dos atributos que cada um dispõe 
relacionados ao trabalho empreendido, o trabalho é uma forma de 

afirmação e reconhecimento do indivíduo na sociedade contemporânea. 
O trabalho estrutura e é estruturado no sistema de produção capitalista, 
reconhecendo o trabalho como sujeito e inserindo-o numa rede de 

proteção jurídica, mesmo que potencial, em razão da centralidade do 
trabalho, repousando sobre o trabalhador a acepção de cidadania, dando-
lhe acesso ao espaço público.276 

Tendo o trabalho a qualidade de centralidade e viés de acesso à 
cidadania, o repúdio ao ócio permeou as sociedades, institucionalizando-

se em ordenamentos jurídicos, especialmente na Europa do século XVIII 
e XIX. A legislação criminal brasileira não foi e não é exceção, eis que se 
encontrava tipificada a vadiagem ou a mendicância como crime, no 

contexto do Código Penal de 1830 e seus artigos 295 e 296277, e, comporta 

                                                         
274 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 544-546. 
275 Com efeito, o sujeito se identifica pelo trabalho. No entanto, não se pode perder 

o viés crítico à supervalorização do trabalho. A obra de Carmo trata da 

glorificação do trabalho Cf. CARMO, Paulo Sérgio do, 2015, p. 136. 
276 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 54-55. Como apontado pelo autor, 

oportuno tomar a acepção de cidadania de Arendt: “a cidadania é o direito a ter 

direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um 
dado. É um construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço 

público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo 

comum através do processo de asserção dos direitos humanos”. ARENDT, 
Hannah. Entre o passado e o futuro. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

277 “Art. 295. Não tomar qualquer pessoa uma ocupação honesta, e útil, de que 

passa subsistir, depois de advertido pelo Juiz de Paz, não tendo renda suficiente. 
Pena - de prisão com trabalho por oito a vinte e quatro dias. Art. 296. Andar 

mendigando: 1º Nos lugares, em que existem estabelecimentos publicos para os 
mendigos, ou havendo pessoa, que se offereça a sustental-os. 2º Quando os que 

mendigarem estiverem em termos de trabalhar, ainda que nos lugares não hajam 
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no âmbito da atual Lei de Contravenções Penais de 1942, em seu Artigo 

59, ilícito, não mais como crime, para alguém que se entregue à 
ociosidade.278 

O economista e filósofo Amartya Sen, autor da obra Development 
as Freedom, complementou a importância do trabalho, asseverando que 
tal atividade humana não pode ser resumida ao meio de subsistência com 

obtenção de bens materiais. O autor asseverou as consequências do 
desemprego279 que não somente retiram a fonte de renda, que poderia ser 
suprida pelo Estado, mas desabilitam a liberdade do indivíduo, sua 

iniciativa e habilidades. O excluem da sociedade, desconstruindo a sua 
identidade de trabalhador e marginalizando-o com a perda de autonomia, 

autoconfiança e saúde, bem como os efeitos negativos sobre o núcleo 
familiar, portanto o exercício ou o não exercício do trabalho supera o 
aspecto objetivo material.280 

                                                         
os ditos estabelecimentos. 3º Quando fingirem chagas, ou outras enfermidades. 

4º Quando mesmo inválidos mendigarem em reunião de quatro, ou mais, não 
sendo pai, e filhos, e não se incluindo tambem no numero dos quatro as mulheres, 

que acompanharem seus maridos, e os moços, que guiarem os cégos. Penas - de 

prisão simples, ou com trabalho, segundo o estado das forças do mendigo, por 
oito dias a um mez”. BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar 

o Codigo Criminal. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm>. 
Acesso em: 25 nov. 2017. 

278 “Art. 59. Entregar-se alguem habitualmente à ociosidade, sendo válido para o 
trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou 

prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita: Pena – prisão simples, 

de quinze dias a três meses. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, 
que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena”. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm. 

Acesso em: 25 nov. 2017. BRASIL. Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 
1941. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm>. Acesso em: 
25 nov. 2017. 

279 Notório que o desemprego sempre assombrou a classe trabalhadora. Ele está 

acompanhado pelo empobrecimento, atingindo diretamente a integridade física, 
moral e a dignidade da pessoa humana. Releva-se a importância do trabalho, pois 

é o substrato da história, é no trabalho que se produz seus meios de vida, sendo 

assim, o trabalho é intrínseco à condição humana, podendo-se afirmar que o 
desemprego submete o trabalhador, além da ruína, ao roubo da sua identidade na 

sociedade capitalista. 
280 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. p. 56.  
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Assim, verificou-se a centralidade do trabalho como elemento 

pujante da sociabilidade humana e como construto da identidade do 
homem perante o outro, além de prover materialmente o indivíduo, 

obtendo através do trabalho outro elemento mediador da relação humana, 
que é o dinheiro, apresentando ao trabalhador outra roupagem, a de 
consumidor. Porém, no hodierno ritmo de mudança experimentado, o 

trabalho perde campo e protagonismo como elemento dotado de valor 
social. A crise que permeia o trabalho pela mecanização dadas as 
sofisticadas tecnologias da informação e da comunicação, quase que 

realizam a predição hegeliana da substituição do homem pela máquina, 
além da precarização.281 

Porém, essa centralidade do trabalho e sua importância enquanto 
atividade que possibilita o desenvolvimento das potencialidades, 
encapsulados no núcleo da dignidade humana, não podem ser ignorados 

e importa refletir sobre a abordagem jurídica consagrada ao trabalho, 
enquanto um direito fundamental merecedor de morada e cuidado 
especial pelo ordenamento jurídico internacional.282 Por conseguinte, 

fundada na compreensão de que o trabalho tem sua importância social e 
não pode ser considerando como mais um artigo de comércio ou mero 

fator de produção, foi dada proteção em diversos textos do direito 
internacional, albergado inclusive nos textos constitucionais, como no 
caso brasileiro, em seus artigos 1º, 5º, 7º e 170 da Constituição de 1988.283 

                                                         
281 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 56. 
282 Nesse sentido, concordar-se com Meireles que entende o trabalho como “um 

direito que permite o gozo de outros direitos, devendo ser protegido em suas 

formas capazes de promover a dignidade do trabalhador. Destarte, o trabalho que 
desafia a dignidade da pessoa que o exerce, não satisfaz os requisitos para ser 

considerado instrumento de dignidade. Logo não é qualquer tipo de trabalho que 

o Direito deve proteger. Antes, deve sancionar as condições tendentes a 
vilipendiar e instrumentalizar o trabalhador, muitas vezes reduzindo o trabalho a 

um mero artigo de comércio”. Ibid., p. 68. 
283 No caso do Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

conclama, em suas linhas iniciais, os valores sociais do trabalho como um dos 

fundamentos da República. Com efeito, o artigo 1º, IV, da CRFB, aposta nos 
valores sociais do trabalho como pilar. A magna carta ainda aponta no trabalho 

como direito fundamental, que em seu artigo 5º, XIII, reconhece que “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelece”. Além disso, não se pode deixar de salientar o 

reconhecimento do valor do trabalho, consoante o art. 170, que de forma 
expressa, coloca a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano 

e “por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 



122 

 

 

2.2 O PROCESSO DE MERCANTILIZAÇÃO DO TRABALHO E 
FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO: RITMOS DE MUDANÇA 

 

As concepções de trabalho, de suas relações, do próprio direito do 
trabalho, concomitante com a realidade socioeconômica, sucedem em 

constantes transformações, independentemente da localização geográfica, 
assim, os problemas enfrentados com o trabalho, produção, emprego e 
comércio, encontram-se em países desenvolvidos aos mais pobres. As 

propostas jurídicas de mudanças e reformas na seara do direito do 
trabalho aumentaram, especialmente nos momentos de crise econômica e 

desemprego.284 
 

2.2.1 As reformas no cenário global: o mercado de trabalho e a 

pauperização 

 
As reformas, nesse sentido, tratam-se da intervenção política mais 

utilizada pelos governos nos últimos anos para enfrentar os efeitos 
negativos da crise financeira e econômica global e do desemprego. No 

entanto, essas intervenções diferiram em relação à sua motivação, como 
para aumentar a competitividade ou a criação de empregos, bem como, a 
área de intervenção, como por exemplo, instituir o trabalho permanente 

ou temporário. Tais mudanças provocam questões sobre o real impacto 
macroeconômico por trás dessas alterações legislativas, bem como a sua 

                                                         
social”. Essa referência remete à Constituição da OIT, embasada na premissa da 
justiça social. Inclusive, o constituinte brasileiro assegurou no artigo 7º uma série 

de garantias específicas que se assemelham aos ditames esculpidos nas 

Convenções da OIT que se pode citar, direito à associação; direito a um salário 
digno; direito a uma jornada limitada a oito horas semanais; descanso semanal de 

vinte e quatro horas; não discriminação; igualdade salarial, sem distinção de sexo 
para trabalho de igual valor, entre outros. Como bem relembra Meireles, esses 

princípios da OIT foram esposados em 1919, época em que o Brasil não dispunha 

de uma consolidação ou um código trabalhista. BRASIL. Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

>. Acesso em: 26 set. 2017. 
284 FERREIRA, Antônio Casimiro. Para uma concepção decente e democrática do 

trabalho e dos seus direitos: (Re) pensar o direito das relações laborais. In: 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2005.p. 257. 
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eficácia na melhoria dos resultados, especialmente no que diz respeito ao 

desemprego.285 
Dani Rodrik, professor de economia política, tratou das 

consequências do processo de integração econômica global e os efeitos 
atribuídos ao comércio internacional no mercado de trabalho e nas 
relações do trabalho. O economista entende que as tensões entre 

globalização e coesão social acentuam especialmente quando engendra 
conflito dentro do plano doméstico, especialmente com a pressão dos 

                                                         
285 Um estudo empreitado pela OIT, publicado no ano de 2015, intitulado de 

Labour market reforms since the crisis: Drivers and consequences, examinou as 
reformas trabalhistas a partir da crise econômica de 2008 e se essas reformas 

ajudaram a reduzir as taxas de desemprego e aumentar o Produto Interno Bruto. 
Para isso foi explorado o compêndio de reformas em 111 economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento entre 2008 e 2014. O estudo mostra que o 

número de reformas aumentou desde o início da crise de 2008 e que a maioria 
das reformas foi aprovada nas economias desenvolvidas, especialmente os 

membros da UE. Além disso, a maioria das intervenções diminuiu os níveis de 
regulação existentes. A análise conclui que, nas economias desenvolvidas e em 

desenvolvimento, as reformas foram voltadas principalmente para a 

flexibilização da regulação laboral. Foram impulsionados por altas taxas de 
desemprego e baixos níveis de crescimento do PIB. Em contraste, as economias 

em desenvolvimento que experimentavam o aumento do PIB, as reformas 

tendiam a aumentar a proteção dos. Conclui-se que a desregulamentação aumenta 
as taxas de desemprego nas economias desenvolvidas no curto prazo. Mas o efeito 

não é estatisticamente significativo nos países em desenvolvimento. 
ADASCALITEI, Dragos; MORANO, Clemente Pignatti. Labour market 

reforms since the crisis: Drivers and consequences. International Labour 

Office, Research Department. Genebra: ILO, 2015. No Brasil, experimenta-se 
uma profunda reforma em sua legislação trabalhista. A Lei 13.467, de 2017, 

alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, flexibilizando diversos pontos, 

como férias, jornada de trabalho, relação sindical, remuneração, reconhecimento 
do trabalho intermitente, terceirização da atividade-fim e possibilidade do 

convencionado sobre o legislado, isto é, a possibilidade de que acordos ou 
convenções coletivas suprimam ou reduzam direitos, entre outros pontos. Houve 

reação imediata por parte da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho que em outubro de 2017 aprovou enunciados que atacam a reforma 
trabalhista ponto por ponto, considerando-a um retrocesso social e, ainda, como 

autoritária, ilegítima e incompatível com as Convenções da OIT. ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Reforma 

trabalhista: Anamatra divulga íntegra dos enunciados aprovados na 2ª Jornada. 

Disponível em: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25797-reforma-
trabalhista-anamatra-divulga-integra-dos-enunciados-aprovados-na-2-jornada. 

Acesso em: 20 set. 2017. 
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mercados de bens, serviços e capital sobre as sociedades a alterarem suas 

práticas e garantias laborais. Nessa linha, há em curso uma desintegração 
social à custa da integração econômica. Assevera que “a globalização 

transforma fundamentalmente as relações de trabalho”.286 
Acerca da globalização, oportuno recordar a lição de Faria que 

firmou o conceito de globalização como plurívoco, pois reflete uma 

realidade multifacetada, assim expondo diversos fatores que abarcam a 
realidade política, econômica, financeira e cultura no globo nas duas 
derradeiras décadas do século passado, nas palavras do professor: 

"convertida numa das chaves interpretativas do mundo contemporâneo, 
globalização não é um conceito unívoco".287 Nesse sentido, são ricas as 

variáveis analíticas a serem utilizadas no estudo desse fenômeno, 
podendo ser considerado, portanto, um processo em marcha e de 
fragmentação288 como traço estrutural, generalizando-se pelo globo e 

conquistando ainda mais nações e continentes, como bem entende 
Ianni.289 

Amaral Júnior, em análise ao processo de globalização, assimilou 

a existência de uma carência dos Estados em tratar de problemas que 
fogem as esferas de atuação. Com a globalização em marcha ocorreu uma 

interdependência dos Estados, passando certas questões que eram 
exclusivamente domésticas para o foro internacional. Formou-se um 
espaço mundial para tratar da proteção de interesses universais, não mais 

tratáveis de forma fragmentada, dessarte o direito tem assumido os 
problemas cada vez mais amplos290, sem que a lógica do ordenamento de 
direito internacional público clássico tivesse acompanhado, como a 

exemplo do sistema de especializações da ONU e a formação das 
comunidades de responsabilidade.291 O jurista ainda ressalta as 

                                                         
286 Ibid., p. 5. 
287 FARIA, José Eduardo, 1999, op. cit., p. 59. 
288 Ibid., p. 60. 
289 “A globalização não é um fato acabado, mas um processo em marcha. Enfrenta 

obstáculos, sofre interrupções, mas generaliza-se e aprofunda-se como tendência. 

Por isso, há nações a continentes nos quais a globalização pode desenvolver-se 

ainda mais, tem ainda espaços a conquistar”. IANNI, Octavio. A sociedade 

global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 23. 
290 Poder-se-ia dizer que as instituições jurídicas têm cada vez mais tratado de 

questões de larga repercussão. 
291 “As comunidades de responsabilidade, que os Estados ajudaram a criar as das 

quais eles não são os únicos participantes, apoiam-se na obrigação da 
solidariedade em face da necessidade de manutenção da paz e da garantia de 

solidariedade em face da necessidade de manutenção da paz e da garantia da 
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assimetrias da globalização292, especialmente no que tange à liberalização 

do comércio diante de um desequilíbrio das partes envolvidas293, desse 
modo a atual globalização não é equitativa e o livre-comércio não é um 

bem absoluto em si, tampouco as medidas protecionistas se mostram 
como uma solução, hodiernamente, o fenômeno tem aprofundado o fosso 
entre ricos e pobres, mas pela falta de governança comprometida com a 

distribuição mais justa.294 
Nessa linha, Stiglitz observou que o processo de globalização, 

muito embora tenha provocada uma maior integração entre as nações, a 

diminuição dos custos de transporte e o favorecimento da comunicação, 

                                                         
sobrevivência. A saúde, o bem-estar, a habitação e os direitos humanos não são 

compatíveis com a gestão partitiva, concorrencial e contraditória, fundada na 
lógica da soberania. O princípio da responsabilidade, único capaz de enfrentar os 

desafios da mundialização, postula que os Estados devem engajar-se na busca da 

sobrevivência de todos e na promoção dos interesses gerais da humanidade”. 
AMARAL JÚNIOR, Alberto do. O direito de assistência humanitária. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003. p. 98. 
292 A respeito dessas assimetrias, a crítica de Bonavides sobre as consequências é 

oportuna: “A gravidade neoliberal introduziu esse monstruoso paradoxo: há 

pouco, o Liberalismo semeava Constituições; ultimamente se compraz em 
decapitá-las; outrora, seu tema de legitimidade era a soberania, tanto a soberania 

nacional como a soberania popular; doravante, é a antisoberania, o antipovo, a 

antinação. [...] O Neoliberalismo é a Internacional do Capitalismo em sua versão 
mais atroz e funesta de cominação universal. Fundou o império dos mercados e 

das finanças em substituição do império das armas e dos Exércitos”. 
BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1995.p. 32. 
293 Desequilíbrios da seguinte da ordem, taxa de juros, câmbio e domínio 

tecnológico específicos e próprios de cada país, para exemplificar. 
294 “As estatísticas atestam que a globalização está longe de ser equitativa, com 

resultados que possam ser generalizados. O declínio da participação da parcela 
mais pobre da população na renda global foi acompanhado nos últimos anos pela 

elevação do percentual da renda apropriado pelos mais ricos. [...] Apesar de 
muitas das injustiças do nosso tempo decorrerem da inépcia dos governos 

nacionais, não é menos verdade que a globalização nada fez para propiciar maior 

equidade na distribuição mundial da riqueza. A solução não está certamente na 
adoção de políticas protecionistas restritivas do intercâmbio com o exterior. O 

livre-comércio não é um absoluto a ser defendido em qualquer situação. Há casos 

em que a proteção dispensada a um setor se justifica em função do interesse 
nacional ou das consequências que acarreta, sobretudo no plano do emprego. As 

medidas protecionistas vêm, contudo, ser temporárias sob pena de se revelarem 
contraproducentes”. AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de 

controvérsias na OMC. São Paulo: Atlas, 2008. p. 28.   
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bem como desconstruído barreiras para a entrada de mercadorias, 

serviços, capital e conhecimento, e, fortalecido algumas instituições 
intergovernamentais como as Nações Unidas e a OIT, e suas agendas, a 

controvérsia reside no fato de que esse processo em curso há décadas tem 
provocado desequilíbrios econômicos, com índices de crescimento 
econômico diametralmente opostos à distribuição da riqueza 

produzida.295  

A distância cada vez maior entre os que têm e os 
que não têm vem deixando um número bastante 

grande de pessoas no Terceiro Mundo num estado 

lamentável de miséria, sobrevivendo com menos 
de um dólar por dia. Apesar das repetidas 

promessas de redução dos índices de pobreza feitas 
durante a última década do século XX, o número 

dos que vivem na miséria efetivamente aumentou, 

e muito. Isso ocorreu ao mesmo tempo que a renda 
total do mundo elevou-se, em média, 2,5 por cento 

ao ano.296 

A globalização, palavra da moda, fenômeno irreversível297, sendo 
a causa da fortuna para alguns e da desgraça para outros, é um processo 

                                                         
295 STIGLITZ, Joseph E. A globalização e seus malefícios: a promessa não-

cumprida de benefícios globais. 2. ed. São Paulo: Futura, 2002. p. 31-32. 
296 A assertiva de Stiglitz usou como base os dados fornecidos pelo Banco Mundial 

no estudo Global economic prospects and the developing countries 2000. Ibid. 
297 Sobre o processo de globalização e os protestos antiglobalização que ocorreram 

durante o encontro do G-8 em 2001, vem a calhar o discurso do primeiro-ministro 

do Reino Unido, Tony Blair à época: “Eu entendo porque as pessoas protestam 
contra a globalização. Sentimo-nos impotentes, como se agora estivéssemos 

sendo pressionados por forças muito além do nosso controle [...] Os manifestantes 

têm razão em dizer que há injustiça, pobreza e degradação ambiental. Mas a 
globalização é um fato e, em geral, é conduzida por pessoas. Não apenas nas 

finanças, mas na comunicação, na tecnologia, cada vez mais na cultura, no lazer. 
No mundo da internet, da tecnologia da informação e da TV, haverá globalização. 

E o problema não é que exista muito comércio; pelo contrário, há muito pouco 

disso. A questão não é como parar a globalização. A questão é como usamos o 
poder da comunidade para combiná-lo com justiça. Se a globalização funciona 

apenas para benefício de poucos, então ela falhará e será merecerá tal destino. 

Mas se seguimos os princípios que nos serviram tão bem em casa - esse poder, 
riqueza e oportunidade devem estar nas mãos dos muitos, e não dos poucos – se 

fizermos isso nosso farol para a economia global, então será uma força para o 
bem e um movimento internacional que devemos nos orgulhar de liderar. Porque 

a alternativa à globalização é o isolamento”. WAR ON WANT. The Global 
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paradoxal e polarizante, pois tanto divide como une, conforme sugere o 

sociólogo Bauman.298 Atrelado a isso estão os baixos custos dos modais 
de transporte e a facilidade com que mercadorias e capital podem 

livremente circular, todavia, tal fenômeno fez também com que o 
emprego e a renda fluíssem para países onde houvesse mão de obra 
barata.299 

Tal fenômeno fez fluir a produção, especialmente das grandes 
corporações transnacionais para ambientes onde os custos do trabalho são 
eminentemente mais baixos. Além disso, os economistas neoliberais 

militam por uma flexibilização da legislação trabalhista300 ainda maior, 
com uma reforma da estrutura do mercado de trabalho, ao alegar que o 

revés econômico atual e as constantes crises econômicas e sociais dão-se 
em razão da manutenção do trabalho assalariado e dos patamares 
conquistados durante séculos pela classe, como uma legislação 

protetiva.301 
Verás Neto entende que no quadro de abertura econômica, com 

reformulação da produção e transformação das relações laborais, novos 

modelos gerenciais, surgem ainda novas modalidades de emprego e de 
trabalho, gerando um cenário de insegurança e incerteza, com um 

processo de precarização sistêmica e pauperização dos agentes da 

                                                         
Workplace: Challenging the race to the bottom. Londres: 2001. Disponível em: 

http://www.newunionism.net/library/internationalism/War%20on%20Want%20
-%20The%20Global%20Workplace%20-

%20A%20Manual%20for%20Trade%20Union%20Activists%20-%202002.pdf. 
Acesso em: 28 set. 2017. 

298 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 1999. p. 7; 21. 
299 STANDING, Guy. O precariado: A nova classe perigosa. Tradução Cristina 

Antunes, Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.p. 22. 
300 O papel da OIT, em face da flexibilização de direitos no cenário da globalização, 

tem sido de protagonismo, ao desenvolver um regime jurídico internacional 

atinente à proteção do trabalho. Meireles ressalta que “o papel jurígeno da OIT 
foi reafirmado pela Conferência Internacional do Trabalho em 2008 com a 

Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa que, tendo 

reconhecido os problemas trazidos por esse processo de intensificação da vida 
social global, enfatiza como objetivo da Organização promover a política 

normativa da OIT, enquanto pedra angular das atividades da Organização, 

realçando a sua pertinência para o mundo do trabalho, e garantir que as normas 
contribuam para a realização dos objetivos constitucionais da OIT”. MEIRELES, 

Gustavo Fernandes, op. cit., p. 177. Tais instrumentos foram tratados neste 
capítulo. 

301 Ibid. 
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produção, assim, conclui a existência de uma profunda crise do trabalho 

na sociedade da globalização.302 
Standing, ao construir o conceito de precariado, delimita o 

processo de transformação global a que intitula a “era da globalização” 
de 1975 a 2008, período esse que a economia se desincrustou da 
sociedade303, ou seja, ocorreu um distanciamento do mercado global do 

controle social, movimento esse capitaneado pelos financistas, 
empresários e economistas neoliberais que buscaram a implementação de 
uma doutrina baseada na competitividade individualismo.304 

Nesse contexto de pauperização e precarização, observa Bauman, 
identificada no atual panorama, vive-se num ritmo acelerado, com o 

desmantelamento da atuação defensiva sindical e a falta de proteção ao 
emprego com o processo de terceirização da produção, tal 
recomodificação do trabalho também levou os indivíduos a desejar 

relações flexíveis e descartáveis. O atual mercado de trabalho, nada mais 
é que um dos muitos mercados e com as mesmas regras dos demais, sendo 
as mercadorias os próprios trabalhadores.305 

Mesmo o trabalho dotado do valor social e construto do 
indivíduo, eixo estruturante e estruturado da vida social, o trabalho tem 

sofrido com as incertezas da modernidade líquida306, como defini 

                                                         
302 VÉRAS NETO, Francisco Quintanilha. Análise crítica da globalização 

neoliberal. Curitiba: Juruá, 2007. p. 375-376. 
303 O movimento de desincrustação ocorre quando o mercado sai do controle social 

(político e jurídico), mostra-se desregulado, como trata Polanyi. 
304 STANDING, Guy, op. cit., 49. 
305 BAUMAN, Zygmunt, 1999, op. cit., p. 15;18. 
306 Bauman define duas modernidades, uma sólida e outra líquida. A sólida, em que 

pese o trabalho, pega-se para ilustrar o exemplo de Henry Ford, que aumentou os 

salários dos trabalhadores para que esses pudessem comprar seus carros, assim 

eliminando a possibilidade de mobilidade da força de trabalho, prendendo seus 
funcionários à empresa, assim rendendo o dinheiro investido. Na alegoria 

baumaniana, a modernidade sólida impunha claramente ao trabalhador a 
dependência do trabalhador em relação à exploração do capital e este dependência 

disso para crescer. Assim, nessa solidez, sem a possibilidade de deslocamentos, 

os empregadores precisavam que seus trabalhadores permanecessem dependentes 
do emprego, pois aqueles eram dependentes da sua mão-de-obra. Na 

modernidade sólida, casa e trabalho eram locais separados e a indústria era um 

castelo impenetrável. “Os muros da grande fábrica abrigavam e mantinham os 
parceiros numa prisão compartilhada. Capital e trabalhadores estavam unidos, 

pode-se dizer, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os 
separasse. A fábrica era seu habitat comum – simultaneamente o campo de 

batalha para a guerra de trincheiras e lar natural para esperanças e sonhos”. 
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Bauman. A certeza dada ao trabalhador de uma carreira profissional e a 

segurança das ocupações, na contemporaneidade, desmancha-se no ar, 
colocando em cheque o paradigma do pleno emprego e da segurança 

econômica provida na sociedade de produtores.307 
Desprovida de barreiras, fluiu a produção, especialmente das 

grandes corporações transnacionais para ambientes onde os custos do 

trabalho são eminentemente mais baixos. Panzzuzio advertiu que os 
economistas neoclássicos militam por uma flexibilização ainda maior, 
com uma reforma da estrutura do mercado de trabalho, ao alegar que o 

revés econômico atual e as constantes crises se dão em razão da 
manutenção da rigidez do trabalho assalariado e dos patamares 

conquistados, impondo uma legislação protetiva, durante anos pela 
classe.308No entanto, é oportuno gizar as palavras de Joseph Stiglitz: “a 
globalização não tem de ser ruim para o meio ambiente, nem aumentar a 

desigualdade, enfraquecer a diversidade cultural e promover os interesses 
empresariais à custa do bem-estar dos cidadãos comuns”.309 

Em consonância, Amartya Sen, com dizer sempre expressivo, 

ressalta que, ressalvadas as paixões favoráveis e contrárias ao mercado 
global e de que os problemas derivados dele são, em muitos casos, como 

o despreparo, o ocultamento de informações e o uso não regulamentado 
de atividades, é preciso “lidar com esses problemas não suprimindo os 
mercados, mas permitindo-lhes funcionar melhor, com maior equidade e 

suplementação adequada. As realizações globais do mercado dependem 
intensamente das disposições políticas e sociais”.310 

                                                         
Gradualmente, entre em cena a “modernidade líquida”, e quando relacionada ao 
trabalho, leva à perde de laços, leva à flexibilidade dos contratos de trabalho, 

insegurança da continuidade e estabilidade, calcada em direitos conquistados, não 

há fixação no espaço ou no tempo. Trata-se de um capitalismo leve e flutuante, o 
capital flui, e com ele as empresas capitalistas transnacionais. Nas palavras do 

filósofo: “O capital viaja esperançoso, contando com breves e lucrativas 
aventuras e confiante em que não haverá escassez delas e de parceiros com quem 

compartilhá-las. O capital viaja rápido e leve, e sua leveza e mobilidade se tornam 

as fontes mais importantes de incerteza para todo o resto. Essa é hoje a principal 
base da dominação e o principal fator das divisões sociais”. BAUMAN, Zygmunt. 

Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 141; 166. 
307 BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.p. 22. 
308 STANDING, Guy, op. cit., p. 22 
309 STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. p. 47 
310 SEN, Amartya, 2010, op. cit., p. 189.  
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Bronstein, na obra em que analisa as legislações do trabalho em 

todo o mundo, entende haver uma irrefutável crise na legislação protetiva: 
as que se relacionam com a cobertura da própria lei; a adaptação do direito 

do trabalho às novas tecnologias e aos novos padrões de organização do 
trabalho; o alcance territorial da lei; e os desafios para os fundamentos 
ideológicos do direito do trabalho. Entende o pesquisador que a cobertura 

hoje tende a diminuir à medida que grupos maiores de trabalhadores 
realizam trabalho ou prestam serviços além do alcance da relação de 
trabalho. Tal tendência contrasta com a expansão do direito do trabalho 

que prevaleceu durante a maior parte do século XX. Em que as 
preocupações se focaram na limitação do horário de trabalho, no trabalho 

de menores e nas mulheres, na reparação dos trabalhadores em caso de 
acidentes. Com o avanço da proteção, ambientes não industriais e até o 
setor da administração pública ganharam estatutos próprios. A cobertura 

atingiu o seu pico na década de 1970. Ocorre que a legislação do trabalho 
hodierna está em desgaste.311 

Primeiro, o autor aponta que a legislação não alcança o trabalho 

informal que cada vez mais tem uma participação maior no mercado 
global. Segundo Bronstein, entre 1990 e 2003, apesar de todo o ajuste 

econômico e a reformas econômicas, não foram criados empregos formais 
suficientes para os recém-chegados ao mercado.312 A segunda categoria 
de crise reside na adaptação das leis às novas tecnologias e às mudanças 

estruturais do trabalho. Afere o pesquisador que a legislação do trabalho 
ainda está presa aos ranços da estrutura produtiva que não mais 
corresponde as intensas modificações sofridas313, com dificuldades em se 

                                                         
311 BRONSTEIN, Arturo. International and comparative labour law: current 

challenges. Genebra: International Labour Office, 2009. p. 22-23. 
312 Segundo Bronstein, referindo-se ao estudo empreitado pela OIT (Labour 

overview of Latin America and the Caribbean), em 2004, a economia informal 

na América Latina representava 63% dos trabalhadores. E, tal fenômeno não é 
limitado aos países em desenvolvimento. Ibid. 

313 Como coloca Antunes: “Vive-se no mundo da produção um conjunto de 

experimentos, mais ou menos intensos, mais ou menos consolidados, mais ou 
menos presentes, mais ou menos tendenciais, mais ou menos embrionários. O 

fordismo e o taylorismo já não são os púnicos e mesclam-se com outros processos 

produtivos (neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo) [...]. Novos processos de 
trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em série e de massa são 

substituídos pela flexibilização da produção, pela ‘especialização flexível’, por 
novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de adequação da 

produção à lógica de mercado [...]”. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho: 
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adaptar a novos padrões de organização do trabalho.314 O terceiro aspecto 

vivenciado pela crise é o enfraquecimento da eficácia da legislação 
trabalhista nacional em um ambiente globalizado.315 A quarta 

particularidade enfatizada deriva do desafio geral que foi criado contra o 
Estado providência ou de bem-estar social. As políticas neoliberais e de 
ajuste estrutural, pressionadas por instituições financeiras como pré-

condição para a concessão ou liberação de empréstimos desmantelaram a 
política voltada à segurança e à proteção dos trabalhadores. A pedra 

                                                         
Ensaio sobre as Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho. São 

Paulo: Cortez, 1998. p. 15-16. 
314 Transferências, fusões, aquisições de empresas já são abordas por parte da 

legislação do trabalho, porém estratégias de descentralização podem assumir a 
forma de disposições que há grande dificuldade em compreender. Terceirização, 

franquias, subcontratações, empresas subsidiárias, empréstimo de trabalhadores, 

fornecimento de mão-de-obra por meio de agências de trabalho temporário, 
trabalho autônomo e prestação de serviços, todas essas novas modalidades 

desafiam o marco de proteção e tem um impacto desestabilizador e 
descentralizador sobre a proteção legal dos trabalhadores. BRONSTEIN, Arturo, 

op. cit., p. 24. 
315 Além de algumas exceções em relação às relações de trabalho transnacionais, a 

legislação trabalhista nacional é aplicável apenas dentro dos limites políticos de 

um determinado. O autor suscita: “No entanto, devido às mudanças tecnológicas, 

bem como a abertura do comércio internacional, os movimentos de capital e 
tecnologia e, portanto, o investimento, podem hoje ‘pular’ as fronteiras nacionais, 

enquanto as leis não podem. Por outro lado, seria ingênuo negar que a legislação 
trabalhista coloca algum encargo financeiro sobre os ombros do empregador, e 

isso tem uma importância óbvia quando chega a hora de um investidor decidir 

onde investir. Todos os outros fatores sendo iguais, custos de mão-de-obra 
moderados e legislação comercial podem atuar como incentivos importantes para 

o investimento. Ao mesmo tempo, as barreiras tarifárias e outras formas de 

protecionismo tendem a ser desmanteladas ao longo do tempo, algo que priva os 
países não apenas de receitas, mas de um meio importante de proteger o mercado 

interno e os trabalhadores locais. Daqui resulta que, hoje em dia, um Estado não 
é mais inteiramente livre para formular sua própria política trabalhista e de 

proteção social, porque não pode melhorar os níveis locais de proteção social sem 

considerar as implicações potenciais na posição competitiva do país em relação a 
outros estados que não faça o mesmo. Isso não pode limitar a eficácia do direito 

do trabalho em um contexto puramente nacional. Por essa razão, podemos falar 

de uma crise de territorialidade, pois a economia é mundial, enquanto a lei é 
vinculativa apenas dentro das fronteiras nacionais. A menos que o direito do 

trabalho, como a economia, possa tornar-se transnacionalmente eficaz, será muito 
difícil manter a dinâmica que lhe permitiu oferecer uma melhor proteção a mais 

e mais trabalhadores durante a maior parte do século passado”. Ibid, p. 25. 
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angular, dessa vertente teórica, é a fé na capacidade de autorregularão do 

mercado.316 
 

2.2.2 O desemprego e a nova e perigosa classe: o precariado 

 
O precariado é uma classe perigosa, mas ainda em formação e não 

ainda uma classe-para-si. Entende o economista inglês, Guy Standing, 
que dedicou muitos anos à OIT, à docência e à pesquisa, que o precariado 
corresponde a um terço dos trabalhadores em todo mundo e que não 

possui o clássico emprego estável do pós-guerra. O precariado sofre de 

                                                         
316 “É por isso que o mercado é colocado acima de todos os outros valores e no 

centro das interações econômicas, sociais e políticas da sociedade. O pressuposto 
é que o que é bom para o mercado também é bom para a sociedade como um 

todo. Como a mão invisível de Adam Smith, o mercado é capaz de gerar todas as 

regras necessárias para funcionar corretamente. [...] Do ponto de vista, a lei do 
trabalho é em si mesma um mal necessário e deve limitar-se à criação de um 

limiar de regras básicas. Além desse limiar, a regulamentação trabalhista só pode 
servir para evitar que o mercado gere crescimento, emprego e riqueza, o que, com 

o tempo, seria distribuído de forma justa. O pensamento neoclássico se reflete 

mesmo em sua terminologia: refere-se ao direito do trabalho como "regulação do 
mercado de trabalho", dando a palavra "regulação" uma conotação negativa. 

Termos como "mão-de-obra", "força de trabalho" e "recursos humanos" são 

preferidos aos "trabalhadores"; As regras trabalhistas são chamadas de 
"restrições" e os direitos trabalhistas são chamados de "custos trabalhistas". Há 

muitas razões para acreditar que essa mudança de linguagem não é meramente 
semântica. Por exemplo, a "regulamentação do mercado de trabalho" é um dos 

parâmetros utilizados pelo banco de dados Doing Business do Banco Mundial 

para ajudar potenciais investidores a avaliar e talvez selecionar os países nos 
quais eles podem investir. O banco de dados fornece indicadores sobre o custo de 

fazer negócios, identificando regulamentos específicos, o que acredita que 

melhora ou restringe investimento, produtividade e crescimento. Esses 
indicadores referem-se a vários temas, incluindo o emprego de trabalhadores. [...] 

Em suma, a regulamentação do Estado é vista como uma virtude quando protege 
os negócios e um pecado quando protege os trabalhadores. Há uma grande 

quantidade de literatura e análise que segue essa abordagem ou a rejeita 

fortemente. Aqueles que desafiam essa visão nos lembram que o pensamento 
neoclássico pressupõe que o mercado é perfeito e, portanto, não reconhece que 

existem monopólios ou cartéis, para não mencionar subsídios mais ou menos 

ocultos que, na prática, prejudiquem a concorrência leal. Também assume que as 
regras são respeitadas por todos, que não há corrupção pública ou privada, os 

consumidores estão perfeitamente informados e o crédito está disponível para 
todos aqueles que pretendem iniciar ou desenvolver uma empresa”.Ibid. p. 25-

26. 
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raiva, anomia, ansiedade e alienação, em razão da precarização e 

insegurança a que é submetido, incutido realidade que exalta e promove 
a competitividade, meritocracia e flexibilidade, devendo o precariado 

responder às forças de mercado e ser infinitamente adaptável às 
constantes mudanças de paradigma, sem mais senso de carreira, senso de 
identidade profissional segura e territorial, sem gozar dos benefícios do 

Estado e das empresas, algo que o próprio proletariado industrial ou os 
assalariados passaram a esperar. Perigosa, pois não tem compromisso 
político, consciência de classe, sentimento de solidariedade que a 

organizaria na busca seus interesses. Entende que quem as classes mais 
baixas e que usufruem de auxílios governamentais são parasitas. Essa 

nova classe está em guerra consigo mesma e é facilmente atraída por 
discursos políticos demagogos, pelo utilitarismo que sustenta o 
neoliberalismo e pelo populismo neofascista. Uma das formas de 

precarização e de crise do trabalho se observa pelo fenômeno de 
surgimento de uma nova classe que é o precariado, que segundo os 
cálculos do economista Standing, corresponderia a 25% da população 

mundial.317 
Em sua obra trata do diagnóstico e prognóstico dos efeitos da 

globalização, do neoliberalismo e da exploração de populações, criando 
uma nova modalidade de trabalhador, dependente de um trabalho 
temporário e incerto, desprovido de carreira ou continuidade, sem 

qualquer estabilidade318 e enormemente inseguro economicamente, 

                                                         
317 Em divergência conceitual, Alves entende que: “[...] o precariado como sendo, 

não uma nova classe social, mas sim uma nova camada da classe social do 

proletariado com demarcações categorias bastante precisas no plano sociológico: 
precariado é a camada média do proletariado urbano precarizado, constituída por 

jovens-adultos altamente escolarizados com inserção precária nas relações de 

trabalho e vida social”. ALVES, Giovani. O que é o precariado. 2013. 
Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2013/07/22/o-que-e-o-

precariado>. Acesso em: 05 out. 2017. No entanto, o presente trabalho adota o 
conceito de Standing. 

318 Standing resgata as garantias relacionadas ao trabalho da agenda da “cidadania 

industrial” vindicada pelos socialdemocratas, sindicatos e partidos socialistas e 
trabalhistas do pós-Segunda Guerra Mundial, garantias essas que não são ou são 

parcialmente contempladas pelo precariado: “Formas de garantia e segurança de 

trabalho da cidadania industrial: Garantia de mercado de trabalho – oportunidades 
adequadas de renda e salário [...]; Garantia de vínculo de empregatício – Proteção 

contra a dispensa arbitrária [...]; Segurança no emprego – Capacidade e 
oportunidade para manter um nicho no emprego [...]; Segurança do trabalho – 

Proteção contra acidentes e doenças no trabalho [...]; Garantia de reprodução de 
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acreditando ser um privilégio tal labor em comparação com a massa de 

desempregados, o que faz daquele resignado a qualquer outra forma de 
exploração. Mormente, está submetido a ofícios degradantes e mal 

remunerados, em médias e grandes empresas, sem qualquer possibilidade 
de progresso em carreira profissional, o que tem levado ao aumento de 
suicídios e doenças psicossociais, seja em países em desenvolvimento ou 

desenvolvidos.319 
Além disso, temos os que não estão empregados ou 

subempregados, e a esses ociosos é dispensado um estigma, 

considerando-os como preguiçosos, fracassados ou parasitas sociais, com 
falhas de caráter e deficiências de comportamento, eis a razão de seu ócio, 

pois o que propagado é que haveria oportunidade de trabalho a todos na 
hodierna sociedade. Esse ponto é ressaltado na crítica aventada por 
Standing, pois entende o economista inglês que a ideologia neoliberal 

transfere a culpa do desemprego ao próprio indivíduo, sendo uma questão 
de responsabilidade individual e competência, e, de fato, classificando os 
trabalhadores de mais ou menos empregáveis.320 

A mente resta precarizada e forjada pelo medo, angústia e 
ansiedade, destruindo laços de confiança e solidariedade, bloqueando 

qualquer engajamento político e social, o que o torna o precariado adverso 
aos regimes democráticos e pluralistas.321 Sennet advertiu que o trabalho 
temporário, precarizado, dá a impressão de que é disfuncional a atividade 

laborativa sob o ponto de vista do trabalhador, e, ainda, frustra o trabalho 
coletivo, em equipe, ou até mesmo o senso coletividade, maculando elos 
de confiança, lealdade e compromisso mútuo entre as partes do âmbito 

laboral, comprometendo em demasia as relações sociais. As condições 
dessa nova economia corroem o caráter do indivíduo, sobretudo sua 

                                                         
habilidade – Oportunidade de adquirir habilidade [...]; Segurança de renda – 
Garantia de renda adequada e estável [...]; Garantia de representação – Possuir 

uma voz coletiva no mercado de trabalho [...]. STANDING, Guy, op. cit., p. 28. 
319 Cumpre frisar que no Japão, a expressão karoshi corresponde a um fenômeno 

aliado ao precariado que é a morte por excesso de trabalho. 
320 STANDING, Guy, op. cit.,, p. 77. 
321 Acerca da hostilidade em relação ao trabalho de imigrantes e a demanda por 

políticas protecionistas e anti-imigração, Standing afere: “Em países ricos da 

OCDE, a migração envolve uma armadilha de precariedade especial. Os salários 
reais e os empregos com potencial de carreira estão declinando, criando um efeito 

de frustração de status. Os que se tornaram desempregados enfrentam a 
perspectiva de empregos que oferecem salários mais baixos e menos conteúdo 

profissional. É injusto criticá-los [...]”. Ibid. 
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ligação com os seres humanos uns aos outros, afastando-o da 

possibilidade de estabelecer vínculos.322 
A angústia sentida é não ter mais nem o direito de ser explorado, 

residindo o pavor do desemprego, de estar à margem do sistema. Nesse 
cenário, aferem-se alterações estruturais do sistema jurídico de proteção 
social disposto aos trabalhadores, em constante flexibilização e 

fragilização dos institutos protetivos. Advém um quadro paradoxal, pois 
a sociedade valoriza a produção e o trabalho, ao mesmo tempo em que o 
trabalho se torna cada vez mais escasso e transfigurado. A luta por 

melhores condições de trabalho, capitaneado pelos movimentos de 
esquerda, embasados na crítica ao modelo capitalista de produção, 

perdem ânimo e potencial reivindicatório ante o quadro social de 
desemprego, precarização do trabalho, bem como a pulverização e 
enfraquecimento dos movimentos sindicais, que perdem sua capacidade 

de mobilização, não surtindo mais efeito como outrora.323 
Faria faz algumas considerações sobre os efeitos da globalização 

sobre a legislação de proteção trabalhista, uma vez que a redistribuição 

da produção a nível global e a remodelagem do trabalho, dos campos de 
competência dos governos locais sucedeu num processo que não diminuiu 

o desemprego e, por outro lado, alterou o modo de operar nos 
protagonistas do comércio internacional. 324 

Ferreira indagou sobre o futuro o direito do trabalho ante a 

hegemonia do princípio de mercado325, ou seja, vislumbra-se uma nova 

                                                         
322 Cf. SENNET, Richard. A corrosão do caráter: as consequências pessoais do 

trabalho no novo capitalismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.p. 45. 
323 “O trabalho apresenta características que de fato o fazem ocupar lugar de grande 

relevância como categoria sociológica. Ainda que precário, os indivíduos têm no 

trabalho uma forma de se reconhecer enquanto sujeitos e de ocupar um lugar 

social. Ao trabalho é atribuído um valor que ultrapassa a mera satisfação 
contingencial das nossas necessidades básicas, inscrevendo-o como um meio de 

construção de um componente sui generis entre os seres sociais: a dignidade. O 
trabalho não alimenta só o corpo – material e individualmente considerados. 

Trata-se ainda de uma forma de buscar a inserção do sujeito enquanto ser social”. 

MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 63-65.  
324 FARIA, Jose Eduardo, 1999, op. cit., p. 44. 
325 Princípio esse que encara o trabalho como um fator de produção, como uma 

mera mercadoria. “Ao nível internacional o problema da falta de efetividade (sic) 
acentuou-se com a crise econômica mundial, com a reestruturação dos sistemas 

produtivos e com a intensificação dos processos de globalização econômica, 
nomeadamente em domínios como o dos direitos sociais fundamentais dos 

trabalhadores. A realidade do trabalho infantil e a existência de trabalho forçado 
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ordem laboral que necessariamente não se aproxima do primado fundante 

do direito do trabalho, nacional ou internacional. Diante disso, o professor 
propõe a reinvenção e reconstrução do modelo de direito do trabalho que 

se assente na ideia de regulação social a nível global e como meio de 
aproximar os padrões econômicos e sociais no mundo trabalho, com a 
procura do equilíbrio entre e ordem e solidariedade social, regulando a 

atuação do Estado e o mercado.326 
Por dois pressupostos básicos se resgataria o caráter emancipatório 

e protetivo do direito das relações laborais. Aposta-se na ideia da 

“redescoberta democrática do trabalho”, como requisito indispensável 
para a reconstrução da economia aliada a sociabilidade democrática. 

Assim, o trabalho sustentaria a cidadania, entrelaçando trabalho 
novamente a seu caráter emancipador, de interesse comum e social, e não 
mais julgá-lo a mero fator de produção. O segundo seria a radicação do 

trabalho decente, expressão utilizada pela OIT, fomentando os padrões 
mínimos ou core labour standards.327 

A questão primordial não é mais criar empregos a todo custo, mas 

criar empregos com qualidade, sem divorciar a qualidade com a 
quantidade. Dessa forma, imperioso a implantação de sistemas jurídicos 

e econômicos que assegurem o mínimo indispensável. Nesse sentido, para 
que produtos possam circular livremente, há de se assegurar melhores 
padrões de trabalho. A proposta de padrões mínimos é indissociável da 

dimensão social da globalização. Esses padrões mínimos são reduzidos a 
quatro direitos laborais básicos: a liberdade de associação, a liberdade 
sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação; a 

eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; a 
abolição efetiva do trabalho infantil; a eliminação das formas 
discriminatórias em matéria de emprego ou ocupação. No entanto, seria 

pertinente constantemente ampliar o conjunto de direitos nos padrões 
considerados mínimos para o trabalho digno e decente de forma global. 

A existência de uma regulação mundial é suscitada por Ferreira, eis que 
entende a crise de efetividade não é o de encontrar consenso sobre os 
padrões mínimos, mas como implementar de uma forma efetiva.328 

 

                                                         
e escravo são situações limite do não reconhecimento dos direitos humanos 

fundamentais do trabalho que permanecem como paradoxos aviltantes para a 
teoria e prática democráticas”. Ibid., p. 285. 

326 Ibid., p. 286-287. 
327 Ibid., p. 287-288. 
328 Ibid., p. 288. 
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2.2.3 O dumping social 

 

O dumping possui vários sentidos, no entanto com maior rigor 

técnico, trata-se de uma infração ao comércio internacional, uma prática 
desleal e anti-competitiva prejudicial ao cenário de trocas comerciais 
globais, maquiando os preços propostos, forçando-os a um patamar vil e, 

assim, tornando-os predatórios, muito abaixo daquele normalmente 
comercializado no mercado interno de origem, tudo com vistas a adentrar 
no mercado externo e aniquilar a concorrência que lá se encontra.329 

As medidas antidumping remontam do final do século XIX, com a 
implementação de dispositivos legais que visavam repelir produtos a 

preço vil de conglomerados empresariais de países estrangeiros que 
pudessem arruinar a indústria doméstica do país importador. Um dos 
primeiros países a utilizar a tal mecanismo legislativo de proteção foi o 

Canadá, país que resguardou sua indústria do aço que vinha sofrendo com 
preços torpes praticados por industriais americanos.330 

Práticas anti-concorrenciais contribuem para que o próprio 

mercado saia corrompido, tendo em vista que hoje o furto de condições 
dignas e remunerações satisfatórias amanhã aumentará o desemprego, a 

queda do consumo, o desvanecimento da concorrência e da livre 
iniciativa, restando apenas um mercado monopolizado e autofágico.  

Outras nações, ante a iminência de sofrerem as consequências de 

um mercado cada desregulado e com observância a uma lacuna legal 
frente às práticas anticoncorrenciais, começaram a normatizar mecanismo 
antidumping, como fora o caso da Nova Zelândia em 1905, a Austrália 

em 1906, o Japão em 1910, a África do Sul em 1914, os EUA em 1916 e 
o Reino Unido em 1921.331 

Nesse contexto, não havia organismos de controle internacional ou 

instrumentos capazes de evitar a tomada do mercado por monopólios, por 
meio da fusão de grandes companhias e adoção de política de minoração 

de custos e preços. Daí se segue, nas primeiras décadas do século XX uma 
produção legislativa antidumping, conforme aponta Barros.332 

Em síntese, a última década do século XIX origina um esboço de 

um sistema jurídico internacional do comércio internacional, com sua 

                                                         
329 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu, 2012, p. 595-596. 
330 DI SENA JÚNIOR, Roberto, op. cit., p. 84. 
331 BARRAL, Welber. Dumping e comércio internacional: a regulamentação 

antidumping após a rodada Uruguai. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 74-75. 
332 BARROS, Maria Carolina Mendonça de. Antidumping e protecionismo. São 

Paulo: Aduaneiras, 2004. p. 24. 
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estreia no âmbito da União Internacional para a Publicação de Tarifas 

Aduaneiras e posteriormente, no interregno das duas grandes guerras, 
sendo propagada pela Liga das Nações.333 

Diante dessa perspectiva global, a necessidade de regular o 
comércio global e normatizar as medidas antidumping ocorreram com 
diversas iniciativas para a implementação de um organismo mundial, 

assim vislumbrava-se a criação da Organização Internacional do 
Comércio, iniciativa frustrada pela pressão norte-americana, que se 
dispôs tão somente à época ao notório Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT).334 
Eminentemente, o GATT tornou-se o local por excelência de 

discussões atinentes ao comércio mundial, inclusive temas relacionados 
ao dumping. No entanto, basicamente o intento era conter barreiras 
tarifárias, por meio de negociações periódicas. Diversas rodadas de 

negociação tarifárias ocorreram nas décadas subsequentes, donde 
resultou o Código Antidumping, do ano de 1967, que estabeleceu 
exigências procedimentais para as medidas antidumping. Contudo, após 

a resolução dos impasses com a Comunidade Europeia e os EUA, 
somente em 1994, com a Rodada Uruguai que se finalizou o Acordo 

Antidumping.335 
Deveras, com a criação do GATT e da Organização Mundial do 

Comércio que surgiram critérios claros e objetivos para a configuração do 

dumping, que se trata de um mecanismo de exceção. O objetivo cingiu-
se em não decair mais em protecionismos com o simples propósito de 

                                                         
333 Ibid., p. 75. 
334 BARRAL, Welber, 2000, op. cit., p. 76-78. Conforme o entendimento de 

Martins e Stelzer, as medida antidumping, em especial com a Rodada do Uruguai, 
o que resultou no Acordo Antidumping, chancelado pelo Brasil por meio da Lei 

9.019/1995, constitui-se como medida institucional de intervenção econômica no 
mercado, como forma de movimento de “costura do tecido social rasgado pela 

livre ação de um mercado desregulado”, isto é, ritmo de ajustamento 

protecionista, desenvolvido por Karl Polanyi, impedindo o desincrustamento da 
economia e o consequente dumping, freando os ritmos de mudanças, sob a 

hodierna bandeira neoliberal que propõe uma livre comoditização do globo e a 

mínima intervenção estatal, com a subjugação do homem, da moeda e do trabalho 
à lógica do mercado. MARTINS, Bruce Bastos; STELZER, Joana. A medida 

protecionista do antidumping no neoliberalismo contemporâneo: ritmo de 
ajustamento e ritmo de mudança sob aótica de Karl Polany. Florianópolis: 2014. 

335 Ibid., p. 81; 83; 85. 
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proteger a economia doméstica prejudicando o comércio internacional, 

como feito a miúde anteriormente.336 
O artigo 1º, item 1, do Acordo Relativo à Implementação do Artigo VI do 

Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, ratificado no Brasil 
pelo Decreto nº 93.941337, de 16 de janeiro de 1987, define o dumping e 
merece transcrição:  

Para os fins deste Código, um produto é objeto de 

dumping, isto é, introduzido no mercado de outro 

país a preço inferior ao seu valor normal, se o preço 
de exportação do produto, quando exportado de um 

país para outro, for inferior ao preço comparável, 
praticado no curso de operações comerciais 

normais, de um produto similar destinado ao 

consumo no país exterior. 

Consubstanciando, o verbete dumping é utilizado para denominar 
a prática concorrencial de vender produtos ou serviços com preços 
artificiais, isto é, abaixo do custo de produção, simulando assim uma 

impetuosa eficiência, subjugando a concorrência à mesma lógica 
competitiva ou ao infortúnio com o encerramento das atividades naquele 

mercado. 
As práticas predatórias que submetem reincidentemente 

trabalhadores às condições indignas, além de desrespeitarem os princípios 

da ordem econômica, têm sido nomeadas pela doutrina e jurisprudência 
como dumping social. Nesse sentido, a lógica do dumping social 
extrapola o âmbito comercial, não está adstrita às variáveis econômicas, 

mas também desrespeito em relação aos direitos dos trabalhadores na 
cadeia produtiva, portanto, envolve desrespeito às regras de 
competitividade comercial, ganhando-a deslealmente à custa da 

subjugação dos direitos humanos338 

                                                         
336 BARROS, Maria Carolina Mendonça de, op. cit., p. 106. 
337 BRASIL. Decreto nº 93.941, de 16 de janeiro de 1987. Promulga o acordo 

relativo à implementação do artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas 

Aduaneiras e Comércio (GATT). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-

1987/D93941.htm>. Acesso em: 11 out. 2017. 
338 GOMES, Ana Virgínia Moreira; SANTOS, Andrea Aparecida dos; TERESI, 

Verônica Maria. Relações de trabalho e livre comércio – análise do modelo norte-

americano. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). Comércio 

Internacional e Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p. 

319. 
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Com fundamento, Trierweiler traz um conceito preciso que faz jus à 

transcrição:  

[...] dumping social seria a redução dos custos 
obtidos por empresas na fabricação de seus 

produtos mediante a não observação do bem-estar 

social, o que é muito mais amplo e – inclusive – 
engloba a ideia de dumping laboral. Assim, sendo 

dumping social teria ínsita uma ideia oposta à da 

responsabilidade social da empresa, ou seja, a 
situação em que a empresa procede de forma 

divorciada de sua importância para a sociedade.339 

Assim, o dumping social, como qualquer outra forma de dumping, 
nota-se que os produtos ou serviços oferecidos pelo empresariado estão 

em desarmonia com o real valor de mercado, pois os preços oferecidos 
são inviáveis de serem obtidos diante dos custos mormente aferíveis em 
determinada atividade econômica. No dumping social há, portanto, o 

elemento da violação direta dos direitos dos trabalhadores na busca dos 
baixos custos de produção com reincidência.340 

São os atos comumente perpetrados são as violações contra a 

dignidade do trabalhador, impondo condições de trabalho inseguras e 
insalubres a baixíssimas remunerações, por vezes reprimindo sindicatos, 

comunidades indígenas ou outros grupos vulneráveis e apropriando-se de 
trabalho infantil, acontecem em pobres ou desenvolvimentistas. Tal 
prática viola não somente a lealdade da concorrência e os direitos do fisco, 

mas também estão na contramão de todas as cartas de direitos, 
especialmente no que concerne às normas internacionais do trabalho. 

O dumping social, prática anticoncorrencial, autofágica e 

monopolista, não somente transgride os direitos econômicos e 
concorrenciais, como também, viola, por excelência, os direitos humanos 
e aparatos jurídicos internacionais, além das já citadas convenções da 

OIT, também agride o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (PIDESC), internalizado pelo Decreto nº 591341, de 06 

de julho de 1992, especialmente o seu art. 7º. 

                                                         
339 TRIERWEILER, Gustavo F. As relações de Trabalho, o Dumping e a Crise 

Econômica. Revista IOB Trabalhista e Previdenciária. Ano XXI, nº 242, 2009. 

p. 85. 
340 FERNADEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 89-90. 
341 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) 



141 

 

No ordenamento jurídico doméstico há agressão à Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, particularmente em seu art. 7º, a 
Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei 12.529/2011, que dispõe sobre 

o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência342. 
Os danos sociais causados com a prática do dumping social são 

evidentes, como a falência das empresas que não conseguem se manter 

ante os preços reduzidos da concorrência desleal e violadora, aumentando 
o desemprego e a precarização. Além disso, o acompanhamento de 
algumas empresas na estratégia de descumprir os ditames trabalhistas 

para conseguir competir, bem como a precarização do poder de compra, 
levando a um estado de recessão econômica. E, a longo prazo, vislumbra-

se efeitos mais perversos, a uma política estatal visando à flexibilização 
das leis para conseguir manter a produção das empresas domésticas, ou 

                                                         
Um salário eqüitativo 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 feridos. BRASIL. Decreto nº 591, de 06 de julho 

de 1992. Atos internacionais. Pacto internacional sobre direitos sociais e 

culturais. Promulgação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso 

em: 12 out. 2017. 
342 “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam 

produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: [...] XV - vender 
mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo”. 

BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão 

às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 

de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga 

dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 

de janeiro de 1999; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm. 

Acesso em: 12 out 2017. 
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seja, prejudica a estabilidade econômica e degrada o próprio 

desenvolvimento humanitário343 
Constata-se uma transferência dos parques fabris de grandes 

corporações para países periféricos ou regiões do globo onde não são 
respeitados padrões mínimos laborais. Esse é o maior desafio, o dumping 
social diante do comércio internacional, haja vista que não há consenso 

entre países sobre o estabelecimento de direitos trabalhistas 
universalmente reconhecidos, ou seja, carregam a problemática da 
implementação a nível internacional.344. O embaraço se dá em razão de 

que a proteção ao trabalho pode implicar restrições ao livre comércio, 
ainda mais por valores estranhos ao mercado.345 

 
2.2.4 Race to the bottom: a corrida ao baixo preço social sob a 

bandeira do darwinismo normativo 

 
A globalização econômica promoveu uma reformulação estrutural 

do comércio mundial, com o protecionismo econômico dos países 

desenvolvidos, desequilibrando o comércio mundial, entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Há um rearranjo econômico e 

político com uma apressada expansão do capitalismo ao redor do globo, 
transformando o sistema de produção, intensificando as relações 
comerciais e decompondo fronteiras com um processo 

desterritorializador, principalmente para os países em desenvolvimento, 
mas com pouca atenção às consequências.346 

                                                         
343 FERNADEZ, Leandro, op. cit., p. 134. 
344 Ibid., p. 93. 
345 GOMES, Ana Virgínia Moreira; SANTOS, Andrea Aparecida dos; TERESI, 

Verônica Maria, op. cit., p. 332. 
346 STELZER, Joana. Introdução às relações do comércio internacional. 2. ed. 

Itajaí: Ed. da UNIVALI, 2007. p. 28. Acerca das consequências, o presidente da 

All Pakistan Trade Union Federation, do Paquistão, afirmou, com especial 
referência ao seu país que: "Existem muitos exemplos de empresas (...) mudando 

de país para país e deixando milhares de mulheres desempregadas (...) há 

estatísticas surpreendentes como a da Nike, que paga a Michael Jordan mais para 
anunciar seus produtos do que paga toda a força de trabalho do Sudeste Asiático 

em um ano". JAMIL, Rubina. In: The Global Workplace: Challenging the race 

to the bottom. Disponível em: 
http://www.newunionism.net/library/internationalism/War%20on%20Want%20

-%20The%20Global%20Workplace%20-
%20A%20Manual%20for%20Trade%20Union%20Activists%20-%202002.pdf. 

Acesso em: 12 out. 2017. 
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Nesse imenso impacto de interação social a nível global, 

importantes agentes econômicos, como as corporações transnacionais, 
sobem ao palco, o que até então era ocupado e protagonismo estatal. Toda 

a estrutura produtiva restou afetada, estruturas sociais, jurídicas, políticas 
e econômica estão em mutação alinhadas a um processo de enxugamento 
das políticas sociais e intervencionistas, surgindo nesse contexto 

inegáveis mazelas, tais como o aprofundamento das desigualdades 
socioeconômicas, a marginalização e a exclusão. 

Há um imenso deslocamento global, resultado da concretização do 

princípio da concorrência, de empresas e capital, assentando-se em 
diversas partes do mundo e estando, a priori, submetidas às normas 

trabalhistas e ambientais. Se o investimento visa a competitividade e o 
bem-estar social, certamente, ocorrerá um favorecimento às populações 
locais e realiza o princípio da liberdade de investimento e livre 

concorrência, desmantelando o monopólio. No entanto, o que ressalta 
Supiot, é que quando uma empresa se desloca para outro país, 
normalmente países pobres e desenvolvimentistas, em que consiga violar 

as normas fiscais, trabalhistas e ambientais do se país de origem e 
reimportando seus produtos, não são os produtos que entram em 

concorrência, mas os próprios sistemas normativos. Assim, havendo uma 
pressão para a desregulamentação das normas de proteção trabalhista.347 

Sucede assim um processo contraditório, o abismo entre o sistema 

institucional e normativo internacional que afasta a matéria de direitos 
humanos ao da agenda política econômica. Com a ascensão da 
progressiva eliminação de barreiras comerciais, favoreceu-se a obtenção 

de lucros mediante graves violações aos direitos laborais em países que 
adotam parâmetros cada vez mais baixos a fim de atrair investimentos.348 

Nesse contexto, sucede a ocorrência do fenômeno do race to the 

bottom, também conhecido por corrida para o fundo ou como cunhou 
Supiot, corrida ao baixo preço social349, isto é, um efeito cascata em que 

países cada vez mais flexibilizariam sua legislação protetiva e 
fiscalização para ganhar competitividade no mercado global. Portanto, 
infere-se por ser um ato de escalar cada vez mais baixo os padrões 

                                                         
347 SUPIOT, Alain, op. cit., p. 63-64. 
348 PAZZUNZIO, Eduardo. A responsabilidade do Estado por violações dos direito 

econômicos, sociais e culturais além de suas fronteiras: o caso das corporações 
transnacionais operando no exterior. In: FREITAS JR, Antonio Rodrigues de 

(Coord.). Direito do trabalho e direitos humanos. São Paulo: BH Editora e 
Distribuidora de Livros, 2006. p. 164-167. 

349 SUPIOT, Alain, op. cit., p. 63. 
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trabalhistas, visando a diminuição do custo de produção, o que, geraria, 

uma forte influência no âmbito da comunidade internacional, com uma 
pressão para que os demais países também diminuíssem as conquistas 

trabalhista, cada vez mais baixos, e, caso não o façam, haveria uma fuga 
de empresas e capital para os países de padrões mais baixos, no ganho da 
competitividade. 

Para Supiot, na lógica do mercado sem amarras sociais, há um 
evidente darwinismo normativo, sendo o direito considerado um produto 
pautado nas mesmas regras de competição das mercadorias, em que o 

“produto normativo” mais apto aos interesses do mercado e dos 
investidores sobreviveria. Para o jurista francês “ao invés de a livre 

concorrência ser baseada no Direito, é o direito que deveria ser baseado 
na livre concorrência”.350 Uma completa reviravolta do espírito da 
Filadélfia. Assim, os baixos salários e condições degradantes de trabalho, 

com fraca regulamentação estatal e que influenciam no custo da 
produção, tornam-se uma vantagem comparativa, sendo que “a 
instauração dos ‘mercados de produtos legislativos’ deve levar à 

eliminação progressiva dos sistemas normativos menos aptos a satisfazer 
as expectativas financeiras dos investidores”.351 

Nesse sentido, Jürgen Habermas, entende o fenômeno do race to 
the bottom como sendo uma “competição desreguladora que leva ao 
rebaixamento dos custos, estrangula os campos de ação para as 

negociações de política social e prejudica o padrão social”.352 
Há cada vez maior pressão da concorrência internacional, muito 

embora possa trazer benefícios ao consumidor, com a diminuição dos 

preços e o suposto aumento do poder de compra, incitaria, especialmente 
por grandes conglomerados empresariais, multinacionais, a impor, 
principalmente em países pobres e em desenvolvimento, a flexibilização 

dos padrões trabalhistas. Um país em que ocorre dumping social é um 
risco desencadearia tal processo de race to the bottom. E, isso não se 

limitando ao comércio entre nações industrializadas e os países em 
desenvolvimento, uma vez que os países em desenvolvimento são rivais 
concorrentes no mercado internacional de setores similares, como nas 

commodities.353 

                                                         
350 Ibid, p. 58. 
351 Ibid., p. 60-61. 
352 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. 

Tradução de Márcio Seligmann. Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. p. 133. 
353ARESTOFF-IZZO, Florence et al. The Use, Scope and Effectiveness of 

Labour and Social Provisions and Sustainable Development Aspects in 
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A influência da globalização comercial sobre o trabalho é uma 

questão duradoura e discutível, em que pese o debate em torno do race to 
the bottom, em que a restrição tonificada pela competitividade imporia de 

forma geral uma redução de direitos dos trabalhadores. A adoção de 
padrões trabalhistas universais seria uma solução, ou seja, a 
implementação e aplicação de normas mínimas do trabalho. O race to the 

bottom é uma variante do argumento da concorrência desleal, mas ao 
invés de assumir que os países importadores manterão sua legislação e 
fiscalização em relação ao trabalho, mantendo o padrão e aceitando uma 

perda na participação de mercado, pressupõe-se que esses países 
diminuirão progressivamente para se igualar àqueles em que os padrões 

não são cumpridos, restando uma armadilha de equilíbrio de baixo nível 
em relaxar suas normas trabalhistas. No entanto, existe desconfiança 
acerca da plausibilidade do race to the bottom enquanto justificativa para 

adoção de padrões trabalhistas universais.354 
Nesse sentido, como entende Trebilcock, a preocupação com a 

manutenção de padrões mínimos de trabalho perpassa décadas, isto é, da 

possibilidade de ocorrer o race to the bottom, ainda mais num mundo 
globalizado em que as diferenças nas condições de emprego em grande 

parte influem-no custo e na produtividade, todavia, como expõe o jurista 
americano, há poucas razões para supor que mesmo num regime de 
comércio internacional, com cada vez menos fronteiras, precipitar-se-á 

uma deterioração das condições laborais de forma global. Aponta ainda 
que as evidências empíricas não fornecem apoio para a afirmação de que 
exista uma pressão dos países desenvolvidos no sentido de relaxar os 

padrões trabalhistas ou que haja o crescimento de investimento direto em 
países que não respeitam normas de trabalho mínimas. Porém, existem 
evidências que sugerem, com exceção da China355, que os países com 

                                                         
Bilateral and Regional Free Trade Agreements. European Commission - 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG, 2008. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2112. Acesso em: 13 de out. 2017. 
354 TREBILCOCK, Michael J. Trade policy and labour standards: objectives, 

instruments and institutions. Toronto: Law and Economics Research Paper, 

2001. p. 11-12. 
355 A respeito da China, importa trazer à atenção o Capítulo 5, intitulado 

Neoliberalismo com características chinesas, da obra de Harvey, em que conclui 

que a China tomou nas últimas décadas uma neoliberalização e restauração do 
poder de classe burocrática, com um evidente desgaste do Estado, comandado 

pelo Partido Comunista com os trabalhadores. É, de fato, um paradoxo o caso 
chinês, eis que o Partido Comunista que defendia a luta dos trabalhadores contra 

a exploração do trabalho nas décadas pós-revolução, hoje anda de mãos dadas 
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fortes indícios de violação das leis trabalhista pouco atraem 

investimentos. Até mesmo em zonas de processamento de exportação 
geralmente fornecem condições de emprego superiores aos mercados 

circundantes. Conclui que sanções comerciais destinadas a impor o 
cumprimento comum dos padrões mínimos podem ter efeitos adversos e 
podem reduzir sua capacidade de eliminar práticas violadoras.356 

Na avaliação de Bronstein, no início da década de 1980, ocorreram 
mudanças profundas no comércio, com vários países do desenvolvidos 
global, especialmente do sudeste asiático, começaram a competir com os 

países ocidentais desenvolvidos, não mais com commodities, mas de 
produtos e mercadorias de alto valor agregado. Embora talvez menos 

importantes do que outros elementos da produção, salários e condições de 
trabalho relativamente fracos e regulamentos trabalhistas em 
descompasso com os padrões dos países desenvolvidos, ou até mesmo 

com os preceitos da OIT, incluindo, em alguns casos, restrições severas à 
liberdade de associação, estavam entre os elementos que, supostamente, 
deram a esses novéis países na seara do comércio global uma vantagem 

competitiva. A consequência foi clara, empregos e condições de trabalho 
conquistadas ao longo de décadas em países desenvolvidos, que possuem 

maiores custos trabalhistas foram colocados em xeque.357 

                                                         
com os capitalistas que fazem vistas grossas às condições dos trabalhadores, 

inclusive permitindo um mercado de trabalho flexível e levando a julgamento 
líderes grevistas. HARVEY, David, op. cit., p. 131-163. 

356 Ibid., p. 12-13. 
357 BRONSTEIN, Arturo, op. cit., p. 89-90. "Além disso, o aumento da 

concorrência internacional se uniu com uma forte defesa do comércio 

internacional, com o ajuste estrutural e a desregulamentação geral do mercado, 
incluindo a do mercado de trabalho. Sugeriu-se que padrões trabalhistas fortes, 

abrangentes e bem implementados afetariam negativamente a competitividade 

internacional e desencorajariam os investidores de entrarem em um país para 
investir capital e criar empregos. Isso implicava um apelo à desregulamentação, 

que, aparentemente, não levava em conta o fato de que nenhum país se tornaria 
mais competitivo se todos os países adotassem as mesmas medidas de 

desregulamentação ou similar (algo comumente conhecido como race to the 

bottom). Foi neste contexto que primeiro o movimento sindical internacional, 
seguido por vários governos, considerou que era essencial que o comércio 

internacional aceitasse algumas regras relativas ao tratamento da mão-de-obra 

nos diferentes países. Apesar de não terem desafiado o fato de os países terem 
diferentes regras trabalhistas e diferentes custos trabalhistas, eles questionaram 

que essas regras e custos estavam sendo mantidos artificialmente baixos para dar 
a certos países uma vantagem competitiva no momento em que eles estavam 

ganhando mercados internacionais". Ibid, p. 89-90. 
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Para Singh e Zammit, o race to the bottom pode ser considerada 

como uma externalidade transfronteiriça. Isso, supostamente, justificaria 
a intervenção, entende os pesquisadores, em razão de tratado 

internacional ratificado pelo país ou por uma agência internacional, como 
é o caso da OIT. Isto é, naturalmente, sujeito a ressalvas. Os 
pesquisadores esclarecem que necessário uma análise mais complexa do 

race to the bottom em termos de externalidades internacionais, dividindo-
as em pecuniárias e não-pecuniárias. A externalidade pecuniária decorre 
do fato das implicações de competitividade e do bem-estar econômico dos 

trabalhadores do país com melhores padrões. No entanto, se a 
externalidade de, por exemplo, os padrões trabalhistas sejam em termos 

humanitários, a externalidade internacional seria não-pecuniária.358 
No entanto, em termos menos abstratos e mais empíricos, a 

hipótese do race to the bottom pode ser examinada em duas formas. Na 

primeira se entende que os trabalhadores do país com melhores padrões, 
como por exemplo o parque fabril dos países desenvolvidos, serão 
sujeitos a graves dificuldades no mercado de trabalho, como resultado da 

globalização sem padrões adequados, portanto, a apreensão é sobre a 
concorrência ante os padrões laborais baixos. Asseveram Singh e Zammit 

que baixos salários estão normalmente acompanhados por condições de 
trabalho precárias, ou seja, baixos padrões trabalhistas. Assim, na 
implementação dos padrões trabalhista da OIT, por exemplo, 

proporcionariam aos trabalhadores dos países mais pobres e em 
desenvolvimento um mecanismo de aumento salarial e melhores 
condições de trabalho, e, em sentido contrário, não promovidos os 

padrões, os países em desenvolvimento se tornariam ainda mais de uma 
ameaça competitiva ao longo do tempo. Outro argumento é de que a 
hipótese do race to the bottom implica que a globalização pode não só 

criar dificuldades no mercado de trabalho os que possuem alto padrão 
laboral, mas que, inevitavelmente, levará a uma erosão competitiva das 

normas trabalhistas em todos os lugares.359 
Já, o estudo realizado por Davies e Vadlamannati, com dados 

coletados de 135 nações, analisa os padrões dos direitos laborais, tais 

como o direito à negociação coletiva, o direito de greve e a eliminação do 
trabalho forçado. Os resultados apontam que durante os anos 1980 e 1990, 

                                                         
358 SINGH, Ajit; ZAMMIT, Ann. Labour standard and the race to the bottom: 

rethinking globalization and workers rights from developmental and solidaristic 

perspectives. Oxford Review of Economic Policy, v. 20, n. 1, Oxford: 2004. p. 
89. 

359 Ibid., p. 90. 
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o índice de direitos trabalhistas caiu precipitadamente, revelando os 

fatores que influenciam o índice de padrões, havendo evidências de 
competição entre os países. Entendem os pesquisadores que o race to the 

bottom opera de forma mais sutil, pois o problema real é que os países 
competem entre si, influenciando nas condições de trabalho. E, ao se 
celebrar um acordo de livre comércio sem as estipulações claras e 

concretas relativas aos padrões trabalhistas, estar-se-ia sinalizando aos 
demais para responder diminuindo os seus custos na produção, 
consequentemente, nos padrões laborais, para fazer frente à competição e 

à perda de investimento.360 
Nesse sentido, Brown sustenta que a hipótese do race to the bottom 

está articulado no medo de que, na ausência de coordenação das normas 
que apostam nos padrões trabalhistas universais, os países reduzirão seus 
próprios padrões, seja por meio de um afrouxamento da fiscalização ou 

da flexibilização da legislação, com vistas a obter uma vantagem 
competitiva em relação aos exportadores estrangeiros. Nada obstante, o 
race to the bottom surge como um subproduto da concorrência sobre a 

alocação internacional de capital, atacando os direitos duramente 
conquistados pelos trabalhadores dos países industrializados, que, de fato, 

perdem melhores condições ante a competição pela escassez de capital. 

                                                         
360 “Os resultados sugerem considerações políticas. Em primeiro lugar, muitas 

vezes achamos que os acordos internacionais de trabalho, particularmente aqueles 

defendidos pela OIT, tendem a aumentar as leis trabalhistas, porém nem sempre 
é posto em prática. Isso sugere que a coordenação internacional sobre essas 

medidas talvez precise acompanhar e garantir que as leis adotadas sejam 

aplicadas. Em particular, as evidências analisadas por Blonigen (2005) indicam 
que as multinacionais são atraídas por barreiras comerciais mais baixas. Como 

tal, se o mundo desenvolvido assinar um acordo de livre comércio com um país 
de baixo padrão trabalhista, aumentando assim a abertura comercial, nossas 

estimativas indicam que isso forçaria outros a responder competindo mais 

ferozmente nas normas trabalhistas para evitar a perda de investimento. Isso 
sugere que talvez seja importante ter em mente tais implicações, particularmente 

na América Latina e no Oriente Médio, ao prosseguir acordos internacionais”. 

DAVIES, R. B.; VADLAMANNATI, K. C. A race to the bottom in labour 
standards? An empirical investigation. Journal of Development Economics, 

103, 2013. p. 1-14. Disponível em: 
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em: 14 out. 2017. 
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Porém, o pesquisador afirma que a evidência empírica do race to the 

bottom não é conclusiva.361 
No estudo de Rodrik, na economia mundial integrada resta 

inevitável que os padrões de trabalho mais alto custam mais em 
comparação com os países em que há baixos padrões, sendo uma queixa 
recorrente de países importadores inundados por mercadorias elaboradas 

com baixo custo de produção. Assim, há uma pressão pelo nivelamento 
por baixo e, por fim, a concordância com padrões suficientemente baixos 
para evitar que o capital e as empresas se desloquem para os locais com 

baixos padrões e custos menos elevados de produção. A globalização 
pode, sim, alterar o nivelamento por baixo ou o race to the bottom uma 

realidade, eis que dificultou a sustentação da barganha do pós-guerra, 
entre trabalhadores e empregadores, esses últimos cada vez menos 
dispostos a pagar por melhores condições, tendo em vista estão 

suscetíveis a volatilidade do mercado internacional.362 
Rodrik argumenta que a abertura ao comércio torna os padrões de 

trabalho elevados mais onerosos e, portanto, restando a dificuldade em 

mantê-los. Em uma economia fechada, as empresas podem passar parte 
do custo das normas trabalhistas para o consumidor através de preços 

mais altos. No entanto, no atual estágio de comércio cada vez mais livre, 
em que os preços são estabelecidos nos mercados internacionais, o custo 
acaba sendo absorvido pelo trabalhador ou pela empresa. Dado o aumento 

do custo das normas trabalhistas para a empresa em uma situação 
comercial, poderá surgir alguma pressão a baixa sobre as normas 

                                                         
361BROWN, Drusilla K. International Trade and Core Labour Standards: A Survey 

of the Recent Literature. Paris, OECD Labour Market and Social Policy 

Occasional Papers, n. 43, 2000. p. 20. 
362 O comércio torna-se contencioso quando libera forças que destroem as normas 

implícitas nas práticas domésticas. Muitos residentes dos países avançados estão 
se sentido desconfortáveis com o enfraquecimento das instituições domésticas 

pelas forças do comércio, como quando, por exemplo o trabalho infantil em 

Honduras provoca a demissão de trabalhadores na Carolina do Sul, ou quando os 
benefícios de pensões são cortados na Europa em resposta às exigências do 

Tratado de Masstricht. Essa sensação de desconforto é uma maneira de interpretar 

as demandas de ‘comércio justo’. Grande parte da discussão em torno das ‘novas’ 
questões na política comercial – ou seja, normas trabalhistas, meio ambiente, 

política de competição, corrupção – pode ser lançada nessa luz de justiça nos 
procedimentos”. RODRIK, Dani. A globalização foi longe demais? Tradução 

de Magda Lopes. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 8. 
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trabalhistas. No entanto, os padrões altos podem ser mantidos, desde que 

haja disposição política e econômica para se pagar por eles. 363 
Conclui Brown que o impacto da proteção sobre o custo da mão-

de-obra parece alterar a vantagem comparativa. Os países de baixa renda 
que têm, por exemplo, uma semana de trabalho mais longa e uma maior 
incidência de trabalho infantil também tendem a exportar roupas e têxteis 

de forma mais intensiva, do que seria esperado, dada a dotação de fatores 
de mão-de-obra, terra e capital humano, esse último mais barato. No 
entanto, práticas de trabalho precárias não parecem atrair investimento 

estrangeiros diretos. De fato, países com alta incidência de trabalho 
infantil, nos últimos anos, têm atraído pouco capital, com exceção da 

China. Embora as diferenças entre países, em que pese as normas laborais 
fundamentais, possam ter implicações para o comércio internacional e o 
investimento estrangeiro direto, a concorrência nas proteções legais e nos 

contratos de trabalho também pode ocorrer. Alguns temem que a falta de 
normas resultaria no race to the bottom. Enquanto os argumentos a favor 
parecem superficialmente convincentes, muitas ressalvas devem ser 

feitas. Os padrões trabalhistas, mesmo quando melhoram o bem-estar 
social, têm efeitos distributivos que os tornam politicamente 

desagradáveis. Impor esses padrões internacionalmente pode torná-los 
menos onerosos para determinados constituintes e, portanto, mais fáceis 
de implementar.364 

Como visto, existe grande preocupação com relação a perda dos 
postos de trabalho de países com boas condições para países com baixos 
padrões trabalhistas. Nesse sentido, a globalização significa que os 

trabalhadores estão envolvidos involuntariamente no race to the bottom, 
em que o desejo por maiores lucros significa que as empresas buscam 
custos mais baratos e menos restrições nos termos e condições laborais. 

Isso significa que os trabalhadores muitas vezes são negados aos direitos 
humanos fundamentais. Uma alternativa para se deter tal fenômeno é que 

o comércio voltado para o desenvolvimento sustentável e ao menos os 
direitos mínimos para que os benefícios da globalização possam ser 
usufruídos por todos. Tais direitos, como vistos, foram formulados pela 

OIT. Portanto, necessitar-se-ia de melhorias nas leis que protegem o 
trabalho no mundo desenvolvido e subdesenvolvido.365 

Brown sugere que os padrões trabalhistas têm algumas 

propriedades de eficiência que os membros do tripartismo, ou seja, 
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trabalhadores, empresas e governos, podem não querer abrir mão. Uma 

redução competitiva das normas laborais poderia ocorrer, em princípio, 
se as empresas deslocassem o capital para países com fracas proteções 

trabalhistas, o que acontece, mas com pouca expressividade. Além disso, 
no seu estudo, o pesquisador entende que as empresas são mais propensas 
a investir em países com algumas proteções trabalhistas do que em países 

com práticas trabalhistas pobres, particularmente no que se refere ao 
trabalho infantil. Derradeiramente, deduz que, as sanções comerciais são 
uma ferramenta adequada para fazer cumprir os padrões internacionais 

em matéria de trabalho. Embora pareçam uma excelente ferramenta, as 
sanções podem não ser mesmo eficazes. As intervenções comerciais 

raramente são úteis do ponto de vista analítico porque não abordam a 
falha do mercado subjacente na sua origem. O país alvo poderá escolher 
abandonar o comércio em vez de eliminar o foco de violação.366 

Também por esse prisma é o entendimento de Batista Júnior que 
para se “frear a corrida ao fundo do poço deflagrada pelas nações mais 
pobres que competem por investimentos estrangeiros, não basta 

harmonizar a tributação e pôr ordem à questão trabalhista”. Entende 
jurista que é necessário políticas públicas com fito a abolir a miséria, 

afinadas com a ideia de justiça distributivas e um regime internacional 
uniforme de direitos relacionados ao trabalho, com alternativas, além do 
espectro jurídico, que garanta melhores condições de trabalho367. 

Nessa perspectiva, encontrar um cenário em que os padrões 
fundamentais do trabalho são respeitados em sua integralidade é o maior 
desafio e parece improvável que o comércio internacional e a abertura 

comercial, por si só, produzam convergência nos padrões internacionais. 
Relembra o pesquisador que existem argumentos no sentido de que a 
OMC deveria ser o órgão apropriado para fazer cumprir os padrões 

trabalhistas. Tal entendimento visa a utilização do poder de execução que 
a OMC dispõe ante a suposição implícita de que os mecanismos de 

execução da OIT são extremamente fracos. Além disso, na medida em 
que o estabelecimento de normas internacionais fundamentais do trabalho 
seria necessário para uma coalizão de livre comércio, cada vez mais as 

normas trabalhistas são um acréscimo chave para o aceite de qualquer 
acordo comercial.368 

 

                                                         
366 Ibid., p. 43-46. 
367 Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O Outro Leviatã e a Corrida ao 

Fundo do Poço. São Paulo: Almedina Brasil, 2015. 
368 Ibid., p. 46. 
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2.3 “O TRABALHO NÃO É MERCADORIA”: OS RITMOS DE 

AJUSTE 
 

Polanyi descreveu as consequências do sistema de mercado sem 
amarras, ao passo do abastecimento incessante de todos os fatores 
necessários à produção, quais sejam, o trabalho, a terra e o dinheiro. Esses 

elementos, nesse contexto, só poderiam ser estabelecidos na lógica do 
mercado de compra e venda, ou seja, necessário à sua transformação em 
mercadoria, ao menos que ficcionalmente. Assegurando-se, nesse passo, 

o lucro almejado no meio de uma economia de mercado, com 
fornecimento organizado de trabalho, constituindo-se o mercado de 

trabalho. Porém, ao se impor tal lógica de mercantilização do trabalho e 
da terra como princípio motriz social, não se estaria deixando de 
transformar o ser humano também em elemento acessório desse sistema, 

uma mera mercadoria ofertada.369 
Seguindo as linhas traçadas por Polanyi, a completa mercantilização da 
terra e do trabalho destruiria a substância humana, culminando em miséria 

e degradação no seio social:  

O ponto crucial é o seguinte: trabalho, terra e 
dinheiro são elementos essenciais da indústria. Eles 

também têm que ser organizados em mercados e, 

de fato, esses mercados formam uma parte 
absolutamente vital do sistema econômico. 

Todavia, o trabalho, a terra e o dinheiro obviamente 

não são mercadorias. O postulado de que tudo o 
que é comprado e vendido tem de ser produzido 

para venda é enfaticamente irreal no que diz 
respeito a eles. Em outras palavras, de acordo com 

a definição empírica de uma mercadoria, eles não 

                                                         
369 Polanyi, ao definir que essa lógica não poderia funcionar a menos que a 

sociedade estivesse subordinada a ela e as suas exigências, a transformação 
desses elementos, inclusive, o trabalho, em mercadoria reflete que: "Uma 

economia de mercado só pode existir numa sociedade de mercado. Chegamos a 

esta conclusão, de uma maneira geral, em nossa análise do padrão de mercado. 
Podemos especificar agora as razões desta nossa afirmativa. Uma economia de 

mercado deve compreender todos os componentes da indústria, incluindo 

trabalho, terra e dinheiro. [...] Acontece, porém, que o trabalho e a terra nada mais 
são do que os próprios seres humanos nos quais consistem todas as sociedades, e 

o ambiente natural no qual elas existem. Incluí-los no mecanismo de mercado 
significa subordinar a substância da própria sociedade às leis do mercado. 

POLANYI, Karl, op. cit., p. 77. 
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são mercadorias. Trabalho é apenas um outro nome 

para atividade humana que acompanha a própria 
vida que, por sua vez, não é produzida para venda, 

mas por razões inteiramente diversas, e essa 

atividade não pode ser destacada do resto da vida, 

não pode ser armazenada ou mobilizada.370  

Polanyi advertiu, com a base histórica371 nos acontecimentos da 

Revolução Industrial, com o desmantelamento das leis que protegiam a 
terra e os trabalhadores, que nesse sistema terra, trabalho e dinheiro 
seriam entendidos como elementos da indústria. Porém, terra, trabalho e 

dinheiro não são mercadorias. O trabalho, como atividade humana, não 
poderia estar adstrito às forças do mercado, usando de forma 
indiscriminada, sem que isso cause sérias consequências ao sujeito, sua 

dignidade física e psicológica. Sem uma proteção institucional, os 
trabalhadores, reduzidos a meras mercadorias, decairiam em abandono 

social, um ciclo vicioso se instauraria, que, no fim, atingiria as próprias 
empresas e o mercado, um processo de inevitável de transformação do 
mundo em commodities:  

Permitir que o mecanismo de mercado seja o único 

dirigente do destino dos seres humanos e do seu 

ambiente natural, e até mesmo o árbitro da 
quantidade e do uso do poder de compra, resultaria 

no desmoronamento da sociedade. Esta suposta 
mercadoria, ‘a força de trabalho’, não pode ser 

impelida, usada indiscriminadamente, ou até 

mesmo não utilizada, sem afetar também o 
indivíduo humano que acontece ser o portador 

dessa mercadoria peculiar. Ao dispor da força de 
trabalho de um homem, o sistema disporia também, 

incidentalmente, da entidade física, psicológica e 

moral do ‘homem’ ligado a essa etiqueta.372  

                                                         
370 Ibid., p. 78. 
371 Polanyi cita a Poor Law Reform, na Inglaterra de 1834, como a representação 

do período de transição para a economia de mercado. 
372 Acerca das consequências, Polanyi enfatiza: “Despojados da cobertura protetora 

das instituições culturais, os seres humanos sucumbiriam sob os efeitos do 

abandono social; morreriam vítimas de um agudo transtorno social, através do 
vício, da perversão, do crime e da fome. A natureza seria reduzida a seus 

elementos mínimos, conspurcadas as paisagens e os arredores, poluídos os rios, 
a segurança militar ameaçada e destruído o poder de produzir alimentos e 

matérias primas. Finalmente, a administração do poder de compra por parte do 
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Ainda, a propósito da tradição do pensamento econômico liberal 

que entende a economia com o mercado sobreposto, que regula de forma 
espontânea, a oferta e demanda, por meio do sistema de preços, atingindo-

se um equilíbrio e harmonia, Polanyi desvela como esse conceito de 
economia como sistema equilibrado e integrado difere da realidade social 
ao longo da história. Disso, Polanyi traz o seu aporte teórico com o 

conceito de incrustação ou embutimento, submergindo o mercado 
novamente ao controle social, por meio da autoridade social.373 

A partir disso, o apelo de Supiot é no sentido de subordinar a 

organização econômica ao princípio da justiça social estampada na 
Constituição da OIT. O jurista francês aposta numa crítica à hodierna e 

propagada fé374na infalibilidade do mercado, com o seu poder 

                                                         
mercado liquidaria empresas periodicamente, pois as faltas e os excessos de 

dinheiro seriam tão desastrosos para os negócios como as enchentes e as secas 

nas sociedades primitivas. Os mercados de trabalho, terra e dinheiro são, sem 
dúvida, essenciais para uma economia de mercado”. Ibid., p. 78-79. 

373 “Embora seja muito obscuro o início do mercado local, podemos afirmar com 
segurança que, desde o princípio, essa instituição foi cercada por uma série de 

salvaguardas destinadas a proteger a organização econômica vigente na 

sociedade de interferência por parte das práticas de mercado. A paz do mercado 
era garantida ao preço de rituais e cerimônias que restringiam seu objetivo, 

enquanto asseguravam sua capacidade de funcionar dentro dos estreitos limites 

dados. O resultado mais significativo dos mercados - o nascimento de cidades e 
a civilização urbana foi, de fato, o produto de um desenvolvimento paradoxal. As 

cidades, as crias dos mercados, não eram apenas as suas protetoras, mas também 
um meio de impedi-los de se expandirem pelo campo e, assim, incrustarem-se na 

organização econômica corrente da sociedade. [...] O estágio seguinte na história 

da humanidade, como sabemos, acarretou uma tentativa de estabelecer um grande 
mercado autorregulável. Nada no mercantilismo, essa política distinta do estado-

nação ocidental, deixava prever um desenvolvimento tão singular. A ‘libertação’ 

do comércio levada a efeito pelo mercantilismo apenas liberou o comércio do 
particularismo, porém, ao mesmo tempo, ampliou o escopo da regulamentação. 

O sistema econômico estava submerso em relações sociais gerais; os mercados 
eram apenas um -aspecto acessório de uma estrutura institucional controlada e 

regulada, mais do que nunca, pela autoridade social”. Ibid., p. 65-66; 71. 
374 “Codificados pelas instituições econômicas e financeiras internacionais, os 

principais dogmas desse fundamentalismo econômico (a infalibilidade do 

Mercado, as benfeitorias da concorrência generalizada, a privatização dos 

serviços públicos, a desregulamentação do trabalho, a livre circulação de capitais 
e mercadorias) tornaram-se, em poucos anos, uma espécie de religião oficial. Seu 

culto é celebrado por uma multidão de pregadores que encontram diariamente nas 
grandes mídias, meios de propagação de sua fé, muito mais invasores do que as 

tribunas das igrejas de outra; e seus preceitos são observados pelos governos de 
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autorregulatório infirmado por Polanyi, ao descrever a série de derrocadas 

da ordem econômica e das consequências desastrosas para as classes 
produtivas. Descrevendo o cenário atual, Supiot entende que o objetivo 

da justiça social foi substituído pela livre circulação de mercadorias e 
capital, com a concorrência global sem entraves, assim, indexando-se a 
economia às exigências do mercado e condicionando os trabalhadores ao 

capital humano, mero elemento a serviço da economia. O jurista francês 
relembra as lições tiradas de duas grandes guerras mundiais e as cartas de 
direitos, especialmente a Declaração da Filadélfia, inserida na 

Constituição da OIT, como marco civilizatório de paz baseada na justiça 
social375 

A Declaração da Filadélfia, anexada à Constituição da OIT, 
elaborada nas já tratadas circunstâncias belicosas de maio de 1944, dispôs 
categoricamente que: “todos os seres humanos de qualquer raça, crença 

ou sexo, têm o direito de assegurar o bem-estar material e o 
desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da dignidade, da 
tranquilidade econômica e com as mesmas possibilidades”.376 Tal marco 

histórico, assentou junto à comunidade internacional que o trabalho não 
pode ser considerado como mercadoria.  

Com efeito, o trabalho não é um produto inanimado que possa ser 
negociado em razão do maior lucro ao menor preço, eis que o trabalho é 
crucial para a dignidade humana, reconhecimento social, seu sustento e 

desenvolvimento. Portanto, o comércio não é um fim em si mesmo, mas 
empreendido para melhorar a vida dos seres humanos, sendo os padrões 
internacionais do trabalho, como os postos pela OIT, estão a garantir que 

ele continue focado nesses princípios.377 
E, como admite Bobbio:  

Não tenho a pretensão de elencar todos os casos 

em que a atividade da promoção dos direitos 

humanos, realizada pelos organismos das 

Nações Unidas – e penso, particularmente, nas 

convenções sobre o trabalho e a liberdade 

sindical, adotadas pela Organização 

                                                         
direita e esquerda, não obstante o crescente número de incrédulos e de heréticos”. 

SUPIOT, Alain, op. cit., p. 33. 
375 Ibid., p. 23-24. 
376 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1946, op. cit. 
377 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS. Rules of the game: A brief 

introduction to international labour standards. Genebra: OIT, 3. ed., 2014. p. 10. 
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Internacional do Trabalho –, representou um 

desenvolvimento e uma determinação mais 

precisa da Declaração Universal.378  

O caráter distintivo e pioneiro379dessa declaração internacional de 
direitos sociais com finalidade universal, precedendo a então Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948380, foi o de tornar como meta os 
objetivos sociais a todos os Estados do globo, considerando a organização 
econômica e financeira do mundo como um meio para alcançá-la, e não 

um fim em si mesma. No entanto, o que se afere das últimas décadas é a 
evidente reversão completa dessa hierarquia.381 

Por certo que os direitos humanos ganharam protagonismo a partir 
do término da Segunda Guerra Mundial. Assevera Douzinas que os 
eventos emblemáticos como os Tribunais de Nuremberg e Tóquio382, a 

                                                         
378 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004. p. 36. 
379 Após a Declaração da Filadélfia, em poucas semanas sucedeu a conclusão dos 

acordos de Bretton Woods, e, no ano seguinte, formalizava-se a então 

Organização das Nações Unidas, com a promulgação, de sua carta de direitos, em 

1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
380A Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser considerada um marco 

na história dos direitos humanos, tratando-se de uma norma a ser alcançada por 

todos os povos e nações. O documento foi produzido por diferentes origens 
jurídicas e culturais ao redor do globo, sendo proclamada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948. ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao. 

Acesso em: 18 out. 2017. Dito isso, a DUDH, essencialmente, não difere da 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, de 1789, em seu conteúdo e 

forma. Cf. DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. São Leopoldo: 

UNISINOS, 2009. 
381 Cf. Supiot: “A fé na infalibilidade dos mercados financeiros substituiu a vontade 

de fazer reinar um pouco de justiça na produção e na repartição das riquezas em 
escala mundial, condenando à migração, à exclusão ou à violência, a imensa 

multidão de perdedores da nova ordem econômica mundial”. SUPIOT, op. cit., 

p. 10.  
382 Tal inclusão dos Tribunais de Nuremberg e Tóquio na lista de momentos 

simbólicos em que pese os direitos humanos é, deveras, paradoxal. Os Aliados 

não deixaram de esconder a intenção de julgar ou executar os oponentes durante 
o conflito. Joseph Stalin chegou a propor um brinde asseverando que “[...] eu 

bebo para que o mais rápido possível a justiça seja feita aos criminosos de guerra 
alemães. [...] eu bebo pela justiça do esquadrão de fuzilamento". Winston 

Churchill propunha a execução sumária dos líderes nazistas. Os julgamentos 
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assinatura da Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, lançaram as bases para uma campanha de 
estabelecimento de padrões universais, com a proliferação de diversos 

tratados, acordos, convenções, sendo adotados pelas Nações Unidas e 
demais organismos, com direitos de "primeira, segunda e terceira 
geração".383 

No entanto, o que se afere das últimas décadas, argui Supiot, que a 
contemporaneidade se reconecta com o que foi em a gestão industrial de 
‘material humano‘de meados de 1930, algo que começara na Primeira 

Guerra Mundial e que continuou no entre guerras, e depois se expressou 
em novas formas de atrocidades na Segunda Guerra Mundial. Algo que 

Declaração de Filadélfia queria acabar, trazendo uma concepção humana 
do trabalho e parar de considerar o homem apenas como um número, um 

                                                         
foram de natureza militar e ocorreram sob a imposição e condução dos 
vencedores do conflito mundial, isto é, dos Aliados. No mesmo dia em que se os 

Aliados assinavam a Carta de Londres, instituindo o Tribunal de Nuremberg, 
marco dos “direitos humanos”, os EUA lançavam sobre Nagasaki uma bomba 

atômica, aniquilando setenta mil pessoas de forma imediata, em sua maioria civis. 

Os juízes do julgamento de Nuremberg eram oriundos das potências militares 
vencedoras, como EUA, Reino Unido, União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas e França. No caso de Tóquio, o tribunal era composto por juízes 

provenientes da Austrália, Canadá, China – país que mais sofreu com a invasão 
japonesa –, França, Reino Unido, Índia, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e EUA. Importa dizer que havia o 
elemento do ratio personae para o julgado, o fato de o julgado ser de 

nacionalidade dos países perdedores, Alemanha e Japão. Essas primeiras cortes 

internacionais para julgar crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra 
humanidade, não deixaram de ter um objetivo de vingança contra os derrotados, 

com diversos princípios como o da legalidade, da nullum delictum nulla poena 

sine lege, da retroatividade da lex gravior. KRIEGER, César Amorim. Direito 

internacional humanitário: o precedente do Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha e o Tribunal Penal Internacional. Curitiba: Juruá, 2005. p. 129-149. 
383 Conforme Douzinas: “Os direitos humanos diversificaram-se de direitos civil e 

políticos, ou ‘negativos’, da ‘primeira geração’, associados ao liberalismo, para 

direitos econômicos, sociais e culturais, ou ‘positivos’, da ‘segunda geração’, 
associados à tradição socialista, e, finalmente, para direitos de grupos de 

soberania nacional da ‘terceira geração’, associados ao processo de 

descolonização. A primeira geração, ou direitos 'azuis', é simbolizada pela 
liberdade individual; a segunda, ou 'direitos vermelhos', por reivindicações de 

igualdade e garantias de um padrão de vida decente, ao passo que a terceira, ou 
direitos ‘verdes’, pelo direito à autodeterminação e, tardiamente, pela proteção ao 

meio ambiente”. DOUZINAS, Costas, op. cit., p. 127. 
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dispositivo integrado às máquinas, como assim entende o jurista francês. 

Para ele, a novidade de hoje é que se assiste o trabalhador como um 
computador, como um ser programável e não apenas como um pistão, 

como o personagem de Chaplin do filme Tempos Modernos384, sendo 
aquela a raiz da alienação contemporânea. Para Supiot, deve-se colocar a 
questão do trabalho no centro da reflexão sobre a justiça social. É 

apropriado para uma sociedade ordenada, governada pelo Direito de 
estabelecer limites e começar por estabelecer limites ao mercado. Se um 
mercado não tem limites, não é mais um mercado.385 

Diversos instrumentos provenientes de organismos internacionais 
consagrados do pós Segunda Guerra Mundial concluem pelo 

reconhecimento do trabalho não como mercadoria. Além da Declaração 
da Filadélfia, existe o Relatório do Comitê da UNESCO sobre princípios 
filosóficos dos Direitos Humanos de 1947, que declarou: “O trabalho não 

pode ser considerado como uma mercadoria e, por conseguinte, o 
reconhecimento de seu valor moral e social é um direito essencial dos 
trabalhadores”.386 

                                                         
384 Cf. TEMPOS Modernos. Direção: Charlie Chaplin. Produção: Patríciu 

Santans. Roteiro: Charlie Chaplin. Elenco: Charlie Chaplin; Paulette Goddard; 
Henry Bergman; Stanley Sandford; Chester Conklin. Estados Unidos da 

América: United Artists, 1936. 1 filme (87 min.). 
385 Supiot exemplifica que ao considerar que se houver a aplicação do Mercado ao 

a uma instância de deliberação política, a sociedade restará corrompida. Assim, o 

primeiro passo para restaurar o objetivo da justiça social é reconectar-se com os 
limites previstos pelas cartas de direitos. SUPIOT, Alain, op. cit. 19-20. 

386 Em 1947, a UNESCO criou o Comitê sobre princípios filosóficos dos Direitos 

Humanos com filósofos, especialistas das ciências políticas, com a participação 
de personalidades políticas tais como Aldous Huxley e Mahatma Gandhi, com o 

objetivo de analisar a ideia de uma declaração universal de direitos. Com base 

nas conclusões, um relatório foi produzido, mostrando que, apesar das diferenças 
culturais, os Estados-membros da ONU, compartilhavam alguns princípios que 

foram esposados no documento, dentre eles o direito ao trabalho que se transcreve 
para o deslinde: “Todo homem tem direito ao trabalho, a um salário que 

representa uma recompensa justa pela quantidade e qualidade do trabalho 

realizado, desde que os salários sejam sempre pelo menos suficientes para 
fornecer os meios de subsistência e desde que as horas de trabalho sejam 

razoáveis e lazer adequado. O direito ao trabalho implica o direito dos 

trabalhadores a participar na determinação coletiva do trabalho, bem como o 
direito dos trabalhadores de compreender o significado do trabalho realizado. O 

trabalho não pode ser considerado uma mercadoria, e o reconhecimento de seu 
valor moral e social é, portanto, um direito essencial dos trabalhadores. Nenhuma 

discriminação será configurada para impedir que qualquer pessoa tenha acesso a 
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Ademais, o trabalho tomado como uma forma de sujeição, mas 

pelo contrário é visto como um direito, encontrando-se protegido 
juridicamente. Importa traçar que algumas constituições tomaram a 

vanguarda, com a estreia da Constituição do México de 1917 e da 
Alemanha de 1919. A Constituição da República Federativa do Brasil 
assevera o trabalho digno como direito fundamental. Além da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos, ratificada pelo Brasil em 1992387, bem como o 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

ratificado em 1992388 e o Pacto de San José da Costa Rica, ratificado em 
1992389, consagram o trabalho decente como meio para se viver de forma 

digna e com o fito de atingir a justiça social. 
Supiot confia na restauração do espírito da Filadélfia, ou seja, no 

encontro das cartas que refletiram a questão da justiça social, 

especialmente após os horrores das guerras mundiais e, muito antes do 
processo de globalização econômica, da “governança pelos números”390 

                                                         
qualquer forma de trabalho para quem ele é qualificado”. ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A CULTURA. The 

Grounds of an International Declaration of Human Rights. Paris: 1947. 
Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124350eb.pdf>. Acesso em: 20 

out. 2017.   
387 BRASIL. Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992. Atos internacionais. Pacto 

internacional sobre direitos civis e políticos. Promulgação. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso 

em: 20 out. 2017. 
388 BRASIL. Decreto nº 591, de 06 de julho de 1992. Atos internacionais. Pacto 

internacional sobre direitos sociais e culturais. Promulgação. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso 

em: 20 out. 2017. 
389 BRASIL. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. Atos internacionais. 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica). Promulgação. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 20 out. 

2017. 
390 “Num tal mundo, governar pelas leis cede lugar à governança pelos números. 

Governar pelas leis tem por objetivo o reinado das regras gerais e abstratas que 

garantem a identidade, as liberdades e os deveres de cada um. Isso se apoia no 
exercício da faculdade de julgamento, ou seja, nas operações de qualificação 

jurídica (distinguir as situações diferentes para submetê-las a regras diferentes) e 
de interpretação  de textos (cujo sentido não pode jamais ser definitivamente 

fixado). A governança pelos números objetivava a autorregulação das sociedades 
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e desmantelamento do Estado-social. Isso não significa um retrocesso ou 

uma “pausa na história”, como afirma o pesquisador francês, mas uma 
busca pela aplicação atual da justiça social, compreendendo o presente e 

projetando o futuro.391 À luz do expedindo, dessume-se que o comércio 
internacional deve se apoiar em bases institucionais, eis que nas últimas 
décadas foram solapadas, com a desregulamentação cada vez maior do 

mercado e com a constante concorrência das legislações trabalhistas.   
O pesquisador francês não se furta de criticar, mesmo que de forma 

tênue, as normas internacionais do trabalho, como as da OIT, promovidas 

de forma pragmática, eis que entende que essas foram dispostas como 
numa loja de departamentos, em que Estados e empresas multinacionais 

encontram as que lhe entendem pertinentes para implementação, sem 
considerar a inovação e pertinência da Declaração da Filadélfia, no 
sentido de que a justiça social deveria servir de guia para ações políticas, 

não se limitando à apenas normas para aplicação.392 
 

2.3.1 Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais 

no Trabalho: Os pilares dos padrões mínimos e o trabalho decente 

 

Para não se limitar apenas como um organismo legislativo 
internacional e aderindo a práxis político-normativo, isto é, produzindo 
propostas de ação política, a OIT formulou uma estratégia de 

implementação dos padrões trabalhistas com base nos seguintes pilares: 
promover ativamente a ratificação das oito convenções fundamentais, 
para tal adotara Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais 

no Trabalho forçando todos os seus membros a se submeter, ou seja, que 

                                                         
humanas. Ela se apoia na faculdade do cálculo, ou seja, nas operações de 

quantificação (juntar os seres e as situações diferentes numa mesma unidade de 

conta) e de programação dos comportamentos (pelas técnicas de análise 
comparativa dos desempenhos: benchmarking, ranking etc.). Sob o domínio da 

governança, a normatividade perde sua dimensão vertical: não se trata mais de se 
atribuir uma lei que transcende os fatos, mas de inferir a norma da medida dos 

fatos. Esse empreendimento de redução da diversidade dos seres e das coisas a 

uma quantidade mensurável é inerente ao projeto de instauração de um Mercado 
total, que envolveria todos os homens e todos os produtos do planeta, e no meio 

do qual cada país aboliria suas fronteiras comerciais a fim de tirar partido de suas 

‘vantagens comparativas’. SUPIOT, Alain, op. cit., p. 70-71.  
391 Ibid., p. 72. 
392 Considerar isso pressuposto a elaboração de um novo tipo de normas 

combinando, de uma parte, o reconhecimento pelos Estados de certo número de 

princípios diretores decorrentes da noção de trabalho decente. Ibid., p. 114-115. 
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“todos os países-membros da OIT seriam convidados a ratificar e aplicar 

todas as convenções que expressavam os direitos fundamentais no 
trabalho”393; e desenvolver a Agenda de Trabalho Decente. Sucede que 

em 1994, o Diretor-Geral da OIT apresentou à Conferência um relatório 
com uma análise aprofundada acerca dos objetivos e princípios da OIT 
fazendo frente aos desafios da implementação de melhorias no trabalho 

ante a globalização e as mudanças tecnológicas e divisão do trabalho. O 
papel e a eficácia das normas da OIT e as deficiências decorrentes da falta 
de ratificação universal das convenções fundamentais foram abordadas 

devidamente em tal relatório.394 
Ocorre que diversos países não demonstravam, desde então, o 

interesse em ratificar as convenções consideradas fundamentais, são elas: 
Convenção n.º 182, sobre as Piores Formas de Trabalho das Crianças; 
Convenção n.º 138, sobre a Idade Mínima; Convenção n.º 111, sobre a 

Discriminação (Emprego e Profissão); Convenção n.º 105, sobre a 
Abolição do Trabalho Forçado; Convenção n.º 100, sobre a Igualdade de 
Remuneração; Convenção n.º 98, sobre o Direito de Organização e 

Negociação Coletiva; Convenção n.º 87, sobre a Liberdade Sindical e a 
Proteção do Direito Sindical; Convenção n.º 29, sobre o Trabalho Forçado 

ou Obrigatório.395 
Os direitos trabalhistas fundamentais defendidos pela OIT na 

Declaração de 1998396, na qual seus membros reconhecem esses direitos, 

                                                         
393 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 163. 
394 BRONSTEIN, Arturo, op. cit., p. 96. 
395 “O Conselho de Administração da OIT identificou oito convenções como 

‘fundamentais’, abrangendo temas que são considerados princípios e direitos 
fundamentais no trabalho: liberdade de associação e reconhecimento efetivo do 

direito à negociação coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho forçado 

ou obrigatório; a abolição efetiva do trabalho infantil; e a eliminação da 
discriminação em matéria de emprego e profissão. Estes princípios também são 

abordados na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho (1998). Atualmente, existem mais de 1.367 ratificações dessas 

convenções, representando 91,4% do número possível de ratificações. Ainda são 

necessárias 129 ratificações para cumprir o objetivo da ratificação universal de 
todos os fundamentais”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO. Conventions and Recommendations. Disponível em: 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm. Acesso em: 11 

nov. 2017. 
396 A Cúpula Mundial de Copenhagen para o Desenvolvimento Social, ocorrida em 

1995, definiu um conjunto de direitos “fundamentais” dos trabalhadores, sendo 
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encarando-os como direitos humanos são: a liberdade de associação e 

direito de negociações coletivas; a proibição de trabalho forçado; 
remuneração igual para homens e mulheres sem discriminação no 

emprego; e a proibição do trabalho infantil.397 Esse conjunto de 
convenções, notoriamente conhecido por “Normas Fundamentais do 
Trabalho”, fundamentais pois se presume que, caso sejam 

implementadas, os trabalhadores terão condições de defender seus 
interesses, eis que poderão se organizar e negociar perante seus 
empregadores, de forma democrática e justa, sem competir com trabalho 

infantil, discriminatório ou forçado. 
O debate acerca do relatório na Conferência de 1994 demonstrou 

que havia, de fato, um apoio quanto às convenções fundamentais da OIT, 
ou seja, padrões mínimos mundiais acerca do trabalho, no entanto, 
nações, especialmente em desenvolvimento, demonstravam resistência 

quanto à ratificação. Outro debate em voga dizia respeito à aplicação e 
aplicação das normas da OIT no âmbito da OMC, isto é, a discussão da 
cláusula social398 que poderia levar à imposição de sanções comerciais a 

um país que não respeitava os direitos fundamentais dos trabalhadores. O 
único ponto de consenso era de que a globalização e as mudanças políticas 

e tecnológicas a nível mundial tiveram um impacto profundo nos direitos 
dos trabalhadores e nas condições de trabalho, preocupação ainda 

                                                         
que a OIT apresentou uma campanha pela ratificação em 1998, com a adoção da 

Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Uma globalização 

justa: criando oportunidades para todos. Brasília: MTE, Assessoria 

Internacional, 2005. p. 89. Disponível em: 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/employment/pub/por_uma_g
lobalizacao_justa_249.pdf. Acesso em: 28 out. 2017. 

397 THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 360. Acerca disso, Amaral Júnior discorre 
que “A carta constitutiva da OIT, porém, não autoriza o uso da força armada ou 

de sanções econômicas contra o Estado que não acate as suas decisões. À 

semelhança das demais organizações internacionais que cuidam dos direitos 
humanos, ela deve confiar, em última instância, no cumprimento voluntário das 

recomendações que fizer” AMARAL JÚNIOR, Alberto do., 1999, op. cit., p. 139. 
398 No presente estudo, entende-se por cláusula social ou cláusula trabalhista: 

norma que estabeleça condições mínimas de trabalho e emprego ou direitos 

mínimos dos trabalhadores, fazendo ou não referência aos instrumentos da OIT, 
bem como qualquer estipulação de quadro de cooperação ou assistência técnica 

nesse campo. 
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hodierna da OIT que pediu algo mais do que um mero debate em uma 

sessão da Conferência.399 
O resultado do debate foi a constituição do Grupo de Trabalho 

sobre as Dimensões Sociais da Liberalização do Comércio Internacional. 
Entre outras questões, solicitou-se ao Grupo que explorasse possíveis 
formas de permitir que a OIT tivesse voz no debate mundial sobre a 

interação entre o comércio internacional e os direitos trabalhistas. No 
entanto, rapidamente esvaziada foi a proposta de uma cláusula social no 
âmbito do comércio multilateral, ou seja, na OMC com vistas a garantir 

padrões trabalhistas por meio do comércio acompanhada de mecanismo 
de sanções aos violadores, assim a introdução de uma cláusula social 

juridicamente vinculativa e operacional no âmbito da OIT restou sem 
ânimo, muito embora tenha recebido apoio de sindicatos, especialmente 
dos países desenvolvidos. Esta decisão adotou amplamente a posição da 

maioria dos países em desenvolvimento, que temiam o possível uso de 
uma cláusula social com objetivos protecionistas.400 

No bojo debate ainda havia a proposta de estabelecer, por meio do 

Conselho de Administração da OIT, um comitê para receber queixas 
relativas a violações das convenções consideradas fundamentais, mesmo 

nas situações em que os países violadores não haviam ratificado as 
convenções relativas, principalmente no que se refere ao trabalho forçado 
e infantil, todavia tal moção restou impugnada pelos membros. Nesse 

toar, o que ficara percebido é de que os membros da OIT não 
reivindicavam mudanças radicais quanto ao protagonismo da 
organização, mas se dispunham a adotar tão somente um instrumento 

legalmente não vinculativo que visaria fortalecer a posição da OIT no 
debate mundial quanto ao comércio mundial e o trabalho. Tal abordagem 
arvorou-se no relatório submetido à Sessão da Conferência de 1997 e 

evocou a possibilidade de criar um mecanismo promocional para 
fortalecer a aplicação universal dos direitos fundamentais para fazer 

frente à globalização. 401 
Portanto, com vistas a fortalecer as políticas de implementação de 

padrões mínimos e assegurara justiça social, a OIT criou uma medida 

promocional e não vinculativa402 para fortalecer a aplicação do que 

                                                         
399 BRONSTEIN, Arturo, op. cit., p. 97. 
400 Ibid., p. 97-98. 
401 Ibid., p. 98. 
402 Sobre a polêmica quanto à definição do sistema de controle da Declaração, isto 

é, em definir entre um sistema de controle e supervisão das normas ou um sistema 

promocional, Crivelli discorre: “Tratava-se de definir, naquele momento, entre 
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considera os princípios basilares, ou seja, os padrões mínimos e 

fundamentais no trabalho403 para se atingir a justiça social. Nesse sentido, 

                                                         
duas alternativas: ou o sistema seria de controle e supervisão das normas ou, de 
outra forma, seria um sistema promocional de normas. [...] Os Estados que não 

haviam ratificado as convenções portadoras dos direitos fundamentais, ou parte 
delas, estariam, em relação a estas convenções não ratificadas, expostos a um 

mecanismo de supervisão que representaria uma violação do direito dos Estados 

em apenas se obrigarem com tratados internacionais a que aderirem 
voluntariamente. [...] Diante das resistências apresentadas pelo grupo de 

empregadores e por diversos governos, decidiu-se que a Declaração teria uma 

natureza promocional dos direitos e princípios fundamentais. CRIVELLI, 
Ericson, op. cit., p. 164-165. 

403 Consta da Declaração que: “A Conferência Internacional do Trabalho, 1. 
Lembra: a) que no momento de incorporar-se livremente à OIT, todos os 

Membros aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua Constituição e na 

Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a esforçar-se por alcançar os 
objetivos gerais da Organização na medida de suas possibilidades e atendendo a 

suas condições específicas; b) que esses princípios e direitos têm sido expressados 
e desenvolvidos sob a forma de direitos e obrigações específicos em convenções 

que foram reconhecidas como fundamentais dentro e fora da Organização. 2. 

Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as convenções 
aludidas, têm um compromisso derivado do fato de pertencer à Organização de 

respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a 

Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto 
dessas convenções, isto é: a) a liberdade sindical 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 ocupação.3. Reconhece a obrigação 

da Organização de ajudar a seus Membros, em resposta às necessidades que 
tenham sido estabelecidas e expressadas, a alcançar esses objetivos fazendo pleno 

uso de seus recursos constitucionais, de funcionamento e orçamentários, incluída 

a mobilização de recursos e apoio externos, assim como estimulando a outras 
organizações internacionais com as quais a OIT tenha estabelecido relações, de 

conformidade com o artigo 12 de sua Constituição, a apoiar esses esforços: a) 
oferecendo cooperação técnica e serviços de assessoramento destinados a 

promover a ratificação e aplicação das convenções fundamentais; b) assistindo 

aos Membros que ainda não estão em condições de ratificar todas ou algumas 
dessas convenções em seus esforços por respeitar, promover e tornar realidade os 

princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções; 

e c) ajudando aos Membros em seus esforços por criar um meio ambiente 
favorável de desenvolvimento econômico e social. 4. Decide que, para tornar 

plenamente efetiva a presente Declaração, implementar-se-á um seguimento 
promocional, que seja crível e eficaz, de acordo com as modalidades que se 

estabelecem no anexo que será considerado parte integrante da Declaração. 5. 
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em 1998, adotou a Declaração sobre os Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho, em que os membros da OIT reconheceram a 
plena obrigação de trabalhar para a realização dos padrões mínimos e 

inerentes à OIT, quais sejam, a liberdade de associação, sendo o 
reconhecido o efetivo direito à negociação coletiva; a eliminação de todas 
as formas de trabalho forçado ou obrigatório; a abolição efetiva do 

trabalho infantil; e a eliminação da discriminação em matéria de emprego 
e profissão. Concomitante a isso, a própria OIT tem a obrigação de prestar 
assistência técnica necessária para alcançar esses objetivos.404 

Em suas laudas iniciais, a Declaração busca justificar o seu 
propósito, considerando uma série de circunstâncias e eventos que 

demandaram o posicionamento enfático da OIT, consubstanciando nos 
termos do instrumento, os esforços para com as políticas sociais concretas 
e o compromisso de seus membros em adotá-las. A Declaração brande 

que o crescimento econômico, por si só, não é suficiente para assegurar a 
equidade e a diminuição da pobreza, deve haver crescimento econômico 
vinculado ao progresso social. Acredita na mobilização de todas as frentes 

de competência da OIT, em especial as ações normativas, as cooperações 
técnicas e as investigações e produção de relatórios. Reputa na igualdade 

de oportunidades com uma participação justa na distribuição da riqueza. 
Por fim, o documento medita acerca do seu propósito de estabelecer 
normas de direito internacional e na promoção dos direitos fundamentais 

do trabalho ante a crescente interdependência econômica.405 
A Declaração dispõe de cinco artigos, com um anexo apenso. O 

primeiro artigo relembra os direitos e princípios cravados na Constituição 

da OIT e na Declaração da Filadélfia, sendo que tais instrumentos se 
constituem como direitos e obrigações expressas nas convenções 
estimadas como fundamentais. O artigo seguinte reforça o compromisso 

dos Estados em promover e implementar as convenções relativas aos 
direitos fundamentais. O artigo 3º determina a cooperação técnica, 

seguido do 4º que assume a natureza promocional da Declaração. O artigo 

                                                         
Sublinha que as normas do trabalho não deveriam utilizar-se com fins comerciais 

protecionistas e que nada na presente Declaração e seu seguimento poderá 

invocar-se nem utilizar-se de outro modo com esses fins; ademais, não deveria de 
modo algum colocar-se em questão a vantagem comparativa de qualquer país 

sobre a base da presente Declaração e seu seguimento”. 
404 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, op. cit., p. 116. 
405 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Declaração da OIT 

sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portugues

e.pdf>. Acesso em: 28 out. 2017. 
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5º, tratando do aspecto comercial, assevera que as normas trabalhistas não 

serão usadas como instrumento de protecionismo comercial, isto é, 
barreiras para os produtos e serviços, especialmente em razão da pressão 

dos países em desenvolvimento. Argumento esse que colocou em xeque 
a proposta da cláusula social no âmbito da OMC. Quanto ao anexo da 
Declaração, afere-se as seguintes noções elementares: seguimento anual 

relativo às convenções não ratificadas; relatório global; identificação das 
prioridades de cooperação técnica e planos de ação.  

A OIT cunhou no termo trabalho decente406 os elementos que 

visam atingir a justiça social e o bem-estar humano, tudo no contexto da 
busca da paz, ventilada em seu marco institucional. O conceito sufragado 

é entendido da seguinte maneira: “trabalho adequadamente remunerado, 
exercido em condições de liberdade, equidade, e segurança, capaz de 
garantir uma vida digna”.407 Conforme assevera a OIT, a busca pelo 

trabalho decente sintetiza a sua missão histórica de promover 
oportunidades para que homens e mulheres possam ter um trabalho 
produtivo e decente, em condições de liberdade, equidade, segurança e 

dignidade humana.408 “Nesse sentido, o enunciado normativo do trabalho 

                                                         
406 A OIT constrói o conceito da seguinte forma: “A palavra ‘trabalho’, mais amplo 

do que o emprego, reflete a variedade de maneiras pelas quais as pessoas 

contribuem para a economia e a sociedade. O conceito abrange economias tanto 

formais como informais. A palavra ‘decente’ reflete a ideia de uma ambição 
realista que atenda às normas sociais de renda, condições de trabalho e segurança, 

de direitos e dignidade. O trabalho decente fornece um foco para a 
regulamentação estatal e as instituições públicas, mas também pode ser um 

objetivo atraente para os empregadores, que pode apontar para a necessidade de 

trabalho produtivo em empresas viáveis, para alcançar, ao mesmo tempo em que 
abrange as principais demandas dos trabalhadores pelos direitos e segurança. O 

trabalho decente visa reunir em um quadro comum tanto a quantidade de trabalho 

e sua qualidade, perspectivas legais e econômicas, segurança no trabalho e renda 
decente. Ele dirige a atenção para as interações positivas e negativas entre 

diferentes aspectos do trabalho e política social. Pode ser considerada como a 
formulação de hoje das preocupações permanentes da OIT com a paz, a justiça 

social, a democracia e a igualdade”. RODGERS, Gerry, op. cit., p.  
407 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 69.  
408 De forma objetiva, a Agenda do Trabalho Decente significa um programa 

institucional que visa assegurar os direitos fundamentais do trabalho expressados 

nos quatro pilares laborais: os direitos fundamentais (repúdio ao trabalho forçado 
e infantil, trabalho com liberdade e igualdade), emprego pelo desenvolvimento 

de todos, proteção social e diálogo entre as partes (tripartismo – consenso entre 
trabalhadores, empregadores e governos) pelas condições justas e dignas. 

RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 250-252; BARZOTTO, Luciane Cardoso. 
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decente se apresenta como reação aos efeitos indesejados da globalização 

e o enfoque integrado como mecanismo de (...) racionalização da 
atividade política e normativa da OIT no cenário internacional”.409 

Escudado nesse sólido embasamento, merece ser decalcada as 
palavras do discurso de Nelson Mandela, no ano de 2007, na Conferência 
Internacional do Trabalho:  

O trabalho decente se baseia nos esforços da 

dignidade pessoal, nas democracias que promovem 

as pessoas e pelo crescimento econômico que abre 
oportunidades para empregos produtivos e 

desenvolvimento das empresas(...) O trabalho 
decente é sobre o direito, não só de sobreviver, mas 

de prosperar e de ter uma vida digna e cumprindo 

a qualidade de vida. Esse direito deve estar 
disponível para todos os seres humanos. 

Confiamos na OIT para continuar sua luta para 

tornar o trabalho digno uma realidade global. 

(tradução nossa).410 

Em suma, esse termo abrange na sua totalidade os aspectos mais 

diversos do que deveria ser o trabalho sob o prisma da OIT, sintetiza-os 
numa expressão que todas as partes envolvidas podem compreender. O 
conceito se consubstancia nos quatro objetivos estratégicos: o respeito aos 

direitos no trabalho, a promoção de mais e melhores empregos, a extensão 
da proteção social e o fortalecimento do diálogo social.411 
  

2.3.2 Declaração da OIT sobre Justiça social para uma Globalização 

Equitativa 

 

Em meio à profunda crise financeira de 2008412 que abalou 
inicialmente os países desenvolvidos, especialmente o mercado 

                                                         
Trabalho decente: Dignidade e sustentabilidade. In: Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, XIII, n. 78, jul. 2010. Disponível: em: 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura

&artigo_id=7913. Acesso em 03 nov. 2017. 
409 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 177. 
410 RODGERS, Gerry, op. cit., p. 229. 
411 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho Decente. 

Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--

pt/index.htm. Acesso em: 11 nov. 2017. 
412 Acerca da crise de 2008, Supiot, de forma resumida, comenta que: “A implosão 

dos mercados financeiros em 2008 é apenas o sintoma de uma crise mais profunda 
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imobiliário norte-americano e as instituições financeiras de Wall 

Street413com efeitos sucessivos em escala mundial, e a generalizada 
desaceleração e recessão econômica, provocando incerteza no mundo do 

trabalho, com o crescente desemprego, informalidade e os cortes na área 
da proteção social e reformas na legislação protetiva, a OIT, em 2008, 
adotou a Declaração da OIT sobre Justiça social para uma Globalização 

Equitativa, documento histórico destinado a fortalecer a capacidade de 
resposta aos crescentes desafios da globalização: a prática da boa 
governança414 e coparticipação social415. Tal Declaração é considerada o 

terceiro documento imperioso de princípios e políticas desde a 

                                                         
do direito e das instituições, devido à utopia neoliberal do ‘mercado total’ e da 

despolitização ‘científica’ da economia, desregulamentação e assimilação 
trabalho completo, de terra e moeda como mercadorias. A concorrência sem 

limites torna os sistemas jurídicos nacionais objetos de um shopping de leis. Por 

sua desregulamentação absoluta, os mercados financeiros foram os primeiros a 
entrar em colapso, e os contribuintes ficaram com a conta a pagar. Mas os 

mercados de recursos naturais e ‘humanos’ também estão em perigo”. Dessa 
forma, Supiot continua na defesa da restauração do estado de direito para pôr fim 

à subordinação da raça humana à eficiência econômica e ao mercado, no espírito 

da Declaração de Filadélfia de 1944. SUPIOT, Alain. Contribution à une 

analyse juridique de la crise économique de 2008. Revue internationale du 

Travai, Genebra: v. 129, n. 2, p. 165, 2010. Disponível 

em:http://ilo.org/public/french/revue/download/pdf/s1supiot.pdf. Acesso em: 04 
nov. 2017. 

413 Com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers Holdings Inc. 
414 “O termo ‘governança’, tal como se utiliza nos textos das ciências sociais, pode-

se definir como a influência sobre o controle, direção ou regulamentação do 

conjunto de instituições e políticas que determinam o funcionamento de uma 
economia e uma sociedade. Trata-se de um conceito mais amplo que o da 

estrutura da autoridade política e função de governo, e inclui as funções que 

desempenham as instituições econômicas e sociais que sustentam o 
funcionamento de uma economia. Estas instituições incluem o conjunto de 

formas e regras tanto formais como informais e orientam as interações entre os 
agentes não governamentais, como as organizações de empregadores e os 

sindicatos e as organizações não governamentais”. GOBERNANZA, 

coparticipación social y mundialización: examen preliminar de cuestiones, Grupo 
de Trabajo sobre la dimensión social de la mundialización 286ª reunión del 

Consejo de Administración, Genebra, março de 2003, GB 286/WP/SDG/3. 

Genebra: OIT, 2003 apud CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 183.  
415 Acerca do conceito de coparticipação: “[...] a coparticipação social refere-se às 

relações de colaboração entre os governos e as organizações de empregadores e 
de trabalhadores para alcançar, de acordo mútuo, objetivos econômicos e 

sociais”. Ibidem. 
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Constituição da OIT de 1919. E, novamente, inspirando-se na Declaração 

de Filadélfia de 1944 e, na então, novel Declaração sobre os Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho.416 

A Declaração visa fazer frente ao fenômeno do dumping social e 
do race to the bottom e, especialmente, à possibilidade de escolha das 
grandes multinacionais e corporações de escolher qual ordenamento 

jurídico mais lhe convém para se instalar ou investir. A crença neoliberal 
de que o mercado é a autoridade reitora dos assuntos mundiais e que 
deveria ditar a política econômica e a legislação do Estado é rechaçado 

pelo resgate do campo político e jurídico para regulá-lo, restaurando a 
ordem dos fins e dos meios. Nesse sentido, a jovial Declaração de 2008 

continua a se apoiar na Declaração da Filadélfia417, bem como ratifica os 
termos da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho e seu seguimento, logo resgatando os sentidos de limite, 

responsabilidade e solidariedade, da mesma forma que os conceitos de 
trabalho decente.418 

Na parte inaugural da Declaração, o texto faz referência às 

circunstâncias que justificam o novo posicionamento da OIT, ante o 
processo de globalização, com a eminente interdependência das 

economias e a complexidade crescente das relações, com os movimentos 
de fluxos de capital e mercadorias, associados à internacionalização dos 

                                                         
416 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2004, op. cit., p. 118.  
417 “Com a convicção de que a Organização Internacional do Trabalho desempenha 

um papel fundamental na promoção e conquista do progresso e da justiça social 
num entorno em constante evolução: sobre a base do mandato contido na 

Constituição da OIT, junto com a Declaração de Filadélfia (1944), que continua 

plenamente pertinente no século XXI e deveria inspirar a política de seus 
Membros, e que, dentre outros fins, objetivos e princípios: afirma que o trabalho 

não é uma mercadoria e que a pobreza, onde houver, constitui um perigo para a 

prosperidade de todos; reconhece que a OIT tem a solene obrigação de promover 
entre as nações do mundo, programas próprios que permitam alcançar os 

objetivos do pleno emprego e a elevação do nível de vida, um salário mínimo 
vital e a extensão das medidas de seguridade social para garantir ingressos básicos 

a quem precise, junto com os demais objetivos enunciados na Declaração da 

Filadélfia; recomenda à OIT examinar e considerar, à luz do objetivo fundamental 
de justiça social, todas as políticas econômicas e financeiras internacionais”. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Declaração da OIT 

sobre a Justiça social para uma Globalização Equitativa, 2008. Disponível 
em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/genericdocument/wcms_336918.pdf>. Acesso em: 05 nov. 
2017. 

418 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves, op. cit., 4.2. 
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negócios e da produção, tudo isso aliado ao fato de que a desigualdade 

econômica e de oportunidades continua endêmica, com altos níveis de 
desemprego, pobreza e do trabalho precário e informal. Com isso em 

mente, a OIT assume que se faz necessário intensificar os seus esforços, 
conjuntamente com seus membros, de forma a aumentar a sua eficácia e 
eficiência, de que é preciso alcançar o pleno emprego, observando a 

Agenda do Trabalho Decente, e sustentabilidade das economias para 
responder à aspiração de justiça social.419 

Pleno emprego produtivo e trabalho decente são as pedras 

angulares e elementos centrais que deveriam nortear todas as políticas 
econômicas e sociais dos membros da OIT, segundo a Declaração. Dentre 

os objetivos estratégicos, podem ser resumidos: promover o emprego 
criando um entorno institucional e econômico sustentável; adotar e 
ampliar medidas de proteção social; promover o diálogo social e 

tripartismo; respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos 
fundamentais no trabalho, que são de particular importância, tanto como 
direitos como condições necessárias para a plena realização dos objetivos 

estratégicos.420 

                                                         
419 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2008, op. cit. 1-3. 
420 Merecem transcrição os objetivos da declaração em sua integralidade: “i) 

promover o emprego criando um entorno institucional e econômico sustentável 

de forma que: - os indivíduos possam adquirir e atualizar as capacidades e 
competências necessárias que permitam trabalhar de maneira produtiva para sua 

própria realização pessoal e bem-estar coletivo; - o conjunto de empresas, tanto 
públicas como privadas, sejam sustentáveis com o fim de favorecer o crescimento 

e a criação de maiores possibilidades e perspectivas de emprego e renda para 

todos, e - as sociedades possam alcançar seus objetivos de desenvolvimento 
econômico e de progresso social, bem como alcançar um bom nível de vida; ii) 

adotar e ampliar medidas de proteção social – seguridade social e proteção dos 

trabalhadores – que sejam sustentáveis e estejam adaptadas às circunstâncias 
nacionais, e particularmente, - a extensão da seguridade social a todos os 

indivíduos, incluindo medidas para proporcionar ingressos básicos àqueles que 
precisem dessa proteção e a adaptação de seu alcance e cobertura para responder 

às novas necessidades e incertezas geradas pela rapidez dos avanços tecnológicos, 

sociais, demográficos e econômicos; - condições de trabalho que preservem a 
saúde e segurança dos trabalhadores, e - as possibilidades para todos de uma 

participação eqüitativa em matéria de salários e benefícios, de jornada e outras 

condições de trabalho, e um salário mínimo vital para todos aqueles que têm um 
emprego e precisam desse tipo de proteção; iii) promover o diálogo social e 

tripartismo como os métodos mais apropriados para: - adaptar a aplicação dos 
objetivos estratégicos às necessidades e circunstâncias de cada país; - transformar 

o desenvolvimento econômico em progresso social e o progresso social em 
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Como método de aplicação, a Declaração dispõe que, diante de 

uma economia globalizada, a OIT deve melhorar sua governança, 
apoiando-se na sua notável estrutura tripartite e seu distinto sistema 

normativo, com as seguintes estratégias: compreender melhor as 
necessidades dos membros da OIT; reforçar a cooperação técnica 
oferecida; favorecer o intercâmbio de conhecimentos; estabelecer novas 

parcerias com entidades não-governamentais e grandes protagonistas 
econômicos, tais como multinacionais e sindicatos que atuem 
globalmente; e, por fim, com atinência ao presente estudo, assistir os 

membros nos acordos bilaterais e regionais de comércio.421 

                                                         
desenvolvimento econômico; - facilitar a formação de consenso sobre as políticas 

nacionais e internacionais pertinentes que incidem nas estratégias e programas de 
emprego e trabalho decente, e - fomentar a efetividade da legislação e as 

instituições de trabalho, em particular o reconhecimento da relação de trabalho, a 

promoção de boas relações profissionais e o estabelecimento de sistemas eficazes 
de inspeção do trabalho, e iv) respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos 

fundamentais no trabalho, que são de particular importância, tanto como direitos 
como condições necessárias para a plena realização dos objetivos estratégicos, 

tendo em vista que: - que a liberdade de associação e liberdade sindical e o 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva são particularmente 
importantes para alcançar esses quatro objetivos estratégicos, e - que a violação 

dos princípios e direitos fundamentais no trabalho não pode ser invocada nem 

utilizada como legitima vantagem comparativa e que as normas do trabalho não 
devem servir aos fins comerciais protecionistas”. Ibid.  

421 É necessário não perder de vista as disposições que seguem transcritas: “A 
Conferência reconhece que, numa economia globalizada: A. A posta em prática 

da Seção I da presente Declaração demanda que a OIT apoie de maneira eficaz 

os esforços de seus Membros. Com tal finalidade, a Organização deveria revisar 
e adaptar suas práticas institucionais para melhorar sua governança e reforçar suas 

capacidades, com o fim de utilizar, da melhor forma possível, seus recursos 

humanos e financeiros, e a vantagem única que representa sua estrutura tripartite 
e seu sistema normativo, com vistas a: i) compreender melhor as necessidades de 

seus Membros, no que concerne a cada um de seus objetivos estratégicos, bem 
como a ação da desenvolvida pela OIT para responder a essas necessidades, no 

marco de um ponto recorrente inscrito na ordem do dia da Conferência, de forma 

a: - determinar de que maneira a OIT pode responder de forma mais eficaz e essas 
necessidades mediante a utilização coordenada de todos seus meios de ação; - 

determinar os recursos necessários para responder a essas necessidades e, caso 

proceda, atrair recursos adicionais, e - orientar o Conselho de Administração e a 
Oficina no cumprimento de suas responsabilidades; ii) reforçar e coordenar sua 

cooperação técnica e conhecimentos especializados que oferece, com o fim de: - 
apoiar os esforços desempenhados por cada Membro avançando sobre uma base 

tripartite, visando a alcançar todos os objetivos estratégicos, assim como prestar 
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Tal ponto faz jus à especial atenção da OIT, ante o aumento de 

tratados comerciais amarrados às condições propostas. Não somente 
evocar tais preceitos, mas estabelecer indicadores e estáticas 

padronizadas que ajudem a validar os progressos, examinado também a 
situação dos membros e Estados envolvidos, no processo de ratificação e 
aplicação dos instrumentos, que dentre as formas, pode-se destacar: a 

adoção de uma estratégia nacional e/ou regional para o trabalho decente; 
o exame de sua situação em termos de ratificação ou aplicação de 
instrumentos da OIT; a apresentação, sobre uma base bilateral, regional 

ou multilateral, de uma estratégia para pôr em prática os objetivos da 
Declaração; o intercâmbio, de ser necessário, de práticas nacionais ou 

regionais em relação à aplicação de iniciativas nacionais e/ou 
regionais.422Como coloca Crivelli, ao analisar a conclusão do relatório da 
Comissão Mundial para a Dimensão Social da Globalização, instalada 

pelo Conselho de Administração da OIT para esse fim, que “as normas 
para o comércio e capital devem ser complementadas com normas para o 
movimento de pessoas”.423 

                                                         
assistência, mediante programas por país em prol do trabalho decente, quando 

proceda, e no contexto do sistema das Nações Unidas, e - auxiliar, sempre que 

necessário, a reforçar a capacidade institucional dos Estados Membros, assim 
como das organizações representativas de empregadores e trabalhadores para 

facilitar a condução de uma política social pertinente e coerente além de um 
desenvolvimento sustentável; iii) favorecer a compreensão e intercâmbio de 

conhecimentos sobre as sinergias existentes entre os objetivos estratégicos 

mediante uma análise empírica e a discussão tripartite de experiências concretas, 
com a cooperação voluntária de países interessados, para orientar os Membros na 

tomada de decisões a respeito das potencialidades e desafios da globalização; iv) 

assistir, quando necessário, aos Membros que demandem e que desejem 
promover em conjunto com os objetivos estratégicos no marco dos acordos 

bilaterais ou multilaterais, sempre e quando sejam compatíveis com suas 
obrigações a respeito da OIT, e v) estabelecer, em consulta com as organizações 

nacionais e internacionais representativas de empregadores e trabalhadores, 

novas parcerias com entidades não-estatais e atores econômicos, tais como as 
empresas multinacionais e os sindicatos que atuem em nível setorial em escala 

mundial, com o fim de melhorar a eficácia dos programas e atividades 

operacionais da OIT, conseguir que lhes prestem apoio de forma apropriada e 
promover por qualquer outro meio adequado os objetivos estratégicos da OIT”. 

Ibid. 
422 Ibid. 
423 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 192-193. 
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A Declaração de 2008 anteviu o movimento de tratados bilaterais 

e regionais424 de comércio e as ditas preocupações quanto às condições 
de trabalho, com vistas à prevenção do dumping social e do race to the 

bottom. O que se extrai da Declaração é o chamamento à responsabilidade 
de contribuir à implementação de uma estratégia global para que se 
coloquem em prática os ditames do direito internacional do trabalho, 

especialmente os padrões trabalhistas da OIT, e a novel Agenda do 
Trabalho Decente e as convenções do trabalho fundamentais, todos esses 
instrumentos jurídicos vinculados ao comércio internacional importantes, 

conforme, frisa-se, o entendimento da OIT. 
 

2.4 A CRISE DA OIT E A FALTA DE EFICÁCIA: AS CLÁUSULAS 
SOCIAIS NA OMC 
 

Com o início dos anos de 1990 sucedeu o debate sobre a introdução 
das cláusulas sociais no comércio internacional, especificamente no 
âmbito da OMC. A ideia de uma cláusula social na OMC, ou seja, a 

obrigação de cumprir padrões sociais específicos como condição prévia 
para a participação no comércio internacional ou o acesso às preferências 

comerciais, retornou regularmente à arena política no decorrer da década 
de 90 e do início do século XXI. Muito embora tenha sido incorporada 
em acordos bilaterais e regionais, o debate cessou no âmbito multilateral, 

como se queria no orbe da OMC. Na verdade, os Estados membros 

                                                         
424 Acerca do exponencial aumento de tratados comerciais bilaterais e regionais, 

movimentos não governamentais, da sociedade civil organizada, e até mesmo 

ligados a sindicatos e a OIT, preocupados com o crescimento de tratados 
bilaterais de comércio e investimento fora do âmbito da OMC e o sentimento de 

que esses tratados menos visíveis ao controle social estavam sendo negociados 

sem atenção às consequências sociais e ambientais, fomentou a instituição de 
mecanismos de reunião, de troca de informações e de organização. Um exemplo 

disso é o site bilaterals.org, concebido como uma espécie de centro de 
esclarecimento colaborativo na internet, em que as pessoas poderiam encontrar e 

publicar suas próprias informações e análises sobre tratados bilaterais de livre 

comércio e tratados de investimento negociados e assinados em todo o mundo. O 
objetivo do site é apoiar os movimentos sociais que resistem à imposição desses 

negócios, de forma a construir pontes entre esforços isolados e mostra as 

dinâmicas maiores, muitas vezes globais, em jogo. Estão envolvidas as seguintes 
organizações: Asia-Pacific Research Network, GATT Watchdog, Global Justice 

Ecology Project, GRAIN, IBON Foundation and XminusY, Acción por la 
Biodiversidad, Global Justice Ecology Project, GRAIN and Indonesia Global 

Justice. O link do site inclusive está disponível no site da OIT. 
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sempre foram dispostos a aceitar restrições sociais vinculativas impostas 

externamente, o que se refletiu no design original da OIT, com base na 
ratificação voluntária de convenções. 

A problemática quanto à eficácia das normas da OIT, conforme 
expõe Brown et al reside no fato das medidas sancionatórias ante o 
descumprimento das normas internacional do trabalho, pois a OIT se 

baseia no princípio do cumprimento voluntário de suas convenções e 
recomendações, contando com o repúdio da opinião pública internacional 
nos casos em que resta comprovada transgressão. O art. 26 da 

Constituição da OIT permite a divulgação pública dos resultados de uma 
investigação acerca de uma reclamação, dando publicidade e ciência à 

comunidade internacional acerca da conduta do Estado-membro 
transgressor. Os poderes de fiscalização e cumprimento de seus ditames 
consistem em vários mecanismos para monitorar e denunciar abusos, mas 

há pouco mais que a OIT possa fazer diante de uma violação, além de 
tornar o fato público e aguardar a censura dos demais Estados-
membros.425 

A carência de poder coercitivo e a remota possibilidade de vincular 
padrões trabalhistas a sanções comerciais desafiam o cumprimento das 

normas da OIT. O dilema vivenciado pela OIT é de como equalizar os 
custos sociais envolvidos na produção dos Estados-membros não 
havendo em seu corpo normativo sanções efetivas aos transgressores, 

formas de coerção, que não sejam a moral, para que não haja transgressão 
aos princípios laborais, uma vez que a OIT é uma instituição calcada na 
cooperação. E que a OIT possui mecanismos de monitoramento e controle 

da implementação das convenções e recomendações, exigindo inclusive 
que seus Estados-membros apresentem relatórios com comissões 
responsáveis por analisá-los.426 

Diante dessa conjuntura internacional, cresceu a pressão por maior 
efetividade dos padrões trabalhistas, em razão do processo da 

globalização e o ponto de tensão que é a competição desenfreada e a visão 
de que salários e condições menores, principalmente em países em 
desenvolvimento, são vistos como vantagens comparativas relativas, 

formando uma percepção de governos, sindicatos e da opinião pública 

                                                         
425 BROWN, Drusilla K.; DEARDORFF, Alan V.; STERN, Robert M. Pros and 

cons of linking trade and labor standards. The Political Economy of Policy 

Reform: Essays in Honor of J. Michael Finge. Michigan, 2002. Disponível em: 

<http://www.tulane.edu/~dnelson/PEReformConf/BDS-Pros.pdf>. Acesso em: 
17 nov. 2017. 

426 THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 359-360. 
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internacional de que a OIT se encontra numa crise e de que merecem 

maior reação antes as mazelas sociais.   
 

2.4.1 A capacidade sancionatória da OMC: as posições contrárias e 

favoráveis à cláusula social na OMC 

 

Nesse impasse, as discussões sobre a capacidade de sanção da OIT 
levaram à possibilidade de incluir cláusulas sociais no âmbito da OMC427, 
sendo que essa organização aplicaria sanções econômicas quanto ao 

descumprimento, isso seria um “poderoso” incentivo para a melhora de 
condições de trabalho. No cerne da questão está a OIT e sua falta de 

“dentes”, o que levou a reivindicações sobre a inclusão da cláusula social 
na OMC. A essência da proposta foi criar uma força a mais para as normas 
da OIT. 

Crivelli ressalta que a relevância dada à tese advogada pela 
inclusão de normas trabalhistas nos tratados comerciais ocorre em função 
do crescimento exponencial das economias em desenvolvimento voltadas 

à exportação, o que resultou num aumento dos conflitos de interesses. 
Outra explicação para a exigência da inserção de normas laborais nos 

tratados de comércio foi a eliminação das barreiras comerciais, tarifárias 
ou não tarifárias, especialmente a partir dos anos 90, o que aumentou 
elementos comparativos entre os competidores do comércio 

internacional, com foco no custo da produção e, assim, nas vantagens 
competitivas relativas.428 

Di Sena Junior aponta que as convenções e recomendações da OIT 

permanecerão sem instrumentos coercitivos, em razão da forte 
divergência entre os países em desenvolvidos e em desenvolvimento 
sobre o tema.429 Amaral Junior entende que “se faz necessário de dotar a 

OIT de um sistema sancionatório mais efetivo, voltado simultaneamente 
para a consecução de objetivos éticos no domínio dos valores e para a 

repressão das infrações aos direitos trabalhistas enquanto direitos 

                                                         
427 Por esse prisma, em razão da estrutura organizacional da OMC, o Órgão de 

Solução de Controvérsias seria o responsável por atender a controvérsia e aplicar 

as devidas sanções. Ocorre que a OMC não é dotada de competência para analisar 
questões trabalhistas. Seria necessário um órgão paritário, de membros da OIT e 

da OMC. 
428 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 155. 
429 DI SENA JUNIOR, Roberto, op. cit. 144. 
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humanos”.430 Rocha alerta que “deixar a proteção dos direitos humanos 

dos trabalhadores somente à OIT, sem que lhe seja concedida qualquer 
poder de impor sanções ou contramedidas aos países infratores é 

totalmente inadequado”.431 
A falta de “dentes” da OIT e a natureza multidisciplinar e 

multifuncional do comércio internacional são razões que levam alguns 

governos a advogar pela inclusão de não apenas temas comerciais no 
âmbito da OMC, mas também da promoção dos direitos laborais e, até 
mesmo, ambientais naquele foro. Com isso, poder-se-ia aplicar aos 

transgressores dos direitos trabalhistas fundamentais os mecanismos 
repressivos da OMC, que já são aplicáveis aos violadores das regras da 

política comercial.432 
Para Amaral Júnior433 “as evidências sugerem a necessidade de 

dotar a OIT de um sistema sancionatório mais efetivo, voltado 

simultaneamente para a consecução de objetivos éticos no domínio dos 
valores e para a repressão das infrações aos direitos trabalhistas”. Sanções 
econômicas, medidas restritivas, a fim de aumentar os custos do país 

infrator, seriam uma medida adequada a um país violador das normas 
laborais? Indaga-se acerca da implantação de uma política sancionatória 

e o suposto viés pedagógico na seara trabalhista internacional, 
especialmente à sujeição aos países mais pobres que já sofrem com 
escassez de recursos públicos. 

Brown apresenta argumentos contrários e favoráveis à inclusão no 
sistema da OMC. Relata que a OMC poderia ser um órgão adequado para 
a aplicação dos padrões trabalhistas. O argumento a favor da utilização 

do poder de execução da OMC se baseia na suposição de que os 
mecanismos da OIT são extremamente fracos. Além disso, na medida em 
que o estabelecimento de normas laborais fundamentais internacionais é 

fundamental para manter o consenso para uma coalizão de livre comércio, 
as normas laborais serão um elemento-chave para qualquer acordo 

                                                         
430 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Cláusula social: um tema em debate. In: 

Revista de informação legislativa. Brasília: v. 36, n. 141, p. 129-141, 1999. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/456/r141-

11.pdf. Acesso em: 07 nov. 2017. 
431 ROCHA, Dalton Caldeira. Cláusula social. In: BARRAL, Welber de Oliveira 

(Org.). O Brasil e a OMC. 2ª ed. revista e atualizada. Curitiba: Juruá, 2002, p. 

336. 
432 BROWN, Drusilla et al., 2002, op. cit., p. 9. Disponível em: 

<http://www.tulane.edu/~dnelson/PEReformConf/BDS-Pros.pdf>. Acesso em: 
07 nov. 2017. 

433 AMARAL JÚNIOR, Alberto do, 1999, op. cit., p. 139. 
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comercial. Porém, existem muitas questões relativas à equidade para os 

países em desenvolvimento, normas adequadas a definir, a cultura da 
OMC e a credibilidade das ameaças na ausência de cumprimento que 

terão de ser abordadas de forma satisfatória antes que se possa atribuir 
muita credibilidade a este argumento. Por estas razões, alega-se que a OIT 
é a organização internacional mais apropriada para estabelecer e aplicar 

normas fundamentais do trabalho.434 
Thorstensen recorda que o tema foi discutido durante a Rodada 

Tóquio (1973), mas sem êxito, sendo novamente trazido durante a Rodada 

Uruguai (1986-1994), por pressão dos EUA e da França. Em 1994, 
durante a Conferência Ministerial de Marraquexe, bem como na 

Conferência Ministerial de Singapura, o tema dos padrões trabalhistas na 
OMC segui uma pauta de discussões, mas sob forte rejeição por partes 
dos países em desenvolvimento.435 

As cláusulas trabalhistas justamente visariam à imposição de padrões 
trabalhistas na seara comercial. Para Amaral Júnior436:  

[a] associação entre direitos trabalhistas e 

comércio, envolve pelo menos quatro dimensões 
principais: 

a) a preocupação com as práticas desleais de 

comércio;  
b) a busca de soluções que reduzam os níveis de 

desemprego nas economias que sofrem as 
consequências do processo de globalização; 

c) a expansão do desconforto ético e moral com a 

violação dos direitos humanos; 
d) o temor de que tais argumentos favorecerão o 

protecionismo, afetando as exportações dos países 
em desenvolvimento. 

A vinculação entre padrões trabalhistas e comércio internacional, 

com a incorporação de cláusulas sociais às regras comerciais 
multilaterais, justamente, em razão da possibilidade de se impor sanções 

comerciais, tem sido defendida e incluída na pauta de discussão, 
especialmente por pressão dos EUA e de outros países desenvolvidos. O 
argumento econômico a favor das normas em acordos comerciais e, até 

                                                         
434 BROWN, Drusilla, 2000. p. 46. Disponível em: <http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/677200103808.pdf?expires=1488403426&id=i
d&accname=guest&checksum=7EFEB92C71F24FE78E089A05EE023836>. 

Acesso em: 11 nov. 2017. 
435 THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 367. 
436 AMARAL JÚNIOR, Alberto do, 1999. p. 132. 
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mesmo, no âmbito da OMC, seria semelhante ao argumento a favor de 

um valor básico de salário mínimo para trabalhadores, como entende 
Krugman et al. advertem que embora a teoria econômica sugira que o 

salário mínimo possa reduzir o número de empregos pouco qualificados 
disponíveis, tais efeitos são pequenos e compensados pelos benefícios 
quanto ao aumento da renda dos trabalhadores que permanecem 

empregados e contribuem para um maior consumo e desenvolvimento 
econômico. Os padrões de trabalho no âmbito da OMC foram rechaçados 
pelo temor que seriam utilizados como uma ferramenta protecionista, 

como uma forma de estipular padrões inatingíveis para países que ainda 
sofrem com dificuldades nessa área.437 

Num posicionamento crítico ao hiato entre comércio e trabalho, 
determinados pesquisadores defendem uma maior vinculação entre OMC 
e OIT nas negociações comerciais, com penalidades aos transgressores 

das normas do trabalho ainda que a OMC seja competente para aplicá-las, 
são eles: Gomes, Santos e Teresi438; bem como, Bertotti439; Ellioot440; 
Oliveira e Silva441; Resende Junior442; Rocha e Silva443, Meireles444 e 

French445.  

                                                         
437 KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc J. International 

economics: theory & policy. 9 ed., 2014. p. 283 
438 GOMES, Ana Virgínia Moreira; SANTOS, Andrea Aparecida dos; TERESI, 

Verônica Maria, 2006, op. cit., p. 332-333. 
439 BERTOTTI, Daniela, op. cit., p. 112. 
440 ELLIOTT,K. apud THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 370. 
441 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade, op. cit., p. 102. 
442 RESENDE JÚNIOR, Vicente de Paula Mendes de. A inserção da cláusula 

social na organização mundial do comércio: uma análise sobre a associação 
entre o comércio internacional e os padrões mínimos de condições de trabalho. 

2012. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Brasília, 

Brasília, 2012. p. 60. Disponível: 
<https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/bitstream/123456789/289/1/Vicente%20de%20

Paula%20Mendes%20de%20Resende%20Junior.pdf>. Acesso em: 13 nov. 
2017. 

443ROCHA, Leonel Severo; SILVA, Lenara Giron da. Aspectos relacionados à 

organização internacional do trabalho e a Organização Mundial do Comércio para 
efetividade dos direitos trabalhistas na globalização. Cadernos de Direito, 

Piracicaba, v. 14(27): 117-138, 2014. Disponível em: 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-
unimep/index.php/cd/article/view/2208/1353. Acesso em: 13 nov. 2017. 

444 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 347. 
445 FRENCH, John D. A busca de padrões de direitos trabalhistas no comércio 

internacional. Estudos avançados, v. 10, n. 27, 1996.p. 251-268. Disponível em: 
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O apoio e a coordenação coerente de todas as organizações para a 

promoção e efetivação dessas normas seriam uma alternativa, com um 
foro multidisciplinar e de uma agenda internacional nesse sentido, não 

sendo adequado, eficaz e justo que se foque numa só organização fazendo 
o trabalho de todas, ou seja, a OIT, assim entende Oliveira.446 

Por outro lado, a OIT se posiciona afirmando que o problema sobre 

o cumprimento das normas e padrões é eminentemente político447, 
merecendo transcrição o posicionamento institucional:  

Há muitas dificuldades, mas o problema principal 

é político. [...] Acreditamos que é essencial que o 
cumprimento das normas fundamentais do trabalho 

seja parte de uma agenda internacional mais ampla 

para o desenvolvimento e seja reforçada a 
capacidade da OIT de promover essas normas. Isso 

envolve mobilizar o sistema multilateral como um 
todo e fortalecer esse objetivo nas ações de 

governos, empresas e outros interlocutores 

interessados.448  

Oliveira amplia o espectro, considerando fundamental a 
participação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, da OMC, da 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional. Todas essas instituições com autoridade global, além da 
OIT, participariam desse processo de implementação, havendo uma inter-

                                                         
< http://www.scielo.br/pdf/ea/v10n27/v10n27a14.pdf>. Acesso em: 12 nov. 
2017. 

446 OLIVEIRA, Sílvia Menicucci de. Barreiras não tarifárias no comércio 

internacional e direito ao desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 
473. 

447 A análise de Carr, do historiador e teórico das relações internacionais, da 
corrente do realismo político, continua pertinente, especialmente acerca da 

problemática política na efetivação dos direitos previstos nas normas 

internacionais: “O respeito pelo direito e pelos tratados só será mantido na medida 
em que o direito reconheça mecanismo políticos eficazes através dos quais ele 

possa modificar e superar. Deve haver um reconhecimento claro deste jogo de 

forças políticas que antecedem todo o direito. Somente quando estas forças estão 
em equilíbrio pode o direito cumprir sua função social, sem se tomar uma 

ferramenta nas mãos dos defensores do status quo. Atingir esse equilíbrio não é 
tarefa legal, e sim política”. CARR, Edward Hallett, op. cit., p. 59. 

448 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2005, op. cit., p. 92. 
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relação entre esses organismos, com coesão para resolver os problemas 

trabalhista, superando tanto as barreiras protecionistas do comércio, bem 
como as barreiras socioeconômicas que afligem o desenvolvimento dos 

países mais pobres, com recursos necessários à vista as políticas 
desenvolvimentistas, considerando as condições de cada Estado.449 

Valor aposta que as cláusulas sociais não pretendem modificar as 

atuais estruturas de mercado, tais instrumentos devem ser analisados 
como uma estratégia que traz alguns benefícios sobre as atuais iniciativas 
de um comércio ético, uma vez que fornece um padrão uniformizado de 

trabalho e, caso seja anexado aos acordos da OMC, superaria a falta de 
monitoramento e aplicação.450 E, esses objetivos só se materializarão se a 

cláusula trabalhista for anexada aos acordos comerciais. Informa que a 
inclusão das cláusulas permitiu a divulgação de abusos laborais em certos 
países. No entanto, para trazer os benefícios sugeridos acima, as cláusulas 

trabalhistas devem ser implementadas numa base global, isto é, na OMC. 
Não é muito provável que essa cláusula possa ser anexada aos acordos da 
OMC por enquanto, considerando a forte oposição de certos países em 

desenvolvimento.451 
A atuação conjunta entre esses organismos, especial a OIT e OMC, 

por meio de uma ação interligada, estabelecendo-se relações comerciais 
mais justas e que favoreçam a elevação das condições de trabalho, com 
vistas a fazer observar normas internacionais de proteção ao trabalho 

digno. Tais medidas apoiam os países em dificuldades, com o apoio 
técnico e econômico necessário para superar os descasos sociais e fazem 
com que os Estados sofram restrições quando se omitem e concorrem no 

                                                         
449 OLIVEIRA, Sílvia Menicucci de, op. cit., p. 473. 
450 No site institucional da OMC, o questionamento acerca das normas e padrões 

estipulados pela OIT e a compatibilidade com os subsistemas da OMC fica sem 
resposta: “Sob um plano jurídico mais complexo, há a questão da relação das 

normas da Organização Internacional do Trabalho e os acordos da OMC - o de 
saber, por exemplo, se ou como as normas da OIT podem ser aplicadas de uma 

forma compatível com as regras da OMC”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

COMÉRCIO. Compreende l’OMC: Questions transversales et nouvelles. 
Disponível em: https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/bey5_f.htm. 

Acesso em: 14 nov. 2017. 
451 VALOR, Carmen. What if all trade was fair trade? The potential of a social 

clause to achieve the goals of fair trade. In: Jornal of Strategic Marketing. 

Taylor & Francis, 2006. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09652540600856519?journalCo

de=rjsm20>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
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mercado global à custa da exploração de seus trabalhadores, provocando 

o eivado dumping social.452 
Não só essas cláusulas enumeram compromissos mínimos para 

a proteção dos direitos humanos no trabalho e referem-se a normas 
trabalhistas internacionais específicas adotadas pela OIT, mas também 
preveem sistemas de resolução de conflitos, bem como fundos e 

cooperação e consulta laboral paralela. De fato, um número crescente de 
acordos bilaterais de livre comércio - particularmente os assinados pelo 
Canadá, EUA e a União Europeia453 - contém disposições sociais e 

trabalhistas nesse sentido. 
Por um lado, os países desenvolvidos criticam as condições de 

trabalho nos países em desenvolvimento e procuram chegar a um 
entendimento sobre as normas laborais vinculativas em um acordo 
econômico global. Contudo, reporta Thoene454, que os consumidores dos 

países ricos também se beneficiam economicamente de condições de 
trabalho precárias, especialmente no que respeita à produção de têxteis 
em países como o Bangladesh.455 

                                                         
452 QUEIROZ, Maria do Socorro Azevedo de. A Cláusula Social na OMC: por uma 

inter-relação efetiva entre OMC e OIT e o respeito aos direitos fundamentais dos 
trabalhadores. Revista Scientia Iuris, Londrina, v. 11, p. 165-183, 2007. 

453 A União Europeia compreende: República da Bulgária, República Checa, Reino 

da Dinamarca, República Federal da Alemanha, República da Estónia, Irlanda, 
República Helénica, Reino da Espanha, República Francesa, República Italiana, 

República de Chipre, The República da Letónia, República da Lituânia, Grão-
Ducado de Luxemburgo, República da Hungria, Malta, Reino dos Países Baixos, 

República da Áustria, República da Polônia, República Portuguesa, Roménia, 

República da Eslovênia, República da Eslováquia, República da Finlândia, Reino 
da Suécia, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. 

454 THOENE, Ulf. The strategic use of the labour rights discourse – revisiting the 

“social clause” debate in trade agreements. Justicia Juris, Barranquilla, v. 10, n. 
2, p. 66-73, 2014. p. 66. Disponível em:  

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
85712014000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 nov. 2017. 

455 Em Bangladesh, 3,5 milhões de trabalhadores laboram em torno de 5.000 

fábricas de vestuário, produzindo produtos para exportação, principalmente para 
Europa e América do Norte. A indústria de vestuário de Bangladesh gera em 

torno de 80% da receita total de exportação do país. No entanto, as condições de 

trabalho em geral são extremamente precárias: “O colapso do edifício Rana Plaza, 
em Bangladesh, em abril de 2013, o pior desastre da história da indústria da moda, 

também foi a exibição mais gráfica de sua incapacidade de garantir o mais básico 
dos direitos dos trabalhadores. O prédio abrigava cinco fábricas de vestuário. 

Mais de 1.100 pessoas foram mortas e 2.500 pessoas ficaram feridas no desastre. 
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Pastore456, de forma sucinta, resume a controvérsia: 
A elevação dos padrões trabalhistas é certamente 

uma meta de todos os países. Não há quem não 

queira eliminar o trabalho infantil e remunerar 
melhor os que trabalham. A questão é ‘como fazer 

isso’. Os defensores da “cláusula social” acham 

que a aplicação de sanções comerciais é o caminho 
ideal para se melhorar as condições de trabalho dos 

países mais pobres. Os que recusam essa estratégia, 
argumentam que a aplicação de sanções 

comerciais, e o consequente bloqueio das 

exportações, agravaria ainda mais os problemas 
sociais atuais. 

O principal argumento dos países em desenvolvimento é o 

protecionismo disfarçado, ou seja, as medidas comerciais supostamente 
usadas para impor padrões trabalhistas seria um pretexto para 
protecionismo, argumento também usada para as medidas sanitárias e 

fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio.457 A esse respeito, Di 

                                                         
A maioria das vítimas eram jovens trabalhadoras.[...] Enquanto a indústria da 

moda foi forçada a enfrentar a segurança das fábricas no Bangladesh, os salários 
em toda a indústria da moda continuam a ser terrivelmente baixos. Apesar dos 

recentes aumentos no salário mínimo, os trabalhadores de vestuário em 

Bangladesh ainda pagam apenas £ 42 por mês, os trabalhadores do Sri Lanka 
apenas £ 53 por mês e trabalhadores cambojanos £ 60 por mês. Esses salários 

ficam bem abaixo de um salário digno que permitiria esses trabalhadores vivem 
uma vida de dignidade básica, com um rendimento que cobre os fundamentos 

básicos, como habitação, alimentação, educação, saúde e poupança. Tais salários 

baixos também resultam em que os trabalhadores sejam forçados a trabalhar 
perigosamente”. WAR ON WANT. Never Again: Making fashion’s factories 

safe. Londres: 2014. Disponível em: 

<https://waronwant.org/sites/default/files/never%20again%20-
%20making%20fashions%20factories%20safe.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2017. 

456 PASTORE, Jose. A Cláusula social e o comércio internacional. Brasília, DF: 
CNI, 1997.p. 7. 

457 A própria OMC, em seu site institucional, admite a alegação posta pelos países 

em desenvolvimento, de um protecionismo disfarçado de preocupação 
humanitária: “[...] muitos países em desenvolvimento consideram que a questão 

não tem lugar na OMC. Eles argumentam que a campanha para trazer esse 

assunto no âmbito da OMC é, de fato, uma tentativa dos países industrializados 
de questionar a vantagem comparativa dos parceiros comerciais que praticam 

baixos salários e que a implementação pode impedir que eles potencializem o seu 
desenvolvimento econômico, especialmente com sanções que venham a 

impediras suas capacidades para o comércio. Eles também argumentam que os 
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Sena Júnior expõe que se trata de uma falácia a agenda dos padrões 

trabalhistas vinculados ao comércio, especialmente sob a bandeira de 
proteção aos direitos humanos. Segundo o autor, existe uma concorrência 

global mais forte e que isso aumentou a percepção de que as diferenças 
nos padrões de trabalho criam vantagens competitivas, o que chama a 
atenção dos países desenvolvidos e, consequentemente, esses buscam 

barreiras com argumentos dissimulados.458 
Importa trazer a conclusão da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico459 de que não há evidência de que países 

com baixos custos da mão-de-obra gozam de melhor performance no 
comércio internacional. Porém, não se furta de dizer que isso evitaria que 

houvesse fuga de empregos para esses países. No entanto, este trabalho 
não visa refutar o estudo da OCDE, mas uma conclusão genérica como 
essa merece ceticismo e desconfiança, especialmente ante o fato notório 

de que grandes corporações multinacionais têm se deslocado para países 
onde os custos do trabalho são eminentemente mais baixos.  

Esclarecendo ainda a posição dos países em desenvolvimento, 

incluindo o entendimento brasileiro sobre o tema, Di Sena aponta que as 
sanções comerciais atuam em detrimento dos trabalhadores dos países 

                                                         
padrões propostos às vezes são muito altos para alcançá-los em razão do seu 

estágio de desenvolvimento. Esses países acreditam que os esforços para levar os 

padrões trabalhistas às negociações comerciais multilaterais são pouco mais do 
que uma cortina de fumaça que esconde intenções protecionistas”. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Compreende l’OMC: 
Questions transversales et nouvelles. Disponível em: 

<https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/bey5_f.htm>. Acesso em: 

16 nov. 2017. 
458 DI SENA JÚNIOR, op. cit., p. 121. 
459 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO. Trade, Employment and Labour Standards: A Study of Core 
Workers' Rights and International Trade. Paris, Éditions OCDE, 1996. p. 12. 

Disponível em: <http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/trade-employment-and-
labour-standards_9789264104884-en>. Acesso em: 28 fev. 2017. Existe um novo 

estudo da OCDE, publicado sob o título International Trade and Core Labour 

Standards, publicado em 2000, masque continua sustentando as conclusões do 
estudo de 1996, permanecendo, segundo o estudo, plenamente válidas as 

conclusões da década anterior. Ao mesmo tempo, continua frisando que certos 

aspectos da complexa interação entre comércio, emprego e normas laborais 
fundamentais continuam a atrair opiniões divergentes. Apesar disso, discordar-se 

de tal conclusão. Cf. MAGNOLI, Demetrio; SERAPIÃO JUNIOR, Carlos. 
Comércio exterior e negociações internacionais: teoria e prática. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 
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punidos, especialmente os países em desenvolvimento, sendo esse meio 

punitivo para alcançar melhor padrões humanitários e trabalhistas de 
eficácia duvidosa. 460 

Os padrões laborais exigidos pelos países desenvolvidos não 
condizem com o dos países em desenvolvimento, pois refletem o 
desenvolvimento de cada um, e que uma política-jurídica de sanções aos 

que estão em desenvolvimento por eventual descumprimento, através de 
cláusulas sociais, resultaria em maior prejuízo ao desenvolvimento.461 
Ficou evidente que as normas laborais variam entre países e tendem a 

aumentar com os níveis de rendimento per capita. Além disso, a inclusão 
de uma cláusula social na OMC disfarça um protecionismo comercial, 

pois seria mais uma arma no arsenal protecionista à disposição dos países 
desenvolvidos.462 Esse mesmo entendimento é compartilhado por 
Lafer463 e Pastore464. 

Conclui Di Sena Júnior que “inexiste qualquer razão que justifique 
a vinculação de padrões trabalhistas à agenda comercial internacional e, 
principalmente, a adoção de sanções como forma de implementá-los”.465 

Nesse sentido, adverti Oliveira e Silva466 que todo o regramento da OMC 
está voltado para produtos, não se atendo para os problemas relacionados 

a normas trabalhistas e que uma mudança nessa lógica implicaria 

                                                         
460 DI SENA JÚNIOR, op. cit., p. 203. 
461 No entanto, Meireles faz uma interessante analogia com a questão da proteção 

ao meio ambiente desafiando o argumento brandido pelos países em 

desenvolvimento contrários à instituição da cláusula social: “Guardadas as 

devidas proporções, a situação é análoga ao que ocorre no campo da proteção 
internacional do meio ambiente, em que países em desenvolvimento alegam não 

poderem adotar normas de direito internacional do meio ambiente sob pena de 

comprometerem o seu desenvolvimento, e reconhecendo a imposição de países 
desenvolvidos quanto à adoção de tais normas como instrumento de 

protecionismo”. MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 345. 
462 DI SENA JÚNIOR, Roberto, op. cit., p. 204. 
463 ROCHA, Dalton Caldeira, op. cit., p. 333-334. 
464 PASTORE, Jose, op. cit., p. 7. 
465 DI SENA JUNIOR, Roberto, p. 206-207. 
466 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A Cláusula Social no Direito 

Internacional Contemporâneo. 2008. Dissertação de Mestrado (Programa de 
Mestrado em Direito e Políticas Públicas) - Centro Universitário de Brasília. 

Brasília: 2008. p. 45. Disponível em: 
http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/3558/3/EVELINE.pdf. 

Acesso em: 19 nov. 2017. 
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reformas substanciais em todo o regramento do sistema internacional de 

comércio regido pela OMC. 
Crivelli, ao fazer uma análise dos instrumentos jurídicos e políticos 

normativos da OIT que pouco “acrescem a densidade jurídica necessária 
que o processo de globalização está a requerer” e a crise experimentada 
ante o acelerado processo de trocas comerciais, culturais e financeiras, 

afetando o papel e a centralidade na aplicação das normas internacionais 
do trabalho, o sistema da OMC não “está habilitado a se efetivar como 
instrumento de realização de justiça em escala planetária, em função dos 

desequilíbrios jurídicos ocasionados pela assimetria econômica e política 
que afetam esse sistema”.467 

Sobre o posicionamento do governo brasileiro no acalorado 
debate468, durante o governo do ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o Brasil se manteve contrário à ideia.469 Rocha relata que a 

posição brasileira era contrária a adoção de uma cláusula social, 
especialmente quanto à possibilidade de restrições à países em 
desenvolvimento exportarem seus produtos que supostamente são 

resultado de alguma transgressão trabalhista. Tais restrições teriam 
efeitos perversos, como prejudicar o progresso econômico e acarretaria 

                                                         
467 CRIVELLI, Ericson, op. cit., p. 230. 
468 Sobre os argumentos trazidos aos debates, especialmente dos opositores da 

cláusula social, French ressalta: “Pessoalmente, acho perturbador ler os debates 
formais que ocorreram em vários foros internacionais em torno da cláusula social. 

É rotina atribuir-se aos países do sul o papel de principais opositores públicos à 
cláusula social que está sendo apresentada pelos trabalhistas do norte. Quando 

vejo o fabricante indiano de motocicletas ou um representante dos industriais 

nigerianos levantar-se para se opor abertamente à cláusula social, fico triste 
porque foram exatamente a liberalização do comércio e a derrubada de tarifas 

protecionistas e de tratamentos nacionais preferenciais no hemisfério sul que 

inibiram suas próprias expectativas, como capitalistas, de desenvolver e até 
mesmo de manter um setor manufatureiro doméstico. Se esses manufatureiros de 

países menos desenvolvidos acreditam que a chave de seu futuro sucesso na 
indústria é a mão-de-obra barata, então realmente carregam a culpa de um 

monumental auto-engano”. FRENCH, John, op. cit., p. 253.  
469 O governo brasileiro sempre se mostrou contrário à inserção do tema na OMC, 

acreditando que a cláusula social ou padrões laborais mínimos naquele âmbito se 

tratava de uma medida que escondia um protecionismo disfarçado por parte dos 

países desenvolvidos. Algumas manifestações do governo brasileiro foram nesse 
sentido, como na ocasião do discurso do Chanceler Celso Amorim, em 14 de abril 

de 1994, na Conferência de Marraquexe, bem como a posição brasileira se 
manteve intacta na Rodada Seattle, por meio do Chanceler Luiz Felipe Lampreia. 

ROCHA, Dalton Caldeira, op. cit., p. 333.   
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uma maior deterioração das condições laborais.470 Além disso, reduziria 

as trocas internacionais, o que vai de encontro os objetivos de liberação 
do livre comércio da OMC. A ideia de uma cláusula contraria o espírito 

multilateral e liberalizante do GATT. Nesse mesmo toar, concordam 
Maskus471 e Di Sena Júnior472 

No entanto, o posicionamento não era harmônico no plano 

doméstico. Entidades sindicais se manifestaram favoráveis à cláusula 
social na OMC, como foi o caso da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e da Força Sindical.473. O entendimento cambiou durante o 

governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve uma mudança 
de entendimento quanto ao estabelecimento das cláusulas sociais no 

comércio internacional. Durante a reunião do G-8, na cidade de Roma, 
em 2009, do qual o Brasil participou, o então Ministro do Trabalho e 
Emprego, Carlos Roberto Lupi, apresentou a conclusão de que eram 

necessários esforços, incluindo cláusulas trabalhistas, para proteger os 
trabalhadores durante a crise.474 
Por certo que a questão do estabelecimento de relações formais entre o 

cumprimento das normas mínimas do trabalho e as restrições comerciais, 

                                                         
470 Ibid., p. 334-335. 
471 MASKUS, Keith Eugene. Should core labor standards be imposed through 

international trade policy?. World Bank Publications, 1999. Disponível em: 

<http://ctrc.sice.oas.org/geograph/labor/maskus.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
472 DI SENA JÚNIOR, Roberto, op. cit., p. 203. 
473 Relatou Pastore, sobre a discussão da cláusula, a partir da segunda metade dos 

anos noventa, que “as principais lideranças sindicais parecem estar coesas nesse 

campo. A CUT, mais do que a Força Sindical, tem defendido abertamente a 

inclusão da cláusula social no Estatuto da OMC. [...] A entidade tem criticado 
fortemente a posição governamental do Brasil, dizendo que isso é uma manobra 

de protecionismo do empresariado brasileiro que deseja continua violando 

normas mínimas e explorando os trabalhadores do País. (...) Em troca de adesão 
do Brasil à cláusula social, os dirigentes da CUT propõem um sistema de trocas 

de compromissos no qual países ricos se comprometeriam a fazer nos países 
pobres pesados investimentos em infraestrutura, transferência de tecnologia e 

programas sociais. [...] Os representantes dos Estados-Unidos viram com 

simpatia o apoio da CUT, mas se negaram a assumir qualquer compromisso na 
área de investimentos”. O pesquisador brasileiro ainda esclarece que muitos 

economistas advogaram pela inclusão da cláusula, argumento que era necessário 

abandonar a ideia maniqueísta de achar de que tudo o que fosse sugerido pelos 
países desenvolvidos, como o caso das cláusulas, necessariamente seria 

prejudicial aos países em desenvolvimento. PASTORE, Jose,op. cit.,. p. 34-36.  
474 BERTOTTI, Daniela. A Organização Mundial do Comércio e as cláusulas 

sociais. 1. ed. São Paulo: LCTE, 2015. p. 67. 
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ou seja, o tema das cláusulas sociais tem uma longa história com posições 

antagônicas.475 Apesar de toda a controvérsia, de forma institucional, a 
OMC se posicionou por intermédio da Declaração Ministerial de 

Singapura de 1996 que faz jus à reprodução:  

Renovamos nosso compromisso com a observância 
de normas laborais fundamentais 

internacionalmente reconhecidas. A Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) é o órgão 

competente para estabelecer e tratar essas normas, 

e afirmamos nosso apoio ao seu trabalho. 
Acreditamos que o crescimento econômico e o 

desenvolvimento promovidos pelo aumento do 

comércio e uma maior liberalização do comércio 
contribuem para a promoção dessas normas. 

Rejeitamos o uso de normas trabalhistas para fins 
protecionistas e concordamos que as vantagens 

comparativas dos países, particularmente os países 

em desenvolvimento a baixos salários, não devem 
de modo algum ser questionado. A este respeito, 

observamos que os Secretariados da OMC e da OIT 

continuarão a colaboração existente.476  

                                                         
475 O site institucional da OMC resume a tentativa de implementação da cláusula 

social, nomeando-a de “dura batalha”: “Na OMC, o debate de lugar a uma dura 

batalha, especialmente em 1996 e 1999. Foi na Conferência de Cingapura, em 
1996, que os membros concordaram que eles eram favoráveis às normas 

fundamentais do trabalho reconhecidas internacionalmente, mas que essas 

normas não deveriam ser usadas para fins protecionistas. Eles também afirmaram 
que a vantagem econômica dos países ao custo de baixos salários não deveria ser 

questionada no âmbito da OMC e que os secretariados da OMC e da OIT 

continuariam trabalhando juntas. Nas suas conclusões, o presidente da 
Conferência, Sr. Yeo Cheow Tong, Ministro do Comércio e Indústria de 

Cingapura, acrescentou que a Declaração não incorporaria a questão das normas 
trabalhistas na agenda da OMC. Os países poderiam continuar à militar em favor 

do assunto na OMC, mas, por ora, nenhum comitê ou grupo de trabalho trataria 

do assunto”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Compreende 

l’OMC: Questions transversales et nouvelles. Disponível em: 

<https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/bey5_f.htm>. Acesso em: 

20 nov. 2017. 
476 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. DeclarationMinisterielle de 

Singapour. Adoptéele 13 décembre 1996, WT/MIN(96)/DEC, 1996. Disponível 
em: <https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min96_f/wtodec_f.doc>. 

Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Novamente, em 1999, na tentativa fracassada de início da rodada 

do milênio da OMC, em Seattle, a moção de uma cláusula social esteve 
em discussão, em razão da insistência dos EUA e de Organizações Não 

Governamentais. O tema ainda ganhou destaque na 4ª Conferência 
Ministerial de Doha, em 2001, com a seguinte declaração cautelosa, 
sinalizando em nada a possibilidade da inclusão, o que requer traslado 

para o deslinde: 

Os acordos da OMC não excluem as ações de 
membros individuais da OMC para assegurar que 

os princípios internacionais dos direitos humanos 

sejam incorporados em suas atividades. Cabe a 
cada membro individual decidir como ele deseja 

fazê-lo. Os acordos da OMC não dizem nada a 
respeito dos tipos de políticas que um governo 

desejaria implementar para produzir a realização 

dos direitos humanos.477  

Como entende Crivelli, a bandeira pela inclusão da cláusula 
social no âmbito da OMC nos últimos eventos tem sido constante, apesar 
de não ter sido incluída nos debates formais, porém o tema se encontra 

presente na agenda internacional. Por meio do seu site institucional, a 
OMC reconhece a pertinência do tema e a sua vinculação, sendo 

considerada uma questão transversal e recorrente à instituição, com 
consensos, coerências e controvérsias. Quanto ao consenso, a OMC 
afirma que é clara a unanimidade dos Estados-membros quanto à 

estipulação dos padrões mínimos do trabalho internacionalmente 
reconhecidos, fazendo uma referência indireta à Declaração sobre 
Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da OIT, de 1998. Dito 

isso, a OMC é enfática em definir que o papel e foro adequado acerca do 
trabalho é da OIT. E, confessa, sobre o ponto controverso, que não é fácil 
para ambas as instituições concordarem (OMC e OIT), sendo que a 

“questão da aplicação internacional (das normas do trabalho) é um campo 
minado”.478 

                                                         
477 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. The WTO …why it matters 

a guide for officials, legislators, civil society and all those interested in 

international trade and global governance. Genebra: OMC, 2001. p. 46. 

Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/wto_matters_e.pdf. 

Acesso em: 20 nov. 2017. 
478 A OMC, por meio do seu site, assim se posiciona acerca do tema: “O consenso 

é claro sobre esta questão: todos os governos membros da OMC estão a favor de 
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A Declaração de Doha paralisou por ora a possibilidade do 

debate e da própria inclusão da cláusula social, reafirmando o 
compromisso exposto na Declaração de Singapura em que:  

Nós reafirmamos nossa declaração feita na 

Conferência Ministerial de Cingapura com relação 
às normas fundamentais do trabalho 

internacionalmente reconhecidas. Nós tomamos 

nota dos trabalhos em curso na Organização 
Internacional do Trabalho sobre a dimensão social 

da globalização.479 

Diante da polaridade, existiu um consenso, concluindo que a 
colaboração entre as duas organizações seria significativa, como 

entendem Vangrasstek e Meireles480, tendo em conta que desde a Carta 

                                                         
um conjunto limitado de padrões ‘fundamentais’ internacionalmente 
reconhecidos - liberdade de associação, proibição do trabalho forçado, proibição 

do trabalho infantil e pela não discriminação no local de trabalho (incluindo a 
discriminação de gênero).Na Conferência Ministerial de Cingapura de 1996, os 

membros definiram mais precisamente o papel da OMC a este respeito, 

considerando que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) era o fórum 
competente para negociar padrões trabalhistas. Os conselhos e comissões da 

OMC não trabalham nessa questão. As secretarias das duas organizações, no 

entanto, cooperam em questões técnicas sob o tema da ‘coerência’ no 
desenvolvimento das políticas econômicas globais. Porém, não é fácil as duas 

organizações entrarem num consenso, e a questão da aplicação das normas 
internacionais do trabalho é um campo minado”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DO COMÉRCIO. Compreende l’OMC: Questions transversales et nouvelles. 

Disponível em: 
<https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/bey5_f.htm>. Acesso em: 

21 nov. 2017. 
479 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Conférence Ministérielle De 

L'OMC, Doha, 2001: Déclaration Ministérielle, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 

novembre 2001. Disponível em: 
<https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.pdf>. 

Acesso em: 21 nov. 2017. 
480 “A efetiva interação entre OMC e a OIT é fundamental. Embora as proposições 

requeiram maior aprofundamento e debate é possível sugerir uma maior 

participação recíproca nos respectivos órgãos de controle, de forma a dar espaço 

a representantes da OMC nos sistemas de controle da OIT e vice-versa. Casos 
graves submetidos por reclamações ou queixa aos órgãos competentes da OIT 

poderiam ser encaminhados para análise pela OMC, acaso se evidencie relação 
direta com o comércio internacional (o que não é raro), e que as partes também 

sejam membros da OMC. Isso tornaria os casos passíveis de sanções econômicas, 
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de Havana os temas do trabalho e comércio foram tratados, em sua 

maioria pelas organizações intergovernamentais, de forma apartada. De 
fato, houve uma reaproximação nos últimos anos, surgindo uma série de 

estudos sobre o nexo entre comércio e trabalho. O que se depreendem dos 
pronunciamentos institucionais da OMC é de que a OIT é o órgão 
competente para lidar com as questões trabalhistas, por ter a 

especialização técnica e a estrutura para tal, porém como afirmar 
Meireles, trata-se de uma posição cínica isolar o comércio internacional 
das cadeias produtivas. Por fim, o ponto de encontro continua sendo a 

rejeição ao uso das normas trabalhistas para fins protecionistas, sendo tal 
discurso uníssono nas duas instituições, limitando-se a isso e assegurando 

às delegações que não se empreenderia um trabalho na OMC sobre a 
relação entre o comércio e as normas fundamentais do trabalho.481 

Siroen e Andrade482, pesquisadores ligados ao Projeto NOPOOR, 

advogam pelas cláusulas trabalhistas nos tratados comerciais regionais e 
preferenciais por representarem uma forma de introduzir as questões 
relacionadas ao trabalho nas negociações comerciais, especialmente após 

a Conferência Ministerial de Cingapura que afastou as normas 
trabalhistas do âmbito da OMC. Porém, concluem que as cláusulas 

trabalhistas, a priori, não desempenham um papel importante na melhoria 
das condições de trabalho, mas na manutenção, como no caso dos países 
que já dispõem de um parque laboral desenvolvido, ou , limitam-se a 

                                                         
alcançando maior poder de implementação às normas da OIT. Assim também, 
Grupos Especiais e o Órgão de Apelação da OMC poderiam ser assistidos pode 

comissão tripartite designada pela OIT para acompanhar casos em que 

controvérsias comerciais apresentem clara relação com questões ligadas à 
proteção de direitos fundamentais do trabalho. Outrossim, as sanções econômicas 

determinadas pela OMC poderiam ganhar um viés propositivo ao sugerir o 

acompanhamento de respectivos departamentos de suporte técnico da OIT, 
contribuindo efetivamente com o comprometimento que a Conferência 

Ministerial afirmar em Cingapura, em 1996. Na OIT, as ações de suporte e 
colaboração poderiam ganhar maior impacto se concatenadas com o suporte da 

OMC e com o incremento da capacidade competitiva dos países no comércio 

internacional. Paralelamente, é salutar conceber formas de participação dos 
indivíduos de maneira a legitimar a atuação dos sistema de controle, tanto da OIT 

como da OMC”. MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 347. 
481 VANGRASSTEK, Craig, op. cit., 399-400. 
482 SIROEN, Jean-Marc; ANDRADE, David. Nopoor Policy Brief Nr. 5: Trade 

Agreements and Core Labour Standards. Université Paris-Dauphine. 2016. 
Disponível em: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01429028/document>. 

Acesso em: 24 dez. 2017. 
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medidas institucionais como, por exemplo, a ratificação das convenções 

da OIT.483 
Nahas destaca que:  

Vislumbra-se, com isso, que nos países em que há 

uma tradição de proteção aos direitos sociais e de 
trabalhadores, muitos dos pactos comerciais 

internacionais, têm sido negociados com cláusulas 

visando a garantia daqueles direitos, buscando 
manter um nível mínimo de proteção. Isso não faz 

com que se alterem os objetivos da OMC a respeito 

deste tema e na condição de instituição 
internacional. Não há qualquer vedação no 

regulamento da OMC para que os países possam 
inserir cláusulas sociais nos negócios de comércio 

internacional, de modo que, os que estão sendo 

assim realizados guardam uma condição local, 
persistindo o problema de não se ter uma postura 

transnacional no âmbito da organização 

internacional, para as dificuldades que o tema 

impõe. 484 

Conforme explana Meireles, acerca da falta de proposições para 

uma maior interação entre as organizações, os trabalhos conjuntos têm se 
restringido a colaboração projetada pela declaração da Conferência 
Ministerial de 1996 e as sucessivas conferências ministeriais, com 

                                                         
483 Projeto que tem inclusive como parceiro a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ que em seu site explana que “O projeto NOPOOR pretende 

construir novos conhecimentos sobre a natureza e a extensão da pobreza nos 
países em desenvolvimento para oferecer aos formuladores de políticas uma 

compreensão mais ampla da pobreza”. Disponível em: 

http://www.ie.ufrj.br/index.php/projetos/projeto-nopoor. Acesso em 20 dez. 
2017. Este projeto que conta com mais de 100 pesquisadores de diversas 

instituições acadêmicas de países em desenvolvimento tais como: Peru, Brasil, 
Chile, México, Vietnã, Índia, Senegal, Gana, África do Sul e Madagascar. 

Segundo o site institucional, o NOPOOR visa estudar e propor mecanismos de 

combate à pobreza, em países africanos, latino-americanos e asiáticos. 
Pesquisadores do projeto NOPOOR são financiados pela Comissão Europeia na 

monta de 8.000.000,00 EUR. Disponível: 

http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/pesquisa/projetos/nopoor_fin_high.pdf. 
Acesso em: 24 dez. 2017. 

484 NAHAS, Thereza Christina. Direitos sociais e livre comércio – OIT x OMC. 
Revista de Direito do Trabalho, vol. 173, p. 201 218, Revista dos Tribunais, 2017. 

p. 4. 
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estudos sobre a conjuntura socioeconômica e assistência técnica mútua 

entre os secretariados. Reconhece o jurista que a força das decisões da 
OMC, que possuem um alto impacto sobre os Estados-membros 

repercute, demonstrando a efetividade das normas comerciais, o que 
ofusca o trabalho desempenhado pela OIT. “A linguagem econômica é 
universal e diante dela, tudo parece fungível, podendo a ela ser reduzida; 

até mesmo valores morais”. Porém, resiste a impugnação dos países em 
desenvolvimento em aproximar os subsistemas de ambas as instituições, 
temendo que “uma atuação conjunta restrinja suas relações 

comerciais”.485 
Porém, com a celebração cada vez mais frequente de tratados 

internacionais de alcance regional e bilateral que preveem cláusulas com 
padrões trabalhistas e instrumentos da OIT486, iniciando com o North 
American Agreement on Labor Cooperation487, no seio do Tratado Norte-

                                                         
485 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 344-345. 
486 Neste estudo adota-se tanto o termo cláusula trabalhista, como também 

cláusulas sociais, esse último utilizado para fazer referência ao fenômeno da 

década de 1990 e a inclusão de disposições da seara laboral e de proteção social 

no âmbito da OMC. 
487 O North American Agreement on Labor Cooperation, englobado pelo NAFTA, 

é um documento histórico, pois se trata da primeira inclusão de cláusulas 

trabalhistas num acordo de livre-comércio. Assinado em setembro de 1993, 
representa a primeira composição entre países sobre o trabalho que complementa 

um acordo de livre comércio internacional. Apesar de que o aludido NAALC não 
prevê sanções e não possui um caráter vinculante, dependendo da vontade das 

partes, mas sim um sistema de persuasão, sendo que cada país membro se 

responsabiliza pela implementação dos padrões e aceita a supervisão tripartite. O 
NAALC reflete uma preocupação quanto ao trabalho ante um cenário de livre 

comércio, objetivando melhorar as condições de trabalho e padrões de vida dos 

países signatários, tendo em conta que o NAFTA se encarrega em liberalizar 
comércio. O tratado tampouco aborda políticas de migração ou de movimento de 

trabalhadores, limitando-se a questão da entrada temporária de profissionais. O 
NAALCA, com efeito, é um instrumento complexo e veemente quanto à 

soberania das partes em que pese à aplicação das normas do trabalho, sem 

qualquer preocupação em instituir um tribunal ou órgão de solução de 
controvérsias de caráter supranacional quanto ao cumprimento. UNITED 

STATES DEPARTMENT OF LABOR. North American Agreement on Labor 

Cooperation: A Guide. Washington: 2005. Disponível em: 
<https://www.dol.gov/ilab/trade/agreements/naalcgd.htm>. Acesso em: 28 fev. 

2017. Frisa-se que o NAFTA, apesar do que a denominação dar a entender, ainda 
se trata de uma zona de preferência tarifária, com o objetivo de se tornar uma área 

de livre circulação de mercadorias ou zona de livre-comércio e isso ocorrerá 
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Americano de Livre Comércio (NAFTA), entre EUA, Canadá e México, 

e a experiência da União Europeia, que através do art. 153, do Tratado 
Sobre o Funcionamento da União Europeia, estabelecendo condições 

laborais mínimas488, reacendeu-se o tema da inclusão de padrões 
trabalhistas nos tratados comerciais, agora fora do âmbito da OMC, ou 
seja, por tratados bilaterais e regionais.489.  

 
 

 

                                                         
quando as tarifas entre os três países forem zeradas. Importa trazer o conceito de 
área ou zona de preferência tarifária trazido por Keedi: “São acordos realizados 

entre os países para redução de tarifas alfandegárias no comércio entre os seus 
membros, por meio de concessão de preferências tarifárias. Esses arranjos podem 

estabelecer a seleção de um grupo ou a inclusão da totalidade de mercadorias 

negociadas, em acordos de redução das tarifas de importação. KEEDI, Samir. 
ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas. 4. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Aduaneiras, 2012. p. 22. 
488 COMISSÃO EUROPEIA. Empregos, assuntos sociais e inclusão: Direito do 

trabalho. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=pt>. Acesso em 22 nov. 
2017. 

489 THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 361. 
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3 O ENFOQUE SOCIAL DOS TRATADOS BILATERAIS E 

REGIONAIS DE LIVRE-COMÉRCIO COM OS 

INSTRUMENTOS DA OIT: AS CLÁUSULAS TRABALHISTAS 

CONDICIONAIS E PROMOCIONAIS 
 

 

Ao longo de quase um século de atuação, sobrevivendo à derrocada 
da Sociedade das Nações, a conflitos mundiais, ao surgimento e 
desmantelamento do Estado-social, à doutrina político-econômica 

neoliberal e à globalização econômica, a OIT permanece como a mais 
duradoura organização intergovernamental que por resiliência continua 

construindo e fortalecendo o direito internacional do trabalho, com um 
extenso arcabouço normativo pautado pela promoção da justiça social 
como pedra angular da paz duradoura. Suas convenções, recomendações 

e cartas de princípios, apesar de serem criticadas pela falta de 
coercibilidade, conservam os valores fundamentais e os objetivos da 
melhoria das condições de trabalho, evoluindo juntamente com o espírito 

da Filadélfia e de sua época, agora com a franca atuação no suporte 
técnico aos Estados-membros, o que vem sendo considerado como um 

novo protagonismo da entidade, especialmente em que pese suas 
contribuições aos tratados comerciais.490 

                                                         
490 Sobre as perspectivas futuras da OIT, Rodgers et AL faz algumas considerações 

pertinentes: Por se pautar na cooperação como meio de ação, a OIT precisa, 
essencialmente, de seus parceiros, isto é, dos atores do sistema tripartite. Em 

razão de não possuir recursos provindo de bancos, tampouco contar com os 

poderosos instrumentos econômicos das instituições globais de comércio e 
finanças como, por exemplo, da OMC, a OIT depende da sensibilização, 

discussão e participação integrada dos agentes governamentais, trabalhadores e 

empregadores. No entanto, a OIT desempenha um papel estratégico para aqueles 
que precisam do quadro integrado de progresso econômico combinado com o 

social, daí a sua legitimidade internacional que deriva de sua adesão universal de 
seus instrumentos. Em momentos cruciais para a economia ou para a política, 

seus instrumentos são vitais para a padronização das condições de trabalho. 

Conceitos, princípios, normas de padronização, pesquisa, cooperação e 
assistência técnica, todas essas ferramentas produzidas pela OIT serão mais 

eficazes se forem parte de uma estratégia ampla, coerente, integrada com outros 

ramos e não aproveitadas de forma isolada. Dessa feita, é essencial encontrar 
formas de reforçar mutuamente as políticas e os instrumentos políticos e 

jurídicos. Rodgers ainda ressalta que a história da OIT demonstra o sucesso na 
implantação de estratégias baseadas em redes externas de conhecimentos 

internacionais. E, por certo, que alcançar a universalidade é um dos maiores 
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Nos últimos anos se observa uma reorientação da OIT, com maior 

atuação na assistência técnica, na elaboração de estudos e relatórios, 
reforçando os seus princípios e normas ao dinâmico cenário 

socioeconômico global, com vistas a acompanhar e verificar a 
implementação de seus instrumentos jurídicos. Meireles evidencia que a 
advertência da entidade sobre as práticas anticoncorrenciais e fenômenos 

como o dumping social e o race to the bottom se mostram como a face de 
um mercado desregulado e que pode ser autofágico, sendo que a OIT “tem 
buscado demonstrar que as ditas vantagens comparativas de países com 

baixo custo de mão de obra terminam por reverter-se em prejuízo a longo 
prazo [...]”.491A Declaração sobre os Princípios Fundamentais do 

Trabalho de 1998 e a Declaração sobre Justiça Social para uma 
Globalização Equitativa de 2006, demonstram o hodierno 
comprometimento da OIT em implementar normas e padrões diante dos 

novos contextos socioeconômicos. 
Nesse sentido, a regulamentação do comércio global, seja pela 

inclusão de direitos considerados básicos nos tratados comerciais492, 

inclusive os instrumentos da OIT,tem se tornado um tema recorrente na 
história da organização. Como visto nos capítulos anteriores, a história da 

OIT revela um grande desafio da organização em implementar o direito 
internacional do trabalho, respeitado por todos os países do globo. Aliás, 
a crise financeira de 2008 da qual a economia mundial ainda se recupera 

só veio a reforçar os argumentos esposados, especialmente o aporte 
teórico trazido por Polanyi e por Supiot, de que um mercado desregulado, 
desincrustado do controle social, trouxe e continua trazendo trágicas 

consequências ao mundo do trabalho, especialmente aos trabalhadores 
menos qualificados dos países desenvolvimentistas. A busca por um 
direito internacional do trabalho exigirá maiores esforços políticos e 

jurídicos para dominar o atual ritmo de mudança, fazendo frente às forças 
financeiras e econômicas desenfreadas.  

                                                         
problemas da OIT, por essa razão a busca em superar os fatores estruturais 
econômicos e sociais que perpetuam a injustiça no trabalho são parte do foco 

atual. Nas mesas de negociações comerciais a OIT deve ter seu assento, para 

defender os seus ideais e auxiliando políticas entre países e construindo uma visão 
universal que leva em consideração a diversidade das partes envolvidas. 

RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 263-264. 
491 MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 345. 
492 Não se deve esquecer que a ideia de inclusão de direitos básicos protegendo os 

trabalhadores no bojo dos tratados comerciais remonta há pelo menos o ano de 
1948, quando cláusulas sociais foram incluídas na Carta de Havana que foi 

projetada para lançar a Organização Internacional de Comércio. 



197 

 

Como bem ressalta Rodgers et al, a globalização econômica também 

produziu ou só veio a salientar um já difundido mercado de trabalho 
global, em que as condições de trabalho estão,eminentemente, em 

diferentes países, tornando-secada vez mais interdependentes entre si 
diante, com vínculos criados pelos sistemas globais de produção e de 
mobilidade dos trabalhadores, os notórios movimentos transfronteiriços 

de trabalhadores493. Esse cenário expõe uma crescente concorrência por 
empregos e, calamitosamente, produz temores, especialmente em países 
desenvolvidos, que abrem espaço para políticas protecionistas, em alguns 

casos, anti-imigração e neofascistas. Como bem coloca o movimento 
social internacional War on Want:  

Empregos são sempre bem-vindos por aqueles que 

vivem nos países em desenvolvimento. Mas muitos 
desses trabalhadores não são pagos devidamente e 

trabalham em condições perigosas, enfrentando 

abuso físico e verbal de seus empregadores. 

                                                         
493 Frisa-se que já no então Tratado da Comunidade Econômica Europeia, 

conhecido por Tratado de Roma, no a de 1957, em seu art. 48, encontrava-se 

estipulada a livre circulação de trabalhadores: “TRABALHADORES ARTIGO 
48 1. A livre circulação de trabalhadores deve ser assegurada na Comunidade o 

mais tardar no final do período de transição. 2. Implica a abolição de toda 

discriminação com base na nacionalidade entre os trabalhadores dos Estados-
Membros em matéria de emprego, remuneração e outras condições de trabalho. 

3. Inclui o direito, sujeito a limitações justificadas por razões de ordem pública, 
segurança pública e saúde pública: (a) para atender ao número de empregos 

efetivamente oferecidos, (b) mover-se para esse fim livremente no território dos 

Estados-Membros, (c) permanecer em um dos Estados-Membros para assumir o 
emprego de acordo com as disposições legais, regulamentares e administrativas 

que regem o emprego dos trabalhadores nacionais, (d) permanecer, em condições 

que devem ser objecto de regulamentos de aplicação estabelecidos pela 
Comissão, no território de um Estado-Membro, depois de terem exercido a sua 

actividade”. COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA. Traité instituant la 

Communauté Économique Européenne et documents annexes. 1957. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=PT>. Acesso em: 22 
nov. 2017. Acerca do tema da circulação de trabalhadores, inclusive com 

considerações sobre a circulação de trabalhadores no MERCOSUL, é pertinente 

o estudo empreitado por Villatore e Gomes. Cf. VILLATORE, Marco Antônio; 
GOMES, Eduardo Biacchi. Aspectos sociais e econômicos da livre circulação 

de trabalhadores e o dumping social. 2011. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32205-38315-1-

PB.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2017.  
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Enquanto isso, no mundo desenvolvido, os 

trabalhadores estão sendo demitidos a um ritmo 
alarmante e sentem que precisam competir com os 

trabalhadores do mundo em desenvolvimento. A 

globalização do comércio e do investimento afetam 
normas trabalhistas, condições de trabalho, meio 

ambiente, saúde humana e muitos outros aspectos. 
Atualmente, pouca atenção está sendo dada a esses 

efeitos. Nós precisamos garantir que existam regras 

globais para governar os efeitos de uma economia 

global.494  

Tais tensões devem ser reconhecidas pela OIT e lidadas em uma 

perspectiva mais ampla do que tão somente produzir convenções e 
relatórios ou implementar uma cláusula social geral. Entende-se que os 
instrumentos jurídicos que tratam do comércio devam ser 

complementados por novos meios de intervenção, focados na necessária 
regulamentação da atividade comercial para evitar abusos e injustiças na 

seara trabalhista e social em geral.495 
 
3.1 O AUMENTO DAS CLÁUSULAS TRABALHISTAS NOS 

TRATADOS COMERCIAIS 
 
A problemática enfrentada no debate reside na questão de como 

atingir uma globalização socialmente sustentável, assegurando a 
liberalização do comércio, mas como forma de garantir e melhorar as 

condições de trabalho ou ao menos não as colocar em risco. No final de 
década dos anos de 1980 e início dos anos 1990, com um aumento 
significativo de tratados regionais de integração econômica, movimentos 

sindicais viram com receio a liberalização da circulação de mercadorias e 
capital, com a consequente intensificação da competitividade, como uma 
séria ameaça aos direitos duramente conquistados pelos trabalhadores. 

Porém, como assevera Rodrik, os movimentos sindicais e sociais 
não podem simplesmente hastear a bandeira protecionista com vista a 
defender melhores condições de trabalho e renda em seu solo, brandindo 

palavras de ordem contrárias ao comércio internacional e à globalização 
econômica, com discursos que colocam os males experimentados ao fato 

de importação de mercadorias e serviços, sendo que exportações que 
aumentam a empregabilidade anda de lado com a importação. 

                                                         
494 WAR ON WANT, 2001, op. cit., p. 15. 
495 RODGERS, Gerry et al, op. cit., p. 266-268. 
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Movimentos assim só tiram a poeira das falácias mercantilistas e em nada 

contribuem à proteção social, assim defende Rodrik que “[...] os 
defensores do trabalhador têm de aceitar que os déficits do comércio são 

consequência de realidades macroeconômicas; [...] e não podem ser 
corrigidas por restrições ao comércio dentro do país”. Portanto, a 
sociedade civil organizada deve se esforçar pressionando a comunidade 

política a implementar uma governança que defenda uma economia 
globalizada, mas regulada e comprometida com uma face mais 
humana.496 

Como foi asseverado, a completa ausência de normas trabalhistas 
e um mercado desregulado trouxeram consequências terríveis aos 

trabalhadores, como visto no final do século XVIII e no decorrer do 
século XIX. Resgatando, e até mesmo, concordando-se com Polanyi, 
importa assegurar um contra-movimento de proteção da sociedade em 

relação ao mercado, de incrustação daquele aos ditames e objetivos 
sociais, subordinando o mercado à política, impondo regras claras, com 
instituições democráticas que governem a economia global. Regras essas 

que, conforme Supiot, inspirado no Geist497da Filadélfia, assegurariam a 
justiça social na produção e na distribuição das riquezas hoje cada vez 

mais global, recolocando nos trilhos dos objetivos sociais a organização 
econômica. Esse é o primado da notória Declaração da Filadélfia.  

                                                         
496 RODRIK, Dani, op. cit., p. 120-121. E, ainda, Rodrik disserta que: “O comércio 

torna-se contencioso quando libera forças que destroem as normas implícitas nas 
práticas domésticas. Muitos residentes dos países industriais avançados estão se 

sentido desconfortáveis com o enfraquecimento das instituições domésticas pelas 

forças do comércio, como quando, por exemplo, o trabalho infantil em Honduras 
provoca a demissão de trabalhadores na Carolina do Sul, ou quando os benefícios 

de pensões são cortados na Europa em resposta à exigências do Tratado de 

Maastricht. Essa sensação de desconforto é uma maneira de interpretar as 
demandas de ‘comércio justo’. Grande parte da discussão em torno das ‘novas’ 

questões na política comercial – ou seja, normas trabalhistas, meio ambiente, 
política de competição, corrupção – pode ser lançada nessa luz de justiça nos 

procedimentos”. [...] Na verdade, como política comercial quase sempre tem 

consequências redistributivas (entre os setores, os grupos de renda e os 
indivíduos), não se pode produzir uma defesa justa do livre-comércio, sem 

confrontar a questão da justiça e da legitimidade das práticas que geram essas 

consequências. Do mesmo modo, não se pode esperar um amplo apoio popular 
para o comércio quando este envolve trocas que colidem com (e corroem) os 

arranjos sociais domésticos prevalecentes”. Ibid., p. 8. 
497 Espírito em alemão, no sentido de espírito absoluto, designando um princípio 

ideal. 
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A proteção contra as pressões da economia de mercado, por 

intermédio da colaboração entre governos e entidades 
intergovernamentais, como a OIT, é capaz de gerar um alto nível de 

comércio internacional, sem castigar os trabalhadores à insegurança 
econômica, à migração e à marginalização social, tornando-os os 
perdedores da atual ordem econômica. A natureza sensível da questão e 

o fato de se percorrer quase dois séculos sem qualquer solução 
significativa tornam a adoção de uma abordagem inovadora muito 
importante, como a inclusão em tratados comerciais, já que as soluções 

oferecidas a nível multilateral não tiveram êxito. Além do que, as 
abordagens atuais a nível multilateral por meio da persuasão moral da 

OIT parece ser o suficiente. 
As cláusulas sociais, isto é, as normas trabalhistas498 estão sendo 

gradualmente inseridas aos acordos comerciais bilaterais e regionais, 

fenômeno esse um tanto novo e surpreendente que começou no início 
deste século, o que casa com as dificuldades de inserção dessas normas 
no âmbito multilateral da OMC499. Sindicatos, especialmente atuantes no 

âmbito da OIT e organizações não governamentais estão à frente de uma 
pressão quanto à inclusão de cláusulas sociais em acordos comerciais, 

sendo que o tema na agenda de um número crescente de negociadores 
comerciais. 

Com esse hodierno aumento, principalmente entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, a inclusão de cláusulas trabalhistas 
nesses tratados, com o argumento de um nexo laboral e comercial, que 
tais tratados dotados de normas de trabalho irão ajudar o cumprimento 

das normas internacionais do trabalho, levar-se-ia a salários mais altos e 
uma forma rápida para melhorar as condições de trabalho. Como já 
apontado, o tema é denso e com controvérsias, com considerações de que 

tais normas no bojo de tratados comerciais são uma panaceia com vistas 
a melhores condições de trabalho e, por outro lado, não se poupam críticas 

                                                         
498 No presente trabalho se utilizam como sinônimas. 
499As investidas no fim da década de 90 do século passado de se incluir cláusulas 

sociais no âmbito da OMC, isto é, do comercial multilateral não foram bem-
sucedidas, em razão do veto de muitos países e, por fim, da própria organização. 

No entanto, apesar da ausência de tais normas na instituição multilateral do 
comércio, as normas trabalhistas estão cada vez mais um ponto tratado nas 

negociações comerciais bilaterais e regionais, com a sua crescente inclusão. 
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de que as cláusulas não passam de medidas de fachada, ou seja, para 

efeitos de aparência, sem validez.500 
No entanto, as cláusulas são uma forma de salvaguarda, de 

proteção social do trabalho, além de, sob o viés eminentemente 
econômico, um instrumento para combater a concorrência desleal, 
evitando os hodiernos fenômenos do dumping social e do race to the 

bottom501. A liberalização do mercado, sem as salvaguardas necessárias, 
com o desaparecimento do princípio da justiça social em seu bojo e dos 
seres humanos como “objetivos destinados à economia e ao comércio, e, 

com eles qualquer referência a sua liberdade, a sua dignidade, a sua 

                                                         
500 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS. La dimension sociale des 

accords de libre-échange. Genebra: OIT, 2013. Disponível em: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

inst/documents/publication/wcms_228966.pdf. Acesso em: 28 nov. 2017. p. 6.  
501 Conforme Chan e Ross, vincular a liberalização do comércio ao cumprimento 

das normas reconhecidas internacionalmente como padrões trabalhistas, por meio 
das cláusulas sociais, evita a possibilidade do race to the bottom, e a 

impossibilidade dos trabalhadores em usufruir dos frutos do crescimento 

econômico advindo do aumento de trocas comerciais, já que seus empregadores 
se apegam à vantagem competitiva da mão-de-obra. O estudo proposto 

problematiza ainda a relação entre dois países em desenvolvimento lutando pelo 

mercado norte-americano de vestuários, China e México. O artigo conclui que 
apesar do crescimento do emprego, especialmente no México, com o NAFTA, os 

trabalhadores de ambos os países não gozaram de crescimento salarial e de 
melhorias nas condições de trabalho. Os pesquisadores especialistas na China e 

no México, apostam que a questão do comércio e padrões trabalhistas não devem 

se limitar à relação dos países desenvolvidos com os países em desenvolvimento, 
assim a introdução de cláusulas sociais merecem lugar também na concorrência 

entre países em desenvolvimento, sendo do interesse dos próprios trabalhadores 

daqueles países. Usando a China e o México como exemplos, o argumento final 
é de que um mercado autorregulado, em países em desenvolvimento, sem 

qualquer estabelecimento de um padrão mínimo levará ao race to the bottom aos 
países vizinhos e concorrentes, com uma competição como tal que impedirá os 

trabalhadores de usufruir dos frutos do crescimento econômico. CHAN, Anita; 

ROSS, Robert J. S. Racing to the bottom: international trade without a social 
clause. In: Third World Quarterly, Vol 24, No 6, 2003. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33847016/AC_racing_to_t

he_bottom.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=
1514921692&Signature=8c0uEXhXUfSV1kN3XrHPgo82Vek%3D&response-

content-
disposition=inline%3B%20filename%3DAnita_Chan_and_Robert_J._S._Ross_

Racing.pdf. Acesso em 28 nov. 2017. 
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segurança econômica [...]”, levar-se-ia as eivadas consequências, ao 

conceito de mercado total de Supiot, com a comoditização do trabalho e, 
por conseguinte, do homem.502 Supiot, refletindo sobre o Acordo de 

Marraquexe, que instituiu a OMC e os tratados comerciais sob o seu 
abrigo, ou melhor, o paradigma sob o qual o imperativo categórico é a 
liberalização sem qualquer referência às normas trabalhistas, afirma: 

No ponto em que a Declaração da Filadélfia via as 

regras comerciais como um meio cuja eficácia 

devia ser apreciada, na visão dos objetivos sociais 
atribuídos aos Estados, o Acordo da OMC vê 

desaparecer toda a hierarquização dos meios e dos 
fins. Não é previsto nenhum procedimento para 

permitir medir a eficácia da generalização da livre 

circulação de capitais e mercadorias em escala 
mundial, na visão dos objetivos de nível de vida, de 

taxas de emprego e de remuneração. O 

desmantelamento das fronteiras comerciais é 
colocado como um objetivo próprio, tornando 

inútil qualquer avaliação de seus efeitos reais. 
Nessa nova dogmática, a concorrência torna-se o 

objetivo, e os homens, um simples meio de atingi-

lo. (...) A concorrência deve ser exercida 
plenamente, tanto entre os homens quanto entre as 

empresas e os Estados, devendo todos cultivar sua 

‘vantagem comparativa’.503  

Nesse sentido, afere-se que as cláusulas sociais são utilizadas como 
meio de inclusão das normas trabalhistas que refletem os valores aceitos 
pela comunidade internacional504, ou seja, os instrumentos da OIT seriam 

como uma das regras do jogo na mesa de negociações comerciais505. Por 

                                                         
502 SUPIOT, Alain, op. cit., p. 56-57. 
503 Ibid. 
504 Frisam-se os instrumentos jurídicos produzidos pela OIT que conta, em 

novembro de 2017, com 187 países membros. 
505 Referência ao título da obra Rules of the game: A brief introduction to 

International Labour Standards, numa tradução livre Regras do Jogo: uma breve 
introdução às Normas Internacionais do Trabalho, publicada inicialmente em 

2005 e reeditada em 2014. A obra objetiva ajudar os membros da OIT, como 

também o público em geral, a compreender como funcionam as convenções e 
recomendações, bem como a aplicação e supervisão das normas internacionais 

do trabalho da OIT, especialmente colocar em perspectiva o papel fundamental 
que as normas internacionais do trabalho podem desempenhar no contexto da 

crise socioeconômica. A publicação menciona os tratados comerciais como uma 
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meio do diálogo e da cooperação entre as partes envolvidas, tais cláusulas 

também são utilizadas para catalisar o aperfeiçoamento do ordenamento 
jurídico, do orbe trabalhistas, de cada país envolvido, aumentando a 

capacidade de implementação, contando ou não com o apoio de 
instituições como a OIT ou outros organismos não governamentais.506 

Os tratados de livre-comércio começaram a surgir no cenário 

internacional a partir da década de 1970, com um aumento intenso a partir 
dos anos de 1990. Com a ascensão dos blocos econômicos, tais como a 
União Europeia, o NAFTA e o Mercosul507, entre outros blocos508, resta 

                                                         
forma de implementação e fortalecimento dos padrões mínimos propostos pela 
OIT, ressaltando o aumento das cláusulas sociais e trabalhistas nos acordos 

bilaterais e regionais nos últimos anos: “Um número crescente de acordos 
comerciais bilaterais e multilaterais, bem como acordos de integração econômica 

regional, contêm cláusulas sociais e trabalhistas relacionadas aos direitos dos 

trabalhadores. De fato, os acordos comerciais com disposições trabalhistas 
aumentaram significativamente nas últimas duas décadas. [...] As disposições 

trabalhistas em acordos de livre comércio referem-se cada vez mais aos 
instrumentos da OIT, em particular a Declaração de 1998 sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho e, no caso de acordos recentes da UE, 

também com as Convenções da OIT. [...] Embora as disposições trabalhistas 
tendam a se concentrar nos acordos comerciais Norte-Sul, há uma tendência 

modesta, mas crescente, de integrar as disposições trabalhistas em acordos 

comerciais entre países em desenvolvimento e emergentes”. ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

ESTUDOS SOCIAIS, 2014, op .cit., p. 24. 
506 Id., 2013, p. 7. 
507 Enfatiza-se que a experiência europeia, com a União Europeia, encontra-se no 

estágio de união monetária e já admite a circulação de trabalhadores, o que para 
o Mercosul ainda está no estágio de união aduaneira incompleta, pois possui tarifa 

externa comum em relação a países estranhos ao bloco, porém ainda possuem 

uma lista de produtos que não seguem a tarifa externa comum. No tocante ao 
NAFTA, tal tratado visa, em sua essência, a livre circulação de capital, por meio 

do comércio e investimentos.  
508 Entre as uniões aduaneiras formadas ao longo dos anos, com intensidade na 

década de 1990, pode-se citar as seguintes, tecendo o nome do bloco, os membros 

e o ano de acesso, bem como a cobertura das uniões aduaneiras em vigor. 
Comunidade Andina (CAN): Bolívia (1988), Colômbia (1988), Equador (1988) 

e Peru (1988), cobrindo bens. Comunidade da África Oriental (EAC): Burundi 

(2007), Quênia (2005), Ruanda (2007), Tanzânia (2005) e Uganda (2005), 
cobrindo bens e serviços. Uniões Aduaneiras da União Europeia: Andorra 

(1991), Mônaco (1958), São Marino (1991) e Turquia (1995), cobrindo bens e 
serviços, frisando-se, mais uma vez que a União Europeia ela mesmo compreende 

uma união aduaneira com seus 28 membros, mas que supera o quadro de união 
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atribuído o crescimento dos tratados bilaterais em razão dos blocos 

negociaram com países.509 Segundo levantamento a OMC, em 2013, 
existiam cerca de 250 tratados de livre-comércio, representando um 

grande fatia do comércio mundial sob tais regulamentos, sendo que em 
1995, as exportações vinculados por um acordo bilateral dessa natureza 
refletiam apenas 0,6 por cento das exportações mundiais. Em 2012, as 

exportações sob os auspícios desses acordos bilaterais atingiram a marca 

                                                         
aduaneira, proporcionando integração econômica, monetária e política em vários 

aspectos. Comunidade Econômica Eurasiática (CEEA): Bielorrússia (1997), 

Cazaquistão (1997), República do Quirguizistão (1997), Federação Russa (1997) 
e Tajiquistão (1997), cobrindo bens. Mercado Comum do Sul (MERCOSUL): 

Argentina (1991), Brasil (1991), Paraguai (1991), Uruguai (1991) e República 
Bolivariana da Venezuela (2012), cobrindo bens e serviços. União Aduaneira da 

África Austral (UAAA): Botswana (1910), Lesoto (1910), Namíbia (1990), 

África do Sul (1910) e Suazilândia (1910), cobrindo bens. União aduaneira 
Suíça-Liechtenstein (SLCU): Suíça e Liechtenstein (1924), cobrindo bens e 

serviços. Comunidade Econômica e Monetária da África Central (CEMAC): 
Camarões (1999), República Centro-Africana (1999), Chade (1999), Congo 

(1999), Guiné Equatorial (1999) e Gabão (1999), cobrindo bens. União 

Econômica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA): Benin (1994), Burkina 
Faso (1994), Costa do Marfim (1994), Mali (1994), Níger (1994), Senegal (1994) 

e Togo (1994), cobrindo bens. Mercado Comum Centro-Americano (MCCA): 

Costa Rica (1993), El Salvador (1993), Guatemala (1993), Honduras (1993) e 
Nicarágua (1993), cobrindo bens. Comunidade do Caribe (CARICOM): 

Antígua e Barbuda (1974), Barbados (1973), Belize (1974), Dominica (1974), 
Granada (1974), Guiana (1973), Haiti (2002), Jamaica (1973), Montserrat (1974), 

São Cristóvão e Nevis (1974), St. Lucia (1974), São Vicente e Granadinas (1974), 

Suriname (1995) e Trinidad e Tobago (1973), cobrindo bens e serviços. 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, op. cit., p 23. 
509 “Paralelamente às negociações e instituições comerciais multilaterais, os EUA 

e outros países negociaram uma série de tratados comerciais bilaterais e regionais 

nos últimos anos que vão além do alcance dos acordos multilaterais do GATT e 
da OMC. Desde 1993, os EUA incluíram disposições trabalhistas em todos os 

acordos de livre comércio bilaterais e regionais negociados, bem como um acordo 

têxtil bilateral que negociou com o Camboja. Canadá e Chile também incluíram 
provisões trabalhistas em pelo menos alguns de seus tratados comerciais 

bilaterais. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai incluíram cláusulas sociais como 

parte da arquitetura do mercado comum do Mercosul”. POLASKI, Sandra. 
Protecting Labour Rights through trade agreements: An Analytical Guide, In: 

Journal of International Law and Policy, vol. 10, No. 13, 2004. p. 14. 
Disponível em: http://carnegieendowment.org/pdf/files/2004-07-polaski-

JILP.pdf. Acesso em: 12 dez. 2017.  



205 

 

de 5,5% das exportações mundiais. Uma parte importante desses fluxos 

comerciais se dá em razão dos tratados bilaterais pelas economias 
emergentes da Ásia 510 

 
3.1.1 Concisas reflexões sobre o impacto da liberalização do 

comércio no mercado de trabalho 

 
Diante do crescimento de tratados comerciais bilaterais e 

regionais511, diversos estudos foram realizados para avaliar o impacto 

inicial na situação do trabalho e nos efeitos socioeconômicos dos países 
envolvidos. Esses estudos focam no impacto da liberalização do comércio 

sobre o desemprego, o salário, a informalidade e a sindicalização de cada 
país abrangido, no entanto, como aponta o estudo da OIT, ainda não são 
conclusivos, por ser um fenômeno recente, o que pode levar a dedução de 

que esses tratados bilaterais e regionais que levam a uma reorientação do 
comércio, em diferentes medidas e circunstâncias, mas trazem efeitos 
diversos ao mercado de trabalho.512 

Por exemplo, em relação ao desemprego, o impacto da 
liberalização do comércio recebeu bastante atenção de estudos 

econômicos, com sequelas distintas, em determinados países aumentando 
o desemprego e outros sem alterações significativas, o que é ainda 
inconclusivo no sentido lato.513 Em relação ao salário impactado pela 

                                                         
510 Ibid, p. 9. 
511 Esses tratados incluem: áreas ou zonas de preferência tarifária, que visam 

reduzir as tarifas alfandegárias no comércio; bem como áreas ou zonas de livre 

comércio, em que há permissão para o trânsito de certas mercadorias sem a 
cobrança de direitos alfandegários; como também uniões aduaneiras em que 

ficam estipulado o tratamento alfandegário único a terceiros países; assim como 

mercado comum, com a permissão de livre circulação de mercadorias, capitais e 
mão-de-obra; e, por fim, a união econômica, em que os países do bloco 

estabelecem em conjunto políticas econômicas, inclusive com moeda comum e a 
instituição de um Banco Central único. KEEDI, Samir, op. cit., p. 48-53. 

512 Alguns estudos são citados na publicação da OIT: ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ESTUDOS SOCIAIS, op. cit., p. 12. 

513 EDWARDS, S.; COX, A. E.. Trade liberalization and unemployment: Policy 

issues and evidence from Chile, In: Cuadernos de economía: Latin American 
Journal of Economics, No. 99, 1996. p. 47-71; RAMA, M. Indexación de actives 

financieros y ahorro privado: la experiencia uruguaya, Vol. 8, No. 14, 1994. p. 
81-114; DASGUPTA, S.; LAPLANTE, B.; WANG, H.; WHEELER, D. 

Confronting the environmental Kuznets curve, In: Journal of Economic 
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liberalização do comércio, os resultados apontam para um aumento do 

salário real dos trabalhadores com maior escolaridade que trabalham em 
empresas voltadas para exportação e o aumento da dispersão salarial. Por 

outro lado, existem evidências para a conclusão de que a liberalização 
comercial diminui a faixa salarial dos trabalhadores para empresas 
orientadas para a economia doméstica.514 No que concerne a 

informalidade, as evidências empíricas sobre o efeito da liberalização do 
comércio mostram um aumento da informalidade como resultado.515Com 
relação à sindicalização, estudos apontam para efeitos negativos sobre a 

sindicalização e o poder de barganha dos trabalhadores, sendo que a 
concorrência das importações pressiona o poder de barganha sindical, 

especialmente quando há uma maior concorrência dos países 
desenvolvidos com países em desenvolvimento com baixos salários.516 

                                                         
Perspectives, Vol. 16, 2002. p. 147-168; REVENGA, A.; RIBOUD, M.; TAN, 
H.. The impact of Mexico's retraining program on employment and wages, In: 

The World Bank economic review, Vol. 8, No. 2, 1994. p. 247-277. 
514 “Encontramos diferentes efeitos com a liberalização comercial sobre a 

desigualdade salarial residual entre os grupos de trabalhadores. Em particular, os 

trabalhadores com maior escolaridade experimentam maiores aumentos salariais 
em relação aos trabalhadores com menor escolaridade após a liberalização do 

comércio. Mostramos também, após um declínio na taxa efetiva de proteção, os 

trabalhadores com maior escolaridade em empresas exportadoras experimentam 
um aumento dos salários maior em relação aos trabalhadores com formação 

similar em empresas não exportadoras”. KRISHNA, Pravin; POOLE, Jennifer P.; 
SENSES, Mine Zeynep. Trade and Labor Markets: Evidence from Matched 

Employer-Employee Data: Trade, Labor Market Frictions, and Residual Wage 

Inequality across Worker Groups. In: American Economic Review: Papers & 

Proceedings. 2012. p. 422. Disponível em: 

<https://pdfs.semanticscholar.org/082a/fa150b7d91282964681eedd6d7e1c78e7

0dc.pdf>.Acesso em: 12 dez. 2017. Encontra-se o mesmo entendimento em: 
RODRIK, Dani, op. cit., pp. 18-24.  

515 Entende Paz que “após a liberalização do comércio, vários países em 
desenvolvimento experimentaram um aumento acentuado do trabalho informal. 

[...] Demonstra-se que uma redução nas tarifas domésticas de importação reduz o 

salário formal médio e que a direção do efeito sobre a participação do emprego 
informal depende das condições iniciais do mercado de trabalho.” PAZ, Lourenço 

S. The Impacts of Trade Liberalization on Informal Labor Markets: A 

Theoretical and Empirical Evaluation of the Brazilian Case. MPRA Paper No. 
44928, 2012. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/44928/1/MPRA_paper_44928.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
516 Sobre os efeitos da globalização e discorrendo sobre a barganha, ou seja, sobre 

a mudança de comportamento na negociação salarial: “Na medida em que os 



207 

 

 

3.1.2 A relevância quantitativa dos tratados com cláusulas 

trabalhistas e os resultados práticos 

 
As abordagens iniciais que vinculam comércio e normas 

trabalhistas já possuem quase um século, quer dizer, inicialmente normas 

comerciais nacionais tratavam, por exemplo, da proibição do comércio de 
mercadorias oriundas do trabalho de detentos ou provindas de trabalho 
forçado, pois se entendia tal prática como anticoncorrencial e que 

afrontava os direitos humanos, como posteriormente entendimento 
consubstanciado pelas convenções da OIT. Legislações antidumping, 

nesse sentido, foram implementados pelos EUA, em 1890, Reino Unido, 
em 1897, Austrália, em 1901, Canadá, em 1907, Nova Zelândia, em 1908 
e África do Sul, em 1913.517 

O trabalho forçado foi então rechaçado pela OIT após a adoção da 
Convenção nº 29518 sobre Trabalho Forçado, adotada em 1930. Com a 
promulgação no organismo, os EUA ao tratar do tema, dispôs em sua 

legislação comercial nacional, Seção 307 da Lei Tarifária de 1930 (19 
U.S.C.§ 1307), a proibição da importação de mercadorias, extraídas, 

produzidas ou fabricadas, total ou parcialmente, em qualquer país 
estrangeiro, por trabalho forçado, sendo que tal mercadoria estará sujeita 

                                                         
salários são determinados pela barganha entre trabalhadores e empregadores, um 

aumento na possibilidade de substituição dos primeiros resulta em uma parcela 

menor do excedente da empresa direcionado aos trabalhadores. Uma 
consequência relacionada é que os sindicatos se tornam mais fracos”. RODRIK, 

Dani, op. cit., p. 36-37. 
517 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, op. cit., p. 17. 
518 Convenção ratificada pelo Brasil em 25 de abril de 1957, promulgada pelo 

Decreto nº 41.721, de 25 de junho de 1957. O referido instrumento da OIT 

estipula que: “Art. 1 — 1. Todos os Membros da Organização Internacional do 

Trabalho que ratificam a presente convenção se obrigam a suprimir o emprego 
do trabalho forçado ou obrigatório sob todas as suas formas no mais curto prazo 

possível. [...] Art. 2 — 1. Para os fins da presente convenção, a expressão 

‘trabalho forçado ou obrigatório’ designará todo trabalho ou serviço exigido de 
um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu 

de espontânea vontade”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO. Convenção nº 29. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/node/449>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
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a apreensão e podendo levar a uma investigação criminal.519 Instrumentos 

nesse sentido foram sendo aos poucos introduzidos em legislações 
nacionais antidumping, como na Argentina e na Espanha, 

sucessivamente.520 Em solo europeu, com um mecanismo distinto, a EU 
adotou uma abordagem que envolve um mecanismo de incentivo de 
preferências, vinculando preferências comerciais a padrões 

trabalhistas.521 
Como visto, ocorreram tentativas de introduzir direitos trabalhistas 

no quadro comercial multilateral, como na Carta de Havana e, 

posteriormente, no debate da inclusão da cláusula social no âmbito da 
OMC que, como tratado no capítulo anterior, não avançou. Ocorre que 

com a pressão pela adoção de cláusulas nos tratados comerciais bilaterais 
e regionais522, sob o argumento de que tais instrumentos, especialmente 

                                                         
519 “Todos os bens, mercadorias, artigos e mercadorias extraídas, produzidas ou 

fabricadas pelo trabalhador condenado, ou fruto de trabalho forçado ou trabalho 

contratado sob penalidades, a sua importação é proibida, e o Secretário do 
Tesouro é autorizado a prescrever tais regulamentos para a efetividade desta lei”. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Code. 2011 Edition, Title 19 - 

Customs Duties, Chapter 4 - Tariff Act of 1930, Subtitle II - Special Provisions, 
Part I–Miscellaneous, Sec. 1307 - Convict-Made Goods; Importation Prohibited. 

Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-

title19/html/USCODE-2011-title19-chap4-subtitleII-partI-sec1307.htm>. 
Acesso em: 13 dez. 2017. 

520 Cf. CHARNOVITZ, S. The Influence of international labour standards on the 
world trading system: A historical overview, In: International Labour Review, 

Vol. 126, No. 5, 1987. p. 565-584. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/313169908_The_influence_of_interna
tional_labour_standards_on_the_world_trading_regime_A_historical_overview. 

Acesso em: 13 dez. 2017. 
521 Cf. TSOGAS, George. Labour standards in the generalized systems of 

preferences of the European Union and the United States, In: European Journal 

of Industrial Relations, Vol. 6, No. 3, 2000. p. 349-370. Disponível em: 
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/10810377/tsogas_EJIR.P

DF?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=151475470

1&Signature=QMrobJ%2F0DK6GXmEsQJyEuyrt6KU%3D&response-
content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLabour_standards_in_the_generalized

_syst.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2017.  
522 Da mudança do âmbito multilateral para o regional e bilateral, oportuna a 

conclusão de Granger e Siroën: “Certamente, é mais fácil obter um consenso entre 
um pequeno número de países do que entre os 148 membros da OMC. Mas esta 

não é a única explicação. Os blocos também são construídos em torno de valores 
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vinculados à OIT, contribuiu para implementação para pôr em vigor as 

normas internacionais do trabalho, evitando a melhoria da performance 
comercial às expensas dos direitos mínimos laborais. Com a adoção do 

tratado comercial envolvendo EUA, México e Canadá (NAFTA), sucedeu 
um aumento considerável de tratados comerciais bilaterais e regionais 
contendo cláusulas relativas ao trabalho. O número de tratados comerciais 

que incorporam cláusulas relacionadas ao trabalho aumentou 
significativamente de 4 em 1995 para 21 em 2005, de 44 em 2010 a 58 
em 2013. A partir de junho de 2013, dos 248 tratados, 58 continham 

disposições trabalhistas.523 
Em 2012, esses acordos abrangiam até 5,5 por cento do comércio 

mundial, contra 0,6 por cento em 1995. As economias emergentes 
asiáticas têm sido um dos principais motores de novos acordos bilaterais. 
Oito dos dez parceiros comerciais com maior volume de exportação em 

2012 incluíam pelo menos um país da economia asiática. Cerca de 190 
países com acordos comerciais, cerca de 120 incluíram cláusulas 
trabalhistas. A maioria das disposições laborais centra-se na cooperação 

e no acompanhamento das condições de trabalho, enquanto apenas dois 

                                                         
comuns. [...] Surpreendentemente, a Declaração de Cingapura reforçou a 
legitimidade da OIT. A organização deu um novo brilho às convenções 

fundamentais, que agora são amplamente ratificadas pelos membros e utilizadas 

como referência em muitos acordos regionais ou comerciais. Ele deu um estatuto 
obrigatório à Declaração de 1998. É desejável uma maior cooperação entre a OIT 

e a OMC, embora, legalmente, o órgão de resolução de litígios da OMC não possa 
basear suas decisões nas regras ou conhecimentos da OIT. [...] Além do aspecto 

social da questão, também devemos considerar a estabilidade das relações 

comerciais internacionais. Uma cláusula social multilateral também poderia 
impedir o risco de ‘dumping social’ e ‘race to the bottom’, que são fenômenos 

plausíveis quando os países não moldam seu desenvolvimento pela aplicação das 

leis trabalhistas, que foi o caminho seguido pelos países desenvolvidos há um 
século. A questão mais importante pode ser que a ausência de uma cláusula social 

ou um reconhecimento explícito dos direitos trabalhistas na OMC contribua para 
enfraquecer e comprometer o sistema multilateral de comércio livre. Ignorar o 

vínculo comércio-trabalho na OMC constitui um incentivo para lidar com o 

problema fora da organização, o que contribui para a proliferação de tratados 
comerciais regionais e bilaterais e enfatiza a decadência do princípio da nação 

mais favorecida”. GRANGER, J.M.; SIROËN, C. Core labor standards in trade 

agreements: From multilateralism to bilateralism. In: Journal of World Trade, 
Vol. 40, No. 5, 2009. p. 813-836. Disponível em: 

http://aslea.org/paper/siroen.pdf. Acesso em 15 dez. 2017. 
523 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, op. cit., p. 19. 
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quintos também contêm elementos condicionais, ligando o cumprimento 

das normas laborais a consequências econômicas. A predominância de 
disposições de trabalho exclusivamente promocionais é particularmente 

forte nos acordos de comércio Sul-Sul, dos quais apenas dois incluem a 
possibilidade de resolução de litígios e, eventualmente, sanções 
econômicas.524 

Aliás, ocorreu crescimento dos tratados comerciais envolvendo 
somente países em desenvolvimento que dispunham de cláusulas sociais. 
Desde 2005, por exemplo, 16 tratados entre países em desenvolvimento 

foram celebrados com esses instrumentos. Tais disposições também 
tiveram um aumento significativo nos tratados de livre comércio, tendo 

atingindo a proporção de 11 por cento de todos os tratados celebrados 
entre 2000 e 2004.525 De 2005 a 2013, cerca de um terço de todos os 
tratados que incentivam o livre-comércio haviam em seu bojo cláusulas 

sociais. E, dos 185 Estados-membros da OIT que são parte em tratados 
de livre-comércio, cerca de 60 por cento estão cobertos pelo menos por 
um tratado comercial com cláusulas sociais. Por exemplo, no continente 

americano (América do Norte, América Central e América do Sul), quase 
todos os países estão nesta situação.526 

A adoção de cláusulas trabalhistas em tratados comerciais 
aumentou significativamente nas últimas duas décadas. Diferentemente 
de países como Canadá e EUA que incluem sistemas de controvérsias e 

mecanismos sancionatórios nas cláusulas trabalhistas nos casos de 
descumprimento, a União Europeia, por outro lado, em comum acordo 

                                                         
524 Ibid., p. 5. 
525 Cf. ELBERT, F. C.; POSTHUMA, A. Labour provisions in trade arrangements: 

Current trends and perspectives. In: IILS Discussion Paper Series, No. 205. 

Genebra: BIT, 2011. 
526 Dos 35 países do continente americano, apenas um 1 país não celebrou um 

tratado de livre-comércio com cláusulas trabalhistas. Simplesmente 16 dos 51 

países do continente europeu não celebraram um tratado de livre-comércio com 
cláusulas trabalhistas. No continente africano, dos 54 países contabilizados, 

também 16 não celebraram um tratado de livre-comércio com cláusulas 

trabalhistas. Ásia e Pacífico, contando com 34 países no estudo, 19 não 
celebraram tratado de livre-comércio com cláusulas trabalhistas. Dos Estados 

árabes, dos 11 países contabilizados, 8 não celebraram um tratado de livre-

comércio com cláusulas trabalhistas. Os dados da pesquisa realizada pelo 
Instituto Internacional de Estudos do Trabalho da OIT e do Sistema de 

Informações da OMC são de 2013. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO; INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, op. 

cit., p 20. 
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aposta em mecanismos de persuasão e promoção das medidas laborais 

com vinculação às Convenções Fundamentais da OIT e à Declaração da 
OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, bem como 

mecanismos de monitoramento e cumprimento e quadro de cooperação 
entre os Estados.527 

Portanto, em razão da crescente presença de cláusulas sociais nos 

tratados de livre-comércio, sejam bilaterais ou regionais, algumas 
questões restam sobre os efeitos práticos dessas normas sobre a legislação 
nacional de cada país, ou seja, se há ratificação desses instrumentos no 

ordenamento jurídico pátrio, e se tais cláusulas oferecem instrumentos 
efetivos de implementação e fiscalização que, por fim, melhorem os 

padrões trabalhistas existentes. Outros questionamentos se mantêm, como 
por exemplo, se tais cláusulas são utilizadas como instrumentos 
meramente protecionistas, para fins de defesa dos mercados de trabalho, 

especialmente dos países desenvolvidos. Diante de tais indagações, 
pretende se discorrer acerca do impacto das cláusulas condicionais no 
período de pré-ratificação e a questão dos mecanismos de reclamação e 

resolução de litígios, bem como, tratados aspectos promocionais das 
cláusulas, especificamente no momento pós-ratificação.528 

 
3.2 ASPECTOS CONDICIONAIS E PROMOCIONAIS DAS 
CLÁUSULAS TRABALHISTAS: A INSTITUIÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DA OIT 
 
As cláusulas trabalhistas nos tratados comerciais, mormente, 

possuem elementos condicionais e promocionais, importando assim 
distingui-las. Nas cláusulas condicionais se encontram mecanismos de 
sanção, no caso de descumprimento, isto é, as condições vinculativas 

estão conectadas a consequências econômicas para a parte 
descumpridora, ou, em alguns casos, em incentivos econômicos ou outras 

formas de benefício, como assistência ou cooperação técnica529, se houver 

                                                         
527 Ibid, p. 8. 
528 Ibid., p. 21-22. 
529 Em termos mais precisos: “Consiste em todas as medidas que fornecem 

assistência técnica e recursos financeiros ao país parceiro. A cooperação técnica 

geralmente visa o desenvolvimento da capacidade do Estado, mas também pode 

ser direcionada para a capacidade das partes interessadas ou a capacidade da 
empresa, por exemplo, através da capacitação de gerentes e agentes de 

conformidade, ou o fortalecimento das instituições para diálogo e negociação 
coletiva”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS. Assessment of 
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cumprimento dos requisitos. Portanto, as cláusulas condicionais estão 

sempre relacionadas a sanções. As cláusulas promocionais, por outro 
lado, estão ligadas a compromissos, vinculativos ou não vinculativos, em 

atividades de cooperação, diálogo e monitoramento, sem qualquer 
impacto econômico imposto no caso de descumprimento, ou seja, não 
possuem em seu interior sanções econômicas ou incentivos como um 

mecanismo para implementar as normas trabalhistas.530 
 

3.2.1 As implicações da condicionalidade pré-ratificação e o sistema 

sancionatório: mudanças no ordenamento jurídico pátrio dos 

signatários 

 
As cláusulas que possuem a condicionalidade como característica 
elementar é dotada de controvérsias, pois como visto tem em seu 

comando normativo sanções econômicas ou levantamento de benefícios 
no caso de descumprimento, o que releva argumentos contrários, 
especialmente como forma de protecionismo. No entanto, tais cláusulas 

sociais possuem duas dimensões principais de condicionalidade: a 
primeira são as cláusulas condicionais pré-ratificação, que abordam as 

lacunas no ordenamento jurídico antes da ratificação do acordo, ou seja, 
determinam o tratamento de determinado ponto que não é tratado pela 
legislação nacional, enquanto a segunda dimensão é a estipulação de 

mecanismos de reclamação e resolução de litígios, no momento após a 
ratificação, e que, aqui, que pode levar às sanções comerciais, como 
retirada de benefícios ou penalidades econômicas:  

Consiste em reformas institucionais ou legais que 

devem ser feitas como pré-requisito para a 

ratificação do tratado. Esta alavanca de política 
difere das outras porque não faz parte do tratado 

real, mas uma condição prévia para sua ratificação. 
Tais medidas de pré-ratificação geralmente 

consistem em ajustar as leis trabalhistas aos 

padrões internacionais do trabalho, mas também 
visam melhorar a capacidade de execução técnica 

de um dos países parceiros. 531  

                                                         
Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements, Genebra: ILO, 
2016. p. 72. 

530 Id., 2013, p. 21. 
531 Em termos mais precisos: “Consiste em reformas institucionais ou legais que 

devem ser feitas como pré-requisito para a ratificação do tratado. Esta alavanca 
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Os tratados comerciais com os EUA e com o Canadá têm tido a 

características da condicionalidade pré-ratificação, ou seja, para celebrar 
um tratado comercial as nações norte-americanas exigem “melhorias” no 

ordenamento jurídico de um proponente antes da ratificação do tratado 
comercial.532 

Portanto, as cláusulas condicionais pré-ratificação dizem respeito 

à elaboração ou implementação de normas trabalhistas negociadas entre 
as partes, a questão é legislativa, de inserção de determinada legislação, 
ou até mesmo convenção ou outro instrumento da OIT, no ordenamento 

jurídico, pela ratificação, para a entrada em vigor do tratado comercial. Já 
a cláusula condicional pós-ratificação se refere a aplicação das normas e 

o seu consequente. A cláusula pós-ratificação visa ao cumprimento, coma 
fiscalização pelas partes nomeadas para tal, e no caso dos EUA, os 
primeiros tratados visavam principalmente à aplicação do direito do 

trabalho doméstico, que foi identificado como um problema, 
principalmente com países em desenvolvimento que não dispunham de 
organismos internos reguladores eficazes. Ocorre que o maior impacto se 

verifica com as cláusulas condicionais pré-ratificação, com alterações 
legislativas significativas dos países envolvidos, com a participação dos 

parceiros sociais nomeados, como ONGs, sindicatos e até mesmo agentes 
da OIT.533 

Os tratados comerciais com cláusulas condicionais adotam uma 

abordagem de vinculação dos compromissos celebrados com sanções 
penalidades aos transgressores, como forma de efetivação das normas 
trabalhistas, assim como as demais cláusulas dos acordos, o que tem como 

propósito assegurar a mesma importância das regras atinentes ao 
comércio com as sociais, no entanto tais tratados também instituem 
medidas e atividades de cooperação técnica, envolvendo outros 

organismos, como a OIT. Tal abordagem, das cláusulas condicionais, é 
utilizada pelos EUA e pelo Canadá, bem como pela União Europeia, em 

menor volume, tal interpelação se caracteriza pela obrigação de aplicar 
efetivamente os padrões mínimos do trabalho, com o cumprimento da 
legislação trabalhista nacional, bem como também apontar para o 

                                                         
de política difere das outras porque não faz parte do tratado real, mas uma 

condição prévia para sua ratificação. Tais medidas de pré-ratificação geralmente 

consistem em ajustar as leis trabalhistas aos padrões internacionais do trabalho, 
mas também visam melhorar a capacidade de execução técnica de um dos países 

parceiros”. Id., 2016, p. 72. 
532 Id, 2013, p. 29. 
533 Ibid., p. 30. 
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encorajamento do comércio que respeite o direito do trabalho. Aliás, 

como visto, tais cláusulas também incorporam padrões da OIT ou alguma 
de suas convenções a que a legislação trabalhista nacional deve se 

adequar. Conquanto, a NAALC contenha alguns compromissos na 
melhoria dos padrões de trabalho534, sendo que os tratados mais recentes 
pelos EUA e Canadá exigem a adesão a um mínimo de padrões 

trabalhistas, como a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho.  

A implementação dos compromissos é facilitada por um quadro 

institucional envolvendo a instituição de um órgão conjunto e duas 
atividades principais: atividades de cooperação com a definição de vários 

meios de cooperação, incluindo pesquisa, intercâmbio de políticas e 
assistência técnica no campo das normas trabalhistas, sendo que tais 
atividades de cooperação podem ser realizadas por órgãos específicos, ou 

seja, comitês de cooperação; bem como mecanismo de execução: com a 
instituição de um processo de resolução de disputas que prevê consultas 
formais, que podem ser encaminhadas a OIT e o mecanismo de decisão 

vinculativa. No caso de descumprimento, podem ser impostas sanções 
que vão desde penalidades pecuniárias, como também o pagamento a um 

fundo voltado aos direitos trabalhistas, para financiar atividades que 
auxiliem a promoção dos direitos laborais no país em questão. Embora os 
mecanismos de recebimento de reclamações se apliquem a disputas entre 

Estados, as cláusulas também preveem também um canal de queixas 
feitas por terceiros, como indivíduos, sindicatos e ONGs.535 

Exemplificando a abordagem das cláusulas trabalhistas 

promocionais e condicionais, em relação aos tratados comerciais, sejam 

                                                         
534 “Obrigações. O Contrato obriga cada Parte a:garantir que suas leis e 

regulamentos trabalhistas preveem padrões trabalhistas elevados e continuem a 

se esforçar para melhorar esses padrões; promover o cumprimento e efetivar 
efetivamente sua legislação trabalhista por meio de ação governamental 

apropriada; assegurar que as pessoas com um interesse legalmente reconhecido 
tenham acesso adequado aos tribunais administrativos, quase judiciais, judiciais 

ou trabalhistas para a execução do seu direito do trabalho e que os procedimentos 

para a execução do seu direito do trabalho sejam justos, equitativos e 
transparentes; garantir que suas leis, regulamentos, procedimentos e decisões 

administrativas de direito trabalhista sejam publicadas prontamente ou de 

qualquer outra forma disponibilizadas ao público e promovam a conscientização 
pública sobre seu direito trabalhista”.UNITED STATES DEPARTMENT OF 

LABOR, op. cit., p. 22. 
535 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, op. cit., p. 31-32. 
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tratados de livre comércio ou de promoção do comércio536,com os 

EUA537:com a República do Chile, United States-Chile Free Trade 
Agreement, em vigor desde janeiro de 2004538; com a República de 

Singapura, United States-Singapore Free Trade Agreement, em vigor 
desde de 2004539; com a Comunidade da Austrália, United States-
Australia Free Trade Agreement, em vigor desde de 2005540;com o Reino 

de Marrocos, United States-Morocco Free Trade Agreement, em vigor 
desde 2006541;com países da América Central542 e a República 
Dominicana, denominado pela sigla CAFTA-DR, United States-

Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, em vigor 

                                                         
536 Os tratados de promoção do comércio é um tratado comercial abrangente que 

prevê a eliminação gradativa de tarifas e remove barreiras aos serviços dos EUA, 

incluindo serviços financeiros. Inclui também disciplinas importantes 
relacionadas à administração aduaneira e à facilitação do comércio, barreiras 

técnicas ao comércio, compras governamentais, investimentos, 
telecomunicações, comércio eletrônico, direitos de propriedade intelectual e 

proteção do trabalho e do meio ambiente. 
537Os EUA são escolhidos devido à sua coleção relativamente extensa de tratados 

de livre-comércio, incluindo condições diferentes sobre os padrões trabalhistas. 
538 O Capítulo 18 trata das disposições em relação ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 
The United States - Chile Free Trade Agreement. Disponível em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_fi
le853_4012.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

539 O Capítulo 17 trata das disposições em relação ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 
The United States -Singapore Free Trade Agreement. Disponível em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/singapore/asset_uplo

ad_file708_4036.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
540 O Capítulo 18 trata das disposições em relação ao trabalho e os compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 
The United States -Australia Free Trade Agreement. Disponível em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/australia_FTA_Labor.pdf>. Acesso em 15 

dez. 2017. 
541 O Capítulo 16 trata das disposições relativas ao trabalho e dos compromissos 

firmados. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 

The United States - Marocco Free Trade Agreement. Disponível em: 
<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/morocco/asset_uploa

d_file899_3853.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
542 República da Costa Rica, República de El Salvador, República da Guatemala, 

República de Honduras e República da Nicarágua. 
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desde 2006543; com o Sultanato de Omã, The United States-Oman Free 

Trade Agreement, em vigor desde 2009544;todos estabelecem como 
normas mínimas laborais e como premissa a responsabilidade ao 

cumprimento dos direitos estabelecidos pela Declaração da OIT sobre os 
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, salvo a não-
discriminação, bem como, o respeito e aplicação da legislação trabalhista 

nacional, na medida em que afete o comércio ou está relacionado ao 
comércio internacional. Como mecanismo de aplicação, ficou estipulado 
um órgão bilateral com mecanismo de reclamação disponível às partes e 

a terceiros, bem como mecanismo de solução de controvérsias prevendo 
multas de até US$ 15 milhões (quinze milhões de dólares norte-

americanos) por não aplicação da legislação trabalhista nacional nessas 
áreas que devem ser revertidos um fundo especial de direitos 
trabalhistas.545 

Nos tratados firmados posteriormente, ocorreram poucas 
mudanças, como por exemplo, com a República do Peru, United States-
Peru Free Trade Agreement, em vigor desde fevereiro de 2009546; com a 

República da Coreia, United States-Korea Free Trade Agreement, em 
vigor desde de março de 2012547;com a República da Colômbia, United 

                                                         
543 O Capítulo 16 trata das disposições relativas ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 

The United States - Dominican Republic-Central America Free Trade 

Agreement. Disponível em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/cafta/asset_upload_file3
20_3936.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

544 O Capítulo 16 trata das disposições relativas ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 
The United States – Oman Free Trade Agreement. Disponível em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/oman/asset_upload_f

ile901_8812.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
545 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 33. 
546 O Capítulo 17 trata das disposições em relação ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 

The United States – Peru Trade Promotion Agreement. Disponível em: 
<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/peru/asset_upload_fil

e73_9496.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
547 O Capítulo 19, trata das disposições em relação ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 

The United States – Korea Free Trade Agreement. Disponível em: 
<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text>. 

Acesso em: 15 dez. 2017. 
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States—Colombia Trade Promotion Agreement, em vigor desde maio de 

2012548;e com a República do Panamá, U.S.- Panama Trade Promotion 
Agreement, em vigor desde outubro de 2012549; nesses casos há 

disposições fazendo referências aos direitos contidos na Declaração da 
OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, 
como condição, e da mesma forma, o pleno comprometimento em aplicar 

a legislação nacional do trabalho na medida em que afeta o comércio ou 
é relacionado ao comércio, além do não encorajamento ao comércio ou 
investimento que enfraqueça o direito do trabalho, como nos tratados 

anteriores. Mecanismos de aplicação também estão presentes, 
estipulando-se um órgão bilateral com canal de reclamação aberto às 

partes e a terceiros. No entanto, quanto ao mecanismo de solução de 
controvérsias, os tratados preveem sanções comerciais permanentes ou 
avaliação monetária como parte do mecanismo permanente de solução de 

controvérsias, não sendo determinado um valor, como nos casos 
anteriores.550 

Outro exemplo sobre a abordagem das cláusulas trabalhistas 

promocionais e condicionais se encontra no tratado de livre-comércio da 
União Europeia celebrado com o CARIFORUM em que pese o conteúdo 

relativo às disposições sociais, estipula como normas mínimas as 
obrigações da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho de 1998 e as oito convenções e recomendações 

fundamentais da OIT. O tratado também impõe que deverá ser observada 
a legislação nacional do trabalho, bem como o comércio e o investimento 
não podem debilitar o direito do trabalho. Acerca dos mecanismos de 

aplicação, dispõe como mecanismo de compreensão um quadro de 
cooperação e consulta bilaterais com a participação de todas as partes e, 
como mecanismo de solução de controvérsias, instituiu medidas como a 

                                                         
548 O Capítulo 17, trata das disposições em relação ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 
The United States – Colombia Trade Promotion Agreement. Disponível em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/colombia/asset_uploa

d_file993_10146.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
549 O Capítulo 16 trata das disposições em relação ao trabalho e dos compromissos 

assumidos. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. 

The United States– Panama Trade Promotion Agreement. Disponível em: 
<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/panama/asset_upload

_file403_10354.pdf>. Acesso em 15 dez. 2017. 
550 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 34. 
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modificação das atividades de cooperação no campo do trabalho, no caso 

de descumprimentos.551 
Os tratados de livre-comércio entre países em desenvolvimento são 

semelhantes aos firmados entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, apoiando-se nos instrumentos da OIT. Para ilustrar, o 
tratado de livre-comércio envolvendo o a República do Chile e a 

República da Turquia, em vigor desde 2011, estipula que as partes devem 
se esforçar para garantir os direitos estabelecidos pela Declaração da OIT 
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, além 

de determinar que ambas as partes devem assegurar o cumprimento da 
legislação trabalhista nacional. O tratado também estipula que o comércio 

e o investimento não deve ser usados para enfraquecer o direito do 
trabalho. Quanto aos mecanismos de aplicação, ficou estipulado um 
comitê conjunto dentro do quadro do tratado e mecanismo permanente de 

solução de controvérsias que prevê sanções comerciais em caso de 
descumprimento das normas trabalhistas.552 

É característico dos tratados de livre-comércio propostos pelos 

EUA determinadas condições de trabalho e de legislação laboral como 
requisito para a celebração, ou seja, cláusulas condicionais com o 

estabelecimento de condições como pré-requisitos para a ratificação.553 

                                                         
551 Artigos 8, 72, 73, 74, 167, 191, 192, 193, 196, 224, tratam das disposições acerca 

do trabalho e das obrigações nesse sentido. OFFICIAL JOURNAL OF THE 
EUROPEAN UNION. Economic partnership agreement between the 

Cariforum States, of the one part, and the European Community and its 

Member States, of the other part. Disponível em: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137971.pdf. Acesso 

em: 16 dez. 2017. 
552 Artigo 37 e seus itens tratam da questão do trabalho. DIRECCIÓN GENERAL 

DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DE CHILE. Free 

Trade Agreement Between The Republic Of Chile And The Republic Of 

Turkey. Disponível em: <https://www.direcon.gob.cl/wp-

content/uploads/2011/12/TLC_CHILE_TURQUIA_English.pdf>. Acesso em: 
17 dez. 2017. 

553 Apesar de que a União Europeia incita seus parceiros a reformar as normas 

trabalhistas nacionais, com vistas a implementar a legislação nacional que garanta 
liberdade de associação e sindical, como no caso do processo de ratificação dos 

tratados comerciais celebrados com o Peru e a Colômbia, em que exigiu um plano 

de ação dos países para que resolvessem os problemas relacionados à legislação 
laboral, especialmente à liberdade sindical, ante às denúncias de assassinatos de 

líderes sindicais e ao dado alarmante de que a Colômbia continua sendo um dos 
países em que mais líderes sindicais são assassinados. Parágrafo 15, da Resolução 

do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2012, sobre as negociações do tratado 
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Tais exigências se dão em razão das pressões de entidades civis e de 

sindicatos norte-americanos, quando no caso de tratados comerciais, 
concentrados no Labor Advisory Committee (LAC)554, entidade formada 

por dirigentes sindicais americanos e reconhecida pelo governo como 
responsável por buscar informações e apresentar recomendações sobre as 
condições de trabalho, dados pertinentes para o preparo e para as 

negociações do tratado e as consequências jurídicas e sociais.555 
Dos tratados comerciais firmados com os EUA, dentre eles com a 

Colômbia, Peru, Marrocos, Omã e Panamá, ocorreram mudanças 

legislativas e a implementação de políticas públicas. Esses efeitos pré-
ratificação suscitaram melhorias das normas laborais nacionais antes da 

ratificação, sendo solicitadas pela sociedade civil e demandas como 

                                                         
de livre-comércio: “Solicita aos países andinos que assegurem a criação de um 

plano de ação transparente e vinculativo sobre os direitos humanos, ambientais e 
laborais, que deve visar essencialmente a salvaguarda dos direitos humanos, 

reforçando e melhorando os direitos sindicais(...) aplicando e implementando 
uma legislação e medidas políticas que garantam a liberdade de associação e o 

direito de negociar coletivamente”. EUROPEAN PARLIAMENT 

RESOLUTION OF 13 JUNE 2012 ON THE EU TRADE AGREEMENT WITH 
COLOMBIA AND PERU (2012/2628(RSP)). EU trade agreement with 

Colombia and Peru. Disponível em: 

<http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/p7_ta
-prov(2012)0249_/p7_ta-prov(2012)0249_en.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2017.  

554 “O Comitê Consultivo do Trabalho foi estabelecido para fornecer informações 
e conselhos com relação a objetivos de negociação e posições de barganha antes 

que os EUA entrem em um tratado comercial com um país ou países estrangeiros. 

O comitê aconselha, consulta e faz recomendações ao Secretário de Trabalho e 
ao Representante Comercial dos EUA sobre questões e assuntos de política geral 

relativos a negociações trabalhistas e comerciais, operação de qualquer acordo 

comercial, e outras questões decorrentes de a administração da política comercial 
dos EUA. A Comitê é responsável por fornecer relatórios sobre os tratados 

comerciais ao Presidente, ao Congresso e ao Escritório do Representante 
Comercial dos EUA na conclusão das negociações para cada tratado comercial”. 

OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. Labor 

Advisory Committee. Disponível em: <https://ustr.gov/issue-areas/labor/labor-
advisory-committee>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

555 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 36. Ver: 
DEPARTMENT OF LABOR AND THE OFFICE OF THE UNITED STATES 

TRADE REPRESENTATIVE. Charte of the Labor Advisory Committee for 

Trade Negotiations and Trade Policy. Disponível em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/LACCharter2012.pdf>. Acesso: 17 dez. 2017. 
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condição para a ratificação do tratado. Nesses casos, pode-se afirmar que 

as normas do trabalho foram aperfeiçoadas em função das negociações e 
pressões resultantes do tratado comercial e de que foram adotados planos 

de ação com vistas a fortalecer, de forma progressiva, a aplicação das 
normas laborais.556 

No entanto, emergem dúvidas acerca da aplicação efetiva dessas 

melhorias e, até mesmo, pode-se questionar o real intento das partes na 
introdução dessas cláusulas, que, lembra-se, correspondem em grande 
parte aos instrumentos da OIT. Pode-se indagar se esses instrumentos são 

efetivamente implementados. Hafner-Burton argumenta que os políticos 
responsáveis pela criação das normas dos tratados comerciais, nos EUA 

ou na Europa, em sua maioria, perseguem seus interesses e propósitos 
pátrios, ao invés de preocupações humanitárias com os trabalhadores de 
outros países ou capitanear o fortalecimento global das normas do 

trabalho. Porém, as normas trabalhistas ou as cláusulas sociais 
estabelecidas em tratados comerciais não são promessas vazias, existindo 
políticas e legislações que acabam por se tornar eficazes, sendo que 

“fazem uma diferença na medida em que motivam os governos a proteger 
melhor as pessoas e punir aqueles que quebram as regras”. Por fim, 

entende que existe uma série de fatores que possam contribuir para a 
implementação de mudanças legislativas nesses países.557 

                                                         
556 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 37. 
557 Para Hafner-Burton a razão para a proliferação de cláusulas sociais nos tratados 

regionais e bilaterais não é pelo êxito e respeito dos movimentos de direitos 

humanos em espalhar normas de justiça, tampouco da pressão dos movimentos 
sindicais que, por vezes, de fato, influenciam os governantes a adotar políticas 

globais preocupados com direitos trabalhistas. O resultado de países poderosos 

como os EUA, Canadá e blocos econômicos como a União Europeia, adotarem 
tratados comerciais que regulam os direitos do trabalho é, principalmente, por 

que servem aos interesses desses países e de seus governantes que tem o poder 
de veto e competem pela influência e domínio no comércio global. Comenta o 

pesquisador que quando o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais se tornaram lei 
internacional, no ano de 1976, não haviam tratados comerciais que faziam 

referência a tais pactos ou os reforçavam na medida em que impunham sanções 

comerciais ou suspendiam os tratados comerciais. Atualmente, normas de cunho 
social, como a cláusula social ou trabalhista, tornaram-se um domínio legítimo 

do comércio para serem reguladas através de tratados comerciais em quase todos 
os lugares. HAFNER-BURTON, Emilie. Forced to be good: why trade 

agreements boost human rights. Ithaca: Cornell University, 2009. p. 5-6. 
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Da análise concreta, alguns países empreenderam reformas, com a 

introdução de normas significativas, que estivessem de acordo com a 
Declaração da OIT de 1998, especificamente quanto a direitos sindicais, 

liberdade de associação e negociação. Marrocos, e Omã não dispunham 
de garantias fundamentais em seu ordenamento jurídico acerca de tais 
preceitos, o que inviabilizava a prática associativa e a possibilidade de 

negociação coletiva em prol de melhorias das classes representadas, como 
direito de greve. Nada obstante a pressão social que clamava por 
mudanças, com a inclusão de tais direitos e cumprimento, o que as 

negociações dos tratados e publicidade dada serviram de estímulo para 
tal. 

Na conjuntura do Marrocos558 e das negociações com os EUA, as 
cláusulas sociais condicionais negociadas e necessárias para a ratificação 
do tratado comercial foram um fator importante para a inclusão dos 

direitos trabalhistas, inclusive a ratificação das convenções da OIT559, 
com a introdução do Código do Trabalho marroquino560. A mudança 

                                                         
558 Numa perspectiva crítica, para além da questão trabalhista, o tratado de livre-

comércio entre Marrocos e EUA é controverso: “[...] apesar do seu nome, toda a 

iniciativa tem pouco a ver com o comércio. O principal objetivo dos EUA foi e é 
político: puxar uma nação norte-africana em sua esfera de influência, ou seja, 

controle e, ao fazê-lo, criar uma ponte para o domínio do mundo árabe. O tratado 

foi anunciado com orgulho por Washington como o primeiro passo para um 
tratado de comércio livre do Oriente Médio. Qualquer tratado regional desse tipo 

combinaria claramente as principais vertentes da política dos EUA no Oriente 
Médio: supostamente democratizar a governança dos países árabes, abri-los para 

a penetração dos EUA e eventualmente neutralizar toda hostilidade em relação 

ao estado de Israel. Marrocos agora é um parceiro disposto neste processo”. 
BILATERALS. US-Marocco. 2012. Disponível em: 

<https://www.bilaterals.org/?-US-Morocco->. Acesso em: 17 dez. 2017. 
559 O Marrocos ratificou a Convenção nº 129 sobre o trabalho forçado, a Convenção 

nº 98 sobre o direito de organização e de negociação coletiva, a Convenção nº 

105 sobre a abolição do trabalho forçado, a Convenção nº 100 sobre a igualdade 
de remuneração, a Convenção nº 111 sobre a discriminação no emprego e 

profissão, a Convenção nº 138 sobre a idade mínima para o trabalho e a 

Convenção nº 182 sobre as piores formas de trabalho infantil. 
560 O portal do Desenvolvimento do Marrocos, site institucional do governo 

marroquino, enfatiza a importância do tratado comercial que fez 10 anos e como 

motivo para a melhoria do então Código do Trabalho marroquino: “A adoção do 
Código do Trabalho ocorreu em um contexto de reforma global do Estado e de 

abertura econômica correlacionada com a conclusão dos tratados comerciais. As 
últimas duas décadas viram a ratificação de muitas convenções internacionais e 

regionais e deu origem a uma revisão global da lei, particularmente nas áreas de 
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legislativa se centrou na proteção contra a discriminação do movimento 

sindical, além de aumentar a idade mínima para o trabalho de doze para 
quinze anos, conforme o Artigo 143, reduzindo as horas semanais de 

trabalho de 48 para 44 horas no máximo, consoante o Artigo 184, e 
revisando periodicamente o nível do salário mínimo.561 

                                                         
negócios e direitos humanos. Esse desenvolvimento corresponde 

internacionalmente à promoção de instrumentos normativos como a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre os Direitos da 

Criança. Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho de 1998. A adesão às normas internacionais foi, portanto, impulsionada 

por objetivos convergentes de adequação do direito interno ao direito 
internacional, para adequá-lo à legislação dos países parceiros, conforme exigido 

no tratado de livre comércio. [...] No campo do trabalho e das relações industriais, 

os padrões internacionais muitas vezes constituíram nesse contexto como um 
importante marco de referência para arbitrar entre os interesses antagônicos dos 

atores e estabelecer uma cultura de consulta em um contexto de questionamento 
profundo. A OIT também apoiou este desenvolvimento através de numerosos 

programas de cooperação”. TANMIA. Le code du travail aprèsdix ans de son 

entrée en vigueur, entre lesexigences du développement économique et la 

garantie du travail décent. Disponível em: <http://www.tanmia.ma/le-code-du-

travail-apres-dix-ans-de-son-entree-en-vigueur-entre-les-exigences-du-

developpement-economique-et-la-garantie-du-travail-decent>. Acesso em: 17 
dez. 2017. Vide: MEKNASSI, Rachid Filali. Examen du code du travail à la 

lumière des normes internationales du travail. In: Le code du travail aprèsdix 

ans de son entrée em viguer, entre lês exigences du développement 

économique et la garantie du travail décent. Université Mohammed V de 

Rabat Agdal, 2014. Disponível em: 
<http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/HajiR_Maroctravail_oct2009-3.pdf>. 

Acesso em: 18 dez. 2017. 
561 REINO DO MARROCOS. Code du Travail. Dahir n°1-03-194 du 14 rejeb (11 

septembre 2003). Disponível em: 

<http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/450/Maroc%20-
%20Code%20travail.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. O pesquisador Haiji conclui 

que: “[...] podemos dizer que o tratado teve um impacto muito positivo na 

evolução e na reforma da política trabalhista marroquina. O tratado permitiu a 
introdução de uma nova visão de respeito pelos direitos do trabalhador e o 

reconhecimento do seu lugar na sociedade como protagonista econômico e como 

o vetor do desenvolvimento. No entanto, o processo de reforma ainda está em sua 
infância, e o legislador marroquino é chamado a continuar as reformas em 

profundidade, não só produzindo outras leis, mas também garantindo os meios de 
controle da lei, cumprimento e o respeito de suas leis”. HAIJI, Rabii. L’impact 

institutionnel de l’accord de libre-échange Maroc/États-Unis surl’évolution 
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No caso do Bahrein, país insular do Golfo Pérsico, os efeitos 

percebidos foram em relação às atividades sindicais, bem como o direito 
de greve e a situação dos trabalhadores migrantes que não dispunham de 

proteção em relação aos demais. Com o tratado, institui-se um comitê 
responsável pela implementação do tratado e responsável por revisar as 
mudanças legislativas. Na iminência da entrada em vigor do tratado, o 

governo bareinita decretou a ilegalidade de demissão de trabalhadores 
ligados a sindicatos, isto é, criou a estabilidade sindical562 com garantia 
de emprego, prevendo a reintegração no caso de dispensa sem justo 

motivo ou indenização.563 
Da mesma forma, o Sultano de Omã, país localizado Península 

Arábica e produtor de petróleo, não dispunha de uma legislação 
concernente às atividades sindicais, ou seja, o direito assegurado aos 
trabalhadores de formar sindicatos.564 No entanto, restou proibida a 

                                                         
de la politique marocaine du travail. Centre d’Études sur l’Integration et la 

Mundialisation. Montréal: Faculté de Science politique et de droit Université du 
Québec à Montréal, 2009. Disponível em: 

<http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/HajiR_Maroctravail_oct2009-3.pdf>. 

Acesso em: 18 dez. 2017. 
562 Prevista nas Convenções da OIT, nº 87 e 98. No Brasil, a estabilidade sindical 

é prevista pelo artigo 8º, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 543, caput 

e parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho. A Súmula nº 369, do 
Tribunal Superior do Trabalho também trata da estabilidade sindical. 

563LUCE, S.; TURNER, L. Pre-Ratification effects of U.S. trade agreements on 

labor standards. Genebra, ILLS OIT, 2016. 
564 Sobre as graves condições em Omã e o receio de que as cláusulas trabalhistas 

tivessem pouco efeito, o LAC produziu um relatório às vésperas da assinatura do 
tratado com os EUA advertindo: “Oman não se aproxima dos critérios da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o cumprimento das normas 

laborais fundamentais, e as fracas e inadequadas proteções dos direitos 
trabalhistas neste tratado permitirão que essas graves deficiências nas leis 

trabalhistas de Omã persistam. Os trabalhadores nacionais e estrangeiros são 
severamente restritos no seu direito de se associarem livremente e, portanto, estão 

sujeitos a exploração e violações de seus direitos. O abuso de trabalhadores 

estrangeiros, incluindo o trabalho forçado, o não pagamento do salário mínimo e 
até a violência física e sexual são ocorrências conhecidas em Omã e, no entanto, 

o governo não aplicou adequadamente suas próprias leis proibindo tais práticas. 

A questão mais séria é a negação sistemática de Omã à liberdade de associação 
dos trabalhadores, para a formação de sindicatos. O governo de Omã está em 

flagrante violação das convenções da OIT e prática internacional universalmente 
aceita. Os trabalhadores omanenses são negados a liberdade de associação, 

conforme definido pelas Convenções 87 e 98 da OIT. O Código do Trabalho de 
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possibilidade de formar sindicatos relacionados aos serviços públicos. O 

governo omanense aperfeiçoou a sua legislação em razão do tratado com 
a instituição de uma legislação que protegesse contra a discriminação 

sindical, autorizando o pluralismo sindical em cada local de trabalho e a 
constituição de federações sindicais, frustrar o trabalho forçado e agravar 
as penas por trabalho forçado de crianças. Ademais, não se pode ignorar 

que as circunstâncias locais levaram às reformas, sendo que o tratado 
comercial impulsionou a implementação dos direitos básicos laborais.565 

Na América Latina, diferentemente do Oriente Médio, as 

alterações ocorreram em pontos específicos, como no fortalecimento do 
quadro de execução e melhorias específicas. No tocante a questões 

específicas do ordenamento jurídico, Panamá e Peru sofreram alterações, 
com a inclusão de normas do trabalho. Na Colômbia, o principal efeito 
advindo da celebração do tratado de livre-comércio foi a adoção de um 

                                                         
Omã nega categoricamente os trabalhadores omanenses o direito de se organizar 

e se juntar a sindicatos de sua preferência. Sob certas circunstâncias subscritas, 
os trabalhadores em Omã têm direito a representação em ‘comitês de gestão do 

trabalho’. O relatório anual de 2004 da Confederação Internacional de 

Organizações Sindicais Livres sobre os direitos dos trabalhadores e o relatório do 
país do Departamento de 2004 sobre práticas de direitos humanos informam que 

apenas 15 desses comitês foram de fato estabelecidos e onde eles existem, são 
por lei ‘não autorizado a discutir salários, horas ou condições de emprego’. 

LABOR ADVISORY COMMITTEE FOR TRADE NEGOTIATIONS AND 

TRADE POLICY. The U.S.-Oman Free Trade Agreement. 2005. Disponível 
em: 

<https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/morocco/pdfs/LAC%20

Report%20for%20Oman.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
565 Apesar disso, Cammet e Posusney afirmam que “o empenho real para adotar 

padrões trabalhistas veio do exterior. Nos últimos 5 anos, algumas monarquias 
do petróleo do Golfo - notadamente Bahrein, Omã e Catar - instituíram normas 

de trabalho marcadamente melhoradas. No caso de Bahrein e em Omã, essas 

reformas podem ser rastreadas diretamente com a assinatura do tratado comercial 
com os EUA, que exigiu adesão às normas internacionais do trabalho em tais 

acordos como resultado da pressão do Congresso americano”. CAMMETT, 

Melani; POSUSNEY, Marsha Prisptein. Labor Standards and Labor Market 
Flexibility in the Middle East: Free Trade and Freer Unions? In: Studies in 

Comparative International Development. Vol. 45, No. 2, 2010. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309670>. Acesso em: 26 

dez. 2017. 
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plano de ação para incrementar a capacidade de execução das autoridades 

públicas, especialmente no tocante à liberdade sindical.566 
O Congresso americano levantou diversos pontos em relação ao 

ordenamento jurídico peruano. No Peru, no decorrer das negociações, os 
pontos levantando foram o uso de trabalho temporário e subcontratação 
em bases que são anti-sindicais, a questão do direito de greve e a proteção 

contra atividades que reprimiam sindicatos. Conforme relatório do 
Departamento do Trabalho dos EUA, a legislação existente se mostrava 
suficiente para enfrentar.567 No entanto, o governo peruano, emitiu 

decretos para se adequar às exigências do tratado. Assim, foram impostas 
alterações à legislação de greve, reduzindo o nível dos requisitos legais 

do direito de greve.568 
No Panamá não foi muito diferente do caso do Peru, eis que 

também foram suscitados problemas relacionados à liberdade de 

associação, ou seja, sindicalização, contratos temporários e trabalho 
informal, e, especialmente em relação ao trabalho infantil. De 2009 a 
2011 foram fixados 5 decretos e aprovadas duas novas leis. Aliás, criou-

se um comitê especial para combater o trabalho infantil e uma lei foi 
aprovada para remover as isenções de direitos dos trabalhadores em uma 

nova zona econômica especial. 

                                                         
566 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 39. 
567 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR; BUREAU OF 

INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS. Peru Labor Rights Report. 
Disponível em: <https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/PLRReport.pdf>. Acesso 

em 18 dez. 2017. 
568 Nas palavras do pesquisador peruano do CEPAL, Miyagusuku: “O Peru fez uma 

enorme reforma para conseguir a assinatura do tratado de livre comércio com os 

EUA. No entanto, o impulso para a inclusão de previsões trabalhistas nos acordos 

de livre comércio não foi dado pelo nosso país. Foi este último país que 
estabeleceu as condições de trabalho e as demandas do tratado comercial e isso 

foi replicado em países que o solicitaram. Mas, nos casos em que o parceiro de 
negócios não teve interesse, a inclusão de previsões trabalhistas tem sido um item 

ausente no texto dos tratados comerciais (como no caso da China)”. 

MIYAGUSUKU, Jorge Toyana. Previsiones laborales de los Tratados de Libre 
Comercio: el caso peruano. In: WELLER, Jurgen (Org.). Fortalecer la 

productividad y la calidad Del empleo: El papel de lãs disposiciones laborales 

de los tratados de libre comercio y los sistemas nacionales de capacitación y 
formación profesional. Santiago do Chile, CEPAL, 2011. p. 107-159. Disponível 

em: 
<http://repository.eclac.org/bitstream/handle/11362/3889/S2011052.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y>. Acesso em: 19 dez. 2017. 
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Tecendo sobre as melhorias vivenciadas no ordenamento jurídico 

e nas políticas públicas panamenses, Luce e Turner ressaltam que no ano 
de 2009, o Decreto Executivo nº 17, 19 e 24569, fortaleceram os direitos 

dos contratados, com a criação de um sistema de inspeção e fiscalização 
contra o uso de trabalhadores temporários para substituir trabalhadores 
permanentes. Naquele ano ainda, o Decreto Executivo nº 25 limitou as 

restrições às greves no setor de transporte, já o Decreto Executivo nº 27 
aperfeiçoou o processo de investigação de queixas sobre interferência do 
empregador em assuntos sindicais. No ano seguinte, a Resolução 

Ministerial DH 126-2010 fortaleceu os direitos dos trabalhadores 
marítimos para se organizarem e negociarem coletivamente e foi criado o 

Escritório Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção de 
Trabalhadores Adolescentes.570 Em 2011, a Lei nº 32 previu o direito de 
associação e participação da negociação coletiva nas zonas francas, e 

ainda, eliminou as restrições à negociação coletiva em empresas com 
menos de dois anos.571 

Quanto à Colômbia, dilema residiu na aplicação da legislação 

trabalhista, em atinência às graves violações dos direitos sindicais, 
particularmente em relação à violência contra os sindicatos. O Congresso 

dos EUA se recusou a ratificar os tratados até que essas questões sociais 
fossem inseridas num plano de ação, adotado em abril de 2011. Nesse 
contexto, instituiu-se um plano, com dez compromissos, relacionados à 

violência antisindical. O governo colombiano adotou várias medidas para 
atender aos requisitos, incluindo o recrutamento de cerca de 100 
inspetores do trabalho e o aumento dos recursos do programa de proteção 

sindical.572 
Apesar das limitações e de poucas mudanças significativas, os 

dados disponibilizados demonstram que as cláusulas sociais condicionais 

no estágio pré-ratificação, isto é, no âmago das negociações, provocam 
uma reação que acabou por abordar os padrões de trabalho, em especial 

                                                         
569 PANAMA. Gaceta Oficial Digital. 2009. Disponível em: 

<https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26285_A/GacetaNo_26285a_2009

0520.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
570 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR; BUREAU OF 

INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS. Labor rights report: Republic of 

Panama. Washington: 2011. Disponível em: 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2833&context
=key_workplace. Acesso em: 19 dez. 2017. 

571 LUCE, S.; TURNER, L., 2016, op. cit. 
572 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 40-42. 
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os instrumentos da OIT, a Declaração de 1998 e as convenções 

fundamentais, que pode, com efeito, contribuir para o progresso 
significativo de melhorias nas condições, tanto por uma mudança no 

ordenamento jurídico ou por uma aceleração de propostas legislativas já 
em curso no país nesse sentido.  

 

3.2.2 A instituição de mecanismos de queixa e solução de 

controvérsias  

 

Com os tratados comerciais celebrados com cláusulas trabalhistas 
condicionais, dotados de um canal para recebimento de queixas e medidas 

ante o descumprimento das normas postas, por meio de um sistema de 
solução de controvérsias, as queixas começaram a partir do ano de 2008, 
com 47 casos envolvendo os EUA e seus parceiros comerciais, sendo 6 

deles fora do âmbito do NAFTA573. O primeiro caso foi relativo à Costa 
Rica que fora retirado e outro em relação ao Peru, pela tomada de medidas 
pelo governo peruano que foram suficientes para solucionar a 

controvérsia e acabou por ser retirado pela parte reclamante, neste caso, 
os EUA, representada pelo Escritório do Comércio e do Trabalho dos 

EUA. Os demais casos envolvem Bahrein, Guatemala, Honduras e a 
República Dominicana. No caso da Guatemala, os EUA, em agosto de 
2011, solicitaram um painel especial arbitral, pois entendiam que mesmo 

com a queixa, o governo guatemalense não tomou as medidas suficientes, 
sendo instituído então um plano de ação. Em dezembro de 2012, os EUA 
estabeleceram consultas formais ao Bahrein para verificar se a questão 

relativa à liberdade de associação e não-discriminação, com o fito de 
apresentar providências para o cumprimento do tratado. Todas essas 
queixas relacionaram, pelo menos em parte, aos direitos sindicais.574 

Em relação ao Tratado de Livre Comércio entre EUA, América 
Central e República Dominicana, CAFTA-DR, quatro países foram 

acionados. A Guatemala sofreu com a acusação de incapacidade do 
Estado para lidar com ações anti-sindicais e violações do direito de 
negociação coletiva pelos empregadores, bem como violência contra 

sindicatos, sendo estabelecido um Painel de Arbitragem. Em relação a 
Costa Rica, a reclamação se baseou na ingerência do Estado nos assuntos 
internos dos sindicatos, levando à dissolução de um escritório sindical 

local, no entanto tal reclamação foi retirada pelos EUA. Quanto à 
República Dominicana, foi alegado que a frequência de trabalho forçado 
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e de trabalho infantil, padrões inadequados de saúde e segurança do 

trabalho, condições salariais dignas e ações anti-sindicais no setor da 
cana-de-açúcar, tendo a reclamatória sido aceita e encontra-se em exame 

pela entidade bilateral instituída para avaliação. No tocante a Honduras, 
os EUA denunciaram a incapacidade estatal de aplicar as normas 
nacionais do trabalho em relação à liberdade de associação dos 

trabalhadores, o direito à negociação coletiva, o trabalho infantil e 
assegurar condições mínimas de trabalho decente, tal denúncia foi aceita 
e também se encontra em avaliação pelo sistema de solução de 

controvérsias. A reclamação contra o Peru se baseou na alegação de que 
havia incapacidade estatal de aplicar a legislação nacional de negociação 

coletiva e retirada posteriormente.575 
Em relação aos efeitos, as queixas e os mecanismos de 

reclamações, em alguns casos, ajudaram a encorajar as autoridades locais 

a lidar com as questões trabalhistas. No caso envolvendo a Guatemala, 
surgiram os seguintes, concomitante ao procedimento de solução, efeitos: 
a realização de inspeções pelas autoridades da Guatemala em dois casos 

relativos a demissão de trabalhadores por motivos anti-sindicais com a 
requisição formal para a reintegração e o pagamento de salários; a 

denúncia levou várias empresas, especialmente aquelas que exportam 
para os EUA, providências imediatas ao governo; e, por fim, A fim de 
garantir a aplicação dos dispositivos trabalhistas, EUA e Guatemala 

celebraram um plano de ação mútuo em 26 de abril de 2013 que visou: 
Garantir a assistência da polícia para o acesso dos inspetores do trabalho 
nos locais de trabalho através de um acordo interinstitucional; mobilizar 

recursos para inspeções trabalhistas; implementar cronogramas 
harmonizados para inspeções, reparação de infrações e acompanhamento 
de ações corretivas; adoção de uma legislação que acelerasse o processo 

de imposição de multas aos empregadores que violam as leis trabalhistas; 
estabelecer um sistema imediato de compartilhamento de informações 

entre o Ministério do Trabalho e outras agências governamentais; adotar 
procedimentos e mecanismos de emergência para garantir o pagamento 
de salários não pagos; desenvolver um plano de emergência para o 

fechamento súbito de empresas exportadoras que utilizem assistência 
internacional; reforçar a aplicação da disposição exigindo que os 
exportadores cumpram as leis sociais para se qualificarem para benefícios 

fiscais e tarifários; adotar procedimentos para garantir que as empresas 
que se candidatem a benefícios fiscais e tarifários estejam em 

conformidade com as normas laborais relevantes; fortalecer e manter o 
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sistema eletrônico de gerenciamento de casos para verificar o 

cumprimento das ordens judiciais; adotar um programa para monitorar 
sistematicamente o cumprimento das ordens judiciais e aplicar medidas 

disciplinares aos juízes que não executem ordens judiciais; melhorar a 
proteção contra as práticas anti-sindicais, inclusive garantindo o processo 
penal dos empregadores que não cumprem suas obrigações.576 

Com relação ao Bahrein, a denúncia pressionou o governo 
bareinita a tratar da discriminação antisindical, à medida que várias 
iniciativas internacionais paralelas foram tomadas nesta área, incluindo 

uma queixa ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT e uma queixa que 
resultou em um inquérito da OIT o que acabou por demonstrar o interesse 

em ratificar algumas convenções que tratam da liberdade sindical. Dito 
isto, a denúncia já provocou várias reações políticas do governo da 
Bahrein e os sindicatos acreditam que fortaleceu a determinação do 

governo de encontrar soluções. A ação a nível internacional levou à 
adoção de um acordo tripartite sob os auspícios da OIT, comprometendo 
as partes a assegurar a reintegração dos trabalhadores envolvidos no 

devido tempo.577 

                                                         
576 OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. Fact 

Sheet: Guatemala Agrees to Comprehensive Labor Enforcement Plan, 2013. 

Disponível em: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-
sheets/2013/april/guatemala-labor-enforcement>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

577 Caso nº 2882 (Bahrein) - Data da queixa: 16 de junho de 2011. Confederação 
dos Sindicatos Internacionais e Federação Geral dos Sindicatos de Bahrein. Os 

queixosos alegaram violações graves da liberdade sindical, incluindo demissões 

massivas de membros e líderes da Federação Geral de Sindicatos de Bahrein na 
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pessoal de dirigentes sindicais, detenções, assédio, acusações sem fundamento e 

intimidação, bem como interferência nos assuntos internos do sindicato. Em 
outubro de 2017, a OIT apresentou um relatório que relatou o interesse do país 

em ratificar a Convenção nº 87 sobre a liberdade sindical e proteção ao direito 
sindical, bem como a Convenção nº 98 sobre o direito de organização e 

negociação coletiva e discorreu sobre algumas medidas tomadas diante das 

denúncias feitas. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
Effect given to the recommendations of the committee and the Governing 

Body - Report No 383, October 2017Case No 2882 (Bahrain) - Complaint date: 
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Conseil d’administration. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPL
AINT_TEXT_ID,P50002_LANG_CODE:3523552,fr:NO>. Acesso em: 21 dez. 
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Por outro lado, a denúncia envolvendo a Costa Rica não teve efeito 

aparente. A questão suscitada foi resolvida diante do julgamento do 
Tribunal Constitucional da Costa Rica, decisão independentemente do 

processo no âmbito do tratado e do seu sistema de solução de 
controvérsias, que ordenou a reintegração da organização sindical que 
havia sido dissolvida pelas autoridades locais. Parece que o Tribunal 

Constitucional tomou a sua decisão sem influência do litígio no âmbito 
do tratado, muito embora seja possível que os juízes tenham tido em conta 
como elemento circunstancial do caso.578 

 
3.2.3 Decorrências das cláusulas condicionais 

 
Os efeitos sentidos em relação às cláusulas trabalhistas 

condicionais nos tratados de livre-comércio foram variados, 

particularmente, os efeitos entre as cláusulas condicionais pré-ratificação, 
que exigiam mudanças nas normas trabalhistas para que o tratado pudesse 
entrar em vigor, e a sua aplicação após a ratificação, por meio dos canais 

de queixas e de resolução de conflitos. O que se afere é que as cláusulas 
condicionais pré-ratificação afetaram principalmente a legislação 

trabalhista nacional, com a incorporação dos instrumentos da OIT, e, em 
que pese as queixas recebidas, após a ratificação do tratado, essas tiveram 
como escopo principal o cumprimento da legislação trabalhista nacional 

e pressionaram os países reclamados a tomarem medidas. As principais 
mudanças termos de padrões trabalhistas foram desencadeadas pela 
condicionalidade pré-ratificação, levando à adoção de salvaguardas legais 

para os direitos dos trabalhadores que, em muitos casos, não existiam no 
ordenamento jurídico pátrio, particularmente no campo da liberdade 
sindical.  

Por outro lado, os efeitos dos mecanismos de queixa sobre as 
normas do trabalho, onde existiram, foram mais limitados, embora essas 

queixas às vezes tenham contribuído para resolver o problema em 
questão. A denúncia do NAALC também produziu efeitos mais amplos, 
em particular a criação de alianças transnacionais e a maior 

conscientização sobre questões de padrões trabalhistas em diferentes 
países. Ambas as dimensões são altamente dependentes da vontade 
política dos países em questão, devido ao alto grau de discrição, na fase 

de pré-ratificação e no funcionamento dos mecanismos de reclamação. O 
papel de acompanhar as medidas de promoção da sociedade civil, em 

                                                         
578 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 55. 
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particular das organizações de trabalhadores, tem sido crucial para ativar 

as diferentes dimensões da condicionalidade social nos tratados de livre 
comércio.579 Embora os efeitos das diferentes dimensões da 

condicionalidade nos tratados comerciais sejam variáveis, nenhum deles 
ilustra qualquer aplicação protecionista pelos governos envolvidos. Isso é 
confirmado pelo fato de que, em todos os casos, o governo visado por 

uma denúncia fez um esforço real para evitar a fase de solução de 
controvérsias. Esta conclusão é consistente com estudos anteriores sobre 
os possíveis efeitos protecionistas de cláusulas sociais relacionadas ao 

comércio. Finalmente, mesmo quando as sanções previstas pelas 
cláusulas trabalhistas são aplicadas, seus efeitos sobre os trabalhadores 

                                                         
579 Um recente estudo, de 2017, sobre a avaliação das cláusulas trabalhistas nos 

tratados de livre-comércio, resumindo o caso do tratado com o CAFTA-DR, 

conclui: “Antes que as negociações começassem, as preocupações trabalhistas 

levantadas pelo Congresso dos EUA incentivavam os países do CAFTA-DR a 
tomarem medidas institucionais. Em segundo lugar, os países do CAFTA-DR 

receberam assistência de cooperação técnica dos EUA em relação às questões 
trabalhistas. Em terceiro lugar, isso foi acompanhado por um projeto de 

verificação da OIT para medir o progresso estatal. Além disso, as organizações 

da sociedade civil, sindicatos e o público em geral estiveram envolvidas no 
monitoramento e apresentaram numerosas queixas trabalhistas nos termos do 

tratado. Preocupações foram levantadas pelo Congresso dos EUA, o que parece 

ter contribuído para aumentar a capacidade governamental para realizar 
alterações legais e institucionais. Estas ações incluem, por exemplo: San Salvador 

aumentando o orçamento de seu ministério do trabalho em 55%, novas leis para 
melhorar a proteção legal para sindicalistas na Costa Rica, uma lei contra o tráfico 

de seres humanos na República Dominicana e a criação de uma unidade dedicada 

a verificar o cumprimento do direito do trabalho na Guatemala. Em termos de 
monitoramento, o projeto de verificação da OIT, por seus inspetores, contribuiu 

para aumentar o comprometimento governamental e a cooperação sobre a questão 

trabalhista. O monitoramento realizado pela sociedade civil e sindical, 
principalmente sob a forma de apresentação de petições, também tem 

desempenhado um papel crucial, envolvendo, aliás, o próprio judiciário. E, um 
dos pontos significativos foi a defesa da sociedade civil com o aumento da 

conscientização sobre questões trabalhistas na região, chamando a atenção para 

violações através de campanhas. Finalmente, a criação de coalizões 
transnacionais de defensores do trabalho, envolvendo sindicatos e ONGs, 

proporcionaram oportunidades para os ativistas centro-americanos trocarem 

experiências com seus pares norte-americanos. AISSI, J.; PEELS, R.; SAMAAN, 
D. Evaluating the effectiveness of labour provisions in trade agreements – an 

analytical framework. In: International Labour Review. OIT, 2017. Disponível 
em: <http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/ilr.12066/full>. Acesso 

em: 22 dez. 2017. 
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variam e dependem de uma variedade de fatores.580 Isso ressalta a 

importância das outras dimensões das cláusulas sociais em um tratado de 
livre-comércio, como as cláusulas promocionais. 

 
3.2.4 Os seguimentos das cláusulas promocionais e o monitoramento  

 

Em torno de 60 por cento das cláusulas trabalhistas existentes nos 
tratados comerciais são de natureza exclusivamente promocional, ou seja, 
não há elementos condicionais pré ou pós-ratificação. As cláusulas 

promocionais são especialmente encontradas nos tratados comerciais 
firmados pela União Europeia, Nova Zelândia, Chile581 e também são 

                                                         
580 Meireles conclui pela necessidade de capacidade sancionatória, mas que estejam 

acompanhadas da criação de condições para mudanças estruturais: “Por outro 

lado, é de se salientar a importância da atuação de suporte e colaboração técnica 

que essas organizações podem prover, e que são capazes de promover reais 
mudanças para além do mero cumprimento de sanções onerosas para o 

desenvolvimento dos países. De fato, há certa razão na argumentação dos países 
em desenvolvimento de que a súdita adoção de padrões trabalhistas pode acarretar 

arrefecimento da produção e, inclusive, dificultar o desenvolvimento de um 

cenário trabalhista mais atento à promoção da dignidade dos trabalhadores. 
Muitos desses países alegam que há uma carga excessiva de direitos do trabalho, 

difíceis de serem adotados sem prejuízo de seu desenvolvimento econômico. As 

instituições devem sim ter capacidade sancionatório – como a OMC tem 
comprovado com sua prática de controle - , mas a punição deve ser acompanhada 

da criação de condições para mudanças estruturais, com vistas à pretendida 
harmonização de condições de trabalho”. MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. 

cit., p. 346. 
581 O Chile é o país latino-americano com mais tratados de livre comércio, inclusive 

com as maiores economias do mundo: União Europeia, China, EUA, Japão e o 

Mercosul. Os tratados comerciais chilenos em janeiro de 2018 estão em 26, com 

mais de 50 países envolvidos. CHILE. Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales. Acuerdos Comerciales Vigentes. Disponível em: 

<https://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
Quarenta e cinco por cento dos tratados comerciais chilenos vigentes entre 1997 

e 2016 incluem cláusulas trabalhistas. A inclusão ou não de cláusulas trabalhistas 

nos tratados comerciais do Chile e seu conteúdo parece ser o resultado de um 
processo de negociação conduzido de acordo com o parceiro comercial 

envolvido. No entanto, todas as cláusulas trabalhistas incluídas têm como 

principal abordagem a cooperação: principalmente através de atividades 
cooperativas, incluindo intercâmbios de informações, cooperação em fóruns, 

diálogos, seminários e cooperação do setor privado, com a participação da 
sociedade civil. Além disso, temas específicos são nomeados em alguns tratados 

como o objetivo da cooperação, incluindo, entre outros, o trabalho decente, as 
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encontradas em tratados de integração regional de países em 

desenvolvimento, como o MERCOSUL, por exemplo, ou seja, as 
cláusulas com uma abordagem exclusivamente promocional são 

encontradas nesses tratados, diferentemente, como visto, nos tratados 
celebrados pelos EUA e pelo Canadá, que combinam cláusulas 
trabalhistas condicionais, pré e pós-ratificação com promocionais.582 

Portanto, o presente estudo discorrerá sobre as cláusulas trabalhistas nos 
tratados comerciais com uma abordagem promocional e exporá os efeitos 
dessas disposições relativas ao trabalho, em particular as atividades 

promocionais de cooperação e fiscalização. 
As cláusulas promocionais abordam compromissos vinculativos 

ou não, com foco nas atividades de cooperação, de diálogo e de 
acompanhamento dos progressos em relação à implementação dos 
padrões trabalhistas. Dessa forma, os países permitem-se, de forma livre, 

sinérgica e dinâmica, o aumento da capacidade de desenvolvimento 
econômico, político e, sobretudo, social, este último ápice da 
desenvoltura daqueles primeiros, no atendimento das disposições 

relativas ao trabalho. Sem coação, possibilita-se que os governos 
demonstrem o seu compromisso com o aperfeiçoamento da legislação 

trabalhista e de ações efetivas. Nesse diapasão, há uma grande variedade 
de cláusulas promocionais nos tratados comerciais, alguns tratados, por 
exemplo, limitam-se a reafirmar o compromisso com obrigações já 

existentes, casos em que o país já ratificou determinada convenção ou 
instrumento da OIT, e, compromete-se com tal instrumento jurídico, 
enquanto outros apostam em instituir novos instrumentos, num novo 

engajamento por meio do tratado comercial. Em termos de 
implementação, os tratados comerciais que utilizam a abordagem 
promocional geralmente incluem a troca de conhecimentos e assistência 

técnica mútua. Do mesmo modo, esses tratados geralmente incluem a 
possibilidade de consultas entre as partes, centralizadas em uma entidade 

bilateral, com um diálogo regular no âmbito de comissões especializadas 
e, até mesmo, contam com o auxílio da OIT.583 

Os tratados de livre-comércio com cláusulas trabalhistas com uma 

abordagem exclusivamente promocional se encontram entre países em 

                                                         
condições de trabalho, os princípios fundamentais e os direitos no trabalho, o 

diálogo social e as inspeções trabalhistas. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO; INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 

2016, op. cit., p. 52-53. 
582 Id., 2013, op. cit., p. 69. 
583 Ibid., p. 70. 
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desenvolvimento. O Tratado de Libre Comercio Chile y China, com a 

entrada em vigência em outubro de 2006, faz referência, como norma 
internacional mínima em matéria de trabalho, a Agenda de Trabalho 

Decente da OIT e não a Declaração da OIT de 1998. O tratado não 
estabelece compromisso entre as partes de não incentivar o comércio e os 
investimentos com vistas a enfraquecer a legislação trabalhista, como 

visto nos tratados celebrados da União Europeia e EUA. Porém, consta o 
fomento da cooperação entre as partes em relação à questão do trabalho e 
quanto ao quadro institucional, as partes estipulam reuniões de 

coordenação, mas sem a constituição de um mecanismo de consulta e 
solução de controvérsias.584 

A experiência chilena com os tratados de livre comércio com o 
Panamá585, em vigor desde 2008, e com a Colômbia586, em vigor desde 
2009, referem-se como norma internacional do trabalho a ser respeitada a 

Declaração da OIT de 1998 e estabelece que comércio internacional e 
investimento não podem ser motivo para o enfraquecimento da legislação 
do trabalho. O tratado comercial do Chile com as duas nações latino-

americanas também institui um quadro de cooperação, com pontos de 
contato entre os ministérios do trabalho de cada país e o estabelecimento 

de missão conjunta de cooperação em matéria de trabalho. Por fim, 
releva-se que os tratados em apreço lançam um mecanismo de consulta e 
solução de controvérsias.587 

                                                         
584 O tratado entre Chile e China é o que menos contém cláusulas sociais dos 

acordos chilenos. CHILE. Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales. Free Trade Agreement Between the Government of the 

Republic of Chile and the Government of the Peoples’ Republic of China. 
Disponível em: <https://www.direcon.gob.cl/wp-

content/uploads/2010/04/FTA.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
585CHILE. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Acuerdo 

de Libre Comercio entre Chile y Panamá. Disponível em: 

<https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2011/10/TLC-Chile-
Panam%C3%A1.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017. 

586 O Capítulo 17, do protocolo adicional, do Acuerdo de Libre Comercio entre 

Chile y Colombia, reafirma o compromisso com a Declaração da OIT de 1998 e 
estabelece as cláusulas sociais. CHILE. Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales. Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y 

Colombia. Disponível em: <https://www.direcon.gob.cl/wp-
content/uploads/2010/05/COL_ALC_Texto_Completo-opt.pdf>. Acesso em: 26 

dez. 2017.  
587 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 71. 
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No caso peruano e chileno – Acuerdo de Complementación 

Económica – que entrou em vigor em 1998, sucedido por um tratado de 
livre-comércio – Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Perú– em 

vigor desde 2009, a preocupação do orbe trabalhista residiu na questão da 
migração, eis que ambos os países fazem fronteira terrestre. No tratado 
comercial, além da Declaração da OIT de 1998, ficou estabelecido o 

respeito à Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 
Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias588. 
O tratado ainda estipula que o comércio e o investimento não servirão de 

pretexto para enfraquecer as normas trabalhistas nacionais e institui-se a 
cooperação entre os países em que pese o trabalho por meio de uma 

comissão conjunta ministerial de cooperação em matéria de trabalho e 
migração de trabalhadores, no entanto, sem a estipulação de um 
mecanismo de consulta e solução de controvérsias.589 

No caso da União Europeia e seus tratados de livre-comércio, 
importa destacar uma interessante evolução das cláusulas nos tratados 
comerciais ao longo dos anos. Verificam-se quatro gerações de cláusulas, 

                                                         
588 Adotada pela Resolução 45/158, da Assembleia Geral da ONU, em 18 de 

dezembro de 1990, o Brasil ainda não assinou e não ratificou tal convenção. 
Trata-se de um instrumento da ONU que visa estabelecer padrões específicos que 

protejam os seres humanos no contexto das migrações e tendo em conta as normas 

e princípios estabelecidos nos instrumentos pertinentes elaborados no âmbito da 
Organização Internacional do Trabalho, em particular a Convenção relativa aos 

Trabalhadores Migrantes (nº 97), a Convenção relativa às Migrações em 
Condições Abusivas e à Promoção da Igualdade de Oportunidades e de 

Tratamento dos Trabalhadores Migrantes (nº 143), a Recomendação relativa à 

Migração para o Emprego (nº 86), a Recomendação relativa aos Trabalhadores 
Migrantes (n.º 151), a Convenção sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório (n.º 29) 

e a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado (n.º 105). Apenas 47 

Estados-membros ratificaram a convenção da ONU. ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS. International Convention on the Protection of the Rights 

of All Migrant Workers and Members of their Families. Treaty Series, vol. 
2220, p. 3; Doc. A/RES/45/158. Disponível em: 

<https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf>. Acesso em: 27 

dez. 2017. 
589 CHILE. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. 

Acuerdo de Libre Comercio entre El Gobierno de la República de Chile y El 

Gobierno de la República del Perú, que modifica y substituye el ACE Nº 38, 

sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que hayan sido 

suscritos a su amparo. Disponível em: <https://www.direcon.gob.cl/wp-
content/uploads/2011/11/TLC-Chile-Per%C3%BA_Parte1.pdf>. Acesso em: 27 

dez. 2017. 
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primeiramente focando na migração dos trabalhadores e na não-

discriminação (dos trabalhadores estrangeiros dos nacionais), no entanto 
tal tratado não fez referência aos instrumentos da OIT590;a segunda 

geração institui cláusulas trabalhistas, além da questão migração, que 
promoveram padrões mínimos estipulados pela OIT, neste casos as 
convenções fundamentais, prescrevendo a reafirmação das partes em 

respeitar as normas fundamentais da OIT591; a terceira geração foca no 
respeito à Declaração da OIT de 1998, instituindo um sistema de solução 
de controvérsias dotado da possibilidade de impor sanções, além do 

quadro de cooperação e mecanismos de consulta, inclusive com a 
participação da OIT592; e, por fim, as últimas cláusulas abraçam diversos 

preceitos, com a instituição de novos instrumentos jurídicos, como a 
Declaração do Trabalho Pleno e Decente, as convenções fundamentais da 
OIT, a Full and Productive Employment and Decent Work, tratando ainda 

do desenvolvimento sustentável e o respeito aos povos indígenas, além 
das partes se comprometerem a enviar informações sobre o progresso 
realizado no que se refere à ratificação das convenções da OIT, instituindo 

por fim, um sistema de resolução de controvérsias, porém, sem a 
possibilidade de sanções.593 

Os tratados evocam a participação da sociedade civil, isto é, 
sindicatos, ONGs e grupos consultivos internos, fomentando o diálogo e 
a interação da sociedade civil em que pese a questão do trabalho, apesar 

                                                         
590 Essas cláusulas estão presentes nos tratados celebrados entre 1995 e 2002, entre 

a União Europeia e a Algéria, Marrocos (2000) e Tunísia em que contém 

disposições para a proteção dos trabalhadores migrantes que visam a não 

discriminação e a cooperação entre governos em matéria trabalhistas, mas sem a 
instituição de mecanismos de solução de controvérsias. ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO. INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

ESTUDOS SOCIAIS, 2016, op. cit., p. 50. 
591 Essas cláusulas estão presentes nos tratados celebrados entre 1999 e 2002, entre 

a União Europeia e o Chile (2003) e África do Sul (2000), objetiva o respeito aos 
direitos sociais básicos através da promoção de atividades de cooperação 

relacionadas a padrões internacionais do trabalho.  
592 Essas cláusulas estão presentes no tratado celebrado em 2008 com o 

CARIFORUM e a União Europeia. Primeiro tratado da União Europeia a incluir 

obrigações relacionadas aos padrões internacionais do trabalho referentes à 

Declaração da OIT de 1998 e primeiro tratado com mecanismo de resolução de 
controvérsias em relação às cláusulas trabalhistas com base arbitral e 

possibilidade de sanção.  
593 Essas cláusulas estão presentes nos tratados celebrados de 2009 até janeiro de 

2018, com a Colômbia, República da Coréia e Peru.  
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de timidamente, existe uma abertura para o controle social e o diálogo 

com outros atores que não sejam governamentais. A abordagem 
promocional verificada nesses tratados combina compromissos em acatar 

e respeitar as convenções fundamentais da OIT e seus outros 
instrumentos, bem como com instituem um quadro institucional que 
integra atividades cooperativas e mecanismos de monitoramento594 e 

diálogo, com o envolvimento e participação da sociedade civil e da OIT. 
Alguns tratados, como o Tratado Transpacífico, instituem conselhos, ou 
seja, a criação de grupos consultivos e fóruns595·, com a participação de 

                                                         
594 Acerca dos mecanismos de monitoramento: “As atividades de monitoramento 

são uma revisão sistemática do progresso alcançado através de outros níveis de 

políticas ao longo de um determinado período de tempo. Isso visa aumentar a 
transparência e informar os atores sobre a situação atual em relação a questões 

relacionadas ao trabalho. O monitoramento pode assumir a forma de relatórios de 

progresso de estado a estado, envolvimento das partes interessadas, por exemplo 
através da apresentação de petições que podem levar ao lançamento de um 

processo de solução de controvérsias ou parcerias público-privadas, com a 
participação da OIT”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2016, op. cit., p. 73. 
595 O Tratado Transpacífico, também conhecido por PTPGP, do francês, Accord de 

Partenariat transpacifique global et progressiste, que envolve o Canadá, 

Austrália, Brunei, Chile, Nova Zelândia, Singapura, Japão, Malásia, México, 

Peru, e Vietnã, em seu Capítulo 19, do texto consolidado do tratado, dispõe sobre 
a questão do trabalho, determinando a promoção de atividades de cooperação que 

devem ocorrer bilateralmente ou plurilateralmente, envolvendo a OIT e 
utilizando-se de seus instrumentos, como por exemplo, a Declaração da OIT 

sobre Justiça social para uma Globalização Equitativa e o Pacto Global para o 

Emprego. Os documentos também estipulam que uma parte pode solicitar um 
diálogo com outra sobre a questão do trabalho, com uma resposta de no máximo 

30 dias. As tratativas devem ser registradas com a instituição de uns cronogramas 

específicos e os resultados poderão ser disponibilizados ao público. As atividades 
terão uma verificação independente, da OIT, da conformidade ou implementação. 

O TPP ainda institui o Conselho do Trabalho, contando com funcionários 
governamentais de nível ministerial designados pelos governos para esse fim, 

reunindo-se a cada dois anos, cujo um dos objetivos, além da implementação da 

Declaração de 1998 da OIT, da liberdade de associação e reconhecimento efetivo 
do direito à negociação coletiva; da eliminação de todas as formas de trabalho 

forçado ou obrigatório; da abolição efetiva do trabalho infantil, a proibição das 

piores formas de trabalho infantil e outras medidas para proteger crianças e 
menores no trabalho; da eliminação da discriminação em matéria de emprego e 

profissão; a implementação de condições de salário mínimo aceitáveis, horas de 
trabalho e saúde e segurança no trabalho; é a facilitação da participação pública 

e de se estabelecer contatos com as organizações regionais e internacionais 
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organizações independentes e representativas da sociedade civil, 

estipulando inclusive a necessidade de periodicidade dos 
encontros.596Além disso, qualquer disputa relativa à implementação 

                                                         
relevantes, como a OIT. O texto final da TPP apresenta alguns desenvolvimentos 

interessantes em relação aos compromissos jurídicos e institucionais de pré-

ratificação, tais como: a assinatura de planos de ação trabalhista para proteger os 
direitos trabalhistas, inclusive o direito à greve; a obrigação de adotar medidas 

particularmente e desencorajar o trabalho forçado ou obrigatório; a adoção e 

implementação de atividades cooperativas efetivas com resultados mensuráveis, 
monitoramento independente e garantindo complementaridades; e maior 

transparência. O Tratado ainda prevê a formação de um órgão consultivo nacional 
para permitir que a sociedade civil, inclusive representantes de sindicatos e 

organizações de empregadores, expressem seus pontos de vista sobre questões 

relativas ao trabalho e ao TPP. No caso das partes nas consultas não conseguirem 
resolver o assunto mesmo por meio do Conselho do Trabalho, a parte requerente 

poderá solicitar o estabelecimento de um painel para a solução do litígio. 
CANADÁ. Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste 

(PTPGP). Texte du PTP consolidé – Chapitre 19 – Travail. Disponível em: 

<http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/19.aspx?lang=fra>. Acesso em: 27 dez. 

2017. 
596 O Tratado de Comércio Livre entre a União Europeia e a República da Coreia 

dispõe que: “Artigo 13.13 Mecanismo de diálogo com a sociedade civil 1. Os 

membros dos grupos consultivos internos de cada Parte reúnem-se num fórum da 
sociedade civil a fim de empreenderem um diálogo que aborde os aspectos de 

desenvolvimento sustentável das relações comerciais entre as Partes. O fórum da 

sociedade civil reúne-se pelo menos uma vez por ano, salvo decisão das Partes 
em contrário. Mediante decisão no âmbito do Comité de Comércio e 

Desenvolvimento Sustentável, as Partes acordam sobre o funcionamento do 

fórum da sociedade civil, o mais tardar um ano após a entrada em vigor do 
presente Acordo. 2. Os grupos consultivos internos seleccionam os representantes 

de entre os seus membros de forma a assegurar uma representação equilibrada 
dos interessados pertinentes, conforme previsto no n.o 5 do artigo 13.12. 3. As 

Partes podem apresentar no fórum da sociedade civil uma actualização no que diz 

respeito ao estado de aplicação do presente capítulo. As opiniões, os pareceres ou 
as conclusões do fórum da sociedade civil podem ser apresentados às Partes 

directamente ou através dos grupos consultivos internos”. UNIÃO EUROPEIA. 

Jornal Oficial da União Europeia. Acordo de Comércio Livre entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Coreia, por 

outro. L 127, 14 mai 2011. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=FR>. Acesso em: 28 

dez. 2017. 
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desses compromissos, as partes podem se referir a um grupo de 

especialistas, inclusive com o chamamento da OIT. 
As cláusulas trabalhistas de abordagem promocional também estão 

presentes nos tratados de integração regional, principalmente em países 
em desenvolvimento, abrangendo uma agenda socioeconômica mais 
ampla para a integração dos países envolvidos, o que repercute no 

desenvolvimento de instrumentos jurídicos. Embora os mecanismos de 
implementação das cláusulas trabalhistas consistam numa abordagem 
promocional, atividades de cooperação e diálogo, foram adotadas no 

contexto dos acordos latino-americanos de integração regional a 
possibilidade de diálogos em fóruns tripartite. Grupos consultivos de 

trabalhadores, empregadores e representantes dos governos, cujos 
membros são eleitos pelas respectivas organizações nacionais, são 
consultados pelas instituições andinas sobre questões trabalhistas e 

realizam atividades promocionais a nível regional.597 
Os mecanismos de monitoramento promocional são controlados de 

forma centralizada ou por consultas em comissões bilaterais. Nos tratados 

são instituídos órgãos centrais responsáveis por fazer o acompanhamento 
e monitoração, apresentados relatórios e reportando as providências, o 

que pode ser feito por organismos ministeriais ou até mesmo 
estabelecidos por uma instituição externa, servindo como uma auditoria. 
A OIT, em seu escritório regional em São José da Costa Rica é 

responsável por monitorar os progressos e retrocessos em que pese o 
tratado comercial CAFTA-DR. O progresso na legislação trabalhista é 
objeto de um relatório bienal apresentados aos países envolvidos e ao 

público em geral. Já no contexto do MERCOSUL, os países membros 
celebraram em 1998 um tratado internacional nomeado de Declaração 
Sócio laboral do Mercosul, com princípios trabalhistas a serem 

observados e implementados, com direitos de caráter publicista, 
promocionais e que se baseiam nos instrumentos da OIT.Um órgão 

especial de monitoramento foi criado, a Comissão Sociolaboral do 
Mercosul, que reúne representantes de governos, empregadores e 
trabalhadores. Tal comissão, que é um órgão tripartite, é responsável pelo 

desenvolvimento, implementação e monitoramento, promovendo a 
aplicação dos preceitos da Declaração em conformidade com a legislação 
e as práticas nacionais, as convenções da OIT ratificadas, os contratos, 

convenções e acordos coletivos de trabalho e os atos normativos do bloco 

                                                         
597 VIDAL, Tello. Diálogo Tripartito en los países andinos. Lima: 2009. 

Disponível em: < http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/461964.pdf>. 

Acesso em: 29 dez. 2017. 
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econômico.598 Porém, as atividades de acompanhamento foram bastante 

tímidas, limitadas e pouco efetivas.599 
Os mecanismos de acompanhamento bilaterais assumem a forma 

de reuniões de comitês ou conselhos responsáveis por tratar das questões 
trabalhistas, compostas por membros governamentais. O resultado é 
consubstanciado numa declaração conjunta, como é disposto nos tratados 

comerciais da União Europeia (EU), com a Coréia do Sul, com o Peru, 
com a Colômbia e o CARIFORUM. Nos referidos tratados foi instituída 
a sujeição a um grupo de especialistas, com ou sem vinculação à OIT, nos 

casos de controvérsias em matéria trabalhistas relacionada às cláusulas 
sociais constantes nos tratados, com pontos de contato em que 

representantes da sociedade civil têm a possibilidade de apresentações 
questões e orientações sobre a implementação das disposições. Nos 
tratados entre a EU e o CARIFORUM, bem como a EU e a Coréia do Sul, 

foi abrangida a participação da sociedade civil, com a instituição de 
órgãos consultivos estruturados na sistemática do tripartismo.600 

Esse mecanismo promocional de acompanhamento das atividades 

foi colocado à prova para a resolução de problemas relacionados ao 
trabalho no caso envolvendo o livre-comércio entre Chile e Canadá que 

engendrou o Canada-Chile Agreement on Labour Cooperation601 

                                                         
598 Os países membros do Mercosul no ano de 2015 apresentaram uma nova 

Declaração Sócio laboral que faz referência aos princípios e valores da 
Declaração de Filadélfia de 1944 da OIT, como também à Declaração da OIT 

relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, além disso, 
novos instrumentos, como resoluções da OIT, em especial a Resolução sobre a 

promoção de empresas sustentáveis da OIT de 2007, em que “reconhece que as 

empresas sustentáveis são fonte principal de crescimento, criação de riqueza e de 
emprego e que a promoção dessas empresas é ferramenta importante para se 

alcançar o trabalho decente, o desenvolvimento sustentável e a inovação que 

melhoram os níveis de vida e as condições sociais” foram suscitados. BRASIL. 
Declaração Sociolaboral do MERCOSUL de 2015 – I Reunião Negociadora – 

Brasília, 17 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-
BR/notas-a-imprensa/10519-declaracao-sociolaboral-do-mercosul-de-2015-i-

reuniao-negociadora-brasilia-17-de-julho-de-2015#port>. Acesso em: 27 dez. 

2017. 
599 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 76. 
600 Ibid. 
601 O Tratado de Cooperação do Trabalho (CCALC) Canadá-Chile foi assinado em 

6 de fevereiro de 1997 juntamente o tratado comercial, portanto no documento 
social se trata de um instrumento paralelo ao tratado comercial, como no caso do 

NAFTA e NAALCA. O CCALC compromete o Canadá e o Chile com sete 
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(CCALC). No ano de 2000, uma empresa que operava no Chile faliu e 

demitiu seus empregados sem aviso prévio e indenizações. O capital 
social e o controle da empresa em questão era parcialmente era feito por 

outras empresas canadenses. Em razão de que a empresa chilena não 
possuía ativos para satisfazer os créditos trabalhistas a que os 
trabalhadores faziam jus, inicialmente a empresa não pagou a indenização 

legal aos seus empregados demitidos, muitos deles com valores a receber 
consideráveis. Como resultado, os trabalhadores acionaram os acionistas 
canadenses que declinaram qualquer responsabilidade. O ministro 

chileno do Trabalho solicitou a intervenção do ponto de contato 
estabelecido pelo tratado. Realizaram-se reuniões no Chile, 

particularmente com os sindicatos chilenos e os empregados demitidos da 
empresa, com os representantes dos acionistas canadenses. Finalmente, 
chegou-se a um acordo amistoso, estabelecendo o pagamento das 

indenizações o que sem o ponto de contato do CCALC a composição não 
teria sido possível.602 

 

3.2.5 Atividades de cooperação e assistência técnica e financeira 

 

                                                         
objetivos gerais, incluindo a melhoria das condições de trabalho e dos padrões de 

vida, e a promoção de onze princípios trabalhistas para proteger os direitos dos 

trabalhadores. Para atingir esses objetivos, o CCALC cria instituições e 
mecanismos para atividades cooperativas, consultas intergovernamentais, bem 

como avaliações independentes e solução de controvérsias relacionadas a 
obrigações para fazer cumprir as leis trabalhistas. A implementação do CCALC 

é supervisionada por um Conselho de Ministros composto pelos Ministros do 

Trabalho dos dois governos. O Conselho Ministerial é apoiado por uma Secretaria 
Nacional em cada país. No Canadá, o Secretariado Nacional reside na divisão dos 

Assuntos Laborais Bilaterais e Regionais no Programa do Trabalho. O Capítulo 

5 do CCALC trata do sistema de resolução de controvérsias. CANADÁ. Canada-

Chile Agreement on Labour Cooperation. Text of the Canada-Chile 

Agreement on Labour Cooperation. Disponível em: 
<https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/labour-

relations/international/agreements/chile.html#ccalc>. Acesso em: 29 dez. 2017. 
602 "Os contatos entre o Canadá e o Chile promovidos pelo tratado de livre-

comércio facilitaram a manutenção de um fórum permanente, que consiste em 

consultas bilaterais para o tratamento de aspectos mais gerais, como a 

participação da sociedade civil nas políticas trabalhistas públicas, a dimensão 
social da globalização e o trabalho infantil, bem como aspectos mais técnicos das 

questões trabalhistas internacionais em muitos contextos". ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 77.  
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As atividades de cooperação em relação às cláusulas trabalhistas 

tomaram uma variedade de formas: assistência para capacitação, abertura 
de canais de diálogo, combinadas com atividades de diálogo político na 

área das normas trabalhistas, e pontos de contato entre ministérios 
intergovernamentais. O foco dessas atividades é, essencialmente, 
fortalecer as legislações nacionais trabalhistas e as instituições de 

controle, envolvendo recursos financeiros significativos.  
O tratado que visa regulamentar o trabalho, envolvendo México, 

EUA e Canadá, anexado ao NAFTA (NAALC), estabelece atividades de 

cooperação com a realização de seminários intergovernamentais, 
treinamentos de agentes públicos e conferências com a participação 

social. Inicialmente o foco dessas atividades visou a segurança e saúde 
ocupacional, estendendo-se progressivamente para normas trabalhistas e 
emprego. Porém, a maioria dessas atividades não adotou uma abordagem 

sistemática para melhorar os padrões trabalhistas e diminuíram 
significativamente nos últimos 20 anos. Dito isso, os tratados comerciais 
dos EUA deram origem a atividades de cooperação relacionadas ao 

trabalho, exemplificando-se no caso de Bahrein, Marrocos e Omã, em que 
ocorreram atividades de capacitação na implementação de mudanças 

legislativas. Nessas atividades relacionadas aos tratados de livre-
comércio, com Chile, Marrocos, Bahrein, Omã, Peru, CAFTDA-DR e 
Colômbia, os EUA financiaram em torno de 90 milhões de dólares 

americanos. E, ainda, os projetos foram realizados no âmbito do CAFTA-
DR, contou com atividades empreitadas no aumento da conscientização 
dos trabalhadores sobre seus direitos trabalhistas, incentivando o aumento 

do orçamento dos governos com os ministérios relacionados ao trabalho 
e os órgãos judiciários que tratam da causa trabalhista.603 

Outras atividades que se destacam foram entre Canadá com Chile, 

Peru e Costa Rica, com treinamento, seminários, conferências e 
workshops pela sistemática do tripartismo. No caso Canadá e Costa Rica, 

institui-se a implementação de um programa de assistência técnica com o 
investimento de 2,5 milhões de dólares canadenses, com vistas a 
modernizar as instituições de fiscalização do trabalho e o aprimoramento 

dos sistemas de resolução de disputas costarriquense. Em todas as 
situações, não havia antes da entrada em vigência dos tratados dos 
referidos países quaisquer atividade de cooperação. Incluíram o 

desenvolvimento de um abrangente curso de treinamento de seis meses 

                                                         
603 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 79. 
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para inspetores do trabalho, bem como um projeto de promoção do 

diálogo social.604 
Os tratados envolvendo a União Europeia envolveram projetos 

para a eliminação do trabalho infantil, como no caso do tratado de 
Cotonou605 com a participação da OIT, sendo a organização responsável 
pela execução dos projetos. Outros tratados também tiveram resultados, 

com a abertura para o diálogo e a troca de informações, sendo 
estabelecidos fóruns de tratativas bilaterais. Entre Chile e União 
Europeia, por exemplo, foram feitos encontros ministeriais, com a 

participação de empregados e empregadores, desde 2005, com temas 
sobre a estabilidade no emprego; segurança social; reforma dos sistemas 

de pensões; formação profissional e capacitação; intermediação laboral; 
segurança e saúde ocupacional.606Além disso, foi realizado o Fórum da 

                                                         
604 Ibid., p. 80-82. 
605 Tratado comercial entre a União Europeia (UE) e os países ACP (África-Caribe-

Pacífico). Fazem parte da ACP 79 países da África, Caribe e Pacífico. 
COMISSÃO EUROPEIA. ACP - The Cotonou Agreement. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-

region/cotonou-agreement_en>. Acesso em: 30 dez. 2017. 
606 “O tema do diálogo sobre saúde e segurança do trabalho refletiram as 

preocupações do governo chileno, que foi criticado após o colapso da mina que 

aprisionou mineiros por semanas em 2010 e obteve intensa atenção da mídia 
internacionalmente. O propósito do diálogo, para o qual uma delegação tripartida 

de funcionários do governo chileno e representantes dos parceiros sociais 
visitaram a Europa em outubro de 2010, foi compartilhar experiências e práticas 

recomendadas pela UE nessa área e coletar informações para a próxima reforma 

da legislação chilena sobre segurança e saúde no trabalho (SST). Os três dias de 
diálogo foram subdivididos em: reuniões de trabalho de alto nível com a Unidade 

de Saúde, Segurança e Saúde no Trabalho em Luxemburgo e em Bruxelas; e 

oficinas na Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho em Bilbao. 
Neste contexto, foram feitas apresentações aprofundadas sobre uma série de 

questões: o papel dos parceiros sociais na implementação da SST, campanhas de 
SST nas empresas e a dimensão econômica da SST. Além disso, foram 

apresentados vários instrumentos e programas europeus de SST, incluindo a 

Ferramenta Europeia de Gestão de Risco de SST, o Inquérito Empresarial 
Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER), que recolhe as opiniões 

dos representantes da gestão e os trabalhadores sobre como os riscos de saúde e 

segurança são geridos no local de trabalho, bem como outros instrumentos de 
gestão de risco europeus. Além disso, o governo espanhol fez uma apresentação 

sobre a gestão dos riscos de SST. Essas atividades de diálogo culminaram em um 
relatório sobre o trabalho do Comitê Chileno de Segurança no Trabalho, que é 

responsável por propostas de emendas legislativas. Um acompanhamento dessas 
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Sociedade Civil, em 2012, no âmbito da relação comercial entre União 

Europeia e a República da Coreia com foco na ratificação das convenções 
fundamentais da OIT. Tais atividades de cooperação também foram 

executadas no tratado com a Nova Zelândia. E, entre países em 
desenvolvimento, como nos tratados bilaterais concluídos pelo Chile, 
com a produção do Memorando de Entendimento sobre questões 

trabalhistas do entre Chile e China, com troca de informações sobre o 
funcionamento do sistema chileno de segurança social e, ainda, em 
relação a Chile e Peru, acerca da questão da migração que existe os dois 

países que fazem fronteira terrestre, particularmente do Peru para o 
Chile.607 

As atividades de cooperação e assistência técnica também 
ocorreram nos tratados de integração regional de países em 
desenvolvimento, como no caso do MERCOSUL, que desenvolveu 

campanhas pela erradicação do trabalho infantil e a adoção de um Plano 
Regional de Inspeção do Trabalho. A Comunidade Andina608 também 
desenvolveu projetos de cooperação na área da erradicação do trabalho 

infantil, como também direitos fundamentais no trabalho, segurança 
ocupacional e migração trabalhista. No caso da Comunidade Econômica 

dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)609, institui-se o fórum anual 
dos ministros do trabalho, ponto de diálogo interministerial para discutir 
questões do trabalho e emprego no nível regional, resultando na produção 

da Política de Trabalho e Emprego de 2009, que tratou da estipulação de 
padrões trabalhistas e proteção social. A CEDEAO colabora com a OIT 
em que pese a instituição de programas de erradicação do trabalho 

infantil. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 

                                                         
atividades ocorreu em março de 2011 em Bilbao, quando houve outra rodada de 

seminários sobre ferramentas da UE sobre SST e seu interesse pela situação 
chilena, incluindo uma das ferramentas a auto-avaliação de pequenas e médias 

empresas”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 86. 
607 Ibid., p. 85-89. 
608 Participam do bloco econômico sul-americano: Bolívia, Colômbia, Equador e 

Peru. COMUNIDADE ANDINA. Somos Comunidad Andina. Disponível em: 
<http://www.comunidadandina.org>. Acesso em: 31 dez. 2017. 

609 COMUNIDADE ECONÔMICA DOS ESTADOS DA ÁFRICA OCIDENTAL. 
A propos de la CEDEAO. Disponível em: <http://www.ecowas.int/a-propos-de-

la-cedeao/informations-de-base/?lang=fr>. Acesso em: 31 dez. 2017. 
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(SADC)610 também instituiu atividades focadas nas questões laborais, 

debatidas na Reunião do Ministério do Trabalho dos Estados Membros, 
inclusive com reunião tripartida para facilitar a ratificação das 

convenções da OIT. No âmbito do CARIFORUM611, existe o Conselho 
para o Desenvolvimento Humano e Social, composto por ministros 
delegados com realização de reuniões sobre questões trabalhistas.612 

 
3.3 ALINHAMENTO ENTRE AS NORMAS DA OIT E AS 
CLÁUSULAS TRABALHISTAS AO ABRIGO DOS TRATADOS DE 

LIVRE-COMÉRCIO 
 

O presente estudo se debruçou sobre as cláusulas trabalhistas nos 
tratados de livre-comércio, explanando, mesmo de forma objetivam os 
efeitos dessas cláusulas, com diferentes disposições, com foco nos 

mecanismos de recebimento de reclamações, solução de controvérsias, os 
resultados antes da ratificação dos tratados, como também o papel das 
cláusulas promocionais. O ponto de contato entre comércio internacional 

e direito internacional do trabalho, nesse caso, as cláusulas em tratados 
comerciais, oferece ganhos episódicos para o direito internacional do 

trabalho, mas é improvável que conduzam a melhorias generalizadas em 
relação aos mais basilares padrões laborais, aqueles defendidos pela OIT. 
A problemática enfrentada reside na melhoria da eficácia das cláusulas 

trabalhistas em vigor. Da mesma forma, as cláusulas trabalhistas se 
referem, como visto em sua maioria, aos instrumentos da OIT, em 
particular a Declaração da OIT de 1998, como base paradigmática do 

direito internacional do trabalho. No entanto, a forma como os 
instrumentos da OIT é integrada difere de tratado para tratado, 
apresentando problemas de coerência. Como visto, há modos de envolver 

a OIT na implementação, inclusive fornecendo informações sobre a 
aplicação das normas.613 

                                                         
610 COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ÁFRICA AUSTRAL. 

Employment & Labour. Disponível em: <http://www.sadc.int/themes/social-

human-development/employment-labour>. Acesso em: 31 dez. 2017. 
611 CARIFORUM. Human Development. Disponível em: 

<http://caricom.org/our-work/human-development>. Acesso em: 31 dez. 2017. 
612 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 89-92. 
613 BANKS, Kevin. Trade, labor and international governance: An inquiry into the 

potential effectiveness of the new international labor law. Berkeley Journal of 

Employment and Labor Law, 2011. p. 141-142. Disponível em: < 
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3.3.1 As opções políticas e jurídicas 

 

Existem várias opções políticas e jurídicas para potencializar as 
abordagens regulatórias, uma delas assumindo a forma de um plano de 
desenvolvimento do trabalho com prazos e com melhorias graduais a 

serem atingidas antes ou depois da vigência do tratado. Tais metas seriam 
negociadas concomitantemente aos aspectos comerciais dos tratados, 
com a instituição de compromissos e estipulação de convênios 

institucionais, com a OIT614, por exemplo. Essas metas abordariam as 
questões legislativas, como a adequação da legislação trabalhista às 

normas internacionais; com a participação da sociedade civil organizada, 
sindicatos e, por fim, a OIT. Além disso, tais planos de desenvolvimento 
do trabalho ficariam vinculados às cláusulas trabalhistas e sujeito ao 

                                                         
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1432&context=
bjell>. Acesso em: 01 jan. 2018. 

614 “Uma abordagem única das cláusulas trabalhistas em tratados de livre comércio 

foi adotada no contexto do Acordo Têxtil dos EUA-Camboja, concluído em 1999. 
As cláusulas trabalhistas do tratado não se basearam em sanções. Pelo contrário, 

o objetivo foi incentivar o cumprimento dessas disposições por meio de 

incentivos. Para conseguir isso, utilizou-se a estrutura de cota especial para acesso 
ao mercado americano de vestuário. Adicionada ao aumento anual regular de 

cotas, um aumento adicional estava condicionado ao respeito de certas normas 
trabalhistas. Através do seu programa Better Factories Cambodia, a OIT tem sido 

envolvida na implementação desse tratado. Especificamente, o programa 

desenvolveu indicadores para avaliar o cumprimento das normas trabalhistas e 
monitorou a efetiva aplicação dessas normas. Todas as empresas exportadoras de 

têxteis foram cobertas desde que o governo cambojano tenha feito a participação 

nesse programa de controle uma condição para a obtenção de uma licença de 
exportação. Além dos incentivos comerciais, um incentivo empresarial foi 

introduzido. Os compradores de fornecedores cambojanos podiam acessar 
relatórios de avaliação on-line e escolher seus parceiros de negócios com base em 

seu perfil com relação aos padrões trabalhistas. Uma empresa identificada como 

tendo sérios problemas sociais terá vários meses para remediar a situação e um 
relatório de acompanhamento publicado citando os nomes das empresas e 

indicando se cumpriram ou não as recomendações. De acordo com vários estudos, 

as normas laborais melhoraram nas fábricas de têxteis cambojanos durante a 
vigência do tratado, embora os problemas de conformidade permaneçam em 

várias áreas”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 

102-103. 
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escopo institucional do tratado. Inclusive, a instituição de incentivos615 

adicionais seria uma boa opção para países desenvolvimentistas além de 
atenuar as preocupações com o protecionismo disfarçado, como no caso 

das cláusulas trabalhistas baseadas em incentivos no âmbito do Sistema 
Generalizado de Preferências da UE que incentivou a ratificação de El 
Salvador das Convenções da OIT nº 87 e 98.616. As possibilidades para 

uma governança efetiva ao serviço dos padrões fundamentais do trabalho 
e como aplicar as normas internacionais do trabalho são diversas.617 

                                                         
615 “Em primeiro lugar, a OIT pode continuar a ter uma influência significativa, 

como evidentemente, no passado, fornecendo modelos legais e políticos e 
assistência técnica aos estados em pontos de transição política onde os governos 

estão buscando ativamente modelos de reforma legal, programática e 
administrativa. Em segundo lugar, também pode se concentrar na promoção dos 

padrões trabalhistas, como muitos padrões de segurança e saúde ocupacional, que 

proporcionam vantagens econômicas líquidas aos empregadores no curto prazo 
e, portanto, enfrentam apenas desastres menores de curto prazo para a 

implementação. Em terceiro lugar, as cláusulas e os tratados de trabalho 
relacionados com o comércio, regionais e bilaterais, podem também abrir 

importantes canais de influência indireta para a OIT. A OIT pode continuar a 

informar o conteúdo desses tratados, articulando um conjunto internacionalmente 
legítimo de normas, normas e normas legais de prioridade. [...]pode também 

fornecer assistência técnica para apoiar a implementação desses tratados”. 

BANKS, Kevin, op. cit., p. 141.  
616 “Em outubro de 2005, a UE concedeu temporariamente as preferências 

comerciais a El Salvador, entendendo que o país ratificaria as convenções da OIT 
nºs 87 e 98. Em setembro de 2006, poucas semanas antes do término do prazo da 

UE quando, aparentemente, as preferências comerciais seriam retiradas sem 

ratificação completa das convenções fundamentais da OIT, El Salvador ratificou 
as duas convenções [...]. O sistema conseguiu assegurar a ratificação integral das 

oito normas laborais fundamentais entre os países beneficiários, conforme 

exemplificado pelo caso de El Salvador”. ORBIE, Jan; TORTELL, Lisa. New 
GSP+ Beneficiaries: Tickling the Box or Truly Consistent with ILO Findings. 

Eur. Foreign Aff. Rev., 2009. pp. 673; 679. Disponível em: < 
https://biblio.ugent.be/publication/1092835/file/6745110>. Acesso em: 02 jan. 

2018. 
617 Outras recomendações: “Criando sinergias entre diferentes disposições 

trabalhistas aplicáveis ao mesmo país: a proliferação de acordos comerciais levou 

a situações em que o mesmo país é parceiro em diferentes acordos e, portanto, 

está sujeito a diferentes tipos de disposições trabalhistas. Por exemplo, o Peru tem 
acordos com o Canadá, a UE e os EUA. Isso levanta a questão de como as 

sinergias podem ser criadas para maximizar o impacto das diferentes disposições 
trabalhistas. Uma possibilidade é estabelecer um mecanismo de coordenação que 

permita a partilha de informações sobre atividades passadas e em curso nos 
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3.3.2 Envolvimento da sociedade civil: organizações não 

governamentais e sindicais 

 
A participação de sindicatos e organizações não governamentais 

tem tido maior envolvimento em relação às cláusulas trabalhistas, o que 

fortalece a legitimidade das prescrições legais O envolvimento desses 
atores, com a manifestação nas negociações comerciais em auxiliam na 
identificação dos problemas em matéria de padrões trabalhistas, bem 

como áreas importantes de cooperação. No acompanhamento da 
implementação das cláusulas trabalhistas, a participação dos sindicatos e 

demais organismos sociais auxiliam no processo, pois mantêm 
representantes locais com acesso a informações sobre conformidade 
praticadas normas. Também, não se pode deixar de suscitar que os 

incentivos do setor privado com base nas preferências dos consumidores 
e na pressão do comprador também são considerados.618 

                                                         
respectivos acordos. Por exemplo, os parceiros comerciais de um país com 

múltiplos acordos comerciais com disposições trabalhistas podem criar um fórum 

institucional para coordenar as atividades de cooperação trabalhista à luz das 
necessidades e interesses do país em questão. Embora, na prática, a consulta 

informal entre os países parceiros seja comum, a formalização de tais consultas 

poderia ajudar a reforçar as sinergias entre diferentes acordos. O custo de projetos 
caros também pode ser compartilhado por uma coalizão de países parceiros. Além 

disso, a coordenação poderia ser considerada para clusters de países da mesma 
região (por exemplo, Colômbia e Peru) para os quais as partes do acordo 

comercial interessadas (por exemplo, o Canadá, a UE e os EUA) poderiam 

desenvolver projetos de cooperação conjunta. Outra possibilidade seria 
aproveitar a multiplicidade de disposições trabalhistas, incluindo a proliferação 

de acordos Sul-Sul, promovendo a cooperação Sul-Sul. Por exemplo, um país em 

desenvolvimento com experiência em uma área de relevância para outro país em 
desenvolvimento (com o qual tenha um acordo comercial com disposições 

trabalhistas) poderia prestar assistência a esse país nesse campo. Se o país que se 
beneficiou da cooperação também realizou um acordo comercial com um país 

desenvolvido, este poderia, por sua vez, apoiar financeiramente essa atividade de 

cooperação Sul-Sul. Isso permitiria que os conhecimentos que já existem nos 
países em desenvolvimento sejam aproveitados e que também possam tornar os 

países mais inclinados a aceitar a cooperação”. ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 102-104. 

618 Ibid., p. 105-106. A dissertação de Oliveira e Silva, que fez uma interessante 
análise sobre a evolução do tratamento de padrões trabalhistas no âmbito do 

comércio internacional, conclui que “[...] não se pode olvidar a capacidade não  
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3.3.3 A (falta de) coesão entre cláusulas trabalhistas e instrumentos 

da OIT: perspectivas das cláusulas 

 
Os instrumentos da OIT estão inseridos em dois terços das 

disposições trabalhistas em acordos comerciais, sendo que a maioria faz 

referência são à Declaração da OIT 1998, enquanto que 15 por cento dos 
tratados com disposições trabalhistas se referem às convenções 
fundamentais da OIT619. Tais disposições trabalhistas que se referem às 

convenções da OIT, possuem implicações diferentes a quando se suscita 
tão somente a Declaração da OIT de 1998. No primeiro caso, as partes 

contam com os relatórios dos órgãos de supervisão da OIT, que fornecem 
orientação sobre a interpretação das normas trabalhistas. Em 
contrapartida, com a instituição da Declaração de 1998 como marco no 

tratado, as partes não estão, a priori, sujeitas à supervisão dos órgãos de 
fiscalização da OIT, “embora algumas orientações sobre a Declaração de 

                                                         
se  pode  olvidar  a  capacidade  de  todos  esses instrumentos em melhorar as 

condições a que são submetidos os trabalhadores de todo o mundo. Ainda que 

não se possa condicionar a garantia de padrões trabalhistas exclusivamente à 
vontade dos consumidores ou seja questionável a eficiência dos sistemas de 

monitoramento previstos em códigos de conduta e acordos de comércio, a 
conjugação de forças entre entes privados e Estados sinaliza um caminho em prol 

da promoção de direitos trabalhistas no comércio internacional. Por todo o 

exposto, pode-se concluir que, não obstante a obstrução da via multilateral, 
padrões trabalhistas fundamentais continuam sendo questão importante para o 

comércio internacional. Todavia, sua efetiva implementação passou a depender 

não mais de consenso entre os membros de uma organização internacional, mas 
da atividade conjunta de Estados, empresas e sociedade civil. Nesse sentido, 

deve-se buscar imprimir eficácia aos dispositivos sociais presentes nos acordos 
comerciais em vigor, promover ações internas voltadas para o fortalecimento da 

legislação trabalhista e de sua aplicação e direcionar as empresas para a 

implementação de iniciativas que, apesar de voluntárias, não variem ao sabor de 
seus interesses e possam ser monitoradas publicamente”. OLIVEIRA E SILVA, 

Eveline de Andrade, op. cit., p. 102. 
619 Alguns tratados recentemente negociados pela UE, por exemplo, o tratado 

comercial UE-República da Coreia vai além de simplesmente se referir à 

Declaração da OIT de 1998, também incluindo um compromisso das partes de 
ratificar as convenções fundamentais da OIT pendentes e considerar a ratificação 

das outras convenções da OIT ou implementar efetivamente as já ratificadas. 
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1998 possam ser extraídas dos comentários dos órgãos de fiscalização da 

OIT sobre as respectivas convenções fundamentais”.620 
Acerca disso o estudo da OIT supõe:  

A falta de clareza quanto ao alcance das 

disposições trabalhistas pode levar à incerteza 
jurídica. Além disso, os painéis que examinam uma 

disputa podem interpretar disposições trabalhistas 

que se referem isoladamente à Declaração de 1998, 
o que pode levar a uma interpretação fragmentada 

da Declaração, enfraquecendo sua autoridade 

normativa. O desafio é evitar uma interpretação 
descentralizada dos instrumentos da OIT por 

órgãos do acordo comercial que possam prejudicar 

a coerência normativa das normas da OIT.621  

O envolvimento da OIT nos mecanismos de solução de 

controvérsias sobre as cláusulas trabalhistas auxiliaria nessa questão, 
fornecendo informações sobre a aplicação dos instrumentos, aliás, os 

procedimentos instituídos nos tratados comerciais de solução de 
controvérsias permitem que o painel requeira informações sobre questões 
a órgãos externos. Além disso, a Declaração de 2008 da OIT outorga à 

OIT assistência na medida em qualquer membro solicite sua assistência 
com vistas a promover objetivos estratégicos no âmbito de tratados 
bilaterais ou multilaterais. Diante dessa combinação com o mandato 

constitucional da OIT, permite dizer que a OIT auxiliaria os países 
envolvidos no que se refere à instituição de cláusulas trabalhistas com 

coerência aos instrumentos da OIT.622 
Como se observa, quando as cláusulas trabalhistas são incluídas 

em tratados comerciais, bilaterais ou regionais, é comum que haja 

referência à OIT e à Declaração da OIT de 1998 e, em alguns casos, em 
menor, a outros instrumentos. Salienta-se que uma vez que um país 
ratifica uma convenção, deve apresentar relatórios regulares a cada dois 

anos sobre as medidas implementadas para a sua aplicação. Isso também 
se aplica às convenções básicas. Os acordos bilaterais se referem cada vez 
mais à OIT e aos seus instrumentos, tornando mais eficaz a procura de 

adesão aos direitos trabalhistas, ou seja, nesse caso ao direito 
internacional do trabalho. O papel regulatório desempenhado pela OIT 

                                                         
620 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2013, op. cit., p. 107-108. 
621 Ibid. 
622 Ibid. 
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acaba por ser fortalecido pelos avanços nas questões trabalhistas que 

começaram a ter lugar nas negociações comerciais.623 Como provoca 
Supiot, necessário regulamentar o mercado, as negociações comerciais, 

voltando-se para o terreno político e jurídico, colocando de lado a 
concorrência por si só, “a fim de restabelecer a ordem dos meios e dos 
fins entre as necessidades dos homens, assim com a organização 

econômica e financeira. [...] colocar a economia e a finança a serviço dos 
princípios da dignidade humana e da justiça social”. A subordinação aos 
propósitos sociais são uma característica desse contra-movimento 

transnacional que se utiliza de instrumentos de governança democrática 
para direcionar o mercado.624 

Nesse movimento crescente de países celebrando tratados 
comerciais de forma bilateral ou regional, objetivando potencializar, sim, 
o comércio, porém, por outro lado, afere-se pressão social, por parte da 

sociedade civil organizada, das organizações sindicais, como um ponto 
de tensão pela incrustação do mercado ao controle social, considerando a 
promoção e a proteção das normas trabalhistas uma dimensão subjacente 

à política comercial. Isso se reflete na estratégia da política comercial 
adotada pelos países de forma crescente. O aumento da referência às 

normas de direito internacional do trabalho nos tratados comerciais revela 
que as políticas comerciais e sociais são consideradas, mesmo que de 
forma desproporcional, como pilares interligados, eis que “a proteção de 

direitos fundamentais do trabalho não é a priori contrária ao 
desenvolvimento de saudáveis relações comerciais”.625 

Outro ponto de destaque é que diferentes países adotam 

abordagens específicas e apropriadas em relação às cláusulas trabalhistas. 

                                                         
623 E, como bem coloca Meireles, essa questão “não se trata de pretender rígida 

restrição à liberdade de mercado; porém o excesso de liberdade nas relações 

produtivas pode ensejar desequilíbrios e caras violações a direitos fundamentais. 
Trata-se, antes de reconhecer que a economia (aqui com enfoque no comércio) 

deve prestar-se ao desenvolvimento humano, não constituindo um fim em si 
mesmo. Não são os seres humanos que devem ser adaptados às necessidades do 

mercado, mas sim os mercados que devem se adaptar às necessidades humanas”. 

MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., p. 348. 
624 SUPIOT, Alain, op. cit., p. 86. 
625 “O comércio internacional deve, portanto, ser modulado por instrumentos 

jurídicos vocacionados à proteção do ser humano no que ele tem de mais 
essencial, a sua dignidade. Trata-se de realçar a importância do valor da pessoa 

humana como modelo hermenêutico para o enfrentamento de questões 
implicadas com o campo do trabalho”. MEIRELES, Gustavo Fernandes, op. cit., 

p. 348. 
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Por exemplo, os EUA focaram e continuam focando na efetiva aplicação 

dos direitos trabalhistas com requisitos de pré-ratificação e reformas nas 
leis, concomitante com atividades cooperativas e relatórios de 

monitoramento. Por outro lado, os tratados comerciais celebrados com 
UE o foco é promocional, sem a instituição de sanções, também levando 
em consideração uma série de instrumentos da OIT, como a Agenda do 

Trabalho Decente, as Convenções fundamentais e a Declaração da 
Globalização Equitativa, para promover o diálogo e estabelecer a 
condições estruturais. No caso do Canadá, a extensão progressiva dos 

direitos trabalhistas e a abordagem específica de cada país envolvido, em 
relação às atividades de cooperação, também refletem na tendência para 

encontrar formas de longo alcance relacionadas às práticas trabalhistas. 
No entanto, independentemente da abordagem das cláusulas trabalhistas, 
conclui-se que os objetivos dos países são compartilhados, melhorar as 

condições de trabalho e potencializar o comércio. Isso requer estratégias 
de implementação que envolvam todas as partes interessadas: governos, 
trabalhadores e empregadores.626 

A sociedade civil organizada também participa pressionando os 
governantes a incluir cláusulas e promovendo fóruns de solução de 

controvérsias. Também há um movimento de repúdio por parte de 
consumidores a produtos que são fruto de graves acusações de padrões 
laborais não respeitados. A concorrência internacional no comércio entre 

países depende de muitos fatores, mas cada vez mais deve contar com o 
cumprimento das normas trabalhistas. A inclusão de questões trabalhistas 
em alguns tratados bilaterais de livre comércio reforça essa noção. O 

estudo da OIT, intitulado Assessment of labour provisions in trade and 
investiment arrangements, conclui que a existência de cláusulas 
trabalhistas nos tratados comerciais não oferece obstáculos ao livre-

comércio e é eficaz na implementação de melhorias nas condições de 
trabalho, em especial quanto ao cerceamento à discriminação dos 

trabalhadores, proibição do trabalho forçado e infantil, bem como à 
liberdade sindical, inclusive promovendo alterações nas legislações 
trabalhistas dos países em desenvolvimento signatários com a ratificação 

das Convenções Fundamentais da OIT. Portanto, devido ao seu papel 
cada vez mais importante no comércio internacional, os direitos 

                                                         
626 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOCIAIS, 2016, op. cit., p. 57-58. 
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trabalhistas não são apenas uma questão de ética, mas um fator na 

competição econômica.627  
  

 

                                                         
627 GRANDI, Lazo Pablo. Trade agreements and their relation to labour 

standards: The current situation. Issue Paper: ICTSD EPAs and Regionalism 

Series. 2003. Disponível em: 
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/70319/1/735118523.pdf>. Acesso 

em: 01 jan. 2018. 
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CONCLUSÃO 

 

As normas de proteção do trabalho e os movimentos de 

desregulação do mercado possuem uma longa e complexa história. 
Movimentos de ajuste que decantam do esforço de controle da exploração 
da atividade humana marcaram os últimos séculos, sem os quais os ritmos 

violentos de mudanças do capitalismo concentrariam ainda mais a 
riqueza, na forma de instrumentalização da terra, do homem e do capital. 

Pela ótica de Polanyi, os ritmos de mudanças são forças mais 

aceleradas e contundentes que os necessários ajustes sociais das relações 
humanas, o que se constata historicamente é a formação de organismos 

internacionais, sobretudo na primeira metade do século XX, os quais 
impingem o pensamento de livre mercado como ideologia ligada à 
prosperidade e que à revelia de uma ideia de justiça integrativa, 

privilegiam alguns poucos sobre o trabalho – muitas vezes (desumano) – 
de muitos.  

Dentro desse cenário, construído sob tensões globais de natureza 

político-econômica, a OIT surge e se desenvolve no enclave de um 
período de desencantamento e medo, a lembrar duas guerras mundiais, 

intentando garantir um mínimo de gestão sobre a liberdade desenfreada 
de circular bens e capitais, com vistas a colocar a dignidade humana no 
centro das reflexões internacionais. 

Por outro lado, como vimos, sob a esteira de uma economia dita 
liberal, entretanto pouco concernida com o trabalhador e seu papel 
(fundante e central) na sociedade, a OMC reverbera os ecos da liberdade 

mediante a livre troca de bens, em reforço aos ritmos de mudanças que, 
nos séculos XIX e XX, produziram atrocidades no tratamento dos 
homens, incluindo mulheres e crianças. Portanto, a sintonia que se 

esperava existir no multilateralismo da OIT e da OMC frustrou-se em 
virtude da incompatibilidade ideológica que as constituía, não sendo 

necessário dizer que os indicadores de crescimento econômico, referidos 
à saúde social, prevaleceram sobre a ingerência na distribuição da riqueza. 

Os ritmos de ajustes se viram escoados para os controles jurídicos 

mais próximos da sociedade civil que clamava por justiça sobre as 
relações trabalhistas, as quais se viam aflitas e excluídas do campo de 
responsabilidade dos organismos multilaterais dominantes. Tais 

instrumentos de mediação social foram engendrados dentro dos tratados 
bilaterais e regionais, onde mecanismos da OIT ganharam expressão. 

A economia de mercado globalizada, conforme se depreende dos 
casos examinados, encontra-se na lacuna de espaços jurídicos que 
permitem, na ausência de normas, a construção de relações trabalhistas 
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sob o mote darwinista do mínimo custo de produção e, por corolário, da 

instrumentalização da força de trabalho. Apesar de tentar, como 
organização internacional ocupar o vácuo de legalidade, a OIT revelou-

se amiúde incipiente na conciliação de políticas sociais, não garantindo a 
segurança e a dignidade dos trabalhadores. 

Todavia, o movimento de ajuste frustrado no campo multilateral 

das organizações escoou para os tratados bilaterais e regionais comerciais, 
mais suscetíveis às pressões da sociedade civil, como sindicatos e 
organizações não governamentais, formalizando e executando as normas 

empreendidas pela OIT, com relevância desde as convenções 
fundamentais do trabalho, até as declarações que fazem frente à 

globalização, quais sejam, a Declaração de 1998 da OIT, além da Agenda 
do Trabalho Decente e a Declaração da Dimensão Social da Globalização, 
em sua relação com os destacados tratados comerciais.  

No primeiro capítulo, demonstrou-se que os movimentos sociais, 
sindicais e intelectuais do início do século XIX, com personagens 
importantes como Robert Owen, Charles Hindley e Daniel Le Grand, 

iniciaram uma tensão antitética, enquanto ritmo de ajustamento, que 
cerceava a franca expansão do mercado com a defesa do tecido social, o 

que engendrou a concepção de uma legislação internacional do trabalho. 
Após a Primeira Guerra Mundial, por meio da celebração do Tratado de 
Versalhes, a OIT foi concebida como institucionalização do movimento 

reativo ao sistema de mercado, pautada pela produção normativa com 
característica dialógica, porém sem obstar a promoção do comércio e 
essencialmente utilizada como meio ao trabalho digno, não como um fim 

em si mesmo.  
Diante da derrocada da OIC e da Carta de Havana, que dispunha 

de um capítulo dedicado ao trabalho e à cooperação com a OIT, e, 

hodiernamente, da inserção da cláusula social no seio da OMC, que restou 
sem o consenso mínimo necessário para a criação de um grupo de trabalho 

naquele organismo, fez-se necessário estabelecer estratégias para moldar 
o comércio internacional, com ferramentas jurídicas e políticas adequadas 
para subordinar a organização econômica ao princípio da justiça social 

estampada na Carta da Filadélfia, como sugere Supiot. Nessa seara, os 
problemas postos pela globalização econômica merecem ser enfrentados, 
ao invés de discutir se o comércio internacional e os direitos 

internacionais trabalhistas são questões distintas que não devam ser 
abordadas em conjunto. Nesse sentido, a OIT e seu arcabouço normativo, 

com convenções e recomendações, aderiu à práxis político-normativa, 
voltada à implementação dos padrões trabalhistas, em total contraponto 
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aos ritmos de mudança estabelecidos pela economia de mercado, como se 

aferiu no segundo capítulo.  
Nesse contexto, a proposição trazida no terceiro capítulo foi de que 

a negociação de tratados bilaterais e regionais de liberalização comercial 
mostram pontos de concordância com cláusulas que invocam os 
instrumentos da OIT, bem como a instituição de mecanismos de solução 

de conflitos. Em alguns casos, foram suscitados requisitos prévios em 
matéria laboral, de caráter regulatório. A OIT também se tornou um ator 
importante nesses tratados com avanços em graus de consenso, 

supervisão das normas trabalhistas e programas de cooperação. Isso 
revelou os esforços no sentido de evitar a autorregulação do mercado à 

revelia da tutela social. Nessas circunstâncias, os países signatários 
avaliam a importância do cumprimento das normas laborais, como um 
elemento importante para garantir a normal fluência do tratado. Apesar 

de ser um fenômeno recente, foi possível avaliar as consequências dos 
compromissos adotados ao abrigo desses tratados, como o impacto na 
legislação trabalhista dos países signatários e na sua aplicação prática.  

Por fim, no último capítulo abordou-se o aumento considerável de 
tratados bilaterais e regionais de comércio nos últimos vinte anos, 

ostentando a presença de cláusulas trabalhistas, com uma modesta 
tendência dos países em desenvolvimento em capitaneá-las, como a 
exemplo do Chile. Os tratados comerciais com cláusulas trabalhistas 

condicionais são comuns entre os EUA e o Canadá. Por outro lado, ficou 
proeminente o fato de que as cláusulas trabalhistas promocionais dispõem 
sobre questões trabalhistas sem consequências econômicas, baseadas 

num quadro de diálogo, cooperação e monitoramento, presentes 
especialmente nos tratados comerciais da União Europeia e do Chile. 
Discorreu-se, outrossim, acerca da tendência de os tratados vindouros 

aumentarem a instituição de cláusulas carregadas de conteúdos 
valorativos ao trabalho, no entanto, sem deixar de expor a crítica 

remanescente que se pautou acerca da eficácia dessas cláusulas e o seu 
real intento. 

Verificaram-se mudanças legislativas das normas trabalhistas 

nacionais nos casos em que existia condicionalidade pré-ratificação. O 
caso de Omã resultou no direito de se formar e de se juntar a sindicatos, 
bem como, até mesmo, na ratificação de convenções da OIT. Outros 

êxitos apontados, são os casos de Bahrein e Marrocos, distintos pela 
adoção de proteção contra a discriminação sindical. Em outros casos, as 

cláusulas instituíram um quadro de execução das normas trabalhistas, 
como a exemplo do Peru onde a autoridade dos inspetores do trabalho foi 
ampliada para punir o uso fraudulento de contratos temporários e 
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subcontratação, bem como a redução dos requisitos legais para o direito 

de greve. No Panamá, por sua vez, as alterações legislativas foram 
adotadas em prol da liberdade de associação. A conclusão dos tratados 

comerciais ainda desencadeou atividades conjuntas de inspeção, 
atividades de estratégia e diálogo no campo da segurança e saúde 
ocupacional, como no caso do Mercosul, da Comunidade Andina e da 

Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e a 
Comunidade de Desenvolvimento Africano. No caso do CAFTA-DR, 
resultou em uma série de projetos de cooperação para o desenvolvimento 

da capacidade das instituições nacionais para aumentar a conscientização 
sobre os direitos dos trabalhadores.  

As cláusulas, como medidas de proteção do tecido social e ritmos 
de ajuste, fazem referência aos instrumentos da OIT, dispondo de 
compromissos juridicamente vinculativos em relação aos instrumentos 

internacionalmente reconhecidos. Aferiu-se, portanto, uma demanda dos 
países signatários pela assistência da OIT para cumprir compromissos em 
relação às normas internacionais do trabalho, além de monitoramento, 

resolução de conflitos e políticas de implementação, tudo impulsionado 
por essas cláusulas. Com essa tendência de vincular o comércio e o 

trabalho, entendeu-se necessário um aumento da assistência da OIT. Nada 
obstante a participação da OIT e de seus instrumentos, verificou-se que 
nos tratados comerciais foram instituídos órgãos consultivos, incluindo 

sindicatos e organizações de empregadores, bem como outras ONGs, as 
quais passaram a participar da implementação das disposições.  

E, por fim, a sociedade civil organizada tem interagido, mesmo 

com dificuldade e de forma embrionária, nas negociações internacionais, 
no desenvolvimento e na implementação das normas trabalhistas 
dispostas nos tratados, rumo, assim, ao horizonte de relações sociais, em 

que o direito, concernido com condições mais dignas de convivência e na 
vasta tradição da busca da justiça social da OIT – usando a figura de 

linguagem trazida no filme Metropolis, de Fritz Lang 628 – mediará com 
o coração a relação entre os impulsos criativos do cérebro e as mãos que 
executam e dão termo ao progresso.  

 

  

                                                         
628 METRÓPOLIS. Direção: Friedrich Anton Christian Lang. Roteiro: Thea von 

Harbou. Elenco: Alfred Abel; Gustav Fröhlich; Brigitte Helm; Rudolf Klein-

Rogge. Alemanha: UFA, 1927. 1 filme (153 min). 
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