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RESUMO 

RODRIGUES, Rodrigo de Souza Rodrigues. O trabalhador migrante indocumentado como 

sujeito de direitos na atividade desenvolvida na Organização Internacional do Trabalho e a 

cooperação para o desenvolvimento como atividade de promoção de sua dignidade e de 

sua família. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O presente estudo tem como objetivo a analisar o impacto da jurisprudência firmada sobre 

o trabalhador migrante indocumentado na Organização Internacional do Trabalho. No 

primeiro capítulo, inicialmente, a pesquisa voltou-se para a atribuição da Organização 

Internacional do Trabalho, desde sua fundação, para a organização da migração pelo 

mundo. Também neste capítulo, demonstrou-se que somente a partir década de 80, a 

Organização Internacional Trabalho começou a decidir sobre os direitos relacionados ao 

trabalhador migrante indocumentado como resultado da aprovação da Convenção nº 143, 

assim como pelas crises econômicas que surgiram nas últimas quatro décadas. No segundo 

capítulo, o estudo descreve a estrutura normativa da Organização Internacional do 

Trabalho e a evolução históricas dos instrumentos normativos aplicados ao trabalhador 

migrante indocumentado. Sobre esse aspecto, as normas internacionais do trabalho foram 

divididas entre aquelas que possuem aplicação específica para o trabalhador migrante 

indocumentado e aquelas que são aplicadas a todos os trabalhadores, independente do seu 

status migratório. No terceiro capítulo, o trabalho tentou descrever a atividade de 

cooperação para o desenvolvimento, primeiro como instrumento político e depois como 

instrumento de emancipação e desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Direito Internacional do Trabalho. Organização 

Internacional do Trabalho. Convenção Internacionais do Trabalho. Recomendações 

Internacionais do Trabalho. Migração. Direitos Humanos. Cooperação Técnica. 

 



 

ABSTRACT 

RODRIGUES, Rodrigo de Souza Rodrigues. The undocumented migrant worker as a 

subject of rights in the activity developed in the International Labor Organization and 

development cooperation as an activity to promote his/her and his/her family dignity. 

Dissertation (Master’s degree) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

The purpose of this present study is to analyze the impact of the established jurisprudence 

on undocumented migrant workers in the International Labor Organization. In the first 

chapter, initially, the research turned to the attribution of the International Labor 

Organization, since its foundation, to the organization of migration around the world. Also 

in this chapter, it has been shown that it was only from the 80s, that the International Labor 

Organization began to decide on the rights related to undocumented migrant workers as a 

result of the adoption of Convention Number. 143, as well as the economic crises that 

emerged in the last four decades. In the second chapter, the study describes the normative 

structure of the International Labor Organization and the historical evolution of the 

normative instruments applied to the undocumented migrant worker. Sobre esse aspecto, as 

normas internacionais do trabalho foram divididas entre aquelas que possuem aplicação 

específica para o trabalhador migrante indocumentado e aquelas que são aplicadas a todos 

os trabalhadores, independente do seu status migratório. In the third chapter, the paper 

attempted to describe the activity of development cooperation, first as a political 

instrument and then as an instrument of emancipation and development of the least 

developed countries. 

 

Keywords: Labor Law. International Labor Law. International Labor Organization. 

International Labor Agreement. International Labor Recommendations. Migration. Human 

Rights. Technical cooperation. 
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INTRODUÇÃO 

O MIGRANTE IRREGULAR COMO SUJEITO DE DIREITOS 

A imagem do pequeno Alan Kurdi
1
, com apenas três anos, sendo observado por 

um policial turco, chocou o mundo e desenhou em tristes linhas aos desavisados sobre a 

indigna vida dos migrantes ao redor do mundo. No caso da população síria, removidas por 

conflitos armados, independente da impertinência técnica a respeito do conceito de 

refugiados ou migrantes, acendeu o debate sobre as aflições daqueles que buscam por 

melhores condições de vida permanecem idênticos. 

O fenômeno social da migração, como é de notório reconhecimento, não é 

recente, vislumbrando-se ao longo dos séculos nos movimentos migracionais as mesmas 

causas e os mesmos desejos por parte daqueles que decidem optar por uma nova 

oportunidade em outros novos lugares. Os fatores econômicos, sociais, políticos e 

ambientais sempre motivaram os seres humanos a buscarem novos lugares e 

oportunidades, como as provações que se submetem àqueles que optam pela mudança 

como estratégia ou necessidade. O único componente inédito que talvez se possa 

acrescentar a esta dinâmica nos dias atuais, seriam as mudanças climáticas provenientes da 

ação homem na natureza, acarretando mais um problema na identificação da causa do que 

com os objetivos finais alcançados com a migração. 

A partir da difícil decisão de partir de sua cidade até alcançar o destino escolhido 

ou mesmo depois de ter se estabelecido, o migrante é sujeito sem direitos, sem vínculo 

estatal, sem nome e sem a consciência ética coletiva. Sua decisão passa quase que 

necessariamente pela contratação de intermediários que promovem a entrada nos países 

desejados pelos migrantes, não sendo raro em muitos casos, serem transformados em 

mercadorias e vendidos como escravos para países que ainda aceitam essa prática, para 

prestação de serviços forçados, degradantes ou, no caso das mulheres, para prestação de 

serviços sexuais baseados na servidão voluntária. 

O segundo problema enfrentado pelo migrante encontra-se na política estatal 

repressiva nas fronteiras. Com o aumento do fluxo migratório após as inúmeras crises 

humanitárias ou econômicas no mundo, proporcionalmente, os países aumentaram 

consideravelmente seus investimentos em segurança das fronteiras, bem como o número de 

                                            
1
 BBC, 2015. 
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acordos bilaterais ou multilaterais com outros países para troca de informações e de 

fortalecimento da repressão nas fronteiras ainda nos países de origem.  

Esses sortilégios sofridos pelo migrante, não é também motivo de reconhecimento 

da população do país receptor. Os chamados endogrupos (sociedade local), comumente, 

não reconhecem nos exogrupos (migrantes) qualquer possibilidade de melhoria das 

condições da sociedade, ao contrário, acreditam que com a vinda dos novos habitantes, 

também chega a violência e o aumento dos gastos públicos com educação e saúde.
2
 

Despiciendo salientar que a condição de entrada do migrante o torna um 

clandestino sem as garantias concedidas ao cidadão, faltando-lhe o reconhecimento estatal 

de sua existência, sendo, portanto, considerado um migrante indocumentado. Esse limbo 

existencial joga-o no grupo daqueles considerados vulneráveis e, por conseguinte, sujeito 

as mais variadas formas de abuso, retirando-lhe o direito de se insurgir contra seus 

empregadores pela equiparação salarial com outros trabalhadores regulares ou contra o 

preconceito social diário impingido pela sociedade. 

E mesmo diante de tantas incongruências e critérios que fomentam uma mácula 

direta aos direitos humanos dos migrantes, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

não reconhece, no âmbito de sua estrutura tripartite, os direitos dos migrantes irregulares. 

O entendimento que ainda prevalece em suas decisões é pela diferenciação entre os 

migrantes regulares e irregulares, fomentando assim, uma discrepância no âmbito 

normativo quando comparado com os outros organismos e seus respectivos tratados 

internacionais. 

Assim, o migrante indocumentado sob a ótica dos direitos humanos é o tema do 

presente trabalho, sendo seus direitos mínimos desrespeitados pelo Estado, em sua acepção 

originária, sendo desrespeitados pelos particulares, consoante a doutrina da eficácia dos 

direitos humanos em sua aplicação horizontal, bem em sua órbita internacional, em 

especial, no âmbito da OIT. 

A LIBERDADE COMO PROTEÇÃO EM FACE DO ESTADO  

O homem deve ser considerado um fim em si mesmo e a parcela de sua liberdade 

dada ao Estado para a promoção do pacto social, cujo objetivo seria evitar o conflito para 

que, assim, a sociedade viva em harmonia e ajuda mútua, não pode servir como motivo 

para abusos. Diz o Spinoza que o pacto social, nasce como meio e não como fim e, 

                                            
2
 MICHENER; DELAMATER; MYERS, 2015. 
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portanto, a transferência de direitos do homem para o Estado, tal como a liberdade, é 

irrenunciável porque “renunciando a eles, o homem renuncia a ser homem” e “o fim do 

Estado não é a tirania, mas sim a liberdade”.
3
 

O homem, portanto, enquanto ser universal, dotado de vontades e de 

racionalidade, deve ser considerado o destinatário final das realizações estatais, e não ser 

utilizado como um meio para atingir um propósito a ser utilizado de acordo com a 

conveniência histórica e econômica. O valor absoluto das pessoas, são dotados de um valor 

extrínseco e de dignidade e a base de sua dignidade está concentrada na autonomia e, por 

conseguinte, em sua liberdade.
4
 Ao Estado, portanto, cabe proteger e, ao mesmo tempo, 

estimular a liberdade e não pregar a sua limitação em benefício próprio. 

Amartya Sen, diante da sua formação econômica, dá um sentido mais pragmático 

para o conceito de liberdade. Eventuais violações à liberdade poderão nutrir um aspecto de 

oportunidade e um aspecto de processo. Na oportunidade, o homem está livre para buscar 

seus objetivos e tudo o que ele valoriza e, contando com a destreza inerente ao ser, poderá 

decidir sobre o que melhor lhe apraz, não importando o processo pelo qual se alcançou 

esse objetivo. Já o aspecto de processo está ligado aos fatores externos que podem 

influenciar no processo de escolha, ou seja, a “certeza de que não estamos sendo forçados a 

algo por causa de restrições impostas por outros”.
5
 

O conceito do aspecto da oportunidade e do aspecto de processo, quando aplicado 

ao caso do trabalhador migrante indocumentado, as situações ainda se tornam mais 

complexas, pois diante da total ausência de proteção e omissão estatal, não se vislumbra 

qualquer materialidade que possa incorrer o migrante nestes dois aspectos inerentes à 

liberdade.  

A LIBERDADE COMO PROTEÇÃO EM FACE DOS PARTICULARES 

Assim, a liberdade compreendida como direito universal e natural do homem em 

face dos abusos do Estado, encontra-se de fácil assimilação haja vista que a concepção 

deste direito significava e, em certa medida ainda significa, a “proteção contra à tirania dos 

governantes despóticos”.
6
 

                                            
3 REALE; ANTISERI, 2005, p. 30.P. 
4 PIOVESAN, P.2005, p. 526. 
5 SEN, 2011, p. 261.P. 
6 MILL, 2011, P.p. 27.  
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Mas a questão, após a confluência de direitos despertos a partir do séc. XVIII com 

as revoluções americana e francesa, sobrelevando o interesse da sociedade em limitar o 

poder político, surgiu a necessidade de também produzir uma limitação do poder da 

sociedade em limitar o poder sobre si mesmo. E, depois de constituído os governos 

populares, a necessidade de limitar o poder da maioria sobre a minoria.
7
 

Esse novo problema, nascido da emancipação da autonomia do indivíduo diante 

dos grupos historicamente repressores,
8
 fomentou a criação do liberalismo, transformando 

a ingerência estatal em exceção, fazendo do homem o protagonista da sociedade e, 

principalmente, como agente da ordem econômica.  

Esse poder, antes libertador, confluiu para um abuso exercido por um particular 

sobre outro particular, ou pior, o abuso do poder econômico sobre a sociedade de um modo 

em geral, onde as empresas detinham o poder/direito de impor severas restrições ao 

eventual contratante, amparadas pelo princípio da autonomia privada. 

Com a mudança de paradigma político e econômico, com um Estado omisso e no 

poder comissivo econômico, a sociedade arrefeceu-se e caiu quase que combalida com 

duas guerras mundiais, desaguando no fim trágico do holocausto, com a morte de mais de 

6 milhões de judeus pelos alemães.  

Da vigência de uma quase anomia internacional com o desfecho da segunda 

guerra mundial, nasce a Organização da Nações Unidas com o propósito de reestruturação 

das relações internacionais e da positivação internacional dos direitos humanos. Mesmo 

com os horrores da Segunda Guerra Mundial, a nova organização mundial teve que ceder a 

alguns limitadores, baseados no princípio da coexistência. Ainda assim, os avanços foram 

notáveis, redundando na Declaração Universal de 1948, em resposta a própria crise do 

positivismo, que ainda que fundante no princípio da legalidade, países como Alemanha e 

Itália, com fundamento na própria norma, fomentaram a barbárie.
9
 

Sob esse aspecto, com a positivação internacional dos direitos humanos pelos 

Estados e sua consequente constitucionalização, coube aos particulares discutirem suas 

responsabilidades de sua tirania nas relações privadas. 

A POSITIVAÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E O 

SISTEMA DE PROTEÇÃO 

                                            
7 MILL, 2011, p. 28. 
8 COMPARATO, 2010, p. 65. 
9 PIOVESAN, 2005, p. 519. 
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Em face das inúmeras constatações de que os direitos humanos foram ao longo 

dos séculos vítima de contumaz desrespeito pelo poder político, passando do foro de 

responsabilidade doméstica estatal à uma compreensão de uma necessidade da positivação 

dos direitos humanos no nível internacional. 

Esse processo de internacionalização dos direitos humanos permitiu a criação de 

um sistema internacional de proteção baseado na consciência ética contemporânea. 
10

 Essa 

caracteriza está presente nas inúmeras organizações internacionais constituídas, bem como 

pelos inúmeros tratados assinados pertinentes aos direitos humanos.
11

 

 Assim, a característica inerente à rede de proteção dos direitos humanos após a 

Declaração Universal de 1948 cresceu exponencialmente, concretizando-se atualmente, em 

sua regionalização, com a criação de redes de proteção nos continentes, muitas delas 

concebidas com características da Hard Law.  

Por outro lado, a efetivação dos direitos humanos se não ocorre sob o plano 

internacional, ocorre sob a positivação dos direitos fundamentais pela constitucionalização 

interna de cada Estado. Fabio Konder Comparato, citando Jorge Bacelar Gouveia, fez a 

distinção entre direitos humanos e fundamentais, “onde estes últimos reconhecidos como 

tais pelas autoridades às quais se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior 

dos Estados quanto no plano internacional; são os direitos humanos positivados nas 

Constituições, nas leis, nos tratados internacionais. Segundo outra terminologia, fala-se em 

direitos fundamentais típicos e atípicos, sendo estes os direitos humanos ainda não 

declarados em textos normativos.”.
12

  

Assim, o processo de internacionalização dos direitos humanos e sua positivação 

no seio interno de cada Estado cria uma rede para uma efetiva proteção dos mais básicos 

direitos do homem em face do abuso dos próprios Estados. 

O CONCEITO DE MIGRANTE E A REDE PROTEÇÃO 

INTERNACIONAL 

O Ministério da Justiça conceituou o migrante como sendo 

                                            
10 PIOVESAN, 2005, p. 517. 
11 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com 147 Estados-partes; o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais contava com 145 Estados-partes; a Convenção sobre a 

Eliminação da Discriminação Racial contava com 157 Estados-partes; a Convenção sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher contava com 168 Estados-partes e a Convenção sobre os Direitos da Criança 

apresentava a mais ampla adesão, com 191 Estados-partes (UNDP, 2001 apud PIOVESAN, 2005) 
12 COMPARATO, 2010, p. 71-72. 
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[…] essencialmente uma pessoa que não nasceu onde vive. A condição 

de migrante refere-se ao deslocamento feito por esta pessoa de um lugar 

de residência para outro, o que distingue um migrante de um turista ou 

um viajante de negócios. O termo migrante se aplica a pessoas e aos seus 

familiares, que vão para outro país ou região com vistas a melhorar suas 

condições sociais e materiais, suas perspectivas e as de seus familiares. 

Um migrante pode ser ainda uma pessoa que, tendo migrado 

anteriormente a um país ou uma região onde não nasceu, regressa ao 

Estado de Origem. Esta pessoa é nomeada um migrante de retorno.
13

 

No plano internacional, a rede de proteção do migrante está alicerçada pelos 

Pactos Internacional de Direitos Civis e Políticos; a Convenção Internacional Sobre a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migratórios e de seus Familiares; Carta 

das Nações Unidas; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; 

Convenio Europeu para a proteção dos Direitos Humanos e da Liberdades Fundamentais, 

Carta Social Europeia, Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos “Carta de Banjul” 

e Carta Árabe de Direitos Humanos.  

No plano regional, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Internacional 

de Direitos Humanos são os exemplos mais presentes na proteção dos direitos dos 

migrantes. 

Contundo, a OIT (Organização Internacional do Trabalho), ainda que seja uma 

organização vinculada à ONU, possui entendimento distinto a respeito dos direitos dos 

migrantes, em especial, dos trabalhadores migrantes indocumentados. Sua posição destoa 

do entendimento contido na Convenção Internacional Sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migratórios e de seus Familiares, onde o artigo 1 não faz qualquer 

distinção entre os migrantes, o que inclui “a preparação da migração, a partida, o trânsito e 

a duração total da estada, a atividade remunerada no Estado de emprego, bem como o 

regresso ao Estado de origem ou ao Estado de residência habitual.”. 

Essa dicotomia entre organismos da mesma estrutura internacional é a parcela que 

causa estranheza, na medida em que os trabalhadores são um dos principais atores na luta 

pela inclusão dos direitos sociais no rol dos direitos humanos. 

A TERMINOLOGIA UTILIZADA PARA O MIGRANTE: 

IRREGULAR, INDOCUMENTADO, ILEGAL OU PÁRIA (ALIEN) 

                                            
13 TERESI; HEALY, 2012, p. 17P. 
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No capítulo sobre a abordagem das capacidades, Amartya Sen afirma que “em 

particular qualquer teoria da justiça, tem de escolher um foco informacional, ou seja, tem 

de decidir em quais características do mundo deve se concentrar para julgar uma sociedade 

e avaliar a justiça e a injustiça.”
14

 O foco informacional proposto pelo pensador indiano 

para julgar e comparar vantagens individuais globais, conjugada com senso de 

oportunidade do indivíduo. 

A questão da adjetivação do migrante, seja por qualquer adereço alocado após o 

substantivo, ao contrário de uma simples questão semântica, tem papel preponderante no 

exercício da justiça e de sua inserção na sociedade. Nomear um sujeito por sua situação, in 

casu, estereotipada, pode causar danos irreversíveis a uma comunidade já extremamente 

fragilizada e pouco capaz de enfrentar as inúmeras adversidades que encontrarão no país 

anfitrião. 

Em estudo realizado por Mila Paspalanova em artigo sobre a utilização dos 

termos “irregular”, “indocumentado”, “ilegal” e “pária”, a autora chegou à conclusão de 

que nos artigos do The New York Times, desde 1981, o termo “migrante indocumentado” 

foi citado 168 vezes, “migrante ilegal” 896 vezes e “pária ilegal” 5635 vezes 

(PASPALANOVA, 2008, p. 80). 
15

 

Na visão da autora, os termos “ilegal”
16

 ou “pária” são imprecisos, possuem 

conotação social e politicamente negativas e servem para manipular a opinião pública 

chamando as de “persuasive definitions” (Apud Acta Charles Stevenson (1969:33), onde o 

significado emotivo das palavras tem o poder de substituir o significado descritivo tal 

como equiparar os direitos humanos com questões criminais. 
17

  

Por outro lado, entre as duas definições mais aceitas pela literatura especializada, 

irregular ou indocumentado, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) optou pela 

utilização da condição do “migrante irregular”. Para a OIT a utilização do termo ilegal 

                                            
14 SEN, P.2011, p. 231. 
15 PASPALONOVA, 2008, p. P.80. 
16

 Tatiana Chang Waldman, em sua magnífica tese de doutorado, fez um estudo aprofundado sobre o uso das 

terminologias e as interpretações existentes para cada termo utilizado para qualificar o trabalhador migrante. 

Como exemplo, cito a preocupação da autora na utilização dos termos “ilegal” e “clandestino”: “Em tempos 

de ascensão das legislações migratórias seletivas e discriminatórias e de discursos xenofóbicos, de 

interpretações cada vez mais restritivas do direito do solicitante de refúgio a ter seu estatuto reconhecido, da 

utilização por parte de muitos Estados de centros de detenção para migrantes e solicitantes de refúgio, da 

restrição no acesso a serviços básicos, das deportações em massa e da construção de novos muros fronteiriços 

torna-se onerosa a utilização de termos como “clandestino” e “ilegal”, sob o risco de criminalizar os 

migrantes e justificar a negativa de direitos que lhes são inerentes a sua condição humana. A bandeira dos 

movimentos sociais é justa, afinal, nenhum ser humano é ilegal e, mais, nenhum ser humano é clandestino. ” 

NEM CLANDESTINOS, NEM ILEGAIS: Construindo contornos para uma definição da condição 

migratória não documentada no Brasil (WALDMAN, 2016, p. 41). 
17 PASPALONOVA, 2008, p. 82. 
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contém e transmite uma conotação criminal. Com relação ao termo “indocumentado”, 

entenderam ser incompleto a vista a possibilidade de confusão com aquele que entra no 

país legalmente, com o visto de turista e, posteriormente, opta em trabalhar, ainda que 

ilegalmente.
18

 

O autor do presente estudo, permissa venia, discorda do entendimento da OIT, 

consoante o entendimento de que uma interpretação negativa promove atos 

discriminatórios e promove a xenofobia como instrumento dissuasório da integração do 

trabalhador migrante na sociedade do Estado de Emprego e o emprego de uma 

interpretação jurídica não pode causar danos ou fomentar um infundado conceito a uma 

parcela da sociedade que, como as demais, é possuidora de direitos e garantias mínimas. 

Portanto, termo “indocumentado”, apesar da imprecisão conceitual, oferece ao 

migrante um status transitório de permanência, suavizando o contexto sobre o prisma de 

um problema tão somente administrativo e, retirando as propriedades criminais que a 

permanência irregular poderia acarretar ao migrante.
19

 

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E QUESTÃO 

DO TRABALHO DO MIGRANTE INDOCUMENTADO 

O trabalho do migrante sempre esteve em evidência na OIT. Desde do início de 

seus trabalhos, em 1919, os documentos produzidos pela Conferência, pelo Conselho de 

Administração e pela Repartição Internacional do Trabalho
20

 fazem menções expressas ao 

                                            
18 “People who enter or work in countries without legal authorization have been labelled illegal, clandestine, 

undocumented or irregular. “Illegal migrants” were once a residual category, but illegal has a normative 

connotation and conveys the idea of criminality. Thus, the 1994 International Conference on Population and 

Development recommended the term “undocumented”; but this is incomplete, since it does not cover 

migrants who enter the host country legally with tourist documents but later violate their conditions of entry 

by taking a job. Furthermore, migrants moved by traffickers over borders may have false documents; this 

prompted an International Symposium on Migration in Bangkok in April 1999 to recommend the term 

“irregular”. Irregularities in migration can arise at various points – departure, transit, entry and return – 

and they maybe committed against the migrant or by the migrant” (OIT, 2004). 
19

 Tatiana Chang Waldman leciona sobre a utilização do termo “indocumentado” como sendo o mais 

apropriado: “Esta é a razão da preferência pelo uso, na redação do presente trabalho, das designações 

“migração/migrante/condição migratória não documentada(o)” (que tem como sinônimo na língua 

portuguesa “migração/migrante/condição migratória indocumentada(o)”). Entende-se que tais termos 

destacam o ponto central que é a questão de não possuir os documentos e as formalidades exigidas para sair 

do país de origem ou de residência, ingressar, trabalhar e permanecer no país de destino. Seu uso pode, ao 

mesmo tempo, ajudar a esclarecer e fortalecer a compreensão de que a ausência de documentos e 

formalidades não tem o poder de extrair de uma pessoa a sua condição humana e a titularidade de direitos 

humanos fundamentais que garantam uma existência digna. ” (WALDMAN; FREITAS JÚNIOR, 2016, p. 

42-43). 
20

 Adoto o nome Repartição Internacional do Trabalho em contraposição ao Bereau Internacional do 

Trabalho, considerando o texto disponibilizado pela OIT Brasil, com a tradução de Arnaldo Lopes Süssekind 

(OIT, 1946). 
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trabalho do migrante, ressaltando as particularidades inerentes ao processo de emprego, 

aos direitos mínimos destacados em seu favor e de sua família, os perigos que estão 

expostos interna e externamente etc. 

Por isso, já à época da aprovação de sua Constituição, a OIT obrigava os Estados 

membros, a facilitar a transferência e garantir direitos dos trabalhadores migrantes e, nada 

mais natural que os Estados de Emprego e os Estados de Origem procurassem proteger 

seus nacionais pela via de uma normatização internacional. A contextualização histórica 

ajuda a entender melhor o fenômeno: 

Vale salientar que no século XVII os movimentos migratórios não eram 

considerados naturais como os que ocorreriam no século seguinte. Em 

razão do surto demográfico sentido na Europa a partir de 1870, milhares 

de pessoas e de maneira pouco controlada por seus respectivos governos, 

se deslocaram de seus países para territórios considerados escassamente 

povoados e desenvolvidos sob o ponto da infraestrutura urbana e rural, na 

tentativa de obtenção de melhores condições de vida e trabalho.  

Desta forma, já a partir do século XIX, quando a imigração passou a ser 

considerada de importância relevada, a ponto de ser fomentada ou 

dificultada por iniciativas públicas regulamentadoras, o conceito de 

estrangeiro começou a tornar-se juridicamente mais simples. Em quase 

todo o mundo “[...] o passaporte, a polícia de fronteiras e a aduana 

obedecem a regras análogas, se não semelhantes. O estrangeiro é definido 

simplesmente pelo não cidadão.
21

 

Hodiernamente, comporta outra a análise sobre a opinião da OIT sobre o trabalho 

do migrante. Os tempos mudaram, os ciclos econômicos são outros e, apesar da exigência 

constitucional da organização aos Estados Membros para facilitar e garantir uma proteção 

social aos trabalhadores migrantes, a partir do final da década de 70, tomou corpo uma 

interpretação conservadora das normas da OIT, em especial, sobre a Convenção nº 143: a 

diferenciação entre trabalhador migrante documentado daquele que se encontra em 

situação indocumentada. 

No ano de 1995, conforme dados obtidos em publicação oficial da OIT
22

, há mais 

de 90 milhões de trabalhadores migrantes no mundo. Atualmente, conforme dados obtidos 

no sítio da OIT, atualmente o número de trabalhadores na condição de migrantes ao redor 

do mundo, encontra-se em 174 milhões. 

O fluxo migratório aumentou consideravelmente nos últimos anos e suas 

consequências para o Estado de Emprego, sem as devidas cautelas em matéria de políticas 

                                            
21 ÁVILA, P.2011, p. 31. 
22 OITP., 1999, p. 3.  
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públicas eficazes
23

 e mão de obra específica para tratar da questão, poderão, em curto 

prazo, trazer mais prejuízos do que benefícios. 

Não é demasiado lembrar que além do estigma pertinente à situação do 

trabalhador migrante indocumentado no Estado de Emprego, também o transforma alvo 

fácil do contrabando e do tráfico de pessoas
24

 diante da condição de fragilidade e 

vulnerabilidade a qual está inserido, sendo o desconhecido sua única oportunidade de 

alcançar seus objetivos imediatos.
25

 

Os Estudos Gerais decorrentes da obrigação contida no art. 19 da Constituição, 

exprimem a preocupação e o tensionamento existente sobre o tema no âmbito da OIT. O 

exemplo pode ser constatado no Estudo de 1980, onde o trabalhador migrante 

indocumentado foi retratado desrespeitosamente, como sendo o responsável pelo 

                                            
23 A Guatemala possui problemas sérios a respeito do tráfico de menores para exploração sexual em seu 

território e a OIT faz menção que somente pela adoção de políticas públicas efetivas e a colaboração com os 

países vizinhos, a questão poderá ser contornada. “Article 8. International cooperation. Trafficking of 

children for commercial sexual exploitation. In its previous comments, the Committee noted that, in the 

context of the implementation of the public policy and National Plan of Action for Childhood (2004–15), the 

Government planned to adopt measures in collaboration with neighbouring countries with a view to bringing 

an end to the sale and trafficking of girls, boys and young persons for the purposes of sexual exploitation. It 

noted that a National Protocol for the repatriation of boys, girls and young persons who are victims of 

trafficking was adopted in 2007, as well as a document on regional initiatives for the special protection of 

returning boys, girls and young persons who have been victims of trafficking, the purpose of which is to 

promote cooperation between member countries of the Regional Conference on Migration. However, it 

observed that the CRC, in its concluding observations of July 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragraph 

29), while recognizing the conclusion of memorandums of understanding with neighbouring countries of 

Guatemala, expressed concern at the fact that undocumented foreign children, including victims of 

trafficking, are subject to deportation and must leave the country within 72 hours.” (OIT, 2012). 
24 OITP., 1999, p. 9. 
25 Não sendo esse um fenômeno recente, já no século XIX no Brasil, o caso Ibicaba citado por Alberto Passos 

Guimarães (1968 apud DAVATZ, 1941, p. 72) ficou marcado como exemplo que pode gerar a ausência de 

proteção ao migrante. Abaixo a narrativa a respeito dos abusos cometidos pelos proprietários de terras que se 

utilizavam do trabalho do migrante para substituir o trabalho escravo naquele período: 

“Quando tudo parecia correr tranquilamente para os entusiastas da “parceria”, eis que surgem, no próprio 

paraíso de Vergueiro, graves comoções que terão papel decisivo nos destinos de sua engenhosa organização. 

Desesperados com a situação a que se lhes havia submetido, em desrespeito a letra dos seus já opressivos 

contratos, os colonos suíços de Ibicaba decidem-se a pôr cobro àquela desalmada espoliação. 

As desilusões começavam logo à chegada ao Brasil, onde muitos deles eram encaminhados a outros lugares e 

viam que tinham sido “vendidos” pela Companhia Vergueiro a diversos fazendeiros. “Os colonos que 

emigram – narra Davatz– recebendo dinheiro adiantado, tornam-se propriedade de Vergueiro e Cia. E em 

virtude do espírito da ganância, para não dizer mais, que anima numerosos senhores de escravos, e também 

da ausência de direitos em que costumam viver esses colonos a província de São Paulo, só lhes resta 

conformarem-se com a ideia de que são tratados como simples mercadorias, ou como escravos. 

A Casa Vergueiro exagerava os métodos extorsivos: ganhava na conversão do franco a taxas muito mais 

elevadas do que as vigentes; ganhava na venda de péssimos gêneros a preços duplicados; cobrava alugueis 

pelas casas dos colonos, apesar de lhes haver assegurado, pelo contrato, moradia gratuita por quatro anos; na 

pesagem dos gêneros que fornecia, faltava uma libra-peso em cada 16; e na prestação de contas das colheitas, 

descontava maiores despesas do que realmente fazia. Com isso, as dívidas médias de cada colono se 

elevaram de 66$184, no ano de 1853, a 543$243, no ano de 1856, como demonstrou Davatz. 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2012-101-1A).pdf
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desemprego e pela pobreza
26

 e no Estudo de 1999, antagonicamente, o Comitê de Peritos 

humanizou a questão do trabalhador migrante indocumentado, ressaltando apenas as 

disparidades existentes com os trabalhadores migrantes documentados27. 

A partir deste novo tratamento dado ao tema, para a OIT, a migração de 

trabalhadores deixou de ser 1) um fenômeno primariamente de trabalhadores qualificados, 

não sendo essa proposição refletida na prática, pois a maioria dos trabalhadores são 

semiqualificados ou sem nenhuma qualificação, muitos trabalhando na ilegalidade; 2) que, 

o fator temporariedade da residência do trabalhador migrante indocumentado em muitos 

casos deixou de existir, passando a fixar residência no Estado de Emprego
28

, passando a 

viver, em muitos casos, de forma permanente e 3) que a condição de vulnerabilidade 

submetem-nos a abusos e explorações, ainda que não dito de forma expressa, por 

empregadores
29

. Esses conceitos, não apenas humanizam, como reconhecem que a 

condição de vulnerabilidade do trabalhador migrante indocumentado decorre de sua 

condição jurídica e não da sua aptidão para o trabalho.  

                                            
26 A migração desordenada, sem qualquer política pública de implementação e viabilização, culminaria em 

sérios problemas. Conquanto, a simples referência à questão, sem quaisquer premissas, mesmo que fossem 

implicitas, entendo ser desnecessária a vinculação de fardos sociais ao trabalhador migrante. 
27 18. An examination of the current immigration policies of most major migrant-receiving countries may 

lead one to believe that migration is primarily a time-bound phenomenon affecting only highly qualified 

foreign workers. However, this is not necessarily reflected in practice as the majority of migrant workers 

occupy semi-skilled or unskilled positions, often under illegal conditions. Irregular migration in recent years 

appears to have taken on a new and even more concerning character. It should also be noted that in many 

countries the illegal employment of migrants is not necessarily a temporary phenomenon and that many 

migrants may live and work in an irregular situation for several years, and in some cases even permanently. 

The irregular entry, employment and residence of foreign workers has emerged as a disturbing trend, and one 

which national governments and the international community have attempted to address. The 1975 

instruments were partly designed with the aim of protecting irregular migrants from all kinds of abuse. 

19. Estimates of irregular migration are, by the very nature of the phenomenon, imprecise, and wildly 

disparate figures have been attributed to it. The most commonly cited figure, however, is in the region of 30 

million persons worldwide. As will be seen below, individuals who migrate or reside in violation of 

immigration and employment regulations are highly likely to find themselves in positions where they are 

vulnerable to abuse and exploitation. Substandard working and living environments, slave-like working 

conditions, confiscation of travel documents, and non-payment of wages and other benefits at the hands of 

the employer, as well as potential inhumane treatment at the hands of the authorities if caught, all too 

commonly dominate the lives of irregular foreign workers (OIT, 1999, p. 9). 
28 A expressão “Estado de Emprego” foi adotada levando em consideração o conceito estabelecido no art. 6, 

alínea “b”, da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 

dos Membros das suas Famílias, que dispõe que “A expressão "Estado de emprego" designa o Estado onde o 

trabalhador migrante vai exercer, exerce ou exerceu uma atividade remunerada, conforme o caso;”. 
29 O representante dos empregadores no Comitê sobre Trabalhadores Migrantes ponderou que que não seria 

benvinda a generalização de todas as empresas no que tangem às práticas de exploração: “The Employers’ 

group did not agree with the generalization implicit in the Office report that migrants generally encountered 

exploitation in the host countries. While there were situations of unfair treatment, these could be mostly 

traced to lack of appropriate policies, which affected local workers as well. The remedy lay in the promotion 

of suitable employment and migration policies that eliminated irregular migration and strengthened national 

labour markets (OIT, 2004, p. 22-23). 
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Dessa certa forma, esse recrudescimento da OIT sobre o trabalhador migrante 

indocumentado, leva a crer ser parte de uma pressão dos representantes dos governos, 

muitas vezes alegando que a migração indocumentada traz despesas e custos altos para a 

proteção de sua integridade física e psicológica.
 30

 

Essa dicotomia pronunciada pela OIT, entre trabalhadores migrantes em situação 

indocumentada ou documentada, foi muito bem pontuada no trabalho apresentado pelo 

Professor Antonio Rodrigues Freitas Junior, Ana Beatriz Koury e Tatiana Chang Waldman 

(2015), por ocasião da apresentação do trabalho na Labour Law Research Network 

Conference, na cidade de Amsterdan, trazendo à pauta a contradição entre a posição da 

organização e a convenção 111 sobre discriminação em material de Emprego e Ocupação, 

que na visão dos autores “[...] se, por um lado, a OIT congratula-se, como princípio, com a 

promoção da igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, no por outro lado, 

exclui este direito de imigrantes não documentados ("não regulares").”.31 

Dada as circunstâncias acima descritas
32

, outro fator de extrema relevância para o 

presente estudo está nos métodos de ação da OIT, presentes no art. 3 da Declaração da 

OIT
33

 sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento. Atividade 

                                            
30 On the other hand, several Government members drew attention to the substantial costs of migration. Costs 

to migrant workers and their families included a high level of stress due to poor working conditions, 

separation and vulnerability to physical and psychological abuse, with the most vulnerable workers bearing 

the greatest burden. The Africa group drew attention to the fact that the cost to the sending countries included 

the brain drain, which was particularly true of health-care workers just when the HIV/AIDS pandemic was 

placing increasing demands on health services. (OIT, 2004, p. 22-25). 
31 From the legal point of view, it is interesting to note that Brazil did not ratify the International UN 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of the their Families (UN, 

1990). This well-known Convention is the most comprehensive and detailed international document focused 

on the protection of rights and promotion of equality in the treatment of immigrants, especially in labor 

issues. Within the International Labour Organization (ILO), there are five important international 

conventions on that subject: Conventions Nos. 97 (1949) and 143 (1975), which provides for the regulation 

of immigrant work and State policies aimed at protecting the rights of workers "who had been regularly 

admitted into the national territory"; Convention No. 19 (1925) on equality of treatment for victims of work 

accidents; Convention No. 48 (1935) on immigrants' pension rights and Convention No. 118 (1962) on 

equality of treatment in social security. Out of all these rules, Brazil ratified only Conventions Nos. 97, 19 

and 118. It is necessary to warn that the ILO standards on protection of migrant labor evidence certain 

ambiguity concerning protection to workers: if, on one hand, the ILO welcomes, as its principle, the 

promotion of equal treatment between nationals and foreigners, on the other hand, it excludes this right from 

undocumented immigrants ("non-regular"). No data or argument is required to evidence that a protection 

policy grounded on the protection equality to immigrant / exclusion of undocumented immigrants binomial is 

far from half of the way. It is like an excellent blanket, but much smaller than the size of the body. Freitas 

Júnior, Antonio Rodrigues de. Koury, Ana Beatriz. Waldman, Tatiana Chang. Immigration and precarious 

work in Brazil: legal changes, migration policies and labour rights (FREITAS JÚNIOR; KORY; 

WALDMAN, 2015). 
32 Entretanto, sendo também bom ressalvar, que a OIT também nada disse a respeito se o assessoramento 

ocorreria sob a égide do combate à exploração do trabalhador migrante irregular ou ao combate à própria 

migração irregular no país assessorado ou no Estado de Origem do trabalhador. 
33 “3. Reconhece a obrigação da Organização de ajudar seus Membros, em resposta a necessidades que 

tenham estabelecido e expressado, a alcançar esses objetivos fazendo pleno uso de seus recursos 



 

25 

normativa; atividade de cooperação técnica; atividade de investigação e divulgação e a 

atividade de controle da aplicação das normas internacionais (QUEIROZ, p. 43-53, 

2009)
34

, criando condições para os países que não ratificaram as convenções da OIT que 

promovam, ao menos, o respeito aos direitos fundamentais, objetos dessas convenções, e 

ajudar na promoção do desenvolvimento econômico e social. 

O reconhecimento da OIT sobre a obrigação desse aporte em 1998, trouxe aos 

Estados Membros, aos sindicatos e às organizações não governamentais um valioso 

instrumento para viabilizar a efetividade das convenções ratificadas, ou não, sob a égide 

dos princípios fundamentais da organização e, do mesmo modo, calcado no princípio da 

prevenção, assistir aos Estados-Membros que ainda não ratificaram as convenções na 

promoção do respeito aos direitos fundamentais consagrados na OIT e promover o 

desenvolvimento econômico e social.  

Os procedimentos para a obtenção deste assessoramento e pesquisa ainda carecem 

de estudo sobre o arcabouço normativo da OIT, viabilizando para os interessados, os 

procedimentos e processos de adequação aos projetos de interesses da OIT. 

Sob esse enfoque, o Capítulo 1 faz uma leitura histórica dos documentos 

provenientes da OIT e explica o motivo pelo qual o papel do trabalhador migrantes 

indocumentado é um “problema” recente sobre o qual a OIT vem dedicando cada vez mais 

espaço em sua arena de debates. 

O Capítulo 2 disserta sobre o entendimento da OIT e a aplicação das principais 

convenções sobre o tema do trabalhador migrante indocumentado. A proposta para a 

realização desta leitura é uma divisão entre as convenções de proposta específica de 

proteção (Convenção nº 97 e nº 143 e as Recomendações nº 86 e nº 151) e as convenções 

de natureza geral que abordam o tema do trabalhador migrante indocumentado sob o 

enfoque do escopo normativo da norma internacional. 

O Capítulo 3 é dedicado ao estudo da atividade de cooperação para o 

desenvolvimento promovida pela OIT, seu aspecto histórico, as estratégias, os objetivos e 

                                                                                                                                    
constitucionais, operacionais e orçamentários, incluída a mobilização de recursos e apoio externos, assim 

como estimulando 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 os Membros em seus esforços por 

criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social.”(OIT, 2007a). 
34 QUEIROZ, 2009. 
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o processo de desenvolvimento de projetos com foco nos trabalhadores migrantes 

indocumentados. 

CAPÍTULO 1 

1.1 ORIGEM DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

1.2 A OIT COMO ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL CRIADA EM FAVOR 

DOS MIGRANTES 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) nasceu daquilo que Jean-Jacques 

Becker (BECKER, 2010, p. 160) chamou de “ideia motriz” da Sociedade das Nações de 

que, aprioristicamente, os conflitos internacionais nasceriam das más condições sociais. 

Dessa forma, a construção de uma organização e uma legislação internacional seria um 

passo importante na equalização desse problema de maneira uniforme e assente entre os 

participantes. 

Apesar deste impulso internacional após a Primeira Grande Guerra com assinatura 

do Tratado de Versalhes, a Europa já no início do século XIX, antecipadamente à “ideia 

motriz” da Sociedade das Nações, estabeleceu diálogos entre as camadas sociais, 

principalmente entre os empresários, buscando parâmetros mínimos sociais. 

Robert Owen, considerado uma espécie de Henry Ford, citou entre seus pares a 

necessidade da criação de uma legislação internacional, com foco na padronização mínima 

social, utilizando-se de suas próprias iniciativas empresariais como exemplo e como 

contraposição aos métodos utilizados pelos capitalistas da época. Entretanto, os atos 

perpetrados pelo empresário Robert Owen devem ser encarados mais com uma espécie de 

filantropia do que o lançamento das bases de uma legislação internacional trabalhista, na 

medida em que o impacto das ideias difundidas teve baixo impacto e pouco apoio na época 

(MAHAIM; 1934; p. 3).  

Com Daniel Legrand, empresário e também filantropo, o ideal da justiça social 

alcançou um patamar capaz de aclimatar e reorganizar a sociedade em favor das teses da 

uniformização da legislação social entre os países capitalistas, faltando ultrapassar o 

obstáculo do choque de interesse entre a legislação nacional e a internacional (MAHAIM; 

1934; p. 4).  

O embate entre essas duas vertentes acabou sendo repensado porque, inicialmente, 

não havia tamanha divergência entre os dois ordenamentos jurídicos capaz de impedir a 
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CONCLUSÃO 

O estudo dos direitos do trabalhador migrante ao longo da história conduz o 

expectador a uma narrativa de descobertas, coragem e sacrifício de homens, mulheres e 

crianças. As novas oportunidades, o trabalho e a diversidade cultural forjaram novas 

sociedades, empreenderam conhecimento e criaram oportunidades. 

Contudo, após o final da Segunda Guerra Mundial, esse propósito de 

desenvolvimento baseado em uma possível relativização das fronteiras e, porque não, das 

soberanias, começou a entrar em declínio. O trabalhador migrante deixou de ser integrante 

ativo, passando a ser membro passivo para as sociedades, em especial para as nações 

desenvolvidas. 

A economia de mercado é a chave para a permanência neste novo mundo. O 

capital, que deixou de ser estrangeiro para virar investimento, não possui amarras, travas 

ou empecilhos para fixa residência. Inversamente, ao trabalhador migrante nada é 

reconhecido: cidadania, direitos ou, ao menos, alguma gratidão pelos serviços prestados. 

Ao contrário, deram-lhe a alcunha de “irregular” ou “indocumentado” para que, assim, a 

economia de mercado e o Estado pudessem melhor identificar um “problema”. 

Esse estreitamento terminológico, essa taxonomia do trabalhador, é algo perverso 

para o direito. Por meio dela se organiza e se restringe direitos. O homem começa como 

um sujeito de direitos universais e pode terminar na escala de identificação e classificação 

de organismos, como um homem trabalhador migrante indocumentado. Essa é a 

classificação que se enxerga na Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Existem normas internacionais do trabalho para os trabalhadores, para povos 

indígenas, para empresas, para governos etc. Para o trabalhador migrante indocumentado, 

há uma diminuta parte contida na Convenção nº 143, que, ainda assim, manifesta-se como 

um “direito humano fundamental” e que, uma vez não exemplificado pela norma, dá ao 

Estado Membro o direito de interpretar o que é “direito humano fundamental”. 

O encadeamento de ideias que deságua nesta restrição de direitos, não é um 

problema da OIT. Ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, à Guerra Fria, a Guerras 

Regionais, inúmeras crises econômicas, sempre se pautando pelo princípio da coexistência, 

sendo a atividade tripartite sua resposta mais conciliatória para alcançar essa unidade 

normativa, administrativa e de sua própria existência. 

O principal obstáculo na efetivação dos direitos dos trabalhadores migrantes 

indocumentados está nos interesses subjetivos de cada representante e no financiamento 
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que cada um deles pode prover. Como mencionado no estudo, durante 3 anos, após a saída 

dos Estados Unidos da OIT, muitos afirmaram o fim de suas atividades. 

Desta forma, o financiamento dos Estados Membros é o principal meio condutor 

na formulação de políticas e na adoção de normas pela a OIT. O autor deste estudo, que foi 

à Conferência Internacional do Trabalho por três anos seguidos, escutou de um funcionário 

e assessor que o princípio que rege a OIT é o pragmatismo: eles trabalham para aqueles 

que pagam os salários. 

Por outro lado, há que se reconhecer que o papel da OIT na defesa dos direitos 

dos trabalhadores migrantes indocumentados é de grande importância no cenário mundial. 

Esse papel é pouco conhecido e reconhecido pelos sindicatos, pela sociedade civil e até 

mesmo pelo meio acadêmico. 

Nas pesquisas realizadas, não há um trabalho que densamente explique a estrutura 

normativa em favor dos trabalhadores migrantes indocumentados, seus canais de 

interlocução e de judicialização para questões relacionadas aos problemas por eles 

enfrentados. 

Esta é a minha contribuição. Espero que seja assim recebida. 
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