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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objeto o estudo de algumas das Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) para verificar um fenômeno textual particular: a respectiva 

tradução. Como objetivo geral, tem-se a busca de elementos que indiquem qual a inter-relação 

entre os Estudos da Tradução e as Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. Como objetivos 

específicos, apontam-se os seguintes: evidenciar a contribuição da multidisciplinaridade no 

Estudos da Tradução Jurídica; averiguar quais fatores históricos interferiram na tradução das 

citadas Convenções internacionais; identificar a forma como a tradução desses documentos é 

feita no país e se existe(m) algum(ns) texto(s) utilizado(s) como modelo(s); analisar a 

equivalência das versões das Convenções em português do Brasil comparadas a outras 

versões nos idiomas oficiais (inglês, francês), bem como eventual versão existente em 

português de Portugal; indicar aspectos da tradução de tratados internacionais e o papel do 

tradutor especializado. Quanto à forma de abordagem, objetivos e procedimentos técnicos, a 

pesquisa é do tipo qualitativa, exploratória e bibliográfica (SILVA; MENEZES, 2005). Os 

métodos utilizados são o dedutivo e o dialético (SILVA; MENEZES, 2005) e o referencial 

teórico levou em consideração os ensinos de Duarte, Rosa e Seruya (2006), Cao (2010), 

Gambier e Van Doorslaer (2011), Prieto Ramos (2011; 2014; 2017), e Lambert (1985; 2017). 

Como resultado, pôde-se perceber que há influência de diversos idiomas levados em 

consideração para a confecção do texto normativo em português do Brasil. No primeiro 

(1919-1939) e no segundo período (1945-1970) a língua francesa desempenhou um papel de 

destaque usado como parâmetro pelo tradutor brasileiro. Já no terceiro período (1970-2000) e 

no período contemporâneo (2000-2019), observa-se o uso de mais de um modelo, destacando-

se as versões em língua inglesa e portuguesa de Portugal, sem que se possa excluir 

interferência advinda da estrutura do francês. Quanto aos aspectos da tradução jurídica, 

observou-se a diversidade de sua categorização, verificando a funcionalidade tanto da 

Hermenêutica Jurídica como o Direito Comparado ao ofertarem técnicas de interpretação ao 

tradutor, que deve buscar elementos multidisciplinares para o melhor desempenho da sua 

função. 

 

Palavras-chave: Estudos da tradução. Convenções da OIT. Tradução jurídica. 

Interdisciplinaridade. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study some of the ILO´s Conventions in order to verify a 

particular textual phenomenon: their translation. The general objective of the research is to 

find elements that indicate the interrelationship between Translation Studies and the ILO´s 

Conventions ratified by Brazil. The specific objectives are: to highlight the contribution of 

multidisciplinarity in the Studies of Legal Translation; to ascertain which historical factors 

have interfered in the translation of the aforementioned international Conventions; to identify 

how the translation of these documents is done  and whether there are any text(s) used as a 

model(s); to analyze the equivalence of the versions of the Conventions in Brazilian 

Portuguese language compared to other versions in the official languages (English, French), 

as well as any existing version in Portuguese of Portugal; to indicate aspects of the translation 

of international treaties and the role of the specialized translator. Regarding the approach, 

objectives and technical procedures, the research is qualitative, exploratory and bibliographic 

(SILVA; MENEZES, 2005). The methods used are deductive and dialectical (SILVA; 

MENEZES, 2005) and the theoretical framework took into account the teachings of Duarte, 

Rosa e Seruya (2006), Cao (2010), Gambier e Van Doorslaer (2011), Prieto Ramos (2011; 

2014; 2017), and Lambert (1985; 2017). As result, it could be seen that there is the influence 

of several languages taken into consideration for the preparation of the normative text in 

Brazilian Portuguese. In the first (1919-1939) and in the second period (1945-1970) the 

French language played a prominent role used as a parameter by the Brazilian translator. In 

the third period (1970-2000) and in the contemporary period (2000-2019), the use of more 

than one model is observed, highlighting the versions in English and Portuguese, without 

excluding interference coming from the French structure. Regarding the aspects of legal 

translation, the diversity of its categorization was observed, verifying the functionality of 

Legal Hermeneutics and Comparative Law by offering interpreting techniques to the 

translator, who should seek multidisciplinary elements for the best performance of his 

function. 

 

Keywords: Translation Studies. ILO’s Conventions. Legal Translation. Interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Partindo de um referencial teórico que valoriza a importância da 

interdisciplinaridade e os Estudos da Tradução (DUARTE; ROSA; SERUYA, 2006; 

GAMBIER; VAN DOORSLAER, 2011), constata-se a contribuição deste ramo de estudos 

para a construção da legislação internacional, especificamente aquelas advindas de 

organismos internacionais, que será válida, da mesma forma, em diversas sociedades. 

Segundo José Lambert (2017, p. 256), 

 
Na era da globalização, existem algumas razões pertinentes para se assumir a ideia 
de que a tradução (e questões multilíngues) nunca será um assunto somente para 
poucas línguas (e países), nem exclusivamente para departamentos de línguas. Já 
que todas as universidades e disciplinas acadêmicas dependem de discursos, línguas 
e comunicação; nenhuma delas pode pretender ser independente da tradução ou 
neutra na tradução, o que faz delas, por definição, objetos de pesquisa. 
 

Nesse contexto, a Ciência do Direito destaca-se como uma área em que a palavra 

revela-se como o ponto central de qualquer discurso. Na seara trabalhista, aqui utilizada como 

parâmetro de pesquisa, a jurisprudência torna-se cada vez mais global tendo em vista a 

imposição de valores internacionalmente consagrados que devem ser observados pelas 

nações. Daí então, as decisões judiciais exigem certa visibilidade mundial para contribuir que 

os conceitos da proteção juslaborista, em especial sobre os direitos fundamentais dos 

trabalhadores, sejam difundidos e respeitados em todos os lugares. 

Não apenas a legislação interna brasileira tem sido utilizada como suporte para 

fundamentação das decisões, mas também o uso de normas internacionais, em especial das 

Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), fato este que tende a agregar 

maior valor nas decisões das cortes trabalhistas. 

Uma questão de fundo é a maneira como esses documentos são traduzidos, 

especialmente quando se adota mais de um idioma oficial. 

Nesse cenário, esta pesquisa tem por objeto o estudo de algumas das Convenções 

da OIT para verificar um fenômeno textual particular: a sua tradução. A princípio, tratam-se 

esses documentos como traduções, mas serão pontuadas as seguintes indagações formuladas a 

título de problematização: 

1) São esses documentos, de fato, traduções? 

2) Os juristas as chamam de traduções? 

3) Há evidências que apontem para o fato de serem traduções? Quais? 
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4) Qual/quais idiomas(s) é(são) utilizado(s) como modelo(s) para a tradução da 

versão oficializada no Brasil? 

 De fato, existe no cenário internacional a realidade no sentido de que os vários 

Estados membros da Organização Internacional do Trabalho recebem textos (normas) que 

refletem os acordos ao final de suas reuniões.  

De acordo com o artigo 24, item 5, do Regulamento da Conferência Internacional 

do Trabalho, os textos são publicados nas línguas oficiais da organização. O dispositivo 

mencionado reza que “a tradução e a distribuição dos documentos serão confiadas ao 

secretariado e todos os documentos serão publicados em francês, em inglês e em espanhol”. 

Quando um determinado Estado decide ratificar esse documento, como no caso brasileiro, em 

que o português não está entre as línguas oficiais, há necessidade de realizar a tradução desses 

textos. O resultado dessa tradução deve refletir os termos do documento originário e nesse 

contexto propõe-se um outro questionamento: são esses documentos realmente idênticos ao 

aprovado no organismo internacional? 

O objetivo geral da pesquisa é a busca de elementos que indiquem qual a inter-

relação entre os Estudos da Tradução e as Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. 

Como objetivos específicos apontam-se os seguintes: 

1) Evidenciar a contribuição da multidisciplinaridade nos Estudos da Tradução 

Jurídica; 

2) Averiguar quais fatores históricos interferiram na tradução das citadas 

Convenções Internacionais; 

3) Identificar a forma como a tradução desses documentos é feita no país e se 

existe(m) texto(s) utilizado(s) como modelo(s); 

4) Analisar a equivalência das versões das Convenções em língua portuguesa do 

Brasil comparadas a outras versões nos idiomas oficiais (inglês, francês), bem como eventual 

versão existente em português de Portugal. 

5) Indicar aspectos da tradução jurídica de tratados internacionais e o papel do 

tradutor especializado. 

Quanto à forma de abordagem, objetivos e procedimentos técnicos, a pesquisa é 

do tipo qualitativa, exploratória e bibliográfica (SILVA; MENEZES, 2005). Os métodos 

utilizados são o dedutivo e o dialético (SILVA; MENEZES, 2005). 

No segundo capítulo é abordada a (inter)relação entre o Direito e a linguagem, 

além da classificação da tradução jurídica, levando em consideração a doutrina de Cao (2010) 

e de Prieto Ramos (2014), destacando-se suas particularidades. 
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No terceiro capítulo, é feita uma contextualização histórica da legislação 

trabalhista brasileira, traçando-se um breve histórico do Direito do Trabalho pátrio, além de se 

ressaltar o papel da Organização Internacional do Trabalho (OIT) na regulamentação das 

relações trabalhista no mundo. Também é feita uma explanação do processo de internalização 

das normas internacionais ao direito interno. 

O capítulo seguinte é destinado à análise comparativa do corpus selecionado, 

devendo ser acentuado que os critérios cronológico e histórico foram levados em 

consideração no momento da escolha dos documentos que são objeto de análise. Assim, 

escolheu-se dividi-los nas seguintes fases: convenções inicialmente ratificadas (1919-1939), 

convenções ratificadas no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), convenções do 

período de pós-guerra (1945-1970), convenções do final do século XX (1970-2000) e as do 

período mais contemporâneo (2000-2019).  

Desse modo, é feito o estudo de trechos das seguintes convenções  ratificadas pelo 

Brasil, em suas versões em inglês, francês e português brasileiro e de Portugal: do primeiro 

período (1919-1939) são estudadas as Convenções de n° 06 sobre trabalho noturno dos 

menores na indústria e a de n° 29 sobre trabalho forçado ou obrigatório; do segundo período 

(1945-1970), tem-se as Convenções de n° 98 sobre o direito de sindicalização e de negociação 

coletiva, n° 100 sobre  igualdade de remuneração para mão de obra feminina e para mão de 

obra masculina por um trabalho de igual valor,  n°105 sobre abolição do trabalho forçado e n° 

132 sobre férias anuais remuneradas; do terceiro período (1970-2000), tem-se as Convenções 

de n° 138 sobre idade mínima para admissão ao emprego, n° 155 sobre segurança e saúde dos 

trabalhadores, n° 170 sobre segurança no trabalho com produtos químicos e n° 182 sobre 

proibição das piores formas de trabalho infantil. Por fim, do último período (2000-2019), tem-

se as Convenções de n° 185 sobre documentos de identidade da gente do mar e a de n° 189 

sobre trabalho decente para trabalhadores domésticos. 

No quinto capítulo são debatidos critérios de escolha do(s) modelo(s) para a 

tradução das Convenções no Brasil, discorrendo-se sobre a relevância dos idiomas inglês e 

francês e dos fatores históricos envolvidos na referida escolha.  

O sexto capítulo trata dos aspectos da tradução jurídica tendo como referência a 

produção normativa da OIT. Será explicitada a categorização da mencionada tradução 

segundo Pietro Ramos e discorrido acerca do papel do tradutor dos tratados internacionais. 

Por fim, o último capítulo sumariza os resultados obtidos na presente pesquisa. 
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2 A (INTER)RELAÇÃO ENTRE DIREITO E LINGUAGEM: SIGNOS E 

SIGNIFICADOS 

 

O Direito está intrinsecamente ligado à linguagem. No caso brasileiro, através das  

diversas codificações existentes, essa constatação fica mais evidente. 

Nas palavras do jurista Ferraz Júnior (2000, p. 7), 

 
[...] preferimos dizer que o direito não é só um é um fenômeno linguístico nem 
mesmo fenômeno basicamente linguístico. Se ao nível normativo - o direito como 
sistema de posições normativas - o aspecto linguístico pode ser encarado como 
fundamental, não se pode esquecer que ele corresponde também a uma série de 
fatos, empíricos, que não são linguagem, como relações de força, conflitos de 
interesses, instituições administrativas etc., os quais, portanto se não deixam de ter 
uma dimensão linguística, nem por isso são basicamente fenômenos linguísticos.  
 

A partir dessa reflexão, podemos afirmar que o Direito utiliza a linguagem como 

sua forma de expressão. Quando se visualiza o campo do Direito Comparado, não apenas o 

código linguístico de um país, mas outros códigos linguísticos também são colocados na 

mesma mesa de negociação, a fim de acertar os objetivos comuns a serem atingidos. 

A tradução, desta forma, revela-se como um elemento de grande importância, seja 

no cotejo de diferentes legislações, seja na formação da legislação de diversos países que, em 

geral, usam estruturas jurídicas de outras nações para desenvolver seu direito interno. O 

conceito da tradução jurídica será abordado a seguir. 

 

2.1 Tradução jurídica: conceito e tipologias 

 

Deborah Cao (2010, p. 191, tradução nossa, como todas as seguintes sem menção 

do tradutor) define a tradução jurídica como sendo “um tipo especial de tradução 

especializada ou técnica, uma atividade translacional que envolve linguagem relacionada à lei 

e ao processo legal”1. 

Segundo a pesquisadora, a tradução jurídica pode ser classificada de acordo com 

diferentes critérios, a saber: de acordo com o assunto do texto da língua de partida; de acordo 

com o status do texto da língua de partida; de acordo com as funções do texto jurídico na 

língua de partida e de acordo com os propósitos do texto na língua alvo. 

Como exemplos do primeiro critério, cita: (1) tradução de estatutos nacionais e 

tratados internacionais; (2) tradução de documentos legais privados; (3) tradução de trabalhos 

                                                 
1 “Legal translation is a type of specialist or technical translation*, a translational activity that involves language 
of and related to law and legal process.” 
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acadêmicos legais e (4) tradução de jurisprudência. Quanto ao segundo critério, exemplifica 

com as seguintes situações: (1) tradução da lei aplicável, por exemplo, estatutos; (2) tradução 

da lei não aplicável, por exemplo, trabalhos acadêmicos legais. No que diz respeito ao terceiro 

critério, elenca as seguintes tipos: (1) principalmente prescritiva, por exemplo, leis, 

regulamentos, códigos, contratos, tratados e convenções; (2) principalmente descritiva e 

também prescritiva, por exemplo, decisões judiciais e instrumentos legais que são usados para 

conduzir procedimentos judiciais e administrativos, tais como ações, petições, recursos, 

apelações, solicitações, etc.; e (3) puramente descritivo, por exemplo, trabalhos acadêmicos 

escritos por acadêmicos de direito tais como opiniões legais, livros-textos e artigos, cuja 

autoridade varia em diferentes sistemas jurídicos. Por fim, com relação ao último critério, 

relacionado ao propósito do texto na língua alvo, menciona os objetivos a seguir: (1) 

propósito normativo, ou seja, a produção de textos legais igualmente autênticos em 

jurisdições bilíngues e multilíngues de leis nacionais e instrumentos legais internacionais e 

outras leis; (2) finalidade informativa, por exemplo, a tradução de estatutos, decisões 

judiciais, trabalhos acadêmicos e outros tipos de documentos legais, se o objetivo da tradução 

é fornecer informações para os leitores; e (3) finalidade legal ou judicial geral. 

A partir desse detalhamento, Cao (2010) pretende demonstrar que a tradução 

jurídica é um termo genérico que envolve tanto a tradução da lei, em sentido estrito, como 

outros documentos relativos ao contexto jurídico, amplamente considerado. 

Prieto Ramos (2014, p. 266) afirma que os Estudos da Tradução Jurídica (em 

inglês, Legal Translation Studies – LTS) “compreendem o estudo de processos, produtos e 

agentes de tradução de textos jurídicos como prática profissional, incluindo metodologias 

especializadas e competência, controle de qualidade, treinamento e aspectos sociológicos.2” 

Muitas vezes, o nome “tradução jurídica” é usado para referir-se à própria atividade, bem 

como à nomenclatura dada à disciplina. 

Referido autor realça a notável expansão dos Estudos da Tradução Jurídica nas 

últimas três décadas, resumindo a evolução da disciplina com a identificação de três períodos 

históricos: 1) um estágio inicial de transição de teorias tradicionais da tradução desde o final 

dos anos 70, marcadas principalmente por abordagens linguísticas e a Escola Canadense de 

Jurislinguística; 2) um estágio catalisador entre meados dos anos 90 e do ano 2000, em que os 

paradigmas conceituais dos Estudos da Tradução Jurídica foram solidificados sob a influência 

                                                 
2 “[...] LTS comprises the study of processes, products and agents of translation of legal texts as a professional 
practice, including specialized methodologies and competence, quality control, training and sociological 
aspects.” 
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de teorias culturais dos Estudos da Tradução; e 3) o período atual de consolidação e expansão, 

dominado até agora por uma forte ênfase na pesquisa aplicada e em múltiplas ramificações 

com base nas próprias teorias dos Estudos da Tradução Jurídica. 

De fato, a primeira aparição dos Estudos da Tradução Jurídica ocorreu em 1979, 

com a publicação do artigo de Gémar “La traduction juridique et son enseignement: aspects 

théoriques et pratiques” na revista Meta, ocasião em que foi apresentada como nova 

disciplina, com destaque para suas especificidades. 

Em seguida, juristas como Pigeon (1982) e De Groot (1987) deram sua 

contribuição acadêmica em relação ao debate sobre as implicações das incongruências entre 

sistemas legais e a tradução jurídica, sublinhando conceitos como equivalência funcional e 

métodos comparativos legais (PRIETO RAMOS, 2014). 

De acordo com Prieto Ramos (2014), a partir da década de 90, com o aumento do 

uso de ferramentas eletrônicas de comunicação e com a proliferação de programas 

acadêmicos que incluíram a tradução jurídica em suas grades curriculares, houve a formação 

de uma comunidade global de Estudos da Tradução Jurídica. Os trabalhos dos seguintes 

teóricos favoreceram o desenvolvimento da citada disciplina: Bocquet (1994, 2008), Gémar 

(1995), Šarčević (1997), Alcaraz Varó e Hughes (2002), além de Cao (2007). 

Šarčević (1997), por exemplo, destacou-se por sua análise baseada na visão da 

tradução jurídica como um ato de comunicação dos mecanismos legais (PRIETO RAMOS, 

2014). A geração seguinte foi a responsável por aplicar as teorias funcionalistas, 

especialmente as desenvolvidas por Nord (1991), sobressaindo os seguintes pesquisadores: 

Prieto Ramos (1998; 2002), Dullion (2000), Garzone (2000) e Mayoral Asensio (2003). 

A Escola de Genebra também teve forte contribuição na pesquisa sobre os Estudos 

da Tradução Jurídica, estabelecendo termos como “traductologie juridique” e 

“juritraductologie”. A participação do canadense Jean-Claude Gémar, em 1997, na criação de 

um grupo de pesquisa na Escola de Tradução e Interpretação de Genebra e, posteriormente, a 

criação de uma especialização em tradução jurídica (atualmente programa de Mestrado) foram 

importantes marcos na história da nova disciplina (PRIETO RAMOS, 2014). 

Por fim, desde o ano 2000, vários pesquisadores, a exemplo de Biel (2010), 

continuaram a desenvolver estudos com foco na interdisciplinaridade, aplicando paradigmas 

transculturais a diferentes ramos do Direito, gêneros e contextos jurídicos, expandindo temas 

específicos como modelos de competências, questões pedagógicas ou uso de corpora e de 

outros novos recursos na tradução jurídica (PRIETO RAMOS, 2014). 
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No Brasil, há algumas publicações acadêmicas sobre a tradução jurídica, com 

diferentes enfoques, entre outros: a dissertação “Tradução e Lexicografia Jurídicas no Brasil – 

Análise de dois Dicionários Jurídicos Português-Inglês brasileiros, considerando as 

peculiaridades e os condicionantes culturais dos diferentes sistemas e linguagens jurídicas”, 

de Marieta Nobile (UFSC, 2008);  a dissertação “Análise da tradução do item lexical evidence 

para o português com base em um corpus jurídico”, de Norma da Silva (UFSC, 2008); a 

dissertação “Contribuições à clarificação de significações e sentidos em textos da esfera 

jurídica através da variação de nível de língua”, de Rogério Mello (UFSC, 2013) e a tese 

“Tradução Forense: um Estudo de Cartas Rogatórias e suas Implicações”, de Luciane  

Fröhlich (UFSC, 2014). 

Tais trabalhos mostram a diversidade temática da tradução jurídica e a 

multiplicidade de enfoques com que pode ser estudada, além de evidenciar o crescimento da 

pesquisa nesse campo do conhecimento. 

O item seguinte versará sobre dificuldades da tradução jurídica. 

  

2.2 Barreiras da tradução jurídica 

 

A tradução jurídica exige mais do que o mero conhecimento do idioma a ser 

traduzido. Demanda do tradutor outras competências, tais como conhecimento dos diferentes 

sistemas jurídicos e suas peculiaridades, bem como ciência da diversidade cultural, que é um 

fator que influenciará o texto a ser traduzido. 

 Nesse contexto, alerta Cao (2010, p. 192): 

 
Em primeiro lugar, a linguagem jurídica é uma linguagem técnica, mas a linguagem 
jurídica não é uma linguagem técnica universal, mas está ligada a um sistema 
jurídico nacional (Weisflog 1987: 203), diferente da linguagem usada na ciência 
pura, como matemática ou física.  A lei e a linguagem jurídica estão vinculadas ao 
sistema, isto é, refletem a história, a evolução e a cultura e, acima de tudo, a lei de 
um sistema jurídico específico. O direito como um conceito abstrato é universal, 
pois se reflete em leis escritas e normas costumeiras de conduta em diferentes 
países. No entanto, os sistemas legais são peculiares às sociedades em que foram 
formulados. Cada sociedade tem diferentes estruturas culturais, sociais e linguísticas 
desenvolvidas separadamente de acordo com seu próprio condicionamento. 
Conceitos jurídicos, normas legais e aplicação de leis diferem em cada sociedade 
individual refletindo as diferenças nessa sociedade. A tradução jurídica envolve a 
tradução de um sistema legal para outro. Ao contrário da ciência pura, a lei continua 
sendo um fenômeno nacional. Cada lei nacional constitui um sistema legal 
independente com seu próprio aparato terminológico, subjacente à estrutura 
conceitual, regras de classificação, fontes de direito, abordagens metodológicas e 
princípios socioeconômicos (Sarcevic 1997: 13). Isso tem implicações para a 
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tradução legal quando a comunicação é canalizada em diferentes idiomas, culturas e 
sistemas legais.3 

 

A existência de sistemas jurídicos diferentes, como o “Civil Law” e o “Common 

Law”, retratam os reflexos históricos e culturais na construção do sistema jurídico de cada 

país. Desta forma, o vocabulário utilizado em determinado contexto poderá não encontrar um 

termo correspondente, quando transportado para outro contexto jurídico, gerando certa 

incongruência em razão de não haver equivalência de significados. David e Brierley (1985, p. 

19, tradução nossa) afirmam que: 

 
[...] cada sistema legal ou família têm suas próprias características e “um 
vocabulário usado para expressar conceitos, suas regras são organizadas em 
categorias, têm técnicas para expressar regras e interpretá-las, está ligado a uma 
visão da própria ordem social que determina a maneira pela qual a lei é aplicada e 
molda a própria função do direito naquela sociedade.”4 

 
 Segundo Cao (2010), a existência de diferentes culturas e tradições é a razão 

maior que justifica as linguagens jurídicas serem diferentes umas das outras. E arremata 

pontuando que é por esse mesmo motivo que a linguagem jurídica dentro de cada ordem 

jurídica nacional não é e não será idêntica à linguagem comum (CAO, 2010). 

No tópico a seguir será explanada a diversidade textual abrangida pela tradução 

jurídica. 

 

2.3 A tradução jurídica e seus diferentes tipos de textos 

 

Uma variedade de tipos de textos legais pode ser objeto da tradução. Por exemplo, 

a tradução de um documento privado (escrituras, contratos, testamentos, recomendações de 

                                                 
3 “First of all, legal language is a technical language, but legal language is not a universal technical language but 
one that is tied to a national legal system (Weisflog 1987: 203), different from the language used in pure science, 
say mathematics or physics. Law and legal language are system bound, that is, they reflect the history, evolution 
and culture, and above all, the law of a specific legal system. Law as an abstract concept is universal as it is 
reflected in written laws and customary norms of conduct in different countries. However, legal systems are 
peculiar to the societies in which they have been formulated. Each society has different cultural, social and 
linguistic structures developed separately according to its own conditioning. Legal concepts, legal norms and 
application of laws differ in each individual society reflecting the differences in that society. Legal translation 
involves translation from one legal system into another. Unlike pure science, law remains a national 
phenomenon. Each national law constitutes an independent legal system with its own terminological apparatus, 
underlying conceptual structure, rules of classification, sources of law, methodological approaches and socio-
economic principles (Sarcevic 1997: 13). This has implications for legal translation when communication is 
channelled across different languages, cultures and legal systems.” 
4 “[…] each legal system or family has its own characteristics and “a vocabulary used to express concepts, its 
rules are arranged into categories, it has techniques for expressing rules and interpreting them, it is linked to a 
view of the social order itself which determines the way in which the law is applied and shapes the very function 
of law in that society.” 
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um advogado aos seus clientes etc.), de um documento nacional (no caso de países como a 

Suíça e Canadá que possuem mais de um idioma oficial) e de pactos internacionais. 

Em seu artigo sobre tradução jurídica, Cao (2010, p. 193) destaca que os 

documentos legais particulares, em geral, seguem alguns padrões e regras de uma 

determinada jurisdição. Entre os documentos particulares mais traduzidos (do e para o inglês), 

elenca os acordos e contratos, agregando um estilo de escrita semelhante, com o uso de 

expressões arcaicas e outras palavras como “supracitado”, “daqui em diante”, “acima”, 

“abaixo”, “dito”, “tais como”, “restrição, proibição ou intervenção”, “alteração, modificação 

ou alteração”, “documento ou acordo como emendado, anotado, complementado, variado ou 

substituído” (CAO, 2010). Assevera, ainda, que em relação às características linguísticas 

desse tipo de documento, tem-se a presença de sentenças bastante longas e complexas, além 

de as estruturas passivas serem usadas frequentemente. 

Quanto aos documentos nacionais, podem ser traduzidos pelo fato de o país adotar 

mais de um idioma oficial, como pontuado acima, ou simplesmente por haver interesse de 

promoções de determinada legislação com fins informativos. 

Há uma característica linguística típica dos textos legislativos, sua força 

ilocucionária, segundo Cao (2010, p. 194): 

 
Um texto legislativo como documento normativo é um ato de fala com forças 
ilocucionárias (ver Kurzon, 1986). Esta característica pragmática é um aspecto 
linguístico crucial e proeminente dos estatutos, tanto para os instrumentos 
estatutários nacionais ou municipais, como para os instrumentos jurídicos 
multilaterais. É universalmente importante, pois a função básica do direito é regular 
o comportamento e as relações humanas, estabelecendo a obrigação, a permissão e a 
proibição na sociedade. São expressos em linguagem através do uso de palavras 
como “pode” para conferir um direito, privilégio ou poder, “deve” para impor uma 
obrigação de fazer um ato, e “não deve” ou “não pode” para impor uma obrigação se 
abster de fazer um ato.5 

 
Essa mesma força normativa é encontrada nos textos originados nos organismos 

multinacionais e supranacionais (Organização das Nações Unidas – ONU, Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, União Europeia etc.). Quando se trata de texto desses 

organismos, pode ocorrer a tradução de um mesmo documento para outros idiomas (oficiais e 

não-oficiais) e a tradução de tratados bilaterais ou, ainda, multilaterais. Nesse caso, uma das 

                                                 
5 “A legislative text as a rule-enacting document is a speech act with illocutionary forces (see Kurzon 1986). This 
pragmatic feature is a crucial and prominent linguistic aspect of statutes, for both domestic or municipal statutory 
instruments and multilateral legal instruments. It is universally important as the basic function of law is 
regulating human behaviour and relations by setting out obligation, permission and prohibition in society. These 
are expressed in language through the use of words such as ‘may’ for conferring a right, privilege or power, 
‘shall’ for imposing an obligation to do an act, and ‘shall not’ or ‘may not’ for imposing an obligation to abstain 
from doing an act.” 
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peculiaridades da tradução de normas internacionais é o princípio da autenticidade equânime, 

conforme esclarece Cao (2010, p. 194-195): 

 
[...] o princípio da igualdade/autenticidade, isto é, todos os textos em língua oficial 
de um tratado internacional, traduzidos ou não, são igualmente autênticos, tendo 
igual força legal. Como foi salientado, a importância atribuída ao princípio da 
autenticidade igual destinava-se a conferir autoridade indiscutível a cada um dos 
textos autênticos, eliminando, de fato, o estatuto inferior das traduções autorizadas 
(Sarcevic 1997: 199). Isso também traz consigo os altos requisitos de precisão por 
parte do tradutor jurídico.6 

 

Na verdade, essa igualdade dos textos considerados autênticos provém da 

previsão contida no artigo 33 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ratificada 

pelo Brasil através do Decreto de n° 7.030/2009, verbis: 

 
Artigo 33 
Interpretação de Tratados Autenticados em Duas ou Mais Línguas  
1. Quando um tratado foi autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz 
igualmente fé em cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as partes 
concordem que, em caso de divergência, prevaleça um texto determinado.  
2. Uma versão do tratado em língua diversa daquelas em que o texto foi autenticado 
só será considerada texto autêntico se o tratado o previr ou as partes nisso 
concordarem.  
3. Presume-se que os termos do tratado têm o mesmo sentido nos diversos textos 
autênticos.  
4. Salvo o caso em que um determinado texto prevalece nos termos do parágrafo 1, 
quando a comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido que a 
aplicação dos artigos 31 e 32 não elimina, adotar-se-á o sentido que, tendo em conta 
o objeto e a finalidade do tratado, melhor conciliar os textos. 
 

Sem dúvida, citado artigo traduz uma importante norma de interpretação dos 

tratados, estabelecendo parâmetros de interpretação que devem ser usados pelo intérprete, no 

caso de normas autenticadas em mais de uma língua. Aplica-se, por consequência, às 

Convenções da Organização Internacional do Trabalho, objeto de estudo do presente trabalho. 

Ressalta-se que a questão da identidade das diferentes versões será analisada com mais 

detalhes em tópico específico deste trabalho. 

A seguir, tem-se uma contextualização histórica da legislação trabalhista brasileira 

e, em seguida, aborda-se a relevância das normas da Organização Internacional do Trabalho 

na ordem social pátria. 

 

                                                 
6 “[...] the principle of equal authenticity, that is, all the official language texts of an international treaty, whether 
translated or not, are equally authentic, having equal legal force. As pointed out, the importance attached to the 
principle of equal authenticity was intended to confer undisputable authority on each of the authentic texts, de 
facto eliminating the inferior status of authoritative translations (Sarcevic 1997: 199). This also carries with it the 
high level requirements for accuracy on the part of the legal translator.” 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS TEXTOS LEGAIS TRABALHISTAS 

NO BRASIL  

 

Antes de adentrarmos na abordagem da legislação trabalhista no Brasil, é 

importante se rememorar a evolução histórica do Direito do Trabalho no cenário mundial. 

Nesse contexto, o professor Paulo Portela (2011, p. 406) afirma que um primeiro esboço de 

uma regulamentação do trabalho que abrangia a todos encontra-se descrita na doutrina cristã, 

por exemplo, com prescrições relativas ao salário do trabalhador (Jeremias 22:13)7 e o direito 

ao repouso semanal, constante nos Dez Mandamentos (Êxodo 20:8-11)8. 

Em seguida, o autor destaca a Revolução Industrial como um marco para o 

estabelecimento de regras de proteção internacional referentes ao trabalho, decorrentes das 

péssimas condições laborais a que eram submetidos diversos trabalhadores. Robert Ower, 

industrial inglês, enviou, em 1818, textos através dos quais defendia uma ação internacional 

em favor da melhoria de vida dos trabalhadores. Entre 1840 e 1855, o francês Daniel Le 

Grand se notabilizou por apoiar a normatização internacional do trabalho. Nesse período 

desenvolveram-se as formulações da doutrina marxista, com teorias que propunham 

alterações na vida política, econômica e social (PORTELA, 2011). 

Em 1855, a Suíça foi o primeiro país a tratar da elaboração de uma legislação 

trabalhista internacional e, em 1890, foi autora de proposta governamental para a realização 

da I Conferência Internacional do Trabalho, que ocorreu em Berlim. Nessa ocasião, ressalte-

se, a primeira destinada à normatização internacional trabalhista, consagrou-se o princípio do 

tripartismo, vigente até hoje, que reflete a necessidade de participação, nas mesas de 

negociações, de representantes dos Estados, das empresas e dos próprios empregados 

(PORTELA, 2011). 

No entanto, apenas em 1919, é que houve a criação da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), pelo Tratado de Versalhes e, conforme lições de Portela (2011, p. 407, 

grifo nosso), “veio a se firmar como ponto focal da construção e aplicação do arcabouço 

normativo de regulamentação do mundo do trabalho no âmbito internacional, a ponto de 

                                                 
7 “Ai daquele que constrói sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e 
fazendo com que trabalhem de graça!” 
8 “Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. 
Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu 
Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus 
animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o 
mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o 
santificou.” 
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haver quem identifique o Direito Internacional do Trabalho como o Direito feito dentro da 

OIT.” 

Mencionado autor afirma que a partir do final da II Guerra Mundial o tema 

trabalhista não se limitou a ser de interesse de apenas um organismo internacional específico, 

mas passou a ser objeto de regulação também em outros foros de proteção à dignidade da 

pessoa humana, como a Organização das Nações Unidas (ONU), tendo destaque, por 

exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus artigos 23 e 24. 

Por fim, registra-se que a matéria é igualmente relevante no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), no desafio de regular o comércio internacional de 

forma justa e competitiva, impondo, o cumprimento de padrões mínimos trabalhistas por 

partes de várias empresas. União Europeia e Mercosul também são entes que procuram 

harmonizar as legislações trabalhistas nacionais a fim de garantir a livre circulação de 

trabalhadores e igualdade de oportunidades aos cidadãos, favorecendo a integração dos 

mesmos.  

Traça-se, a seguir, um breve histórico do Direito do Trabalho no Brasil. 

 

3.1 Breve história do Direito do Trabalho brasileiro 

 

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, 

em sua obra Direito do Trabalho: curso e discurso (2018, p. 39) alerta para o fato de que “o 

que há de extraordinário na história do trabalho humano, no Brasil, é a conversão do 

trabalhador escravo em trabalhador empregado, sem que se vivenciasse, intensamente, a 

experiência das corporações de arte e ofício”. 

O marco para o fim das corporações de ofício na Europa foi a Revolução 

Industrial, em razão de incompatibilidade entre suas bases principiológicas, especialmente no 

modo de organização das relações de trabalho. 

No Brasil Colônia, a realidade foi bem diferente. Salienta Carvalho (2018, p. 40) 

que “enquanto a Europa via desaparecerem suas velhas organizações corporativas e surgirem 

as empresas capitalistas, o Brasil ainda vivia um período de escravidão de negros originários 

da África”. 

É bem sabido que os colonizadores saíram de suas terras em busca de novas 

oportunidades, sendo certo que os colonos europeus não chegaram com toda disposição para 

trabalhar em um ambiente que era difícil e estranho (CARVALHO, 2018). Outras pessoas, 
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notadamente, nativos e escravos, é que trabalhariam para eles nas grandes unidades 

produtivas de cana-de-açúcar e de outros gêneros alimentícios. 

Até a legislação do Marquês de Pombal, com a abolição da escravidão dos 

indígenas em 1757, eram esses nativos os responsáveis pela produção, o que perdurou por um 

período de dois séculos (CARVALHO, 2018). Curiosamente, ao lado da civilização dos 

indígenas nas aldeias jesuítas, incrementava-se o tráfico negreiro, maior parte deles vindos da 

África. Destaca-se, a seguir, a evolução de tal cenário: 

 
A legislação pombalina foi revogada pela Carta Régia de 12 de maio de 1798, 
recomeçando as atrocidades contra os nativos. Contudo, os efeitos da legislação de 
Pombal eram notáveis e muitos eram os índios integrados à civilização ou, por outro 
lado, resistentes à essa prática de aculturação ou de trabalho forçado. Por tal razão, a 
migração de negros cresceu desde a primeira metade do século XIX até a proibição 
do tráfico em 1850. Nos primeiros anos desse mesmo século, a terça parte da 
população brasileira era composta por negros africanos, havendo muita 
miscigenação no restante. Além do trabalho no cultivo de cana e na mineração, os 
serviços domésticos também eram realizados por escravos. (CARVALHO, 2018, p. 
42). 

 
De fato, a escravidão foi um fator que inibiu o desenvolvimento das corporações 

de ofício no território brasileiro. E o interessante é que a legislação estatal, leia-se, 

Ordenações Filipinas (livro 1, título 88), regulava essa atividade como se existisse no mundo 

real, o que não era verdade. A primeira Constituição do Brasil (1824), curiosamente, continha 

a previsão no sentido de que ficariam abolidas as corporações de ofício, seus juízes, escrivães 

e mestres (art. 179, XXV), embora, ressalte-se, não tivessem sido instaladas aqui nos moldes 

europeus (CARVALHO, 2018). 

Muito antes da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão no 

Brasil, há registros de leis esparsas, com nítida influência liberal advinda da Revolução 

Francesa, que regularam o contrato escrito de prestação de serviços. Por exemplo, cite-se a lei 

de 13 de setembro de 1830 que regia o contrato de prestação de serviços feitos por brasileiros 

ou estrangeiros dentro ou fora do Império, excetuando da sua incidência os “africanos 

bárbaros”9, salvo os que residiam no país, como categoria que não poderia celebrar esse tipo 

contratual. Por sua vez, a lei nº 108 de 11 de outubro de 1837 disciplinava o contrato de 

locação de serviços dos colonos, forma pela qual o contrato de emprego fora tratado até 

mesmo no Código Comercial de 1850, que trouxe disposições sobre temas como acidente de 

trabalho, aviso prévio, indenização por ruptura contratual, justa causa, dentre outros. 

                                                 
9 “Art. 7º O contracto mantido pela presente Lei não poderá celebrar-se, debaixo de qualquer pretexto que seja, 
com os africanos barbaros, à excepção daquelles, que actualmente existem no Brazil.” 



26 
 

Ainda segundo Carvalho (2018), ocorreu uma mudança na forma de exploração 

do trabalho, no século XIX, quando os dirigentes da economia cafeeira decidiram financiar a 

vinda de imigrantes ingleses, alemães e suíços que, em troca do pagamento das suas viagens, 

ficavam obrigados a permanecer nas fazendas de café fornecendo a força do seu trabalho, em 

condições bem precárias. 

As primeiras indústrias têxteis iniciaram suas atividades nos estados da Bahia e do 

Rio de Janeiro no ano de 1810, período em que houve a presença de siderúrgicas em Minas 

Gerais e em São Paulo. Em 1850, Visconde de Mauá inaugurou uma oficina de fundição e um 

estaleiro naval. Com o passar do tempo, a industrialização foi se desenvolvendo de forma bem 

gradual, com utilização da mão de obra estrangeira, em especial a italiana e a ibérica. No 

entanto, isso não significava que as condições de trabalho eram satisfatórias, o que gerou 

movimentos da classe proletária, uma forma de pressão ao Estado que permanecia inerte. 

Outras leis de proteção aos trabalhadores podem ser mencionadas, como o decreto 

n° 1.313 de 1891, que estabeleceu providências para regularizar o trabalho dos menores 

empregados nas fábricas da capital federal à época; o decreto n° 1.150 de 1904, que conferiu 

privilégios para pagamento de dívidas provenientes de salários de trabalhador rural; a lei  n° 

4.982 de 1925, que regulou a concessão de férias remuneradas aos comerciários, industriais e 

bancários, sem prejuízo do salário, sendo uma das seis primeiras leis em todo o mundo a tratar 

sobre a temática, segundo Carvalho (2018, p. 47) e o Código de Menores de 1927 (decreto 

17.934-A), que proibiu o labor para menores de doze anos de idade. 

 O primeiro período do governo de Getúlio Vargas trouxe um pacote de 

intervenção estatal, objetivando a modernização do país, incentivando indústrias de base, 

como a petrolífera e a siderúrgica. A criação da Justiça do Trabalho ocorreu em 1934, 

vinculada à esfera administrativa, vindo a integrar o Poder Judiciário apenas com a 

Constituição de 1946.  

Em 1943 veio a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vigente até os dias 

atuais, com a polêmica reforma ocorrida em julho de 2017, através da lei n° 13.467/2017. 

Depois, a Constituição de 1988 destacou o trabalho como um dos direitos sociais e 

fundamentais (art. 6°, CF/88), estabelecendo princípios mínimos a serem observados para a 

melhoria da condição de vida dos trabalhadores (art. 7°, CF/88). 

No próximo tópico será apresentada a função da Organização Internacional do 

Trabalho no contexto da regulamentação laboral. 
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3.2 O papel da Organização Internacional do Trabalho na regulamentação das relações 

trabalhistas 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919 pelo Tratado de 

Versalhes, é parte do “Sistema das Nações Unidas”, ou seja, integra um conjunto de 

organismos internacionais que tem como foco a cooperação internacional, com vistas à paz e 

segurança. O Brasil é um dos membros fundadores da OIT e participa, desde a primeira 

reunião (outubro de 1919, em Washington), da Conferência Internacional do Trabalho, órgão 

central e supremo competente para estabelecer as diretrizes das políticas a serem adotadas e 

elaborar as normas internacionais do trabalho (ORGANIZAÇÃO..., 2018a). 

Além de temas diretamente relacionados ao Direito do Trabalho, a OIT também 

cuida da temática pertinente à Justiça Social, objetivando favorecer o progresso material e 

espiritual do ser humano em condições de liberdade, igualdade, dignidade e segurança 

econômica (PORTELA, p. 409). Almeja, assim, proporcionar melhorias na condição de vida 

do ser humano, ciente de que o fator econômico é primordial para tal desiderato. 

A Declaração de Filadélfia, de 1944, constitui um anexo à Constituição da OIT e 

elenca alguns princípios fundamentais sobre os quais se funda a Organização, a saber: a) o 

trabalho não é uma mercadoria; b) a liberdade de expressão e de associação é uma condição 

indispensável para um progresso constante; c) a pobreza, onde quer que exista, constitui um 

perigo para a prosperidade de todos; d) a luta contra a necessidade deve ser conduzida com 

uma energia inesgotável por cada nação e através de um esforço internacional contínuo e 

organizado pelo qual os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, colaborando 

em pé de igualdade com os dos Governos, participem em discussões livres e em decisões de 

carácter democrático tendo em vista promover o bem comum (PORTUGAL, 2007). 

Outro instrumento normativo de destaque é a Declaração sobre Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, que impõe a obrigação para todos os Estados 

membros da OIT, mesmo que não tenham ratificado as convenções que são reconhecidas 

como fundamentais, pelo simples fato de pertencerem à Organização, de respeitar, promover e 

realizar, de boa-fé os seguintes direitos (art. 2°):  a) a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; b) a eliminação de todas as formas 

de trabalho forçado ou obrigatório; c) a abolição efetiva do trabalho infantil; d) a eliminação 

da discriminação em matéria de emprego e de profissão (PORTUGAL, 2007). Das oito 

Convenções fundamentais da OIT apenas uma não foi ratificada pelo Brasil, a de n° 87, que 

consagra a liberdade sindical. 
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 O jurista Paulo Portela (2011, p. 410) ressalta o tripartismo como sendo a 

característica mais marcante da OIT. Significa que os principais atores interessados nas 

relações trabalhistas (Estados, representantes dos empregados e dos empregadores) compõem 

os diversos órgãos da organização de forma a dar maior legitimidade nas negociações das 

normas internacionais, atendendo, assim, diversos interesses. Sem dúvida, essa característica 

tem forte impacto quando se considera a balança decisória no “jogo de poder” para fins de 

elaboração das normas do organismo internacional, ditando os interesses que devem 

prevalecer em determinado contexto histórico-cultural. 

 

3.2.1 Estrutura e atividade normativa da OIT 

 

Como ressaltado em momento anterior deste trabalho, o Brasil participa da OIT 

como um de seus membros fundadores, tendo atuado desde a primeira reunião da Conferência 

Internacional do Trabalho, órgão central e supremo competente para estabelecer as diretrizes 

das políticas a serem adotadas e elaborar as normas internacionais do trabalho. 

Sobre a estrutura da OIT, o artigo 2° da sua Constituição estabelece que é formada 

pelos seguintes órgãos: Conferência Internacional do Trabalho, Conselho de Administração e 

Repartição Internacional do Trabalho. 

 É no âmbito da Conferência Internacional que se decide se as propostas colocadas 

em pauta se tornarão convenções ou recomendações, sendo este o órgão supremo da OIT. 

Nele são fixadas as políticas gerais da organização, é feita a fiscalização do cumprimento dos 

instrumentos normativos e são solucionadas questões administrativas, como aprovação de 

orçamento e entrada de novos integrantes. Cada Estado membro é representado por uma 

delegação composta por quatro delegados: dois designados pelo governo, um, pelos 

empregadores e um, pelos trabalhadores. Cada delegado pode ser acompanhado por, no 

máximo, dois conselheiros técnicos e o voto é feito de forma individual, ou seja, de forma 

independente em relação a qualquer entidade, inclusive ao Estado de origem. 

O Conselho de Administração é o órgão executivo a quem compete tomar 

decisões sobre as políticas da OIT, eleger o Diretor Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho, supervisionar as atividades deste órgão, fiscalizar o cumprimento das obrigações 

dos Estados signatários das convenções, dentre outras atividades. É composto por 56 

(cinquenta e seis) titulares dos quais 28 (vinte e oito) são representantes dos Estados, 14 

(catorze) são representantes dos empregados e outros 14 (catorze), representantes dos 

empregadores. 



29 
 

A Repartição Internacional do Trabalho é a secretaria permanente da OIT, dirigida 

por um Diretor Geral eleito pelo Conselho de Administração para um mandato de cinco anos. 

É responsável pela centralização e pela distribuição de todas as informações referentes à 

regulamentação internacional da condição dos trabalhadores e do regime do trabalho, 

ocupando-se das publicações de temas de interesse da organização, além de promover a 

cooperação entre os Estados membros.  

A atividade normativa da OIT compreende a elaboração de convenções e de 

recomendações, conforme disciplina o artigo 19 da Constituição da citada organização.10 

O quórum exigido para que a matéria seja aprovada como uma Convenção é a 

maioria de dois terços dos votos dos delegados presentes (art. 19.2 da Convenção da OIT) e 

dentre os fatores que são levados em consideração na formulação das normas internacionais 

destacam-se os seguintes: a condição dos países nos quais o clima, o desenvolvimento 

incompleto da organização industrial ou quaisquer outras circunstâncias particulares que 

tornem as condições industriais essencialmente diferentes, a fim de propor alterações que 

correspondam às condições próprias desses países (art. 19.3 da Convenção da OIT). 

 O texto original da convenção, em dois exemplares, é assinado pelo Presidente da 

Conferência e pelo Diretor Geral (art. 19.4), um deles será entregue ao Secretário Geral das 

Nações Unidas e o outro será depositado nos arquivos do Bureau Internacional do Trabalho. 

Cada um dos membros da OIT recebe uma cópia autenticada do documento aprovado. 

O procedimento prévio à internalização das normas internacionais é descrito no 

item 5 do artigo 19 da Convenção da OIT: 

 
Art.19 [...] 
5. Se se tratar de uma convenção: 
a) a convenção será comunicada a todos os Membros tendo em vista a sua 
ratificação pelos mesmos; 
b) cada um dos Membros compromete-se a submeter, no prazo de um ano a partir do 
encerramento da sessão da Conferência (ou se, na sequência de circunstâncias 
excepcionais, for possível cumpri-lo no prazo de um ano, assim que for possível, 
mas nunca para além de dezoito meses depois do encerramento da sessão da 
Conferência), a convenção à autoridade ou às autoridades com competências na 
matéria, tendo em vista transforma-la em lei ou tomar outras medidas; 
c) os Membros informarão o Diretor-Geral do Bureau Internacional do Trabalho 
sobre as medidas tomadas, por força do presente artigo, para submeter a convenção à 
autoridade ou às autoridades competentes, comunicando-lhe, todas as informações a 
respeito da autoridade ou das autoridades consideradas competentes e sobre as 
decisões por elas tomadas; 

                                                 
10 “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.” 
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d) o Membro que tiver obtido o consentimento da autoridade ou das autoridades 
competentes comunicará a sua ratificação formal da convenção ao Diretor- Geral e 
tomará as medidas que forem necessárias para tornar efetivas as disposições da 
referida convenção; 
e) se uma convenção não obtiver a aprovação da autoridade ou das autoridades com 
competência na matéria em questão, o Membro apenas terá a obrigação de informar 
o Diretor-Geral do Bureau Internacional do Trabalho, em momento apropriado, 
consoante o que decidir o Conselho de Administração, sobre o estado da sua 
legislação e sobre a sua prática relativamente à questão tratada na convenção, 
especificando em que medida se deu seguimento ou se propõe dar seguimento a 
qualquer disposição da convenção por via legislativa, por via administrativa, por via 
de convenções coletivas ou por qualquer outra via, e expondo quais as dificuldades 
que impedem ou atrasam a ratificação da convenção. 

 
No caso das recomendações, seu uso está atrelado a situações em que os temas 

são controvertidos entre os integrantes da organização e servem para estabelecer parâmetros 

para posterior universalização de regras em matéria trabalhista. Mesmo que desprovidas de 

caráter vinculante, devem ser submetidas às autoridades competentes dos Estados membros 

para que possam, no prazo máximo de dezoito meses, legislar ou adotar outra providência 

referente ao tema objeto da recomendação. 

O tópico seguinte abordará como ocorre o processo de internalização das normas 

internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3.2.2 O processo de ratificação e incorporação das Convenções da OIT ao Direito interno 

brasileiro 

 

As normas internacionais necessitam submeter-se a um trâmite procedimental 

interno para que possam surtir efeitos no território brasileiro. 

Nesse sentido, Portela (2011, p. 130) explica: 

A execução das normas internacionais dentro dos Estados é facilitada a partir de sua 
incorporação ao Direito Interno, também conhecida como “internalização”, que é o 
processo pelo qual os tratados passam a também fazer parte do ordenamento jurídico 
nacional dos entes estatais, adquirindo status semelhante ao das demais espécies 
normativas da ordem estatal. 

 
Segundo a doutrina (LENZA, 2016; PORTELA, 2011), o Brasil adota o sistema 

tradicional de incorporação das normas internacionais. Contrapõe-se ao modelo moderno em 

que há a introdução automática ou aplicabilidade imediata dos tratados, tão logo estes estejam 

em vigor na ordem internacional, como ocorre na União Europeia em relação aos tratados de 

Direito Comunitário. 

No modelo tradicional, adotado pelo constituinte brasileiro, 
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[...] não se exige, para efeito de executoriedade doméstica dos tratados 
internacionais, a edição de lei formal distinta (...), satisfazendo-se com a adoção de 
iter procedimental complexo, que compreende a aprovação congressional e a 
promulgação executiva do texto constitucional [...]. (LENZA, 2016, p. 731-732) 
 

O artigo 84, VIII, da Constituição Federal de 1988 estabelece que compete 

privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Por outro lado, no artigo 49, I, do 

texto constitucional tem-se que cabe ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos os compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional. 

Lenza (2016, p.732) resume o trâmite de integração da norma internacional no 

direito interno em quatro fases distintas, quais sejam: 1)  celebração do tratado internacional 

(negociação, conclusão e assinatura) pelo Órgão do Poder Executivo ou adesão posterior; 2) 

aprovação (referendo ou ratificação latu sensu) pelo Parlamento do tratado, acordo ou ato 

internacional por intermédio de decreto legislativo, resolvendo-o definitivamente; 3) troca ou 

depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão, caso não tenha tido prévia celebração pelo 

Órgão do Poder Executivo, em âmbito internacional, e por fim, 4) promulgação do decreto 

presidencial, seguida da publicação do texto em português no Diário Oficial. A partir desse 

momento é que a norma passa a ter vigência na jurisdição brasileira, sendo equiparada a uma 

lei ordinária, em termos de hierarquia. Apenas se a temática versar sobre direitos humanos e o 

procedimento observar o quórum especial de aprovação, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos e por três quintos dos membros, há previsão de equivalência à 

emenda constitucional (art. 5°, § 3° da Constituição Federal), ou seja, poderá ter status 

constitucional ou supralegal. 

Portela (2011, p. 133) explica de forma mais detalhada o processo de tramitação 

do tratado no Brasil. Assinala, inicialmente, que a assinatura do tratado “tem como um dos 

seus efeitos, o encaminhamento do seu texto para ratificação”. Em seguida, assevera que após 

esse ato da assinatura, o Ministro da Relações Exteriores prepara uma Exposição de Motivos, 

dirigida ao Presidente da República, cientificando-o da assinatura do ato internacional, 

informando a relevância do documento, solicitando o encaminhamento ao Congresso 

Nacional para providenciar a eventual ratificação. Uma vez recebida a Exposição de Motivos, 

com o tratado em anexo, compete ao Presidente da República enviar Mensagem ao Congresso 

Nacional, cabendo a primeira análise ser feita pela Câmara dos Deputados e, em seguida, pelo 

Senado Federal. Aprovada pelo Legislativo, o Presidente do Senado elaborará um Decreto 

Legislativo que, nos dizeres de Portela (2011, p. 134), “consiste em um mero instrumento de 
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encaminhamento do tratado ao presidente da República”. Compete ao Presidente da 

República, então, após ratificar o tratado, através de Decreto, promulgá-lo e publicá-lo. Nesse 

contexto, realça o citado jurista que a discricionariedade faz parte do processo de 

internalização, tendo em vista que o Presidente não está obrigado nem a enviar o tratado 

assinado ao Congresso e nem a ratificá-lo. Porém, caso o Congresso não aprove o ato 

internacional, o presidente da República não poderá ratificá-lo. 

Interessante observar dentro desse trâmite que o Poder Executivo é o responsável 

pela administração das relações internacionais, competindo à União manter relações com os 

Estados estrangeiros e participar das organizações internacionais, conforme previsão contida 

no artigo 21, I, da Constituição Federal. 

Outra questão que merece destaque é o momento no qual entra em cena a tarefa 

do tradutor: percebe-se essa primeira inserção no momento em que o Ministro da Relações 

Exteriores prepara a Exposição de Motivos, dirigida ao Presidente da República, dando 

ciência da assinatura do tratado. Sem dúvida o texto que será discutido em ambas as Casa do 

Congresso Nacional já deverá estar em língua portuguesa a fim de ser submetido às 

deliberações. 

No capítulo seguinte, será feita a análise de algumas da Convenções da OIT 

ratificadas pelo Brasil. 
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4 ANÁLISE DO CORPUS: SELEÇÃO DE CONVENÇÕES DA OIT RATIFICADAS 

PELO BRASIL 

 

Inicialmente, é relevante destacar alguns dispositivos do Regulamento da 

Conferência Internacional do Trabalho que tratam das línguas utilizadas na OIT. Confira-se: 

 
Artigo 24° 
Línguas 
1. A língua francesa e a língua inglesa serão as línguas oficiais da Conferência. 
2. Os discursos pronunciados em francês serão resumidos em inglês, e vice-versa, 
por um intérprete do secretariado da Conferência. 
3. Os discursos pronunciados em espanhol serão resumidos pelos intérpretes oficiais, 
que farão igualmente um resumo em espanhol dos discursos pronunciados em 
francês ou em inglês. 
4. Cada delegado poderá falar outra língua não oficial, mas a sua delegação deverá 
proceder à tradução resumida do seu discurso numa das duas línguas oficiais por um 
intérprete ligado à delegação, visto que nenhum intérprete da Conferência para as 
línguas oficiais poderá ser posto à sua disposição pelo secretariado da Conferência. 
Esta tradução resumida será, em seguida, reproduzida na outra língua oficial por um 
intérprete do secretariado. 
5. A tradução e a distribuição dos documentos serão confiadas ao secretariado, e 
todos os documentos serão publicados em francês, em inglês e em espanhol. 

  

Partindo desse dado de que os textos oficiais são elaborados em língua inglesa, 

francesa e espanhola, passa-se aos seguintes questionamentos: são as Convenções ratificadas, 

de fato, traduções? Os juristas as chamam de traduções? Há evidências que apontem para o 

fato de serem traduções? Qual/quais idiomas é(são) utilizado(s) como modelo(s) para a 

tradução da versão oficializada no Brasil?  

De início explicita-se que não se encontra no escopo desse trabalho acadêmico a 

comparação de traduções com a finalidade, diga-se, pretensiosa, de apontar acertos e/ou erros 

nelas. A ideia é buscar informações para se averiguar critérios usados nas traduções das 

convenções ratificadas no Brasil, analisando os diversos fatores que interferem na tradução, 

sejam eles produzidos de forma consciente ou não. 

Considerando que até o momento o Brasil ratificou não menos que 97 (noventa e 

sete) de um total de 189 (cento e oitenta e nove) das Convenções da OIT, faz-se necessária 

uma restrição do corpus a ser trabalhado. Nesse sentido, os critérios cronológico e histórico 

foram levados em consideração no momento da escolha de quais documentos seriam objeto 

de análise. Assim, escolheu-se dividi-los pelas seguintes fases: convenções inicialmente 

ratificadas (1919-1939), convenções ratificadas no período da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), convenções do período de pós-guerra (1945-1970), convenções do final do 

século XX (1970-2000) e as do período mais contemporâneo (2000- 2019).  
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Curiosamente, observou-se que no período da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) não houve ratificação de Convenções em matéria trabalhista pelo Brasil. Desse modo, 

será feita a análise de trechos das seguintes convenções  ratificadas pelo Brasil, em suas 

versões em inglês, francês e português brasileiro e de Portugal: do primeiro período (1919-

1939) serão estudadas as Convenções de n° 06 sobre trabalho noturno dos menores na 

indústria e a de n° 29 sobre trabalho forçado ou obrigatório; do segundo período (1945-1970), 

tem-se as Convenções de n° 98 sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva, n° 

100 sobre  igualdade de remuneração para mão de obra feminina e para mão de obra 

masculina por um trabalho de igual valor,  n°105 sobre abolição do trabalho forçado e n° 132 

sobre férias anuais remuneradas; do terceiro período (1970-2000), tem-se as Convenções de 

n° 138 sobre idade mínima para admissão ao emprego, n° 155 sobre segurança e saúde dos 

trabalhadores, n° 170 sobre segurança no trabalho com produtos químicos e n° 182 sobre 

proibição das piores formas de trabalho infantil. Por fim, do último período (2000-2019) tem-

se as Convenções de n° 185 sobre documentos de identidade da gente do mar e a de n° 189 

sobre trabalho decente para trabalhadores domésticos. 

A razão de tal escolha justifica-se não apenas pela relevância jurídica desses 

documentos, mas também pelo fato de abarcarem temáticas desenvolvidas no período de cem 

anos de existência da OIT, permitindo verificar as alterações ocorridas no decorrer desse 

lapso temporal. 

A versão espanhola não foi objeto de pesquisa por não ser considerada uma das 

línguas oficiais da organização. 

Todos os documentos foram extraídos do site da OIT, através da plataforma 

NORMLEX (INTERNATIONAL..., 2018a), que dá acesso a qualquer usuário a diversas 

versões das Convenções em variados idiomas, indicando, inclusive, a situação da ratificação 

por país. Entretanto, a versão brasileira foi transcrita do site oficial da organização no Brasil 

(ORGANIZAÇÃO..., 2018b) ressaltando-se que, nos trechos selecionados, corresponderam 

ao texto oficialmente publicado no Diário Oficial e encontram-se atualizadas com as últimas 

normas de ortografia. As versões foram analisadas observando-se os aspectos macrotextuais 

da tradução (LAMBERT; VAN GORP, 1985) tais como divisão do texto em capítulos, tipo de 

narrativa etc., destacando-se expressões, em cada idioma analisado, a fim de se verificar a 

proximidade ou não com um tipo de modelo usado pelo tradutor brasileiro.  
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4.1 O primeiro período: Convenções inicialmente ratificadas (1919-1939) 

 

Como destacado acima, esse tópico será destinado à comparação de trechos das 

Convenções de n° 6 (1919) e 29 (1930) da OIT. 

A Convenção n° 6 da OIT (1919) aborda a temática do trabalho noturno de 

menores na indústria e foi ratificada em 26 de abril de 1934 pelo Brasil. É composta por um 

preâmbulo e por 15 (quinze) artigos, sendo que o último deles expressamente consigna que 

“as versões inglesa e francesa do texto desta Convenção são igualmente autênticas”. 

Destacam-se, a seguir, alguns dispositivos para fins de comparação. 

 
Tabela 1 – Convenção n° 6: Trabalho noturno dos menores na indústria (1919) 

Versão brasileira  Versão portuguesa Versão inglesa Versão francesa 
Art. 1 –  
1. Para os efeitos da 
presente 
Convenção 
consideram-se 
‘empresas 
industriais’, 
principalmente: 
a) as minas, 
cantarias e indústrias 
extrativas de 
qualquer classe; [...] 

Art. 1  
Para aplicação da 
presente 
Convenção 
consideram-se 
‘estabelecimentos 
industriais’, 
nomeadamente: 
a) as minas, 
pedreiras e indústrias 
extractivas de 
qualquer natureza; 
[...]   

Article 1 
1. For the 
purpose of this 
Convention, the 
term industrial 
undertaking 
includes 
particularly-- 
(a) mines, 
quarries and other 
works for the 
extraction of 
minerals from the 
earth; [...] 

Article 1 
1. Pour 
l'application de 
la présente 
convention, 
seront 
considérés 
comme 
établissements 
industriels 
notamment: 
(a) les mines, 
carrières et 
industries 
extractives de 
toute nature; [...] 

Art. 3.4 –  
Nos países tropicais, 
onde o trabalho se 
suspenda durante 
certo tempo no meio 
da jornada, o período 
de descanso noturno 
poderá ser inferior a 
onze horas, com a 
condição de que 
durante o dia se 
conceda um 
descanso 
compensador.  

Art. 3 
[sem subnumeração] 
Nos países tropicais, 
onde, no meio do 
dia, o trabalho fôr 
suspenso por algum 
tempo, poderá o 
período de descanso 
nocturno  ser inferior 
a onze horas, desde 
que durante o dia se 
conceda um repouso 
compensador. 

Article 3 [...] 
4. In those 
tropical countries 
in which work is 
suspended during 
the middle of the 
day, the night 
period may be 
shorter than 
eleven hours if 
compensatory rest 
is accorded 
during the day. 

Article 3 [...] 
4. Dans les pays 
tropicaux où le 
travail est 
suspendu pendant 
un certain temps 
au milieu de la 
journée, la 
période de repos 
de nuit pourra 
être inférieure à 
onze heures, 
pourvu qu'un 
repos 
compensateur soit 
accordé pendant 
le jour. 
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Art. 5 –  
No que concerne à 
aplicação da 
presente 
Convenção ao 
Japão, até 1º de 
julho de 1925, o art. 
2 só se aplicará aos 
jovens menores de 
15 anos, e, a partir 
dessa data, aos 
menores de 16 anos. 

Art. 5 
Para os efeitos de 
aplicação da 
presente convenção 
em território 
japonês, o art. 2 
respeitará apenas, até 
1º de julho de 1925, 
aos indivíduos com 
menos de 15 anos, e, 
a partir dessa data, 
somente àqueles que 
não hajam 
completado ainda 
dezasseis. 

Article 5 
In the 
application of 
this Convention 
to Japan, until 1 
July 1925, Article 
2 shall apply only 
to young persons 
under fifteen 
years of age and 
thereafter it shall 
apply only to 
young persons 
under sixteen 
years of age. 

Article 5 
En ce qui 
concerne 
l'application de 
la présente 
convention au 
Japon, jusqu'au 
1er juillet 1925, 
l'article 2 ne 
s'appliquera 
qu'aux enfants 
âgés de moins de 
quinze ans, et, à 
partir de la date 
susmentionnée, 
ledit article 2 ne 
s'appliquera 
qu'aux enfants 
âgés de moins de 
seize ans. 

Art. 6 –  
No que concerne à 
aplicação da 
presente 
Convenção da 
Índia, a expressão 
‘empresa industrial’ 
compreenderá 
unicamente as 
‘fábricas’, tal como 
as define a Lei de 
Fábricas da Índia 
(Indian Factory Act), 
e o art. 2 não se 
aplicará aos menores 
do sexo masculino 
maiores de 14 anos. 

Art. 6 
Para os efeitos da 
aplicação da 
presente convenção 
na Índia, considera-
se 
‘estabelecimentos 
industriais” somente 
as ‘fábricas’, como 
tal  definida na Lei 
das Fábricas da Índia 
(Indian Factory Act),  
não se aplicando o 
art.2° aos indivíduos  
do sexo masculino 
com mais de catorze 
anos. 

Article 6 
In the 
application of 
this Convention 
to India, the term 
"industrial 
undertaking" shall 
include only 
"factories" as 
defined in the 
Indian Factory 
Act, and Article 2 
shall not apply to 
male young 
persons over 
fourteen years of 
age. 

Article 6 
En ce qui 
concerne 
l'application de 
la présente 
convention à 
l'Inde, le terme 
"établissement 
industriel" 
comprendra 
seulement les 
"fabriques" 
définies comme 
telles dans la "Loi 
des fabriques" de 
l'Inde (Indian 
Factory Act), et 
l'article 2 ne 
s'appliquera pas 
aux enfants du 
sexe masculin 
âgés de plus de 
quatorze ans. 

     Fonte: elaborada pelos autores. 

 
É importante observar, inicialmente, que na busca da versão do português de 

Portugal verificou-se que foi disponibilizado no site da OIT a digitalização do jornal “Diário 

do Governo”, n° 58, primeira série, de 9 de março de 1932 no qual contém a carta de 
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ratificação da Convenção em análise, incluindo, além da versão portuguesa, chamada 

nominalmente de “tradução”, as versões em inglês e francês, uma do lado da outra. 

Os excertos da norma reproduzidos na Tabela 1 demonstram que a versão 

brasileira tomou como base o texto em francês quando se presencia nos artigos 5° e 6° o uso 

da expressão “no que concerne à aplicação da presente convenção”, evidenciando uma 

tradução literal de “en ce qui concerne l'application de la présente convention”, quando no 

inglês se formulou assim: “in the application of this Convention to”. Tal evidência pode ser 

confirmada com a escolha, no artigo 3.4, do uso de “com a condição de que” para o termo 

“pourvu”, quando no inglês tem-se o “if”. 

Nota-se, também, a restrição de aplicabilidade ao Japão e à Índia em relação ao 

artigo 2° da Convenção que: 

 
[...] proíbe empregar durante a noite pessoas menores de 18 anos em empresas 
industriais públicas ou privadas, ou em suas dependências, com exceção daquelas 
em que unicamente estejam empregados os membros de uma mesma família. 
(ORGANIZAÇÃO..., 2018b). 
 

No caso indiano, houve, ainda, uma interpretação mais favorável quando se fez 

referência ao conceito de “empresa industrial”, remetendo-o à forma definida na Lei de 

Fábricas da Índia (Indian Factory Act). Destaque-se, nesse contexto, uma particularidade no 

repouso noturno em países tropicais, conforme se depreende do teor do artigo 3.4. Esses 

elementos textuais indicam aspectos temáticos políticos, históricos e geográficos relevantes à 

época de sua elaboração. 

 Por sua vez, a Convenção n° 29 da OIT (1930) trata sobre o trabalho forçado ou 

obrigatório e foi promulgada no Brasil através do decreto n° 41.721/1957. Possui sua 

estrutura formada por um preâmbulo, seguida de 33 (trinta e três) artigos. O último deles, a 

propósito, dispõe que “o texto francês e inglês da presente convenção farão fé”. Abaixo, 

colaciona-se a tabela comparativa de diferentes versões da convenção em comento. 

 
Tabela 2 – Convenção n° 29: Trabalho forçado ou obrigatório (1930) 

 
Versão brasileira 

 
Versão portuguesa  Versão inglesa Versão francesa 

Art. 1 –  
1. Todos os 
Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho que 
ratificam a presente 

Art. 1 –  
1. Todo País-membro da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho que ratificar 
esta Convenção 
compromete-se a abolir 

Article 1 
1. Each Member of 
the International 
Labour 
Organisation 
which ratifies this 
Convention 

Article 1 
1. Tout Membre de 
l'Organisation 
internationale du 
Travail qui ratifie la 
présente convention 
s'engage à 
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convenção se 
obrigam a 
suprimir o 
emprego do 
trabalho forçado ou 
obrigatório sob 
todas as suas formas 
no mais curto prazo 
possível. 
 
2. Com o fim de 
alcançar essa 
supressão total, o 
trabalho forçado ou 
obrigatório poderá 
ser empregado, 
durante o período 
transitório, 
unicamente para 
fins públicos e a 
título excepcional, 
nas condições e 
com as garantias 
estipuladas nos 
artigos que seguem. 
[...] 

a utilização do trabalho 
forçado ou obrigatório, 
em todas as suas formas, 
no mais breve espaço de 
tempo possível. 
 
2. Com vista a essa 
abolição total, só se 
admite o recurso a 
trabalho forçado ou 
obrigatório, no período 
de transição, unicamente 
para fins públicos e 
como medida 
excepcional, nas 
condições e garantias 
providas nesta 
Convenção. [...] 

undertakes to 
suppress the use 
of forced or 
compulsory labour 
in all its forms 
within the shortest 
possible period. 
 
2. With a view to 
this complete 
suppression, 
recourse to forced 
or compulsory 
labour may be had, 
during the 
transitional period, 
for public purposes 
only and as an 
exceptional 
measure, subject to 
the conditions and 
guarantees 
hereinafter 
provided. [...] 
 

supprimer l'emploi 
du travail forcé ou 
obligatoire sous 
toutes ses formes 
dans le plus bref 
délai possible. 
 
2. En vue de cette 
suppression totale, 
le travail forcé ou 
obligatoire pourra 
être employé, 
pendant la période 
transitoire, 
uniquement pour 
des fins publiques 
et à titre 
exceptionnel, dans 
les conditions et 
avec les garanties 
stipulées par les 
articles qui suivent. 
[...] 

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. 
 
2. Entretanto, a 
expressão 
‘trabalho forçado 
ou obrigatório’ 
não 
compreenderá, 
para os fins da 
presente convenção: 

Art. 2 –  
1. Para fins desta 
Convenção, a expressão 
"trabalho forçado ou 
obrigatório" 
compreenderá todo 
trabalho ou serviço 
exigido de uma pessoa 
sob a ameaça de sanção 
e para o qual não se 
tenha oferecido 
espontaneamente. 
 
2. A expressão "trabalho 
forçado ou obrigatório" 
não compreenderá, 
entretanto, para os fins 
desta Convenção: 
 
a) qualquer trabalho ou 
serviço exigido em 
virtude de leis do serviço 
militar obrigatório 
com referência a 

Article 2 
1. For the purposes 
of this Convention 
the term forced or 
compulsory labour 
shall mean all 
work or service 
which is exacted 
from any person 
under the menace 
of any penalty and 
for which the said 
person has not 
offered himself 
voluntarily. 
 
2. Nevertheless, 
for the purposes 
of this 
Convention, the 
term forced or 
compulsory 
labour shall not 
include-- 

Article 2 
1. Aux fins de la 
présente 
convention, le 
terme travail forcé 
ou obligatoire 
désignera tout 
travail ou service 
exigé d'un individu 
sous la menace 
d'une peine 
quelconque et pour 
lequel ledit individu 
ne s'est pas offert 
de plein gré. 
 
2. Toutefois, le 
terme travail forcé 
ou obligatoire ne 
comprendra pas, 
aux fins de la 
présente 
convention: 
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a) qualquer trabalho 
ou serviço exigido 
em virtude das leis 
sobre o serviço 
militar obrigatório e 
que só compreenda 
trabalhos de caráter 
puramente militar; 
[...] 
 
d) qualquer trabalho 
ou serviço exigido 
nos casos de força 
maior, isto é, em 
caso de guerra, de 
sinistro ou ameaças 
de sinistro, tais 
como incêndios, 
inundações, fome, 
tremores de terra, 
epidemias, e 
epizootias, invasões 
de animais, de 
insetos ou de 
parasitas vegetais 
daninhos e em geral 
todas as 
circunstâncias que 
ponham em perigo a 
vida ou as 
condições normais 
de existência de 
toda ou de parte da 
população; 
 

trabalhos de natureza 
puramente militar; [...] 
 
d) qualquer trabalho ou 
serviço exigido em 
situações de 
emergência, ou seja, em 
caso de guerra ou de 
calamidade ou de 
ameaça de calamidade, 
como incêndio, 
inundação, fome, tremor 
de terra, doenças 
epidêmicas ou 
epizoóticas, invasões de 
animais, insetos ou de 
pragas vegetais, e em 
qualquer circunstância, 
em geral, que ponha em 
risco a vida ou o bem-
estar de toda ou parte da 
população; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) any work or 
service exacted in 
virtue of 
compulsory 
military service 
laws for work of a 
purely military 
character; [...] 
 
d) any work or 
service exacted in 
cases of 
emergency, that is 
to say, in the event 
of war or of a 
calamity or 
threatened 
calamity, such as 
fire, flood, famine, 
earthquake, violent 
epidemic or 
epizootic diseases, 
invasion by 
animal, insect or 
vegetable pests, 
and in general any 
circumstance that 
would endanger 
the existence or the 
well-being of the 
whole or part of 
the population; 

a) tout travail ou 
service exigé en 
vertu des lois sur le 
service militaire 
obligatoire et 
affecté à des 
travaux d'un 
caractère purement 
militaire; [...] 

 
d) tout travail ou 
service exigé dans 
les cas de force 
majeure, c'est-à-
dire dans les cas de 
guerre, de sinistres 
ou menaces de 
sinistres tels 
qu'incendies, 
inondations, 
famines, 
tremblements de 
terre, épidémies et 
épizooties 
violentes, invasions 
d'animaux, 
d'insectes ou de 
parasites végétaux 
nuisibles, et en 
général toutes 
circonstances 
mettant en danger 
ou risquant de 
mettre en danger la 
vie ou les 
conditions 
normales 
d'existence de 
l'ensemble ou d'une 
partie de la 
population; 

Art. 3 –  
Para os fins da 
presente convenção, 
o termo 
‘autoridades 
competentes’ 
designará as 
autoridades 
metropolitanas ou 

Art. 3 –  
Para os fins desta 
Convenção, o termo 
"autoridade  
competente" designará 
uma autoridade do país 
metropolitano ou a mais 
alta autoridade central 
do território 

Article 3 
For the purposes of 
this Convention 
the term 
competent 
authority shall 
mean either an 
authority of the 
metropolitan 

Article 3 
Aux fins de la 
présente 
convention, le 
terme autorités 
compétentes 
désignera soit les 
autorités 
métropolitaines, 
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as autoridades 
centrais superiores 
do território 
interessado. 

concernente. country or the 
highest central 
authority in the 
territory 
concerned. 

soit les autorités 
centrales 
supérieures du 
territoire intéressé. 

Art. 4 –  
1. As autoridades 
competentes não 
deverão impor ou 
deixar de impor o 
trabalho forçado ou 
obrigatório em 
proveito de 
particulares, de 
companhias, ou de 
pessoas jurídicas de 
direito privado. [...] 

Art. 4 –  
1. A autoridade 
competente não imporá 
nem permitirá que se 
imponha trabalho 
forçado ou obrigatório 
em proveito de 
particulares, empresas 
ou associações. [...] 

Article 4 
1. The competent 
authority shall not 
impose or permit 
the imposition of 
forced or 
compulsory labour 
for the benefit of 
private individuals, 
companies or 
associations. [...] 

Article 4 
1. Les autorités 
compétentes ne 
devront pas 
imposer ou laisser 
imposer le travail 
forcé ou obligatoire 
au profit de 
particuliers, de 
compagnies ou de 
personnes morales 
privées. [...] 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Em uma primeira análise de trechos do documento não é possível afirmar se, para 

a versão do português brasileiro foram levadas em conta algumas das versões oficiais acima 

transcritas como modelo. Observa-se, por exemplo, no artigo 1.1 que expressões como “se 

obrigam a suprimir”, “compromete-se a abolir”, “undertakes to supress”, “s'engage à 

supprimer” estão em um mesmo nível de igualdade semântica, mantendo o mesmo sentido da 

norma em cada documento. O mesmo se observa em relação às expressões destacadas a 

seguir: “supressão total”, “abolição total”, “complete suppression” e “ suppression totale” 

(artigo 1.2); “designará”, “compreenderá”, “shall mean” e “désigner” (artigo 2.1); 

“indivíduo”, “pessoa”, “person”, “individu” (artigo 2.1); “autoridades competentes”, 

“autoridade competente”, “competent authority”, “autorités compétentes” (artigo 3) e “não 

deverão impor ou deixar de impor”, “não imporá nem permitirá que se imponha”, “shall not 

impose or permit the imposition” e “ ne devront pas imposer ou laisser imposer” (artigo 4). 

No entanto, há um indicativo de uma influência da versão francesa na organização 

estrutural do artigo 2.2, quando se verifica a ordem das palavras dispostas na versão 

brasileira: “entretanto, a expressão ‘trabalho forçado ou obrigatório’ não compreenderá, para 

os fins da presente convenção: [...]”. Comparada com o francês: “Toutefois, le terme travail 

forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention [...].” Nesse 

mesmo sentido, tem-se a expressão “nos casos de força maior”, com correspondência no 

francês a “dans les cas de force majeure” (artigo 2.2, alínea “d”), em contraposição à versão 

inglesa “in cases of emergency” que parece ter sido repetida na versão portuguesa (“em 

situações de emergência”).  
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4.2 O segundo período: Convenções ratificadas após a Segunda Guerra Mundial (1945-

1970) 

 

Entre os anos de 1939 a 1945, correspondente à época da Segunda Guerra 

Mundial, não houve ratificação de Convenções em matéria trabalhista pelo Brasil. O último 

documento ratificado antes da eclosão do conflito foi a Convenção n° 53 (1936), promulgada 

pelo decreto n° 3.343 de 30 de novembro de 1938, tratando sobre certificados de capacidade 

dos oficiais da Marinha Mercante. Por outro lado, a primeira norma ratificada após o combate 

foi a Convenção n° 80 (1946), promulgada pelo decreto n° 25.696 de 20 de outubro de 1948, 

trazendo alterações (revisões) na nomenclatura das Convenções adotadas pela Conferência 

Internacional do Trabalho em suas vinte e cinco primeiras sessões. Boa parte dessas mudanças 

foram decorrentes da atualização da própria estrutura da OIT, gerando, por exemplo, a 

substituição de palavras como “Secretário Geral da Sociedade das Nações” e “Secretariado”, 

respectivamente, por “Diretor da Repartição Internacional do Trabalho” e “Repartição 

Internacional do Trabalho”. Houve, também, alterações na estrutura das Convenções, como se 

observa no artigo 2°, verbis: 

 
8. Em todas as convenções, adotadas pela Conferência em suas dezessete primeiras 
sessões, a frase ‘que será denominada’ será inserida no preâmbulo, acompanhada do 
título abreviado empregado pelo Bureau Internacional do Trabalho, para designar 
cada uma das referidas convenções. 

 
9. Em qualquer convenção, adotada pela Conferência em suas quatorze primeiras 
sessões, serão numerados todos os parágrafos dos artigos que deles contiverem mais 
de um. 
 

Relativamente ao período assinalado nesse subitem (1945-1970), as Convenções 

selecionadas foram as de n° 98 (1949), n° 100 (1951), n° 105 (1957) e n° 132 (1970). 

A Convenção n° 98 da OIT (1949) traz disposições acerca do direito de 

sindicalização e de negociação coletiva, tendo sido ratificada pelo governo brasileiro em 18 

de novembro de 1952. É composta por um preâmbulo e por 16 (dezesseis) artigos, repetindo-

se o teor de outros dispositivos analisados anteriormente no sentido de que as versões em 

francês e inglês do texto fazem igualmente fé. 

Destaca-se abaixo trechos da mencionada convenção na forma de tabela 

comparativa: 
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Tabela 3 – Convenção n° 98: Direito de sindicalização e de negociação coletiva (1949) 

Versão brasileira  
 

Versão portuguesa 
 

Versão inglesa Versão francesa 

Art. 1 –  
1. Os trabalhadores 
deverão gozar de 
proteção adequada 
contra quaisquer 
atos atentatórios à 
liberdade sindical 
em matéria de 
emprego. 
 
2. Tal proteção 
deverá, 
particularmente, 
aplicar-se a atos 
destinados a: 
 
a) subordinar o 
emprego de um 
trabalhador à 
condição de não se 
filiar a um sindicato 
ou deixar de fazer 
parte de um 
sindicato; 

Art. 1 –  
1. Os trabalhadores 
gozarão de adequada 
proteção contra atos de 
discriminação com 
relação a seu emprego. 
 
 
2. Essa proteção aplicar-
se-á especialmente a 
atos que visem: 
 
a) sujeitar o emprego 
de um trabalhador à 
condição de que não se 
filie a um sindicato ou 
deixe de ser membro de 
um sindicato; 

Article 1 
1. Workers shall 
enjoy adequate 
protection against 
acts of anti-union 
discrimination in 
respect of their 
employment. 
 
 
2. Such protection 
shall apply more 
particularly in 
respect of acts 
calculated to-- 
 
(a) make the 
employment of a 
worker subject to 
the condition that 
he shall not join a 
union or shall 
relinquish trade 
union membership; 

Article 1 
1. Les travailleurs 
doivent bénéficier 
d'une protection 
adéquate contre 
tous actes de 
discrimination 
tendant à porter 
atteinte à la 
liberté syndicale 
en matière 
d'emploi. 
2. Une telle 
protection doit 
notamment 
s'appliquer en ce 
qui concerne les 
actes ayant pour 
but de: 
(a) subordonner 
l'emploi d'un 
travailleur à la 
condition qu'il ne 
s'affilie pas à un 
syndicat ou cesse 
de faire partie d'un 
syndicat; 

Art. 5 – 
1. A medida 
segundo a qual as 
garantias previstas 
pela presente 
Convenção se 
aplicarão às forças 
armadas e à polícia 
será determinada 
pela legislação 
nacional. 

Art. 5 –  
1. A legislação nacional 
definirá a medida em 
que se aplicarão às 
forças armadas e à 
polícia as garantias 
providas nesta 
Convenção. 

Article 5 
1. The extent to 
which the 
guarantees 
provided for in this 
Convention shall 
apply to the armed 
forces and the 
police shall be 
determined by 
national laws or 
regulations. 

Article 5 
1. La mesure dans 
laquelle les 
garanties prévues 
par la présente 
convention 
s'appliqueront aux 
forces armées ou à 
la police sera 
déterminée par la 
législation 
nationale. 
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Art. 6 –  
A presente 
Convenção não 
trata da situação 
dos funcionários 
públicos ao serviço 
do Estado e não 
deverá ser 
interpretada, de 
modo algum, em 
prejuízo dos seus 
direitos ou de seus 
estatutos. 

Art. 6 –  
Esta Convenção não 
trata da situação de 
funcionários públicos a 
serviço do Estado e nem 
será de algum modo 
interpretada em 
detrimento de seus 
direitos ou situação 
funcional. 

Article 6 
This Convention 
does not deal with 
the position of 
public servants 
engaged in the 
administration of 
the State, nor shall 
it be construed as 
prejudicing their 
rights or status in 
any way. 

Article 6 
La présente 
convention ne 
traite pas de la 
situation des 
fonctionnaires 
publics et ne 
pourra, en aucune 
manière, être 
interprétée comme 
portant préjudice à 
leurs droits ou à 
leur statut. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
O exame dos artigos supramencionados realça que a versão francesa continuou 

sendo levada como modelo para a versão brasileira. Para confirmar tal assertiva, citam-se as 

seguintes expressões, aqui consideradas  como tradução literal: “atos atentatórios à liberdade 

sindical em matéria de emprego” e “actes de discrimination tendant à porter atteinte à la 

liberté syndicale en matière d'emploi” (artigo 1°); “subordinar o emprego de um trabalhador” 

e “subordonner l'emploi d'un travailleur” (artigo 2°, “a”); “a medida segundo a qual” e “la 

mesure dans laquelle”(artigo 5°) e “a presente Convenção não trata da situação dos 

funcionários públicos” e “la présente convention ne traite pas de la situation des 

fonctionnaires publics” (artigo 6°). 

Por outro lado, a versão de Portugal tomou como referência a versão inglesa, o 

que fica claro com o uso dos termos “atos de discriminação com relação a seu emprego” e 

“sujeitar o emprego de um trabalhador à” como correspondentes aos provenientes do inglês 

“acts of anti-union discrimination in respect of their employment” e “ make the employment 

of a worker subject” (artigo 1° e artigo 2°, “a”). 

Quanto à Convenção de n° 100, a matéria disciplinada refere-se à igualdade de 

remuneração de mão de obra masculina e feminina por um trabalho de igual valor. Sua 

ratificação ocorreu em 25 de abril de 1957 e o seu teor encontra-se organizado em 14 

(catorze) artigos. 

Confira-se a tabela com destaques da norma em comento: 
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Tabela 4 – Convenção nº 100: Igualdade de remuneração para mão de obra feminina e para 

mão de obra masculina por um trabalho de igual valor (1951) 

 
Versão brasileira 

 

 
Versão portuguesa 

 
Versão inglesa Versão francesa 

Art. 1 –  
Para os fins da 
presente convenção: 
 
a) o termo 
‘remuneração’ 
compreende o 
salário ou o 
tratamento 
ordinário, de base, 
ou mínimo, e todas 
as outras vantagens, 
pagas direta ou 
indiretamente, em 
espécie ou in natura 
pelo empregador ou 
trabalhador em 
razão do emprego 
deste último; [...] 

Art. 1 –  
Para os fins desta 
Convenção: 
 
a) o termo remuneração 
compreende o 
vencimento ou salário 
normal, básico ou 
mínimo, e quaisquer 
vantagens adicionais 
pagas, direta ou 
indiretamente, pelo 
empregador ao 
trabalhador em espécie 
ou in natura, e 
resultantes do 
emprego; 

Article 1 
For the purpose of 
this Convention-- 
 
(a) the term 
remuneration 
includes the 
ordinary, basic or 
minimum wage or 
salary and any 
additional 
emoluments 
whatsoever payable 
directly or 
indirectly, whether 
in cash or in kind, 
by the employer to 
the worker and 
arising out of the 
worker's 
employment; [...] 

Article 1 
Aux fins de la 
présente 
convention: 
 
(a) le terme 
rémunération 
comprend le salaire 
ou traitement 
ordinaire, de base 
ou minimum, et 
tous autres 
avantages, payés 
directement ou 
indirectement, en 
espèces ou en 
nature, par 
l'employeur au 
travailleur en 
raison de l'emploi 
de ce dernier; [...] 

Art. 2 –  
1. Cada Membro 
deverá, por meios 
adaptados aos 
métodos em vigor 
para a fixação das 
taxas de 
remuneração, 
incentivar e, na 
medida em que tudo 
isto é compatível 
com os ditos 
métodos, assegurar 
a aplicação a todos 
os trabalhadores do 
princípio de 
igualdade de 
remuneração para 
a mão-de-obra 
masculina e a mão-
de-obra feminina 
por um trabalho de 
igual valor. 

Art. 2 –  
1. Todo País-membro 
deverá promover, por 
meios apropriados aos 
métodos em vigor para 
a fixação de tabelas de 
remuneração, e, na 
medida de sua 
compatibilidade com 
esses métodos, assegurar 
a aplicação, a todos os 
trabalhadores, do 
princípio da igualdade 
de remuneração de 
homens e mulheres 
trabalhadores por 
trabalho de igual valor. 

Article 2 
1. Each Member 
shall, by means 
appropriate to the 
methods in 
operation for 
determining rates 
of remuneration, 
promote and, in so 
far as is consistent 
with such methods, 
ensure the 
application to all 
workers of the 
principle of equal 
remuneration for 
men and women 
workers for work 
of equal value. 

Article 2 
1. Chaque Membre 
devra, par des 
moyens adaptés 
aux méthodes en 
vigueur pour la 
fixation des taux de 
rémunération, 
encourager et, dans 
la mesure où ceci 
est compatible avec 
lesdites méthodes, 
assurer 
l'application à tous 
les travailleurs du 
principe de 
l'égalité de 
rémunération 
entre la main-
d'oeuvre 
masculine et la 
main-d'oeuvre 
féminine pour un 
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travail de valeur 
égale. 

Art. 4 –  
Cada Membro 
colaborará, da 
maneira que 
convier, com as 
organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores 
interessadas, a fim 
de efetivar 
disposições da 
presente convenção. 

Art. 4 –  
Todo País-membro 
deverá colaborar, com 
as organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores 
interessadas, da maneira 
mais conveniente para 
fazer cumprir as 
disposições desta 
Convenção. 

Article 4 
Each Member shall 
co-operate as 
appropriate with 
the employers' and 
workers' 
organisations 
concerned for the 
purpose of giving 
effect to the 
provisions of this 
Convention. 

Article 4 
Chaque Membre 
collaborera, de la 
manière qui 
conviendra, avec 
les organisations 
d'employeurs et de 
travailleurs 
intéressées, en vue 
de donner effet aux 
dispositions de la 
présente 
convention. 

Art. 6 –  
1. A presente 
convenção não 
obrigará senão aos 
Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho cuja 
ratificação tenha 
sido registrada pelo 
Diretor-Geral. 

Art. 6 –  
1. Esta Convenção 
obrigará 
exclusivamente os 
Países-membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho cujas 
ratificações tiverem sido 
registradas pelo Diretor 
Geral. 

Article 6 
1. This 
Convention shall 
be binding only 
upon those 
Members of the 
International 
Labour 
Organisation whose 
ratifications have 
been registered 
with the Director-
General. 

Article 6 
1. La présente 
convention ne 
liera que les 
Membres de 
l'Organisation 
internationale du 
Travail dont la 
ratification aura été 
enregistrée par le 
Directeur général. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Percebe-se da amostra de artigos acima a interferência da versão em língua 

francesa na versão brasileira. Quando se compara, exemplificativamente, as expressões “em 

razão do emprego deste último” (“en raison de l'emploi de ce dernier”), “por meios adaptados 

aos métodos em vigor” (“par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur”), “a presente 

convenção não obrigará senão aos Membros” (“la présente convention ne liera que les 

Membres”), constata-se a tradução literal dos termos provenientes do francês. Essa evidência 

fica ainda mais perceptível quando se contrasta  o trecho do artigo 2°, “principle of equal 

remuneration for men and women workers”, reproduzido em português de Portugal como 

“princípio da igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores”, enquanto a 

tradução brasileira preferiu utilizar “princípio de igualdade de remuneração para a mão-de-

obra masculina e a mão-de-obra feminina”, do francês “principe de l'égalité de 

rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine”. Nesse 

mesmo sentido, confirmando essa afirmação, tem-se a estrutura presente no início do artigo 
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6.1, qual seja, “a presente convenção não obrigará senão aos Membros [...]” que em francês 

foi escrita da seguinte maneira: “la présente convention ne liera que les Membres [...]”, ao 

passo que, em inglês, expressou-se como “this Convention shall be binding only upon those 

Members [...]”. 

A próxima norma a ser analisada será a Convenção n° 105 (1957) que trata sobre 

a abolição do trabalho forçado. Foi ratificada pelo Brasil em 18 de junho de 1965 e 

promulgada através do decreto n° 58.222, de 14 de julho de 1966, contendo em seu conjunto 

um total de 10 (dez) artigos. 

A seguir, destaques da supracitada Convenção, com vistas a examinar as 

diferentes versões: 

 

Tabela 5 – Convenção nº 105: Abolição do trabalho forçado (1957) 

 
Versão brasileira 

 

 
Versão portuguesa 

 
Versão inglesa Versão francesa 

Art. 1 –  
Qualquer Membro 
da Organização 
Internacional do 
Trabalho que 
ratifique a presente 
convenção se 
compromete a 
suprimir o trabalho 
forçado ou 
obrigatório, e a não 
recorrer ao mesmo 
sob forma alguma: 
[...] 
 
d) como punição 
por participação em 
greves; 
 
e) como medida de 
discriminação 
racial, social, 
nacional ou 
religiosa. 

Art. 1 –  
Todo País-membro da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho que ratificar 
esta Convenção 
compromete-se a abolir 
toda forma de trabalho 
forçado ou obrigatório e 
dele não fazer uso: [...] 
 
d) como punição por 
participação em greves; 
 
e) como medida de 
discriminação racial, 
social, nacional ou 
religiosa. 

Article 1 
Each Member of 
the International 
Labour 
Organisation which 
ratifies this 
Convention 
undertakes to 
suppress and not to 
make use of any 
form of forced or 
compulsory 
labour: [...] 
 
(d) as a punishment 
for having 
participated in 
strikes; 
 
(e) as a means of 
racial, social, 
national or 
religious 
discrimination. 

Article 1 
Tout Membre de 
l'Organisation 
internationale du 
Travail qui ratifie 
la présente 
convention 
s'engage à 
supprimer le travail 
forcé ou obligatoire 
et à n'y recourir 
sous aucune 
forme: [...] 
 
(d) en tant que 
punition pour avoir 
participé à des 
grèves; 
 
(e) en tant que 
mesure de 
discrimination 
raciale, sociale, 
nationale ou 
religieuse. 

Art. 2 –  
Qualquer Membro 
da Organização 
Internacional do 

Art. 2 – 
Todo País-membro da 
Organização 
Internacional do 

Article 2 
Each Member of 
the International 
Labour 

Article 2 
Tout Membre de 
l'Organisation 
internationale du 



47 
 

Trabalho que 
ratifique a 
presente 
convenção se 
compromete a 
adotar medidas 
eficazes, no sentido 
da abolição 
imediata e completa 
do trabalho forçado 
ou obrigatório, tal 
como descrito no 
art. 1 da presente 
convenção. 

Trabalho que ratificar 
esta Convenção 
compromete-se a adotar 
medidas para assegurar 
a imediata e completa 
abolição do trabalho 
forçado ou obrigatório, 
conforme estabelecido 
no Artigo 1 desta 
Convenção. 

Organisation which 
ratifies this 
Convention 
undertakes to take 
effective measures 
to secure the 
immediate and 
complete abolition 
of forced or 
compulsory labour 
as specified in 
Article 1 of this 
Convention. 

Travail qui ratifie 
la présente 
convention 
s'engage à prendre 
des mesures 
efficaces en vue de 
l'abolition 
immédiate et 
complète du travail 
forcé ou obligatoire 
tel qu'il est décrit 
à l'article 1 de la 
présente 
convention. 

Art. 3 –  
As ratificações 
formais da presente 
convenção serão 
comunicadas ao 
Diretor-Geral da 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho e por ele 
registradas. 

Art. 3 –  
As ratificações formais 
desta Convenção serão 
comunicadas, para 
registro, ao Diretor 
Geral do Secretariado da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho. 

Article 3 
The formal 
ratifications of this 
Convention shall 
be communicated 
to the Director-
General of the 
International 
Labour Office for 
registration. 

Article 3 
Les ratifications 
formelles de la 
présente 
convention seront 
communiquées au 
Directeur général 
du Bureau 
international du 
Travail et par lui 
enregistrées. 

Art. 4 –  
1. A presente 
convenção não 
obrigará senão aos 
Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho cuja 
ratificação tenha 
sido registrada pelo 
Diretor-Geral. 

Art. 4 –  
1. Esta Convenção 
obrigará unicamente os 
Países-membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho cujas 
ratificações tiverem sido 
registradas pelo Diretor 
Geral. 

Article 4 
1. This 
Convention shall 
be binding only 
upon those 
Members of the 
International 
Labour 
Organisation whose 
ratifications have 
been registered 
with the Director-
General. 

Article 4 
1. La présente 
convention ne liera 
que les Membres 
de l'Organisation 
internationale du 
Travail dont la 
ratification aura été 
enregistrée par le 
Directeur général. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Como se observa, neste caso também se repetiu a regra de utilizar o modelo 

francês como ponto de partida para a versão brasileira. Nesse sentido, percebe-se nos artigos 

segundo até o quarto que a expressão “a presente Convenção” revela a tradução literal do 

francês. A versão de Portugal, por sua vez, levou em consideração a língua inglesa como 

ponto de partida quando registra, a título de exemplo, a tradução do termo em comento como 

“desta Convenção”, proveniente do inglês “of this Convention”, em contraposição à versão 

francesa “de la présente Convention”. Nos trechos acima reproduzidos pode-se apontar, ainda, 



48 
 

duas expressões que corroboram o que se afirmou no início deste parágrafo: “e a não recorrer 

ao mesmo sob forma alguma” (artigo 1) e “e por ele registradas” (artigo 3), quando se 

compara com o francês “et à n'y recourir sous aucune forme” e “et par lui enregistrées”, 

devendo ser pontuado que esta última expressão sequer é mencionada em inglês. 

A última Convenção examinada nesse tópico é a de n° 132 (1970), que aborda o 

assunto inerente às férias anuais remuneradas. Referida norma foi ratificada em 23 de 

setembro de 1998 e promulgada através do decreto n° 3.197, de 5 de outubro de 1999. Sua 

estrutura ordena-se em 24 (vinte e quatro) artigos, um pouco maior do que as convenções 

anteriormente vistas. A seguir, o quadro comparativo. 

 

Tabela 6 – Convenção nº 132: Férias anuais remuneradas (1970) 

 
Versão brasileira 

 
Versão portuguesa  Versão inglesa Versão francesa 

Art. 2 –  
1. A presente 
Convenção aplicar-
se-á a todas as 
pessoas empregadas, 
à exceção dos 
marítimos. 

Art. 2 –  
1. A presente 
Convenção aplica-se 
a todas as pessoas 
empregadas, com 
excepção dos 
marítimos. 

Article 2 
1. This Convention 
applies to all 
employed persons, 
with the exception of 
seafarers. 

Article 2 
1. La présente 
convention 
s'applique à toutes 
les personnes 
employées, à 
l'exclusion des gens 
de mer. 

Art. 3 –  
1. Toda pessoa a 
quem se aplique a 
presente Convenção 
terá direito a férias 
anuais remuneradas 
de duração mínima 
determinada. [...]  
 
3. A duração das 
férias não deverá em 
caso algum ser 
inferior a 3 semanas 
de trabalho, por um 
ano de serviço. 

Art. 3 –  
1. Qualquer pessoa 
a quem se aplicar a 
Convenção terá 
direito a férias 
anuais pagas de 
duração mínima 
determinada. [...] 
 
3. A duração das 
férias não deverá em 
caso algum ser 
inferior a três 
semanas de trabalho 
por cada ano de 
serviço. 

Article 3 
1. Every person to 
whom this 
Convention applies 
shall be entitled to 
an annual paid 
holiday of a 
specified minimum 
length. [...] 
 
3. The holiday shall 
in no case be less 
than three working 
weeks for one year 
of service. 

Article 3 
1. Toute personne à 
laquelle la 
convention 
s'applique aura droit 
à un congé annuel 
payé d'une durée 
minimum 
déterminée. [...] 
  
3. La durée du congé 
ne devra en aucun 
cas être inférieure à 
trois semaines de 
travail pour une 
année de service. 

Art. 8 –  
1. O fracionamento 
do período de férias 
anuais remuneradas 
pode ser autorizado 
pela autoridade 
competente ou pelo 

Art. 8 – 
1. Poderá ser 
autorizado o 
fraccionamento das 
férias anuais pagas 
pela autoridade 
competente ou pelo 

Article 8 
1. The division of 
the annual holiday 
with pay into parts 
may be authorised 
by the competent 
authority or through 

Article 8 
1. Le fractionnement 
du congé annuel 
payé pourra être 
autorisé par l'autorité 
compétente ou par 
l'organisme 
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órgão apropriado de 
cada país. 

organismo 
apropriado de cada 
país. 

the appropriate 
machinery in each 
country. 

approprié dans 
chaque pays. 

Art. 10 –  
1. A ocasião em que 
as férias serão 
gozadas será 
determinada pelo 
empregador após 
consulta à pessoa 
empregada 
interessada em 
questão ou seus 
representantes, a 
menos que seja 
fixada por 
regulamento, acordo 
coletivo, sentença 
arbitral ou qualquer 
outra maneira 
conforme a prática 
nacional. 

Art. 10 
1. A época em que 
serão gozadas as 
férias será 
determinada pelo 
empregador após 
consulta da pessoa 
empregada 
interessada ou dos 
seus representantes, 
a não ser que seja 
fixada por via 
regulamentar, por 
meio de convenções 
colectivas, sentenças 
arbitrais ou 
qualquer outro 
modo conforme 
com a prática 
nacional. 

Article 10 
1. The time at 
which the holiday is 
to be taken shall, 
unless it is fixed by 
regulation, collective 
agreement, 
arbitration award or 
other means 
consistent with 
national practice, 
be determined by the 
employer after 
consultation with the 
employed person 
concerned or his 
representatives. 

Article 10 
1. L'époque à 
laquelle le congé 
sera pris sera 
déterminée par 
l'employeur après 
consultation de la 
personne employée 
intéressée ou de ses 
représentants, à 
moins qu'elle ne soit 
fixée par voie 
réglementaire, par 
voie de conventions 
collectives, de 
sentences arbitrales 
ou de toute autre 
manière conforme 
à la pratique 
nationale. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Da mesma forma em que ocorreu na análise da norma anterior, verifica-se, por 

exemplo, através do uso da expressão “a presente Convenção” no artigo 2.1, que houve a 

tradução literal do francês. Termos como “toda pessoa” (artigo 3.1) e “por um ano de serviço” 

confirmam referida assertiva. 

Nesse subtópico alcança-se a metade das normas que se propõe analisar, no total 

de doze textos legais. Até aqui não se pode excluir a (co)existência de mais de um modelo 

usado como parâmetro na tradução, ou um certo “misto” entre as diferentes versões das 

Convenções aprovadas ou, quem sabe, ainda, uma mudança de prioridade do legislador na 

escolha da versão nacional. No tópico seguinte, passa-se ao estudo dos demais dispositivos 

para a continuidade do desenvolvimento das ideias que foram propostas anteriormente. 

 

4.3 O terceiro período: Convenções ratificadas no final do século XX (1970-2000) 

 

Neste tópico, serão objeto de análise as seguintes Convenções: n° 138 sobre idade 

mínima para admissão ao emprego, n° 155 sobre segurança e saúde dos trabalhadores, n° 170 

sobre segurança no trabalho com produtos químicos e n° 182 sobre proibição das piores 

formas de trabalho infantil. 
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A Convenção n° 138 da OIT (1973) somente foi ratificada pelo Brasil em 2001 e 

promulgada através do decreto n° 4.134/2002. Encontra-se no rol das convenções 

fundamentais da OIT e é formada por um preâmbulo e por 18 (dezoito) artigos, repetindo-se o 

teor de outros dispositivos analisados anteriormente no sentido de que as versões em francês e 

inglês são igualmente autênticas. 

A seguir, colaciona-se a tabela comparativa. 

 

Tabela 7 – Convenção nº 138: Idade mínima para admissão ao emprego (1973) 

Versão brasileira 
 

Versão portuguesa 
 

Versão inglesa Versão francesa 

Art. 2 [...] 
3. A idade mínima 
fixada nos termos 
do parágrafo 1 deste 
Artigo não será 
inferior à idade de 
conclusão da 
escolaridade 
compulsória ou, em 
qualquer hipótese, 
não inferior a 
quinze anos. 

Art. 2 [...] 
3. A idade mínima 
fixada nos termos do 
Parágrafo 1º deste 
Artigo não será inferior 
à idade de conclusão da 
escolaridade 
compulsória ou, em 
qualquer hipótese, não 
inferior a quinze anos. 

Article 2 [...] 
3. The minimum 
age specified in 
pursuance of 
paragraph 1 of this 
Article shall not be 
less than the age of 
completion of 
compulsory 
schooling and, in 
any case, shall not 
be less than 15 
years. 

Article 2 [...] 
3. L'âge minimum 
spécifié 
conformément au 
paragraphe 1 du 
présent article ne 
devra pas être 
inférieur à l'âge 
auquel cesse la 
scolarité 
obligatoire, ni en 
tout cas à quinze 
ans. 

Art. 3 
1. Não será inferior 
a dezoito anos a 
idade mínima para a 
admissão a qualquer 
tipo de emprego ou 
trabalho que, por 
sua natureza ou 
circunstâncias em 
que for executado, 
possa prejudicar a 
saúde, a segurança e 
a moral do jovem. 

Art. 3 
1. Não será inferior a 
dezoito anos a idade 
mínima para a admissão 
a qualquer tipo de 
emprego ou trabalho 
que, por sua natureza 
ou circunstâncias em 
que for executado, possa 
prejudicar a saúde, a 
segurança e a moral do 
jovem. 

Article 3 
1. The minimum 
age for admission 
to any type of 
employment or 
work which by its 
nature or the 
circumstances in 
which it is carried 
out is likely to 
jeopardise the 
health, safety or 
morals of young 
persons shall not be 
less than 18 years. 

Article 3 
1. L'âge minimum 
d'admission à tout 
type d'emploi ou de 
travail qui, par sa 
nature ou les 
conditions dans 
lesquelles il 
s'exerce, est 
susceptible de 
compromettre la 
santé, la sécurité ou 
la moralité des 
adolescents ne 
devra pas être 
inférieur à dix-huit 
ans. 

Art. 5 
1. O País-Membro, 
cuja economia e 
condições 
administrativas 

Art. 5 
1. O País-membro, 
cuja economia e 
condições 
administrativas não 

Article 5 
1. A Member 
whose economy 
and 
administrative 

Article 5 
1. Tout Membre 
dont l'économie et 
les services 
administratifs 
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não estiverem 
suficientemente 
desenvolvidas, 
poderá, após 
consulta com as 
organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores, se as 
houver, limitar 
inicialmente o 
alcance de 
aplicação desta 
Convenção. 

estiverem 
suficientemente 
desenvolvidas, poderá, 
após consulta com as 
organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores, se as 
houver, limitar 
inicialmente o alcance 
de aplicação desta 
Convenção. 

facilities are 
insufficiently 
developed may, 
after consultation 
with the 
organisations of 
employers and 
workers concerned, 
where such exist, 
initially limit the 
scope of 
application of this 
Convention. 

n'ont pas atteint un 
développement 
suffisant pourra, 
après consultation 
des organisations 
d'employeurs et de 
travailleurs 
intéressées, s'il en 
existe, limiter, en 
une première étape, 
le champ 
d'application de la 
présente 
convention. 

Art. 7  
1. As leis ou 
regulamentos 
nacionais poderão 
permitir o emprego 
ou trabalho a 
pessoas entre treze e 
quinze anos em 
serviços leves que: 
 
a) não prejudique 
sua saúde ou 
desenvolvimento; e 
 
b) não prejudiquem 
sua freqüência 
escolar, sua 
participação em 
programas de 
orientação 
vocacional ou de 
treinamento 
aprovados pela 
autoridade 
competente ou sua 
capacidade de se 
beneficiar da 
instrução recebida. 

Art. 7 
1. As leis ou 
regulamentos nacionais 
poderão permitir o 
emprego ou trabalho a 
pessoas entre treze e 
quinze anos em serviços 
leves que: 
 
a) não prejudiquem sua 
saúde ou 
desenvolvimento, e 
 
b) não prejudiquem sua 
freqüência escolar, sua 
participação em 
programas de orientação 
vocacional ou de 
treinamento aprovados 
pela autoridade 
competente ou sua 
capacidade de se 
beneficiar da instrução 
recebida. 

Article 7 
1. National laws 
or regulations may 
permit the 
employment or 
work of persons 13 
to 15 years of age 
on light work 
which is-- 
(a) not likely to be 
harmful to their 
health or 
development; and 
(b) not such as to 
prejudice their 
attendance at 
school, their 
participation in 
vocational 
orientation or 
training 
programmes 
approved by the 
competent 
authority or their 
capacity to benefit 
from the 
instruction 
received. 

Article 7 
1. La législation 
nationale pourra 
autoriser l'emploi à 
des travaux légers 
des personnes de 
treize à quinze ans 
ou l'exécution, par 
ces personnes, de 
tels travaux, à 
condition que ceux-
ci: 
(a) ne soient pas 
susceptibles de 
porter préjudice à 
leur santé ou à leur 
développement; 
(b) ne soient pas de 
nature à porter 
préjudice à leur 
assiduité scolaire, à 
leur participation à 
des programmes 
d'orientation ou de 
formation 
professionnelles 
approuvés par 
l'autorité 
compétente ou à 
leur aptitude à 
bénéficier de 
l'instruction reçue. 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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Nos dispositivos acima transcritos observa-se que a versão brasileira é idêntica à 

versão portuguesa, indicando que este modelo foi levado em consideração na elaboração da 

norma vigente no Brasil. Destaca-se, nesse contexto, que Portugal ratificou a Convenção em 

comento em 20 de maio de 1998, enquanto o Brasil veio a fazê-lo apenas em 28 de junho de 

2001 (INTERNATIONAL..., 2018b). Considerando que a versão portuguesa surgiu primeiro, 

constata-se que houve influência do texto em inglês, o que fica evidenciado na expressão 

presente no art.7.1 qual seja, “national laws or regulations”, traduzida por “as leis e os 

regulamentos nacionais”, em contraponto com a versão francesa que ficou redigida da 

seguinte maneira: “la législation nationale”. Nesse caso, evidencia-se que a hipótese de 

existência de multi modelos pode ser confirmada. 

O próximo diploma legal objeto de estudo é a Convenção n° 155 (1981) que 

aborda a temática da segurança e saúde dos trabalhadores. Ratificada em 18 de maio de 1992, 

é composta por um preâmbulo seguido de 30 (trinta) artigos. 

A seguir, o quadro comparativo: 

 

Tabela 8 – Convenção nº 155: Segurança e saúde dos trabalhadores (1981) 

 
Versão brasileira 

 

 
Versão portuguesa 

 
Versão inglesa Versão francesa 

Art. 3 –  
Para os fins da 
presente 
Convenção: 
a) a expressão 
‘áreas de atividade 
econômica’ abrange 
todas as áreas em 
que existam 
trabalhadores 
empregados, 
inclusive a 
administração 
pública; 
 
b) o termo 
‘trabalhadores’ 
abrange todas as 
pessoas 
empregadas, 
incluindo os 
funcionários 
públicos; [...] 

Art. 3 –  
Para efeitos da presente 
Convenção: 
 
a) A expressão «ramos 
de actividade 
económica» abrange 
todos os ramos em que 
estejam empregados 
trabalhadores, incluindo 
a função pública; 
 
b) O termo 
«trabalhadores» visa 
todas as pessoas 
empregadas, incluindo 
os trabalhadores da 
Administração 
Pública; [...] 
 
e) O termo «saúde», em 
relação com o trabalho, 
não visa apenas a 

Article 3 
For the purpose of 
this Convention-- 
 
(a) the term 
branches of 
economic activity 
covers all branches 
in which workers 
are employed, 
including the 
public service; 
 
 
 
(b) the term 
workers covers all 
employed persons, 
including public 
employees; [...] 
 
(e) the term health, 
in relation to work, 

Article 3 
Aux fins de la 
présente 
convention: 
(a) l'expression 
branches 
d'activité 
économique 
couvre toutes les 
branches où des 
travailleurs sont 
employés, y 
compris la 
fonction publique; 
 
 
(b) le terme 
travailleurs vise 
toutes les personnes 
employées, y 
compris les agents 
publics; [...] 
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e) o termo ‘saúde’, 
com relação ao 
trabalho, abrange 
não só a ausência 
de afecções ou de 
doenças, mas 
também os 
elementos físicos e 
mentais que afetam 
a saúde e estão 
diretamente 
relacionados com a 
segurança e a 
higiene no trabalho. 

ausência de doença ou 
de enfermidade; inclui 
também os elementos 
físicos e mentais que 
afectam a saúde 
directamente 
relacionados com a 
segurança e a higiene no 
trabalho. 

indicates not 
merely the absence 
of disease or 
infirmity; it also 
includes the 
physical and 
mental elements 
affecting health 
which are directly 
related to safety 
and hygiene at 
work. 

(e) le terme santé , 
en relation avec le 
travail, ne vise pas 
seulement l'absence 
de maladie ou 
d'infirmité; il 
inclut aussi les 
élément physiques 
et mentaux 
affectant la santé 
directement liés à 
la sécurité et à 
l'hygiène du travail. 

Art. 4 –  
1. Todo Membro 
deverá, em 
consulta com as 
organizações mais 
representativas de 
empregadores e de 
trabalhadores, e 
levando em conta 
as condições e as 
práticas nacionais, 
formular, pôr em 
prática e reexaminar 
periodicamente uma 
política nacional 
coerente em matéria 
de segurança e 
saúde dos 
trabalhadores e o 
meio-ambiente de 
trabalho. 

Art. 4 –  
1. Qualquer membro 
deverá, à luz das 
condições e da prática 
nacionais e em 
consulta com as 
organizações de 
empregadores e 
trabalhadores mais 
representativas, definir, 
pôr em prática e 
reexaminar 
periodicamente uma 
política nacional 
coerente em matéria de 
segurança, saúde dos 
trabalhadores e ambiente 
de trabalho. 

Article 4 
1. Each Member 
shall, in the light 
of national 
conditions and 
practice, and in 
consultation with 
the most 
representative 
organisations of 
employers and 
workers, formulate, 
implement and 
periodically review 
a coherent national 
policy on 
occupational safety, 
occupational health 
and the working 
environment. 

Article 4 
1. Tout membre 
devra, à la lumière 
des conditions et 
de la pratique 
nationales et en 
consultation avec 
les organisations 
d'employeurs et 
de travailleurs les 
plus 
représentatives, 
définir, mettre en 
application et 
réexaminer 
périodiquement une 
politique nationale 
cohérente en 
matière de sécurité, 
de santé des 
travailleurs et de 
milieu de travail. 

Art. 16 [...] 
3. Quando for 
necessário, os 
empregadores 
deveriam fornecer 
roupas e 
equipamentos de 
proteção adequados 
a fim de prevenir, 
na medida que for 
razoável e possível, 
os riscos de 
acidentes ou de 

Art. [...] 
3. Os empregadores 
serão obrigados a 
fornecer, em caso de 
necessidade, vestuário e 
equipamento de 
protecção apropriados, a 
fim de prevenir, na 
medida em que isso for 
razoável e praticamente 
realizável, os riscos de 
acidentes ou de efeitos 
prejudiciais à saúde. 

Article 16 [...] 
3. Employers shall 
be required to 
provide, where 
necessary, adequate 
protective clothing 
and protective 
equipment to 
prevent, so far as is 
reasonably 
practicable, risk of 
accidents or of 
adverse effects on 

Article 16 [...] 
3. Les employeurs 
seront tenus de 
fournir, en cas de 
besoin, des 
vêtements de 
protection et un 
équipement de 
protection 
appropriés afin de 
prévenir, dans la 
mesure où cela est 
raisonnable et 
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efeitos prejudiciais 
para a saúde. 

health. pratiquement 
réalisable, les 
risques d'accidents 
ou d'effets 
préjudiciables à la 
santé. 

Art. 21 –  
As medidas de 
segurança e higiene 
do trabalho não 
deverão implicar 
nenhum ônus 
financeiro para os 
trabalhadores. 

Art. 21 –  
As medidas de 
segurança e higiene no 
trabalho não devem 
constituir qualquer 
encargo para os 
trabalhadores. 

Article 21 
Occupational 
safety and health 
measures shall not 
involve any 
expenditure for 
the workers. 

Article 21 
Les mesures de 
sécurité et 
d'hygiène du 
travail ne doivent 
entraîner aucune 
dépense pour les 
travailleurs. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
 Os artigos acima destacados não permitem ressaltar a prevalência de uma versão 

única que teria sido levada em consideração como “modelo”. Mais uma vez pode-se afirmar 

que o legislador brasileiro optou por mesclar alguns termos, seja do inglês, com em 

“including public employees” (art. 3, “b”), seja do francês, como ocorreu em “seront tenus de 

fournir” (art. 16). 

A próxima Convenção a ser ponderada é a de n° 170 (1990), cujo conteúdo 

aborda a segurança no trabalho com produtos químicos. O texto contém um preâmbulo e 27 

(vinte e sete) artigos, foi ratificado pelo Brasil em 23 de dezembro de 1996 e promulgado por 

meio do Decreto n° 2.657/1998. 

 

Tabela 9 – Convenção nº 170: Segurança no trabalho com produtos químicos (1990) 

 
Versão brasileira 

 

 
Versão portuguesa 

 
Versão inglesa Versão francesa 

Art. 2 –  
Para fins da 
presente 
Convenção: 
a) a expressão 
produtos químicos 
designa os 
elementos e 
compostos 
químicos, e suas 
misturas, sejam 
naturais, sejam 
sintéticos; [...] 

[Obs.: esta Convenção 
não foi ratificada por 
Portugal.]  

Article 2 
For the purposes of 
this Convention: 
 
(a) the term 
chemicals means 
chemical elements 
and compounds, 
and mixtures 
thereof, whether 
natural or 
synthetic; 

Article 2 
Aux fins de la 
convention: 
 
(a) les termes 
produits chimiques 
s'appliquent aux 
éléments et 
composés 
chimiques, et à 
leurs mélanges, 
qu'ils soient 
naturels ou 
synthétiques;(...) 
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Art. 7 –  
Rotulação e 
Marcação 
 
1. Todos os 
produtos químicos 
deverão portar uma 
marca que permita a 
sua identificação. 

 Article 7 
LABELLING 
AND MARKING 
1. All chemicals 
shall be marked so 
as to indicate their 
identity. 

Article 7 
ETIQUETAGE ET 
MARQUAGE 
1. Tous les produits 
chimiques doivent 
être marqués de 
manière à permettre 
leur identification. 

Artigo 16 
Cooperação 
Os empregadores, 
no âmbito das suas 
responsabilidades, 
deverão cooperar da 
forma mais estreita 
que for possível 
com os 
trabalhadores ou 
seus representantes 
com relação à 
segurança, na 
utilização dos 
produtos químicos 
no trabalho. 

 Article 16 
CO-OPERATION 
Employers, in 
discharging their 
responsibilities, 
shall co-operate as 
closely as possible 
with workers or 
their 
representatives 
with respect to 
safety in the use of 
chemicals at work. 

Article 16 
COOPERATION 
En s'acquittant des 
responsabilités qui 
leur incombent, les 
employeurs doivent 
coopérer aussi 
étroitement que 
possible avec les 
travailleurs ou leurs 
représentants en ce 
qui concerne la 
sécurité dans 
l'utilisation des 
produits chimiques 
au travail. 

Art. 18 –  
1. Os trabalhadores 
deverão ter o direito 
de se afastar de 
qualquer perigo 
derivado da 
utilização de 
produtos químicos 
quando tiverem 
motivos razoáveis 
para acreditar que 
existe um risco 
grave e iminente 
para a sua 
segurança ou a sua 
saúde, e deverão 
indicá-la sem 
demora ao seu 
supervisor. 

 Article 18 
1. Workers shall 
have the right to 
remove themselves 
from danger 
resulting from the 
use of chemicals 
when they have 
reasonable 
justification to 
believe there is an 
imminent and 
serious risk to their 
safety or health, 
and shall inform 
their supervisor 
immediately. 

Article 18 
1. Les travailleurs 
doivent avoir le 
droit de s'écarter du 
danger résultant de 
l'utilisation de 
produits chimiques 
lorsqu'ils ont un 
motif raisonnable 
de croire qu'il 
existe un risque 
imminent et sérieux 
pour leur sécurité 
ou leur santé et 
devront le signaler 
sans délai à leur 
supérieur. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
 Na Convenção ora em exame, averigua-se que em alguns momentos houve a 

interferência da versão inglesa, como se observa no artigo 16, pela repetição da ordem da 

frase “Employers, in discharging their responsibilities [...]”, tal como posta no inglês. Por 
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outro lado, os vocábulos em francês parecem influenciar na tradução para o português tendo 

em vista a opção de tradução de “sans délai” por “sem demora”, quando em inglês consta a 

palavra “immediatly” (artigo 18). Enfatiza-se que, nesse caso, como Portugal não ratificou a 

norma, não havia texto em português desse país para ser levado em consideração no momento 

da tradução. 

 A última Convenção relativa ao período do final do século XX, objeto de estudo 

nesse tópico, é a de n° 182 (1999) que trata sobre a proibição das piores formas de trabalho 

infantil e sobre ações imediatas para sua eliminação. Encontra-se incluída no rol das 

convenções fundamentais da OIT e foi ratificada pelo Brasil em 2 de fevereiro de 2000, sendo 

promulgada pelo decreto 3.597/2000. Contém 16 (dezesseis) artigos, dos quais, selecionam-se 

os seguintes para os fins desta pesquisa. 

 

Tabela 10 – Convenção nº 182: Proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 

imediata para sua eliminação (1999) 

 
Versão brasileira 

 

 
Versão portuguesa 

 
Versão inglesa Versão francesa 

Art. 1 –  
Todo Estado-
membro que 
ratificar a presente 
Convenção deverá 
adotar medidas 
imediatas e eficazes 
que garantam a 
proibição e a 
eliminação das 
piores formas de 
trabalho infantil em 
caráter de 
urgência. 

Art. 1 –  
Qualquer membro que 
ratificar a presente 
Convenção deve tomar, 
com a maior urgência, 
medidas imediatas e 
eficazes para assegurar a 
proibição e a eliminação 
das piores formas de 
trabalho das crianças. 

Article 1 
Each Member 
which ratifies this 
Convention shall 
take immediate and 
effective measures 
to secure the 
prohibition and 
elimination of the 
worst forms of 
child labour as a 
matter of urgency. 
 

Article 1 
Tout Membre qui 
ratifie la présente 
convention doit 
prendre des 
mesures 
immédiates et 
efficaces pour 
assurer 
l'interdiction et 
l'élimination des 
pires formes de 
travail des enfants 
et ce, de toute 
urgence. 
 

Art. 2 –  
Para os efeitos desta 
Convenção, o termo 
criança designa a 
toda pessoa menor 
de 18 anos. 

Art. 2 –  
Para os efeitos da 
presente Convenção, o 
termo «criança» aplica-
se a todas as pessoas 
com menos de 18 anos. 

Article 2 
For the purposes of 
this Convention, 
the term child shall 
apply to all persons 
under the age of 
18. 
 

Article 2 
Aux fins de la 
présente 
convention, le 
terme enfant 
s'applique à 
l'ensemble des 
personnes de moins 
de 18 ans. 

Art. 3 –  Art. 3 – Article 3 Article 3 
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Para os fins desta 
Convenção, a 
expressão as piores 
formas de trabalho 
infantil compreende: 
 
a) todas as formas 
de escravidão ou 
práticas análogas à 
escravidão, como 
venda e tráfico de 
crianças, sujeição 
por dívida, servidão, 
trabalho forçado ou 
compulsório, 
inclusive 
recrutamento 
forçado ou 
obrigatório de 
crianças para serem 
utilizadas em 
conflitos armados; 
[...] 

Para os efeitos da 
presente Convenção, a 
expressão «as piores 
formas de trabalho das 
crianças» abrange: 
 
a) Todas as formas de 
escravatura ou práticas 
análogas, tais como a 
venda e o tráfico de 
crianças, a servidão por 
dívidas e a servidão, 
bem como o trabalho 
forçado ou obrigatório, 
incluindo o 
recrutamento forçado ou 
obrigatório das crianças 
com vista à sua 
utilização em conflitos 
armados; [...] 

For the purposes of 
this Convention, 
the term the worst 
forms of child 
labour comprises: 
 
(a) all forms of 
slavery or practices 
similar to slavery, 
such as the sale and 
trafficking of 
children, debt 
bondage and 
serfdom and forced 
or compulsory 
labour, including 
forced or 
compulsory 
recruitment of 
children for use in 
armed conflict; 

Aux fins de la 
présente 
convention, 
l'expression les 
pires formes de 
travail des enfants 
comprend: 
 
(a) toutes les 
formes d'esclavage 
ou pratiques 
analogues, telles 
que la vente et la 
traite des enfants, 
la servitude pour 
dettes et le servage 
ainsi que le travail 
forcé ou 
obligatoire, y 
compris le 
recrutement forcé 
ou obligatoire des 
enfants en vue de 
leur utilisation dans 
des conflits armés; 
[...] 

Art. 6 –  
1. Todo Estado-
membro elaborará e 
implementará 
programas de ação 
para eliminar, como 
prioridade, as piores 
formas de trabalho 
infantil. 

Art. 6 –   
1. Qualquer membro 
deve elaborar e pôr em 
prática programas de 
acção visando 
prioritariamente eliminar 
as piores formas de 
trabalho das crianças. 

Article 6 
1. Each Member 
shall design and 
implement 
programmes of 
action to eliminate 
as a priority the 
worst forms of 
child labour. 

Article 6 
1. Tout Membre 
doit élaborer et 
mettre en oeuvre 
des programmes 
d'action en vue 
d'éliminer en 
priorité les pires 
formes de travail 
des enfants. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
No caso da Convenção destacada acima, não é possível apontar que, no momento 

da tradução, houve a opção por um único modelo, seja o da língua inglesa ou o da francesa, 

considerando que as estruturas textuais formuladas são bastante semelhantes, podendo 

sugerir, novamente, o uso de mais de um texto usado como parâmetro. 

No tópico seguinte será feita a análise do último período na forma da divisão 

temporal proposta na presente pesquisa, qual seja, o período contemporâneo (2000-2019). 
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4.4 O quarto período: Convenções ratificadas na contemporaneidade (2000-2019) 

 

Neste último tópico, finaliza-se o estudo da seleção do corpus objeto da pesquisa, 

considerando-se contemporâneos aqueles documentos ratificados no século XXI. Nesse 

contexto, selecionou-se duas Convenções, a de n° 185 sobre documentos de identidade da 

gente do mar (2003) e a de n° 189 (2011) que aborda o trabalho decente para trabalhadores 

domésticos. 

A Convenção n° 185 da OIT foi ratificada em 21 de janeiro de 2010 e promulgada 

através do Decreto n°8.605/2015. Contém 18 (dezoito) artigos e 03 (três) anexos que trazem 

modelo de documento de identidade da gente do mar e procedimentos eletrônicos do registro 

dos assentamentos. Confira-se a tabela comparativa: 

 

Tabela 11 – Convenção nº 185: Convenção sobre documentos de identidade da gente do mar 

(2003) 

Versão brasileira 
 

Versão portuguesa 
 

Versão inglesa Versão francesa 

Art. 1 –  
Âmbito de 
Aplicação 
1. Para os efeitos da 
presente 
Convenção, o 
termo marítimo e 
a locução gente do 
mar designam toda 
e qualquer pessoa 
empregada, 
contratada ou que 
trabalhe em 
qualquer função a 
bordo de uma 
embarcação, que 
não seja de guerra e 
que esteja dedicada 
habitualmente à 
navegação 
marítima. 

[Obs.: esta Convenção 
não foi ratificada por 
Portugal.] 

Article 1 
Scope 
1. For the purposes 
of this Convention, 
the term 
“seafarer” means 
any 
person who is 
employed or is 
engaged or works 
in any capacity on 
board a 
vessel, other than a 
ship of war, 
ordinarily engaged 
in maritime 
navigation 

Article 1 
CHAMP 
D'APPLICATION 
1. Aux fins de la 
présente 
convention, le 
terme marin ou 
gens de mer 
désigne toute 
personne qui est 
employée ou 
engagée ou qui 
travaille, à quelque 
titre que ce soit, à 
bord de tout navire, 
autre qu'un navire 
de guerre, 
normalement 
affecté à la 
navigation 
maritime. 

Art. 2 –  
Expedição dos 
Documentos de 
Identidade da Gente 
do Mar 

 Article 2 
Issuance of 
seafarers’ identity 
documents 
1. Each Member 

Article 2 
DELIVRANCE DE 
PIECES 
D'IDENTITE DES 
GENS DE MER 
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1. Todo Membro 
para o qual esteja 
em vigor a presente 
Convenção deverá 
expedir a todos 
seus nacionais que 
exerçam a 
profissão de 
marítimo, e 
apresente o 
requerimento 
correspondente, um 
documento de 
identidade da gente 
do mar conforme o 
disposto no 
artigo 3 da presénte 
Convenção. 

for which this 
Convention is in 
force shall issue to 
each of its 
nationals who is a 
seafarer and 
makes an 
application to that 
effect 
a seafarers’ 
identity document 
conforming to the 
provisions of 
Article 3 of 
this Convention. 

1. Tout Membre 
pour lequel la 
présente convention 
est en vigueur doit 
délivrer à chacun 
de ses 
ressortissants 
exerçant la 
profession de 
marin qui en fait la 
demande une pièce 
d'identité des gens 
de mer conforme 
aux dispositions de 
l'article 3 de la 
convention. 

Art. 3 –  
Conteúdo e Forma 
1. O documento de 
identidade da gente 
do mar, ao qual se 
aplica a presente 
Convenção, deverá 
ajustar-se, em seu 
conteúdo, ao 
modelo apresentado 
no anexo I. A forma 
do documento e os 
materiais utilizados 
para sua confecção 
deverão reunir as 
especificações 
gerais indicadas no 
mencionado 
modelo, que 
deverão estar 
baseadas nos 
critérios 
estabelecidos a 
seguir. O Anexo I 
poderá ser 
emendado, quando 
necessário, desde 
que as emendas 
sejam consistentes 
com os parágrafos 
seguintes, em 
consonância com o 

 Article 3 
Content and form 
1. The seafarers’ 
identity document 
covered by this 
Convention shall 
conform – in its 
content – to the 
model set out in 
Annex I hereto. 
The form of 
the document and 
the materials used 
in it shall be 
consistent with the 
general 
specifications set 
out in the model, 
which shall be 
based on the 
criteria set 
out below. 
Provided that any 
amendment is 
consistent with the 
following 
paragraphs, Annex 
I may, where 
necessary, be 
amended in 
accordance with 
Article 8 below, in 

Article 3 
TENEUR ET 
FORME 
1. La pièce 
d'identité des gens 
de mer relevant de 
la présente 
convention devra 
être conforme dans 
sa teneur au modèle 
présenté à l'annexe I 
de ladite 
convention. La 
forme de cette pièce 
d'identité et les 
matières dont elle 
est faite devront 
correspondre aux 
normes générales 
indiquées dans le 
modèle qui est 
fondé sur les 
critères établis ci-
après. Sous réserve 
que tout 
amendement 
apporté corresponde 
aux paragraphes 
suivants, l'annexe I 
pourra être modifiée 
selon les besoins, 
notamment pour 
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Artigo 8º a seguir, 
em particular com 
o objetivo de levar 
em consideração 
desenvolvimentos 
tecnológicos. 
Quando se decida 
adotar uma emenda, 
deverá ser 
especificada a data a 
partir da qual essa 
surtirá efeito, 
considerando a 
necessidade de 
conceder aos 
Membros tempo 
suficiente para que 
procedam à revisão 
necessária de seus 
documentos 
nacionais de 
identidade da gente 
do mar e dos 
procedimentos 
correspondentes. 

particular to take 
account of 
technological 
developments. 
The decision to 
adopt the 
amendment shall 
specify when the 
amendment 
will enter into 
effect, taking 
account of the 
need to give 
Members 
sufficient 
time to make any 
necessary 
revisions of their 
national seafarers’ 
identity 
documents and 
procedures. 

tenir compte de 
l'évolution 
technologique, 
conformément à 
l'article 8 ci-après. 
La décision 
d'adopter un 
amendement devra 
indiquer la date à 
laquelle il entrera en 
vigueur, en tenant 
compte de la 
nécessité de laisser 
aux Membres un 
temps suffisant pour 
effectuer toute 
révision nécessaire 
de leurs pièces 
d'identité et 
procédures 
nationales relatives 
aux gens de mer.(...) 

Art. 6 –  
Facilitação da 
autorização para 
desembarcar, do 
Trânsito e do 
reembarque da 
gente do mar 
1. A gente do mar 
será reconhecida 
como tal, para 
efeitos desta 
Convenção, quando 
seja titular de um 
documento de 
identidade da gente 
do mar válido e 
expedido de acordo 
com as disposições 
da presente 
Convenção por um 
Membro para o qual 
este instrumento 
esteja em vigor, 
salvo se existirem 
razões claras para 

 Article 6 
Facilitation of 
shore leave and 
transit and transfer 
of seafarers 
1. Any seafarer 
who holds a valid 
seafarers’ identity 
document issued 
in accordance with 
the provisions of 
this Convention by 
a Member for 
which 
the Convention is 
in force shall be 
recognized as a 
seafarer within 
the 
meaning of the 
Convention unless 
clear grounds exist 
for doubting the 
authenticity of the 
seafarers’ identity 

Article 6 
Facilitation de la 
permission de 
descendre à terre, 
du transit et du 
transfert des gens de 
mer 
1. Tout marin 
titulaire d’une pièce 
d’identité des gens 
de mer valable 
délivrée 
conformément aux 
dispositions de la 
présente convention 
par un 
Membre pour lequel 
la convention est en 
vigueur doit être 
reconnu comme 
un marin au sens 
de la convention, à 
moins qu’il n’existe 
des raisons 
manifestes de 
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duvidar da 
autenticidade do 
documento de 
identidade da gente 
do mar. 

document. mettre en doute 
l’authenticité de la 
pièce d’identité du 
marin. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Os artigos sublinhados acima apontam para a retomada da versão francesa como 

modelo de partida para a versão brasileira, especialmente quando se observa algumas 

expressões dos artigos 1° e 2° que exibem a tradução literal do francês, a saber: “o termo 

marítimo e a locução gente do mar designam”/“le terme marin ou gens de mer designe” (art. 

1°); “a todos seus nacionais que exerçam a profissão de marítimo”/“à chacun de ses 

ressortissants exerçant la profession de marin” (art. 2°). Por outro lado, em inglês, referidos 

vocábulos foram consignados da seguinte maneira: “the term ‘seafarer’ means” e “to each of 

its nationals who is a seafarer”. Não obstante, a utilização do texto da norma na língua inglesa 

não pode ser descartada, pois, conforme se verifica no artigo 3°, alguns termos como “as 

especificações gerais” e “em particular com o objetivo de levar em consideração 

desenvolvimentos tecnológicos” revelam que respeitaram a estrutura construída no inglês, 

tendo em vista os correspondentes, nesse idioma “the general specifications” e “in particular 

to take account of technological developments”. No caso da Convenção em comento, não 

ocorreu a ratificação pelo governo português, motivo pelo qual não houve a produção de 

norma a ser considerada na análise comparativa. 

Por fim, passa-se a averiguar a seleção de dispositivos da última Convenção, qual 

seja, a de n° 189 (2011), o mais recente instrumento ratificado pelo Brasil, aprovada pelo 

decreto legislativo n° 172/2017 que aborda o trabalho decente para trabalhadoras e 

trabalhadores domésticos. A norma é composta por 27 (vinte e sete) artigos e encontra-se em 

vigor desde 31 de janeiro de 2019. Eis o quadro comparativo: 

 

Tabela 12 – Convenção nº 189: Convenção sobre o trabalho decente para trabalhadoras e 

trabalhadores domésticos (2011) 

 
Versão brasileira 

 

 
Versão portuguesa 

 
Versão inglesa Versão francesa 

Art. 1 –  
     Para o propósito 
desta Convenção: 
 
(a) o termo 

Art. 1 –  
Para efeitos da presente 
convenção: 
 
a) A expressão 

Article 1 
For the purpose of 
this Convention: 
 
(a) the term 

Article 1 
Aux fins de la 
présente 
convention: 
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"trabalho 
doméstico" designa 
o trabalho 
executado em ou 
para um domicílio 
ou domicílios;  
  
(b) o termo 
"trabalhadores 
domésticos" designa 
toda pessoa, do sexo 
feminino ou 
masculino, que 
realiza um trabalho 
doméstico no 
marco de uma 
relação de trabalho; 
[...] 

«trabalho doméstico» 
designa o trabalho 
efetuado num ou para 
um ou vários agregados 
familiares; 
 
b) A expressão 
«trabalhador do serviço 
doméstico» designa 
qualquer pessoa do 
género feminino ou 
masculino 
que execute um trabalho 
doméstico no âmbito de 
uma 
relação de trabalho; [...] 

domestic work 
means work 
performed in or for 
a household or 
households; 
 
(b) the term 
domestic worker 
means any person 
engaged in 
domestic work 
within an 
employment 
relationship; [...] 

(a) l'expression 
travail 
domestique » 
désigne le travail 
effectué au sein de 
ou pour un ou 
plusieurs ménages; 
 
(b) l'expression 
travailleur 
domestique 
désigne toute 
personne de genre 
féminin ou 
masculin exécutant 
un travail 
domestique dans 
le cadre d'une 
relation de travail; 
[...] 

Art. 3 –  
1. Todo Membro 
deverá adotar 
medidas para 
assegurar a 
promoção e a 
proteção efetivas 
dos direitos 
humanos de todos 
trabalhadores 
domésticos, em 
conformidade com 
as disposições da 
presente 
Convenção. 

Art. 3 –  
1. Todo o Membro deve 
tomar medidas para 
assegurar 
a promoção e a proteção 
efetivas dos direitos 
humanos de 
todos os trabalhadores 
do serviço doméstico 
como previsto 
na presente convenção. 

Article 3 
1. Each Member 
shall take measures 
to ensure the 
effective promotion 
and protection of 
the human rights of 
all domestic 
workers, as set out 
in this Convention. 

Article 3 
1. Tout Membre 
doit prendre des 
mesures pour 
assurer la 
promotion et la 
protection 
effectives des 
droits humains de 
tous les travailleurs 
domestiques 
comme prévu 
dans la présente 
convention. 

Art. 4 –  
1. Todo Membro 
deverá estabelecer 
uma idade mínima 
para os 
trabalhadores 
domésticos, em 
consonância com 
as disposições da 
Convenção sobre a 
Idade Mínima, 1973 
(n° 138), e a 
Convenção sobre as 
Piores Formas de 
Trabalho Infantil, 

Art. 4 –  
1. Todo o Membro deve 
fixar uma idade mínima 
para os trabalhadores do 
serviço doméstico 
compatível 
com as disposições da 
Convenção (n.º 138) 
sobre a Idade 
Mínima, 1973, e da 
Convenção (n.º 182) 
sobre as Piores 
Formas de Trabalho das 
Crianças, 1999, e que 
não deve 

Article 4 
1. Each Member 
shall set a 
minimum age for 
domestic workers 
consistent with the 
provisions of the 
Minimum Age 
Convention, 1973 
(No. 138), and the 
Worst Forms of 
Child Labour 
Convention, 1999 
(No. 182), and not 
lower than that 

Article 4 
1. Tout Membre 
doit fixer un âge 
minimum pour les 
travailleurs 
domestiques qui 
doit être 
compatible avec 
les dispositions de 
la convention (no 
138) sur l'âge 
minimum, 1973, et 
de la convention 
(nº 182) sur les 
pires formes de 
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1999 (n° 182), idade 
que não poderá ser 
inferior à idade 
mínima 
estabelecida na 
legislação nacional 
para os 
trabalhadores em 
geral. 

ser inferior ao 
estipulado na 
legislação nacional 
aplicável 
aos trabalhadores em 
geral. 

established by 
national laws and 
regulations for 
workers generally. 

travail des enfants, 
1999, et ne pas être 
inférieur à celui 
qui est prévu par 
la législation 
nationale 
applicable à 
l'ensemble des 
travailleurs. 

Art. 5 –  
Todo Membro 
deverá adotar 
medidas para 
assegurar que os 
trabalhadores 
domésticos gozem 
de uma proteção 
efetiva contra todas 
as formas de abuso, 
assédio e violência. 

Art. 5 –  
Todo o Membro deve 
tomar medidas para 
assegurar 
que os trabalhadores do 
serviço doméstico 
gozem de uma 
proteção efetiva contra 
todas as formas de 
abuso, assédio 
e violência. 

Article 5 
Each Member shall 
take measures to 
ensure that 
domestic workers 
enjoy effective 
protection against 
all forms of abuse, 
harassment and 
violence. 

Article 5 
Tout Membre doit 
prendre des 
mesures afin 
d'assurer que les 
travailleurs 
domestiques 
bénéficient d'une 
protection effective 
contre toutes les 
formes d'abus, de 
harcèlement et de 
violence. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Nesse texto legal, observa-se a influência de mais de um modelo, considerado 

como ponto de partida para o tradutor brasileiro. 

 É interessante destacar que o texto de origem portuguesa é preexistente ao 

brasileiro que, por sua vez, contém expressões idênticas à norma de Portugal. Por outro lado, 

tanto o francês como o inglês também exerceram seu papel na orientação da versão ratificada 

pelo Brasil, conforme os destaques em negrito dos artigos 1°, 3° e 4°. 

Um fato curioso é que no momento da pesquisa do teor da Convenção aprovada 

pelo Brasil, no site da OIT, escritório brasileiro (ORGANIZAÇÃO..., 2011), a página da 

internet foi redirecionada a um arquivo em formato PDF no qual consta uma versão em 

português da Convenção objeto de análise e, em nota de rodapé, consta a informação de que 

aquele documento é uma “tradução feita pelo escritório da OIT no Brasil (não oficial)”. 

Comparando-se essa versão com aquela oficialmente publicada no Diário da União (BRASIL, 

2017) percebe-se a identidade delas. 

No link da NORMLEX, de onde foram extraídas as outras Convenções estudadas, 

não constava a versão de Portugal. Desta forma, foi necessária a pesquisa no site da Direção-

Geral do Emprego e das Relações de Trabalho do mencionado país. Na publicação oficial 

portuguesa, diferentemente da brasileira, há a referência de que a Assembleia da República 
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aprova a Convenção n° 189 “[...] cujo texto, na versão autenticada nas línguas inglesa e 

francesa e respectiva tradução para língua portuguesa, se publica em anexo” (PORTUGAL, 

2015). Ou seja, a Convenção é publicada nos três idiomas e o próprio legislador faz menção à 

tradução da versão portuguesa, o que fica omisso no texto publicado no Brasil. 

Em resumo, pôde-se perceber que há influência de diversos idiomas levados em 

consideração para a confecção do texto normativo em português do Brasil. No primeiro 

(1919-1939) e no segundo período (1945-1970) a língua francesa desempenhou um papel de 

destaque usado como parâmetro pelo tradutor brasileiro. Já no terceiro período (1970-2000) e 

no período contemporâneo (2000-2019), observa-se o uso de mais de um modelo, destacando-

se as versões em língua inglesa e portuguesa de Portugal, sem que se possa excluir 

interferência advinda da estrutura do francês. 

Como se observa, as comparações apresentadas acima são tão ricas e complexas 

que exigem serem exploradas e contextualizadas com a doutrina e com outras pesquisas feitas 

nessa área. Essa será a tarefa do próximo capítulo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

No âmbito jurídico, cuidando-se de tratados internacionais, percebe-se que não 

são tratados como traduções pelos países que os adotam. Tal assertiva também pode ser 

ampliada para abranger outras normas legais, em que raramente há referência de que sejam 

uma tradução. 

Uma razão jurídica para tanto pode ser encontrada no artigo 33 da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados (BRASIL, 2009) ao prever, como regra, que “quando um 

tratado for autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz igualmente fé em cada uma 

delas […]” e que “uma versão do tratado em língua diversa daquelas em que o texto foi 

autenticado só será considerada texto autêntico se o tratado o previr ou as partes nisso 

concordarem.” 

Na seara da legislação trabalhista internacional, objeto de estudo desta pesquisa, 

há alguns motivos pelos quais podemos chamá-la de tradução: a) é que é parecida com os 

textos da OIT em outras línguas e, também, b) porque parece imitar/copiar/traduzir uma 

determinada fonte (ou mais de uma dela), considerada como “modelo”. 

Na maioria dos casos, grande parte das traduções estão relacionadas com um texto 

fonte e não com dois, três ou mais textos “originais”, como ocorre no caso dos tratados da 

OIT. 

Em geral, sabe-se qual texto fonte é reconhecido como o modelo, embora se 

reconheça a possibilidade de haver algumas dúvidas sobre o uso de um determinado 

manuscrito. No caso de tradução de normas internacionais, não há uma regra quanto à escolha 

de qual será o texto de partida, havendo certa liberdade de escolha a critério do próprio ente 

Estatal que decidir ratificar o documento. 

No caso do Brasil, por exemplo, cabe ao Itamaraty ou à própria Câmara dos 

Deputados realizar a tradução das normas internacionais que serão enviadas para aprovação 

pelo Congresso Nacional. Algumas vezes, o próprio escritório da Organização Internacional 

do Trabalho, localizado em Brasília, elabora a tradução desses documentos, sem considerá-las 

tradução oficial (informação verbal)11. A versão oficial será apenas aquela publicada no Diário 

Oficial da União. 

Segundo informações do diplomata Durval Pereira, responsável pela Divisão de 

Temas Sociais do Itamaraty, em entrevista concedida a esta pesquisadora, por telefone, em 08 

                                                 
11 Informação fornecida pelo Diplomata Durval Pereira, responsável pela Divisão de Temas Sociais do Itamaraty, 
em entrevista concedida a esta pesquisadora, por telefone, em 08 de novembro de 2018. 
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de novembro de 2018, há uma espécie de quotização sobre a quem caberá fazer a tradução dos 

documentos. O diplomata também esclareceu que, em outras épocas, licitava-se uma empresa 

para a realização da tradução, mas devido a problemas de terminologia jurídicas, surgiram 

alguns conflitos e, hoje, o próprio diplomata é quem realiza essa tarefa. Sobre o ofício 

“diplomata-tradutor” asseverou o entrevistado que a versão inglesa das Convenções da OIT é 

a usada como texto padrão para a tradução, mas há possibilidade de uso de outras versões, 

como a do português de Portugal. 

Como visto nos trechos das Convenções destacadas no capítulo anterior, durante o 

lapso temporal selecionado, desde os documentos mais antigos aos mais recentes, há 

influência de diversos idiomas levados em consideração para a confecção do texto em 

português do Brasil. No primeiro (1919-1939) e no segundo período (1945-1970), a língua 

francesa desempenhou um papel de destaque e foi usada como parâmetro pelo tradutor 

brasileiro. Já no terceiro período (1970-2000) e no período contemporâneo (2000-2019), tem-

se a utilização de mais de um modelo, destacando-se as versões em língua inglesa e 

portuguesa de Portugal, sem desaparecer algumas semelhanças com a estrutura do francês. 

No tópico seguinte será apresentada a(s) razão(ões) das escolhas dos citados 

modelos. 

 

5.1 A escolha do(s) modelo(s): relevância das línguas inglesa e francesa 

 

 Antes de o inglês ser considerado como língua franca, outros idiomas 

desempenharam esse papel ao longo da história. 

 Mattila (2014, p. XIX) assevera que as línguas principais são usadas como 

línguas francas legais em vários contextos. Aponta o autor que o uso é particularmente visível 

no campo de Direito Internacional Público como, por exemplo, os tratados entre Estados e 

atividades de organizações internacionais. Dentre outros exemplos de utilização dessa língua, 

tem-se a celebração de negócios transfronteiriços, como ocorre no caso de contratos entre 

companhias multinacionais e na realização da arbitragem internacional. 

Nesse cenário, Mattila (2014) realça que a política e economia dominante ditam a 

escolha de línguas específicas utilizadas em atividades legais transfronteiriças, concluindo  

que a língua franca usada como língua legal nunca foi estática.  

O autor destaca que a Europa foi durante muito tempo o continente modelo e isso 

também se aplicou ao contexto legal, onde o uso das línguas europeias era muito forte, tendo 

como base o sistema legal romano, tecnicamente superior aos outros sistemas. Alerta Matilla 
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(2014) que, no século XXI, com as mudanças das atividades econômicas para a região 

asiática, a língua do leste também foi considerada para ser utilizada nos negócios 

internacionais legais. Nesse contexto, o referido autor não despreza a importância de línguas 

minoritárias (catalão na Espanha, guarani no Paraguai, estoniano na Estônia e outras línguas 

do sul da África) que, no processo de democratização, também são utilizadas nas leis internas 

desses países, como no Direito do Trabalho e de Família.  

Mattila (2014, p. XX) destaca a difícil situação em que se depara o tradutor nos 

casos em deve fazer a tradução entre duas línguas em que os termos legais não são 

equivalentes, indicando que o tradutor vai encontrar um problema chamado traduzibilidade.  

No âmbito jurídico, é bem sabido que o conceito estrutural do sistema de common 

law (baseado em precedentes judiciais) difere consideravelmente do sistema de civil law 

(baseado no Direito positivado, codificado). Mattila (2014, p. XX) esclarece que a 

terminologia do common law geralmente reflete conceitos originais (divisões e instituições) 

desse Direito.  

Apesar dessa diferença, na análise das Convenções da OIT realizadas neste 

trabalho não ficaram evidenciadas distorções nos significados das palavras escolhidas pelo 

tradutor brasileiro. Talvez a realidade fosse diferente caso o texto usado como padrão fosse 

originário dos sistemas legais religiosos como o islâmico e o hindu que dão prevalência à 

tradição do Direito Costumeiro, em contraposição ao positivismo adotado no Brasil. 

Sobre o processo da internacionalização das normas e o papel do inglês no 

discurso legal, Lambert (2009, p. 92) pontua que 

 
A partir do momento em que a disseminação da comunicação é elaborada com base 
numa política de "língua franca" (em inglês numa porcentagem elevada de casos), os 
mecanismos subjacentes não são fundamentalmente diferentes: atribuem a 
integração progressiva das pessoas e o seu discurso a outras/novas comunidades. 
Tais movimentos de integração podem ocorrer em inglês, na bem conhecida língua 
franca. Mas para se tornar legal dentro de uma determinada comunidade/nação, será 
necessária a tradução.12 

 

Em seu artigo, Lambert (2009, p. 80) aponta para o fato de que a interação entre 

as sociedades e nações tende a remodelar as tradições legais do ponto de vista internacional. 

Segundo o autor, não é certo que os princípios e modelos usados em situações históricas 

                                                 
12 “From the moment the dissemination of communication is worked out on the basis of a” lingua franca” policy 
(in English in a high percentage of cases), the underlying mechanisms are not fundamentally different: they input 
the progressive integration of people and their discourse into other/new communities. Such integration 
movements may take place in English, in the well know lingua franca. But to become legal within a given 
community/nation, translation will be required.” 
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tradicionais continuam sendo aplicados nas sociedades virtuais modernas e uma das mais 

óbvias razões para tal mudança é fenômeno da desterritorialização que desconecta o conceito 

de sociedade de território. Ele destaca o fato de que há um conflito entre a heterogeneidade 

linguística de um lado e as diversas formulações legais que são propostas ou impostas a 

posteriori, como um modelo ideal ou o modelo imposto. Ressalta que no caso das sociedades 

europeias, no período pré-nacional, não havia uma uniformidade linguística.  

O autor destaca, a título de exemplo, o paradoxo existente na França com o 

advento do Código de Napoleão (1804) e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789), os quais não foram acessíveis a real população objeto das novas legislações. Isso se 

deu pelo fato do francês não ser a língua mãe de todos os cidadãos franceses na época em que 

essas legislações foram publicadas. E essa foi uma das razões pelas quais houve a necessidade 

de serem traduzidos para diferentes dialetos do território francês. Lambert (2009, p. 83) 

acentua que a reprodução das leis em várias línguas confirma a lacuna existente entre a lei 

escrita e a própria população, contrastando essa evidência com o fato de que o sucesso e a 

eficiência dos modelos normativos só existirá a partir do momento da vontade social de 

cumprir as restrições legais, o que pressupõe o conhecimento do seu teor. 

De acordo com o mencionado pesquisador, a partir do momento em que o texto 

jurídico faz referência a modelos em outros idiomas, há um compromisso assumido, mesmo 

que implicitamente, com o posicionamento institucional previamente adotado. A questão da 

equivalência também depende de convenções prévias e a ideia de “tradução” nem sempre é 

usada numa conotação positiva, normalmente sendo ressaltada quando há uma incorreção na 

tradução. 

No apanhado das Convenções analisadas ao longo do trabalho, verificou-se o que 

já havia sido apurado por Lambert (2017). De fato, na comunicação multilíngue, como a que 

se observa no âmbito das Organizações Internacionais, os discursos, ou melhor, a legislação é 

posta lado a lado, em seus diversos idiomas, sem muitas explicações. Não se menciona quem 

faz a tradução dos textos, ou mesmo como se realiza esse processo para diversos idiomas, 

apontando para a invisibilidade do tradutor (VENUTI, 1995). 

Uma outra questão, mais profunda, é saber como esses documentos representam 

ideias particulares ou visões de mundo. Um interessante exemplo mostrado por Lambert 

(2009) ocorreu na União Europeia por ocasião da entrada de alguns países como República 

Tcheca, Estônia, Hungria e Polônia. Foi necessária a tradução das regras da União Europeia 

para que os nacionais de citados países pudessem escolher se adeririam ou não à instituição.  

Sobre esses valores passados pela tradução, pondera Lambert (2009, p. 90): 
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Como foi estabelecido por estudiosos da tradução, valores e sistemas de valores são 
inevitavelmente, mas muitas vezes inconscientemente, relacionados com traduções e 
com o rearranjo de sistemas de valores. No caso da União Europeia, essas mudanças 
em termos de sistemas de valores são as mais difundidas, já que fazem parte do 
planejamento multilateral, até mesmo parte da globalização, neste caso na Europa 
Ocidental ao invés da América do Norte: para os futuros membros do quinto 
alargamento, que tiveram contato com forças militares estrangeiras desde a Segunda 
Guerra Mundial, a linguagem dos novos parceiros internacionais dificilmente 
poderia aparecer como um sistema de valores inocente.13 

 

Corrobora-se as afirmações de Lambert (2009, p. 91) quando se diz que o 

processo de tradução é um serviço técnico, mas acima disso, é uma operação política, social e 

cultural. Revela-se de uma importância tamanha que pode ser comparada a uma chave de 

entrada a indicar o caminho para decidir se determinada sociedade será ou não aceita como 

integrante do “novo mundo”. 

Tendo em vista que a Organização Internacional do Trabalho é resultado de uma 

cooperação entre nações, uma verdadeira cooperação internacional, uma das questões 

inevitáveis é saber como dois países que fazem uso da mesma língua nacional integram novas 

leis em suas próprias tradições legais. Esta questão aplica-se, obviamente, ao caso do Brasil e 

de Portugal. Com base na história colonial brasileira, pode-se até supor que esse assunto não é 

tão novo: a primeira formulação da legislação brasileira certamente foi influenciada em sua 

conceituação pelo país colonizador. 

Desde que o Brasil conseguiu sua independência, pelo menos em tese, deve ter 

havido novas influências na elaboração das normas: em muitos casos sobrevieram boas razões 

para simplesmente evitar adotar ou meramente copiar os textos legais brasileiros dos textos 

estabelecidos em português de Portugal. 

Uma retrospectiva da História do Direito Brasileiro poderá indicar algumas das 

respostas quanto aos motivos que levaram o tradutor a escolher um modelo em detrimento de 

outro. É o que será delineado no subtópico a seguir. 

 

5.2 A escolha do(s) modelo(s): fatores históricos envolvidos  

 

Como afirmado anteriormente, a produção de normas internacionais resulta da 
                                                 
13 “As has been established by translation scholars, values and value systems are inevitably but often 
unconsciously related with translations and with the reshuffling of value systems. In the case of the EU, such 
shifts in terms of value systems are the more pervasive since they are part of multilateral planning, even part of 
globalization, in this case on behalf of  Western Europe rather than North America: for the future member of the 
fifth enlargement, who had the contact with foreign military powers since the Second World War, the language of 
the new international partners could hardly appear as an innocent value system.” 
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cooperação entre diversas nações, envolvendo necessariamente aspectos interlinguísticos e 

interculturais. 

O fato de haver multiculturalismo nas organizações internacionais, como no caso 

da OIT, pode agregar algumas dificuldades na produção normativa dos diversos países 

membros, pela simples razão de ela ocorrer entre nações. Outros elementos também podem 

ser indicados como obstáculos, como a reunião de Estados com diversos níveis de 

desenvolvimento, com idiomas distintos e interesses políticos dissemelhantes, muito embora 

colonizador e colonizado estejam na mesma mesa de negociação. 

Sobre a importância da legislação portuguesa desde os primórdios do Brasil 

Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 50) ponderam: 

 
A história do direito brasileiro como que se apresentaria um edifício desprovido de 
alicerces, caso não se considerassem os seus antecedentes portugueses. 
Uma das lições definitivas da história do direito ensina que à Independência política 
de um Estado saído de um berço imperial nunca corresponde uma imediata 
autonomia do sistema jurídico. Nenhum Estado nasce com uma roupagem jurídica 
inteiramente nova. A emancipação apenas se verifica gradualmente, com o decurso 
de tempo. 
Ainda assim, as amarras primígenas persistem. Os novos países tendem a ser mais 
respeitadores das tradições jurídicas do que, às vezes, as velhas metrópoles, cegas 
pelos clarões cintilantes de uma atraente modernidade jurídica. Daí as importações 
que não vingam por serem semeadas num terreno jurídico culturalmente hostil. 
A falta de coincidência entre a Independência política de um Estado e a plena 
individualização do seu direito encontra-se bem patente no exemplo brasileiro. 
Quando se operou a separação política do Brasil nos inícios do século XIX, as leis 
portuguesas conservaram-se em vigor, mormente as Ordenações Filipinas, apenas se 
consumando o seu afastamento com o Código Civil brasileiro de 1916. Idênticas 
expressões de persistência do direito português acham-se nos países africanos 
lusófonos, após os respectivos momentos descolonizadores. 
Facilmente se compreende que assim sucedesse. 

 

Em relação à integração do Direito Português no Brasil colonial, os autores acima 

mencionados fazem a divisão em três períodos: 1) Direito no Brasil sob o signo do pluralismo 

político (1500-1750), 2) Direito no Brasil sob o signo jusracionalista do pombalismo (1750-

1808) e 3) Direito brasileiro emergente sob o signo joanino (1808-1822). 

Os anos de 1750 e 1808 são bastante relevantes no cenário político e jurídico. Foi 

em 1750 através do Tratado de Madri que foram estabelecidas as demarcações das fronteiras 

territoriais do Brasil e iniciou-se o reinando de Dom José e o consulado do Marquês de 

Pombal. Em 1808, ocorre a transferência da família real para o Brasil (MARCOS; MATIAS; 

NORONHA, 2014). Nos dizeres de Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 53) “a mudança para 

Reino do Brasil implicou a alteração do próprio formulário dos diversos diplomas legais, nos 

termos do § III da Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815”.  
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Um dos destaques do período compreendido entre 1500 a 1750 é o pluralismo, em 

sentido amplo, compreendendo aspectos judiciais, normativos e culturais. Sobre esse 

momento histórico, assinalam Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 58): 

 
Os centros normativos conviviam num jogo permanente de clarões e sombras. Ao 
lado dos costumes gerais chegados do Reino, juntavam-se os elementos 
consuetudinários autóctones resistentes a investidas aculturadoras. Às Ordenações 
régias acresciam as torrentes das leis extravagantes dirigidas ao Brasil em tipologia 
diversa. Os alvitres do direito romano e as teses de direito canônico começavam a 
espreitar, cada vez com maior assiduidade. 
Enfim, um mosaico normativo em que nos achamos diante de um sistema jurídico 
que, longe de ser um direito de estirpe única, se afirmava como um direito plural 
[...]. 
 
 

O governador Mem de Sá (1557) foi um dos primeiros a tentar abrandar a 

aplicação da lei portuguesa no Brasil. Isso deu-se em razão das penas previstas nas 

Ordenações Manoelinas, quando aplicadas aos indígenas, eram por demais severas tendo em 

vista o costume local relacionado a questões de Direito de Família, como por exemplo, a 

idade núbil, impedimentos matrimoniais, práticas incestuosas etc. Para ele, deveria haver  

perdão dos nativos, sob pena de não sobrar um sequer, reconhecendo, de forma expressa, a 

impossibilidade do “direito português se transplantar para o terreno hostil em termos 

culturais” (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014, p. 117). 

No período pombalino (1750-1803) houve a imposição da língua portuguesa aos 

nativos. Sob o argumento de promover a civilidade dos índios, o Regimento de 3 de maio de 

1757 previa que 

 
[...] a implantação do idioma nacional no seio dos povos conquistados constituía um 
dos meios mais eficazes para desterrar de gentes rústicas a barbaridade dos seus 
antigos costumes. Além de que o uso da língua do príncipe valia, outrossim, de 
estímulo à veneração e à obediência ao monarca português. 
O regimento pombalino chamava em seu socorro um argumento de direito 
comparado. É que a aculturação pela via linguística coincidia com o sistema 
observado em todas as nações polidas do mundo. Surgia, pois, intolerável o que se 
praticou numa primeira fase da colonização brasileira, em que só cuidaram “os 
primeiros conquistadores de estabelecer nella o uso da Lingua, que chamarão geral, 
invenção verdadeiramente abominavel, e diabolica, para que privados os índios de 
todos aquelles meios, que os podião civilizar, permanecessem na rústica, e barbara 
sujeição, em que até agora se conservávão”. 
De feição que recaía sobre o “Diretor” o subido dever de impor o uso da língua 
portuguesa, não consentindo que as comunidades indígenas, fossem jovens em idade 
escolar ou índios mais velhos capazes de instrução, adotassem outro idioma que não 
o português. Bania-se assim, em definitivo, a utilização da “Lingua propria das suas 
Nações, ou da chamada geral”. (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014, p. 167). 

 

Em relação ao período joanino (1808-1822), a chegada da Corte ao Brasil 

significou alterações na legislação, que passou a ter um olhar mais voltado para as 
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necessidades nacionais, com destaque para o campo publicista, especialmente no setor 

econômico e administrativo, incluindo a organização judiciária. Consagrou-se, por exemplo, o 

princípio da liberdade econômica, houve a criação de uma Junta Comercial e a fundação do 

Banco do Brasil (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014). Em suma, mesmo com algumas 

inovações, a legislação joanina foi acompanhada de “uma vertente de clara persistência do 

direito português”, segundo explicitam Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 213), 

acrescentando: 

 
[...] Não raro, a reprodução das instituições metropolitanas no Brasil fazia apelo, por 
exemplo, à continuidade da legislação pombalina. A ruptura frontal ocorreu em 
matéria de legislação econômica, onde se vincara, pouco a pouco, um inédito pendor 
liberal. Por último, desvelava-se ainda, no seio das páginas legislativas joaninas, um 
caráter nacionalista errante que tornava o direito brasileiro um tanto esquivo aos 
velhos interesses portugueses. Uma demarcação, ora ostensiva, ora discreta, ora 
ambígua. 
Seja como for, com a chegada da família real, chegou também a Independência do 
Brasil. O pavilhão da autonomia jurídica desfraldou-o D. João VI, quando começou 
a edificar o aparelho estadual brasileiro, não raro cortando as amarras de Portugal. 

 
No período imperial, mesmo após a declaração da independência do Brasil por 

Dom Pedro I, permanecia a ligação com Portugal, não obstante essa emancipação fosse 

reconhecida por outros países, conforme acentuam os autores citados acima: 

 
Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a Independência em 1824. 
Apesar de não lhes agradar a instauração de uma Monarquia na América, acabou por 
ser efetivada a Doutrina Monroe. 
Em 1825 Portugal e Inglaterra reconheceram, por sua vez, o nascimento do Império 
brasileiro. O Tratado assinado em 29 de agosto de 1825 com Portugal abriu as portas 
para o reconhecimento das Nações europeias. Seu artigo quarto afirmava: Haverá 
d’ora em diante Paz e Aliança, e a mais perfeita amizade entre o Império do Brasil e 
os Reinos de Portugal e Algarves, com total esquecimento das desavenças passadas 
entre os povos respectivos. 
Em seguida a Santa Sé, a Áustria e a França também reconheceram a emancipação 
política do Brasil. 
Assim, o Império do Brasil fez a sua entrada no concerto das nações e a nossa 
História como país independente teve os seus primeiros lances. Também a História 
do nosso Direito iniciou o seu percurso. Note-se, entretanto, que os vínculos com a 
Metrópole eram bastante fortes, desde uma dinastia que continuava a tradição do 
Fundador de Portugal, passando pelo reconhecimento pela Santa Sé, até às notáveis 
e inevitáveis coincidências relativas às fontes do Direito [...]. (MARCOS; MATIAS; 
NORONHA, 2014, p. 222) 
 

As primeiras produções legais do Império não ficaram imunes aos ideais pregados 

pelo Iluminismo, pelas revoluções americana e francesa (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 

2014, p. 223). A convocação da Assembleia Geral Constituinte, de 3 de maio de 1823, já 

estava acompanhada de motes racionalistas, igualitários e naturalistas. De acordo com 

Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 224), o projeto da Constituição apresentada por Antônio 

Carlos envolvia desde as liberdades individuais até a liberdade de indústria, passando pela 
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isonomia, liberdade religiosa e proteção da propriedade. Embora tenha sido dissolvida a 

Constituinte, o seu texto prévio foi utilizado na elaboração da Carta Magna em 25 de março 

de 1824, sobre cuja influência reiteram Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 233): 

 
[...] que o texto constitucional era o documento de emancipação jurídica, 
influenciado pelo liberalismo de matriz europeia, tanto francês quanto inglês. Não 
houve cópia do texto da Constituição americana e nem mesmo das nações hispano-
americanas, que andavam em conflitos periódicos entre a democracia e o 
caudilhismo ditatorial. Uma das mais comuns explicações para a nossa unidade 
territorial foi a adoção da Monarquia. 

 

O movimento de codificação europeu também chegou ao Brasil. O Código Penal 

do império teve influxo do francês de 1810; o Código de Processo Criminal usou como base o 

sistema francês e inglês; o código Comercial, o sistema francês. Por outro lado, o Código 

Civil elaborado por Teixeira de Freitas serviu de inspiração para os Código chilenos, uruguaio 

e paraguaio que reproduziram alguns de seus dispositivos (MARCOS; MATIAS; 

NORONHA, 2014, p. 267 e 272). 

Não é demais lembrar que a temática da libertação dos escravos no território 

brasileiro teve como suporte o movimento filantrópico inglês. As relações políticas com 

outros Estados também dependiam do posicionamento sobre o tema, como bem realçam 

Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 304):   

 
Em 1823, Lord Amherst, Vice-Rei da Índia inglesa, ao passar pela Corte do Rio de 
Janeiro já transmitira a José Bonifácio os termos necessários para que o Reino 
Unido reconhecesse o Império. Destacava a iminente interrupção do tráfico de 
escravos africanos. E em 1825, Sir Charles Stuart acabou por firmar uma Convenção 
com o Império, sobre a extinção do tráfico. Contudo, o Ministro Canning não deu 
respaldo para a ratificação. 
É inegável que o movimento filantrópico inglês, associado ao cálculo tradicional da 
Álbion, no que respeita aos interesses comerciais, teve influência sobre a posição 
que defendiam acerca do tráfico. 
A luta da Sociedade para Abolição do Comércio de Escravos na Inglaterra fundava-
se em doutrina religiosa. Desde finais do século XVIII organizava boicotes a 
produtos produzidos por escravos. Também a Sociedade Feminina de Birmingham 
atuava na campanha com métodos refinados de propaganda, como o panfleto de 
Elisabeth Heyrick, publicado em 1824, que pleiteava abolição imediata e rejeitava as 
teses da gradualidade. [...] Sendo um fenômeno cultural, com marca religiosa, o 
movimento abolicionista inglês triunfou em 1833 com o fim da escravidão na 
Inglaterra. 
 

O pensamento jurídico foi desenvolvido, inicialmente, nas duas primeiras 

faculdades de Direito do Brasil, em Olinda e em São Paulo (MARCOS; MATIAS; 

NORONHA, 2014, p. 330). José Maria de Avelar Brotero, formado em Leis pela famosa 

Universidade de Coimbra e Pedro Autran da Matta e Albuquerque foram juristas que 

escreveram importantes compêndios sobre Direito Natural. Em contraposição a essa doutrina, 
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cita-se o positivismo jurídico que, no solo brasileiro, fixou raízes no século XX, conforme 

explicam Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 333): 

 
O positivismo jurídico do século XIX, que se manifestou sobretudo após a 
Revolução Francesa, produziu diversos dogmas. O Direito acaba por se identificar 
com a lei. [...] O sistema jurídico tende a constituir um todo acabado. O Poder 
Legislativo legitimado pela vontade geral é omnipotente. A codificação é 
consequência coerente de uma razão escrita cristalizada e, por isso, incontestável. 
[...] 
A Escola Francesa da Exegese traduz esse momento da história do pensamento 
jurídico. Ao dominar a ciência do Direito na Europa Continental durante todo o 
século XIX consagrou o Código Civil napoleônico como o modelo dos códigos. Esta 
Escola afirmava que o Código de Napoleão resolveria qualquer problema do dia a 
dia. Portanto, para a Escola da Exegese, a lei seria uma perfeita expressão da razão. 
[...] Contudo, o positivismo jurídico terá verdadeiramente a hegemonia no Brasil 
durante o século XX, sobretudo pela influência da Escola Científica alemã e pela 
Escola Normativista liderada por Hans Kelsen. A ruptura com a tradição do pensar 
jurídico tradicional no período monárquico dar-se-á com a chamada Escola do 
Recife. Esta Escola preparou o advento do positivismo jurídico no Brasil. 

 
Em 1889, decorrente de crises políticas, proclamou-se provisoriamente a 

República no Brasil. Segundo Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 343), na recém crida 

República, até o advento da Constituição de 24 de fevereiro de 1891 foram editados vários 

decretos tratando de matérias constitucionais. 

Tendo em vista que neste intervalo de tempo o país estava sendo governado por 

decretos, e, preocupado com a demora em aprovar-se o projeto da nova Constituição 

brasileira, o eminente jurista Rui Barbosa realizou inflamados discursos perante o Congresso 

Constituinte, cobrando a referida aprovação (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014, p. 

346).  

Esse mesmo jurista revelou-se peça importante ao projeto final da Constituição 

que viria a ser aprovada em 24 de fevereiro de 1891, aportando influências de disposições 

expressas de Constituições alienígenas, tais quais a Constituição da Suíça, da Argentina e dos 

Estados Unidos (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014, p. 348). Um exemplo concreto é 

que Rui Barbosa acrescentou ao projeto de Constituição princípios oriundos do 

constitucionalismo americano, como aquele que prestigiava a liberdade do comércio 

interestadual (caso Brown versus Maryland da Suprema Corte Americana), imunidade 

recíproca (caso Maryland versus Mae Callado) e incluiu também a possibilidade de recurso 

extraordinário ao STF, dentre outras sugestões resultantes da experiência estadunidense 

(MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014, p. 348). 

Esta, que foi a menor das Constituições que o Brasil já teve, com seus 91 artigos 

permanentes e 8 provisórios, estava dividida em cinco títulos: Organização Federal, Estados-
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membros (as antigas províncias), Municípios, Distrito Federal e Declaração de Direitos. Sob 

sua vigência ocorreu também a chamada “grande naturalização”, por meio da qual foi 

permitido que todo e qualquer estrangeiro que estivesse no Brasil em 15 de novembro de 

1889 e que não declarasse em até seis meses, contados do início da vigência da Constituição, 

o desejo de conservar sua naturalidade originária, tornar-se cidadão brasileiro, conforme 

explanam Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 349). 

Diversas Constituições já compuseram o arcabouço normativo brasileiro e, só no 

século XX, o Brasil teve cinco Constituições, sem considerar a Emenda nº 1 de 1969, como 

entendem alguns, como uma Constituição autônoma (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 

2014, p. 352). 

O Código Civil de 1916, que vigorou até 11 de janeiro de 2003, igualmente teve 

ingerências estrangeiras em seu conteúdo. Nesse sentido, confira-se:  

 
Limitações e (ou) contradições à parte, foi o Código Civil brasileiro, ao seu 
tempo, a mais independente das codificações americanas. 
Essa independência, contudo, não implica dizer que não recebeu o 
extraordinário diploma legal influências alienígenas, como não poderia deixar de 
ocorrer. 
Assim, e de par com as fontes dir-se-iam nacionais, como a do esboço de 
Teixeira de Freitas, por exemplo, abeberou-se também nas “ideias francesas” 
(código de Napoleão), no Código Civil português (1867) e, ainda, no BGB 
(como mais do que sabido; a abreviatura de Burgelisches Gesetzbuch – o célebre 
código civil alemão) e em juristas alemães, com os quais era familiarizado 
Clóvis Beviláqua, como Windscheid, Dernburg, Köhler, Endemannn, Sohn e 
Gerber. 
Se é verdade, por exemplo, que do Burgelisches Gesetzbuch Mestre Clóvis 
aproveitou a classificação das matérias, expressou, contudo, no projeto 
particularidades, como a de não lhe seguir a ordem dos livros. 
Sem embargo, diga-se assim, dessa influência germânica, Clóvis abriu horizontes 
novos à evolução do direito brasileiro, posto que, como preleciona Caio Mário da 
Silva Pereira, não se perdeu “nos exageros que haveriam de votar ao desprestígio a 
escola da livre investigação científica, que, numa concentração vocabular e 
extremação conceitual, se apelidaria do ‘direito livre’ (freies Recht)”. (MARCOS; 
MATIAS; NORONHA, 2014, p. 355) 
 

Em 16 de julho de 1934 foi promulgada nova Carta Constitucional no Brasil, a 

qual aportava claras influências da Constituição da Alemanha, a saber, a Constituição de 

Weimar (1919) e também da Constituição Mexicana (1917), com nítida perspectiva social. O 

cenário político entreguerras interferiu na linha adotada pelo Constituinte, ocasião em que o 

nacionalismo ficou em maior evidência e a proteção do trabalhador, por exemplo, deveria 

estar ao lado dos interesses econômicos do país (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014, p. 

360-361). 

A Constituição de 1937 teve influxos da ideologia nacionalista implementada na 

Polônia por José Pilsuldski, concentrando o poder nas mãos do chefe do poder Executivo. 
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Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 382), realçam que na temática relativa à associação 

profissional ou sindical, a Carta de 1937 “revela mais do que inspiração na Carta do trabalho 

do estado italiano facista”, destacando que “não é preciso ser um experto [...] na língua de 

Dante para divisar-se que o art. 138 da lei Fundamental de 1937 é transcrição quase servil da 

Carta del Lavoro”. 

Na seara trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1° de maio de 1943 

também se inspirou na Carta del Lavoro, de 21 de abril de 1927 especialmente na matéria 

sindical e previsão do poder normativo da Justiça do Trabalho. 

Em 1939 foi aprovado do Código de Processo Civil que estampava o mix de 

interferência estrangeira, como bem observa Marcos, Matias e Noronha (2014, p. 369): 

 
Roger Bastide chegou a definir o Brasil como o “país dos contrastes”. 
Discussão da assertiva, à parte, o código unitário de 1939 revela alguns deles. É que, 
como observa Sergio Bermudes (in Iniciação ao Estudo do Direito Processual Civil), 
coexistiam no código “uma parte geral moderna, fortemente inspirada nas 
legislações alemã, austríaca, portuguesa e nos trabalhos de revisão legislativa da 
Itália, e uma parte especial anacrônica, ora demasiadamente fiel ao velho processo 
lusitano, ora totalmente assistemática”. 

 

A Constituição de 1946, diferentemente das anteriores, não passou por um 

anteprojeto, revelando-se uma retomada das fontes passadas, sem trazer tantas inovações. 

A Constituição de 1988 recebeu influências dos constitucionalismos português, 

italiano, alemão e espanhol. Jorge Miranda (1990, p. 30), jurista português, acentua que pelo 

menos 26 (vinte e seis) disposições da Constituição portuguesa de 1976 (na versão após as 

revisões de 1982 e 1989) são muito próximas de disposições contidas na Carta brasileira de 

1988. Em matéria de direitos e garantias fundamentais a Constituição foi buscar inspiração na 

lei Fundamental da Alemanha (1949), do Direito Espanhol tem-se as disposições relativas ao 

Estado Democrático de Direito e, do Direito Italiano, diversas referências às medidas 

provisórias (MARCOS; MATIAS; NORONHA, 2014, p. 411). 

Através desse panorama histórico sobre o Direito Brasileiro percebe-se que foram 

várias as influências externas na confecção da legislação nacional. Qualquer que seja a 

produção atual dos textos brasileiros, é importante estudar os aspectos da tradução jurídica, 

especialmente tendo como referência o objeto de estudo do presente trabalho, qual seja, a 

produção normativa da OIT, notadamente as Convenções ratificadas pelo Brasil. 

É possível supor que o ambiente internacional da produção de textos no âmbito 

das organizações internacionais se torna um hábito particular para os chamados tradutores. 

Quaisquer que sejam suas opções básicas em termos de idiomas – e a escolha de determinados 
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modelos – também pode ser assumido que eles observam o que está acontecendo em outras 

línguas que não estão acostumados a ler. A razão dessa afirmação é que as línguas são sua 

profissão, o que pode sugerir a confluência de mais de um idioma para a elaboração do texto 

final. 

Muitos tradutores possuem o hábito de fazer traduções prévias do texto que 

devem produzir em sua própria língua. Os tradutores profissionais usam instrumentos como 

dicionários e outras traduções sobretudo quando estão com dificuldade de achar determinado 

equivalente. 

Desta forma, no próximo capítulo, serão analisados aspectos da tradução jurídica 

tendo como base a produção normativa da OIT, traçando-se uma proposta de categorização e 

discorrendo-se sobre o papel do tradutor de tratados internacionais.  
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6 ASPECTOS DA TRADUÇÃO JURÍDICA TENDO COMO REFERÊNCIA A 

PRODUÇÃO NORMATIVA DA OIT 

 

Em capítulo anterior já se discorreu sobre a força normativa que é encontrada nos 

textos originados nos organismos multinacionais e supranacionais (Organização das Nações 

Unidas – ONU, Organização Internacional do Trabalho – OIT, União Europeia etc.).  Foi visto 

que, quando se trata de texto desses organismos, pode ocorrer a tradução de um mesmo 

documento para outros idiomas (oficiais e não oficiais) e a tradução de tratados bilaterais, ou 

ainda, multilaterais.  

Também foi consignado que o aspecto bem peculiar da tradução de normas 

internacionais é o princípio da autenticidade equânime, derivado da disposição do artigo 33 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ratificada pelo Brasil através do Decreto de 

n° 7.030/2009, estabelecendo que um tratado autenticado em uma ou mais línguas faz 

igualmente fé em cada uma delas, impondo a presunção de que os termos do tratado têm o 

mesmo sentido nos diversos textos autênticos. Mencionado artigo traduz uma importante 

norma de interpretação dos tratados, estatuindo parâmetros que devem ser usados no caso de 

normas autenticadas em mais de uma língua. 

Prieto Ramos (2017) assevera que, como as organizações internacionais 

dependem da tradução para produzir e aplicar instrumentos jurídicos em vários idiomas, a lei 

global pode ser considerada como uma rede de textos traduzidos. Essa ideia é interessante 

quando se contrapõe com a doutrina jurídica em que não há referência a textos de 

organizações internacionais como se traduções fossem, considerando-se, no caso das 

Convenções da OIT, quando integradas no ordenamento jurídico pátrio, como leis ordinárias, 

podendo ainda serem vistas como normas supralegais ou materialmente constitucionais, desde 

que aprovadas nos termos do artigo 5°, §3° da Constituição Federal14 (PORTELA, 2011).  

De fato, é necessário que as organizações internacionais e também os Estados 

confiem no trabalho a ser desempenhado pelos tradutores institucionais com o fito de criar e 

promover a aplicação do Direito Internacional. Nesse contexto, relevante a ponderação de 

Ramos (2017, p. 3), no sentido de que 

 
Os tradutores institucionais são “atores-chave responsáveis por dar forma linguística 
a textos autênticos que acabam se tornando fontes da lei”. Eles devem integrar 
conhecimentos jurídicos materiais e processuais na tomada de decisão e cooperar 

                                                 
14 Art. 5°, § 3º: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 
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com especialistas legais envolvidos na produção e interpretação textual.15 
 

  
Com o objetivo de buscar informações sobre fontes que pudessem servir de base 

para o exercício tradutório realizou-se uma pesquisa na existência de materiais publicados 

sobre a produção normativa da OIT. A maioria dos livros lançados no Brasil são compostos de 

mera compilação dos instrumentos de Direito Internacional Público e Privado relevantes à 

seara trabalhista, a exemplo do livro organizado por Edson Beas Junior (2017), com o 

diferencial de separar os textos por tema. Outros livros e artigos que apresentam comentários 

sobre as Convenções em si são encontrados no mercado editorial, porém não detalham as 

razões políticas da escolha do tema que foi normatizado e muito menos explicitam as razões 

internas da própria organização para estabelecer determinado padrão mínimo trabalhista. 

 Por outro lado, o material publicitário constante do site da OIT no Brasil visa 

promover os temas de destaque na organização e, outras vezes, traz relatórios da aplicação ou 

de desafios de aplicação de certas agendas em alguns Estados brasileiros, tais como a Agenda 

da Bahia do Trabalho Decente (março, 2018) e a Inserção Laboral de Migrantes 

internacionais: transitando entre a economia formal e informal no município de São Paulo 

(janeiro, 2018). Já no site oficial (www.ilo.org.br), em inglês, também são encontrados além 

de materiais como relatórios, livros e artigos jornalísticos, alguns relatórios provisórios das 

reuniões plenárias. Os temas mais recentes que estão em evidência são igualdade de 

oportunidades de trabalho e saúde e segurança no trabalho.  

No preâmbulo da Constituição da OIT (PORTUGAL, 2018) tem-se três 

justificativas para uma ação legislativa global, quais sejam: política, a fim de garantir a paz 

mundial; humanitária, para assegurar condições dignas de subsistência aos trabalhadores, e 

econômica, para impor freios à concorrência internacional. Confira-se: 

 
Preâmbulo  
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 

                                                 
15 “Institutional translators are ‘key actors responsible for giving linguistic shape to authentic texts which 
ultimately become sources of law’. They must integrate substantive and procedural legal knowledge into 
decision making, and cooperate with legal experts involved in text production and interpretation.” 
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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: [...]. (PORTUGAL, 2018, grifos nossos). 
 

No contexto do papel desempenhado pela OIT, Alvarenga (2018, p. 254) alerta 

que mesmo sendo uma das agências da organização das Nações Unidas, a OIT possui 

independência financeira e administrativa; o seu financiamento advém dos próprios Estados 

membros e suas decisões não dependem de intervenção da ONU. 

Segundo Alvarenga (2018, p. 251), a internacionalização da proteção do 

trabalhador teve como base cinco razões, quais sejam:  a universalidade dos problemas, o 

perigo da concorrência desleal entre os Estados, a solidariedade entre os trabalhadores de 

diversos países, o desenvolvimento das migrações e, por fim, a contribuição para a paz. 

Na página eletrônica da organização, no campo referente à descrição da atuação 

da OIT, pode-se conferir uma brochura intitulada “Flagship programmes” que explica cinco 

programas principais aprovados pelo Conselho de Administração no ano de 2015: Trabalho 

Melhor, Construção de Pisos de Proteção Social para Todos, Programa Internacional para 

Eliminação do Trabalho Infantil e do Trabalho Forçado, Empregos para Paz e Resiliência, 

Saúde e Segurança no Trabalho-Ação Global para prevenção. 

A relevância de tais programas está no seu escopo, qual seja, reforçar o impacto e 

eficiência do portfólio de cooperação da OIT para o desenvolvimento sustentável, indicando 

diversos campos de atuação temática dos tradutores. Embora nem sempre estejam tão 

evidentes, a influência da temática a ser traduzida está intrinsecamente relacionada às 

decisões da Conferência Internacional do Trabalho, órgão central da OIT. 

 

6.1 Estudos Descritivos da Tradução e normas da OIT 

 

Lambert e Van Gorp (1985), no artigo “On Describing Translations”, asseveram 

que tanto o processo de tradução de um texto, como o resultado obtido podem ser estudados 

sob diferentes pontos de vista. Nesse sentido, realçam que podem ser levados em 

consideração aspectos macro estruturais ou micro estruturais, com enfoque em diferentes 

padrões linguísticos, códigos literários, morais, religiosos, dentre outros. 

Sobre a questão da complexidade da equivalência, afirmam que em um cenário 
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particular de tradução o tradutor não necessariamente irá utilizar o texto fonte como um 

modelo dominante o que significa dizer que nem sempre o texto fonte é o modelo exclusivo, 

resultando no fato de que a tradução final terá, de forma inevitável, todas as formas de 

interferência do sistema para o qual se estará traduzindo (sistema alvo). Essa evidência foi 

constatada na análise das convenções da OIT realizadas em capítulo anterior. 

Na análise descritiva proposta pelos autores, busca-se através de formulações de 

perguntas, encontrar as relações entre os sistemas fonte e alvo da tradução a fim de 

caracterizar estratégias tradutórias, a exemplo de normas e de modelos.  

Para a consecução desse trabalho descritivo, Lambert e Van Gorp (1985, p. 52) 

propõem um esquema sintético para descrição da tradução, dividindo-o em 4 (quatro) tópicos: 

1- dados preliminares, 2- macro-nível, 3-micro-nível e 4- contexto sistêmico.  

No primeiro tópico são estabelecidas informações iniciais do texto a ser estudado 

tais como título, presença ou não da indicação do gênero textual, nome do autor e do tradutor, 

existência de metatextos e a indicação da estratégia de estudo da tradução integral ou parcial.  

No segundo tópico, são coletadas características macro-textuais da tradução: 

divisão do texto em capítulos, atos etc., título dos capítulos, tipo de narrativas, comentários 

autorais etc. Perguntas como as seguintes exemplificadas auxiliam o pesquisador nesse passo 

a passo: a tradução é identificada como uma tradução, adaptação ou imitação?; o nome do 

tradutor é identificado em algum momento?; o tradutor ou o editor providencia algum 

comentário, na forma de prefácio ou nota de rodapé? 

No terceiro tópico são observadas, a título ilustrativo, alterações na fonética, 

gráfica e estilística. Nesse momento a atenção volta-se para a seleção das palavras, a análise 

da predominância de determinados padrões gramaticais, tipos de discurso (direto, indireto ou 

indireto livre), vozes do verbo (ativa, passiva, reflexiva) e tipo de linguagem (popular, dialeto, 

jargões etc.). 

No último tópico, são verificadas relações intertextuais com outras traduções e 

relações intersistêmicas, como estruturas de gênero, códigos estilísticos.  

Os teóricos da pesquisa sistemática insistem em ressaltar a natureza sistêmica dos 

problemas tradutórios, tanto em nível inter como intrassistêmico. Nesse contexto, reforçam 

que cada aspecto particular do processo tradutório deve ser discutido e descrito não apenas em 

termos de sistema autor-texto-leitor, mas também em termos de sistema de tradução e, 

possivelmente, de outros sistemas culturais. Defendem que a abordagem sistêmica habilita o 

pesquisador a diferenciar normas tradutórias que seriam aplicáveis de forma individual ou 

coletiva. 
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Usando a expressão dos autores em comento (LAMBERT; VAN GORP, p. 50) no 

sentido de que as perguntas para definição das regras tradutórias são parte de um programa de 

pesquisa “open-ended” e atentando para a limitação temporal desta pesquisa, a seguir será 

analisado o teor completo da tradução brasileira das Convenções n° 06, 105, 182 e 185 da 

OIT, para refinar o terceiro passo proposto no esquema acima mencionado. Não é demais 

lembrar que as etapas anteriores do esquema apresentado já foram ultrapassadas em capítulo 

específico deste trabalho. O critério usado para a seleção das convenções nesse tópico foi 

exemplificar com um documento de cada período histórico examinado anteriormente, 

priorizando os de menor tamanho, para facilitar a exposição. Como anexo do trabalho tem-se 

a cópia integral das Convenções objeto de estudo nesta pesquisa. 

 

Tabela 13 – Teor completo das Convenções nº 06, 105, 182 e 185 

Convenção n° 06 
(trabalho noturno) 

Convenção n° 105 
(abolição do trabalho 
forçado) 

Convenção n° 182 
(proibição das 
piores formas de 
trabalho infantil) 

Convenção n° 185 
(documentos de 
identidade de 
gente do mar) 

A Conferência Geral 
da Organização 
Internacional do 
Trabalho: 
 
Convocada em 
Washington pelo 
Governo dos 
Estados Unidos da 
América em 29 de 
outubro de 1919, 
 
Depois de haver 
decidido adotar 
diversas proposições 
relativas ao 
‘emprego de 
menores à noite’, 
questão que está 
compreendida no 
quarto ponto da 
ordem do dia da 
reunião da 
Conferência 
celebrada em 
Washington, e 
 
Depois de haver 

A Conferência Geral da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho, 
Convocada em Genebra 
pelo Conselho de 
Administração da 
Repartição Internacional 
do Trabalho, e tendo-se 
reunido a 5 de junho de 
1957, em sua 
quadragésima sessão; 
 
Após ter examinado a 
questão do trabalho 
forçado, que constitui o 
quarto ponto da ordem 
do dia da sessão; 
 
Após ter tomado 
conhecimento das 
disposições da 
convenção sobre o 
trabalho forçado, 1930; 
 
Após ter verificado que 
a convenção de 1926, 
relativa à escravidão, 

A Conferência 
Geral da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho, 
 
Considerando a 
necessidade de 
adotar novos 
instrumentos para 
proibição e 
eliminação das 
piores formas de 
trabalho infantil, 
como a principal 
prioridade de ação 
nacional e 
internacional, que 
inclui cooperação e 
assistência 
internacionais, para 
complementar a 
Convenção e a 
Recomendação 
sobre Idade 
Mínima para 
Admissão a 
Emprego, de 1973, 

A Conferência 
Geral da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho: 
 
Consciente da 
ameaça continuada 
à proteção dos 
passageiros e da 
tripulação, à 
segurança das 
embarcações, e ao 
interesse dos 
Estados e das 
pessoas; 
 
Consciente, 
também, do 
mandato 
fundamental da 
Organização, que 
consiste em 
promover 
condições de 
trabalho decentes; 
 
Considerando que, 
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decidido que ditas 
proposições 
revistam a forma de 
Convenção 
Internacional, 
Adota a seguinte 
Convenção, que 
poderá ser citada 
como a ‘Convenção 
sobre o Trabalho 
Noturno dos 
Menores (Indústria) 
1919’, e que será 
submetida à 
ratificação dos 
Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho, de acordo 
com as disposições 
da Constituição da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho. 
 
Art. 1 — 1. Para os 
efeitos da presente 
Convenção 
consideram-se 
‘empresas 
industriais’, 
principalmente: 
 
a) as minas, 
cantarias e 
indústrias extrativas 
de qualquer classe; 
 
b) as indústrias nas 
quais se 
manufaturem, 
modifiquem, 
limpem, reparem, 
adornem, terminem 
ou preparem 
produtos para a 
venda, ou nas quais 
as matérias sofram 
uma transformação, 
compreendidas a 

prevê que medidas úteis 
devem ser tomadas para 
evitar que o trabalho 
forçado ou obrigatório 
produza condições 
análogas à escravidão, e 
que a convenção 
suplementar de 1956 
relativa à abolição da 
escravidão, do tráfico de 
escravos e de 
instituições e práticas 
análogas à escravidão 
visa a obter a abolição 
completa da escravidão 
por dívidas e da 
servidão; 
 
Após ter verificado que 
a convenção sobre a 
proteção do salário, 
1949, declara que o 
salário será pago em 
intervalos regulares e 
condena os modos de 
pagamento que privam o 
trabalhador de toda 
possibilidade real de 
deixar seu emprego; 
 
Após ter decidido adotar 
outras proposições 
relativas à abolição de 
certas formas de 
trabalho forçado ou 
obrigatório que 
constituem uma violação 
dos direitos ao homem, 
da forma em que foram 
previstos pela Carta das 
Nações Unidas e 
enunciados na 
Declaração Universal 
dos Direitos do Homem; 
 
Após ter decidido que 
essas proposições 
tomariam a forma de 
uma convenção 
internacional, adota, 

que continuam 
sendo instrumentos 
fundamentais sobre 
trabalho infantil; 
 
Considerando que 
a efetiva 
eliminação das 
piores formas de 
trabalho infantil 
requer ação 
imediata e global, 
que leve em conta 
a importância da 
educação 
fundamental e 
gratuita e a 
necessidade de 
retirar a criança de 
todos esses 
trabalhos, 
promover sua 
reabilitação e 
integração social e, 
ao mesmo tempo, 
atender as 
necessidades de 
suas famílias; 
 
Recordando a 
resolução sobre a 
eliminação do 
trabalho infantil 
adotada pela 
Conferência 
Internacinal do 
Trabalho, em sua 
83a Reunião, em 
1996; 
 
Reconhecendo que 
o trabalho infantil é 
devido, em grande 
parte, à pobreza e 
que a solução a 
longo prazo reside 
no crescimento 
econômico 
sustentado, que 
conduz ao 

em decorrência do 
caráter global da 
indústria do 
transporte 
marítimo, a gente 
do mar necessita de 
proteção especial; 
 
Reconhecendo os 
princípios 
consagrados na 
Convenção sobre 
os Documentos de 
Identidade da 
Gente do Mar, 
1958, relativos à 
facilitação da 
entrada da gente do 
mar no território 
dos Membros, 
quando a entrada 
tenha como 
finalidade o gozo 
de uma autorização 
para desembarcar, 
o trânsito, o 
reembarque em 
outra embarcação 
ou a repatriação; 
 
Tomando nota do 
disposto na 
Convenção da 
Organização 
Marítima 
Internacional sobre 
a Facilitação do 
Trânsito Marítimo 
Internacional, 
1965, com 
emendas, e, 
particulamiente, as 
Normas 3.44 e 
3.45; 
 
Tomando nota, 
ainda, de que na 
Resolução 
A/RES/57/219 da 
Assembléia Geral 
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construção de 
navios, as indústrias 
de demolição, e a 
produção, 
transformação e 
transmissão de 
eletricidade ou de 
qualquer classe de 
força motriz; 
 
c) a construção, 
reconstrução, 
conservação, 
preparação, 
modificação ou 
demolição de 
edifícios e 
construções de todas 
as classes, as 
ferrovias, rodovias, 
portos, molhes, 
canais, pontes, 
viadutos, esgotos 
coletores, esgotos 
ordinários, poços, 
instalações 
telegráficas ou 
telefônicas, 
instalações elétricas, 
fábricas de gás, 
distribuição de água 
ou outros trabalhos 
de construção, assim 
como as obras de 
preparação e 
cimentação que 
precedem os 
trabalhos antes 
mencionados; 
 
d) o transporte de 
pessoas ou 
mercadorias por 
rodovias ou 
ferrovias, 
compreendida a 
manipulação de 
mercadorias nos 
molhes, 
embarcadouros e 

neste vigésimo quinto 
dia de junho de mil 
novecentos e cinqüenta e 
sete, a convenção que se 
segue, a qual será 
denominada ‘Convenção 
sobre a Abolição do 
Trabalho Forçado, 
1957’. 
 
Art. 1 — Qualquer 
Membro da Organização 
Internacional do 
Trabalho que ratifique a 
presente convenção se 
compromete a suprimir 
o trabalho forçado ou 
obrigatório, e a não 
recorrer ao mesmo sob 
forma alguma: 
 
a) como medida de 
coerção, ou de educação 
política ou como sanção 
dirigida a pessoas que 
tenham ou exprimam 
certas opiniões políticas, 
ou manifestem sua 
oposição ideológica à 
ordem política, social ou 
econômica estabelecida; 
 
b) como método de 
mobilização e de 
utilização da mão-de-
obra para fins de 
desenvolvimento 
econômico; 
 
c) como medida de 
disciplina de trabalho; 
 
d) como punição por 
participação em greves; 
 
e) como medida de 
discriminação racial, 
social, nacional ou 
religiosa. 
 

progresso social, 
sobretudo ao alívio 
da pobreza e à 
educação universal; 
 
Recordando a 
Convenção sobre 
os Direitos da 
Criança, adotada 
pela Assembléia 
das Nações Unidas, 
em 20 de 
novembro de 1989; 
 
Recordando a 
Declaração da OIT 
sobre Princípios e 
Direitos 
Fundamentais no 
Trabalho e seu 
Seguimento, 
adotada pela 
Conferência 
Internacional do 
Trabalho em sua 
86a Reunião, em 
1998; 
 
Recordando que 
algumas das piores 
formas de trabalho 
infantil são objeto 
de outros 
instrumentos 
internacionais, 
particularmente a 
Convenção sobre 
Trabalho Forçado, 
de 1930, e a 
Convenção 
Suplementar das 
Nações Unidas 
sobre Abolição da 
Escravidão, do 
Tráfico de 
Escravos e de 
Instituições e 
Práticas Similares à 
Escravidão, de 
1956; 

das Nações Unidas, 
relativa à prõteção 
dos direitos 
humanos e às 
liberdades 
fundamentais na 
luta contra o 
terrorismo, é 
afirmado que os 
Estados devem 
assegurar que as 
medidas adotadas 
para o combate ao 
terrorismo estejam 
de acordo com os 
compromissos 
assumidos na 
esfera do direito 
internacional, em 
particular das 
normas 
internacionais 
referentes aos 
direitos humanos e 
dos refugiados, 
bem como ao 
direito 
internacional 
humanitário; 
 
Consciente de que 
agente do mar 
trabalha e vive em 
embarcações 
dedicadas ao 
comércio 
internacional, e de 
que o acesso às 
instalações em 
terra e a 
autorização para 
desembarcar são 
elementos 
decisivos para o 
bem-estar da gente 
do mar e, em 
consequência, para 
o alcance de uma 
navegação mais 
segura e de maior 
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armazéns, com 
exceção do 
transporte manual. 
 
2. A autoridade 
competente 
determinará, em 
cada país, a linha de 
demarcação entre a 
indústria, de uma 
parte, e o comércio 
e a agricultura, de 
outra. 
 
Art. 2 — 1. Fica 
proibido empregar 
durante a noite 
pessoas menores de 
18 anos em 
empresas industriais 
públicas ou 
privadas, ou em 
suas dependências, 
com exceção 
daquelas em que 
unicamente estejam 
empregados os 
membros de uma 
mesma família, 
salvo nos casos 
previstos, a seguir: 
 
2. A proibição do 
trabalho noturno 
não se aplicará às 
pessoas maiores de 
16 anos empregadas 
nas indústrias 
mencionadas a 
seguir, em trabalhos 
que, em razão de 
sua natureza, devam 
necessariamente 
continuar dia e 
noite: 
 
a) fábricas de ferro e 
aço; trabalho em 
que se empreguem 
fornos de 

Art. 2 — Qualquer 
Membro da Organização 
Internacional do 
Trabalho que ratifique a 
presente convenção se 
compromete a adotar 
medidas eficazes, no 
sentido da abolição 
imediata e completa do 
trabalho forçado ou 
obrigatório, tal como 
descrito no art. 1 da 
presente convenção. 
 
Art. 3 — As ratificações 
formais da presente 
convenção serão 
comunicadas ao Diretor-
Geral da Repartição 
Internacional do 
Trabalho e por ele 
registradas. 
 
Art. 4 — 1. A presente 
convenção não obrigará 
senão aos Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho cuja ratificação 
tenha sido registrada 
pelo Diretor-Geral. 
 
2. Ela entrará em vigor 
doze meses depois que 
as ratificações de dois 
Membros tiverem sido 
registradas pelo Diretor-
Geral. 
 
3. Em seguida, esta 
convenção entrará em 
vigor para cada Membro 
doze meses depois da 
data em que sua 
ratificação tiver sido 
registrada. 
 
Art. 5 — 1. Todo 
Membro que tiver 
ratificado a presente 

 
Tendo decidido 
pela adoção de 
diversas 
proposições 
relativas a trabalho 
infantil, matéria 
que constitui a 
quarta questão da 
ordem do dia da 
Reunião, e 
 
Tendo determinado 
que essas 
proposições se 
revestissem da 
forma de 
convenção 
internacional, 
 
adota, neste décimo 
sétimo dia de junho 
do ano de mil 
novecentos e 
noventa e nove, a 
seguinte 
Convenção, que 
poderá ser citada 
como Convenção 
sobre as Piores 
Formas de 
Trabalho Infantil, 
de 1999. 
 
Artigo 1º 
 
 
Todo Estado-
membro que 
ratificar a presente 
Convenção deverá 
adotar medidas 
imediatas e 
eficazes que 
garantam a 
proibição e a 
eliminação das 
piores formas de 
trabalho infantil em 
caráter de urgência. 

limpeza dos 
oceanos; 
 
Consciente, 
também, de que a 
possibilidade de 
desembarcar é 
essencial para a 
entrada e saída de 
uma embarcação 
ao término do 
período de serviço 
acordado; 
 
Tomando nota das 
emendas à 
Convenção 
Internacional para 
a Segurança da 
Vida Humana no 
Mar, 1974, 
modificada, 
relativas às 
medidas especiais 
destinadas 
àmelhoria da 
segurança e da 
proteção 
marítimas, que 
foram adotadas 
pela Conferência 
Diplomática 
da Organização 
Marítima 
lntemacional de 12 
de dezembro de 
2002; 
 
Tendo decidido 
adotar um conjunto 
de propostas 
referentes a um 
sistema mais 
seguro de 
identificação da 
gente do mar, 
questão que 
constitui o item 
sete da ordem do 
dia da reunião; 
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reverberação ou de 
regeneração e 
galvanização de 
ferro laminado e do 
arame (com exceção 
dos ofícios de 
desoxidação); 
 
b) fábricas de vidro; 
 
c) fábricas de papel; 
 
d) engenhos nos 
quais se trata o 
açúcar bruto; 
 
e) redução do 
minério de ouro. 
 
Art. 3 — 1. Para os 
efeitos da presente 
Convenção o termo 
‘noite’ significa um 
período de onze 
horas consecutivas, 
pelo menos, que 
compreenderá o 
intervalo que 
medeia entre as dez 
da noite e as cinco 
da manhã. 
 
2. Nas minas de 
carvão e de linito 
poder-se-á conceder 
uma exceção no que 
concerne ao período 
de descanso previsto 
no parágrafo 
anterior, quando o 
intervalo entre os 
dois períodos de 
trabalho seja 
ordinariamente de 
quinze horas, 
porém, em nenhum 
caso, quando dito 
intervalo seja de 
menos de treze 
horas. 

convenção poderá 
denunciá-la no fim de 
um período de dez anos 
depois da data da 
entrada em vigor inicial 
da convenção, por ato 
comunicado ao Diretor-
Geral da Repartição 
Internacional do 
Trabalho e por ele 
registrado. A denúncia 
não terá efeito senão um 
ano depois de ter sido 
registrada. 
 
2. Todo Membro que, 
tendo ratificado a 
presente convenção, 
dentro do prazo de um 
ano depois da expiração 
do período de dez anos 
mencionado no 
parágrafo precedente, 
não fizer uso da 
faculdade de denúncia 
prevista no presente 
artigo, será obrigado por 
novo período de dez 
anos e, depois disso, 
poderá denunciar a 
presente convenção no 
fim de cada período de 
dez anos, nas condições 
previstas no presente 
artigo. 
 
Art. 6 — 1. O Diretor-
Geral da Repartição 
Internacional do 
Trabalho notificará a 
todos os Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho o registro de 
todas as ratificações que 
lhe forem comunicadas 
pelos Membros da 
Organização. 
 
2. Notificando aos 

 
Artigo 2º 
 
Para os efeitos 
desta Convenção, o 
termo criança 
designa a toda 
pessoa menor de 18 
anos. 
 
Artigo 3º 
 
Para os fins desta 
Convenção, a 
expressão as piores 
formas de trabalho 
infantil 
compreende: 
 
a) todas as formas 
de escravidão ou 
práticas análogas à 
escravidão, 
comovenda e 
tráfico de crianças, 
sujeição por dívida, 
servidão, trabalho 
forçado ou 
compulsório, 
inclusive 
recrutamento 
forçado ou 
obrigatório de 
crianças para serem 
utilizadas em 
conflitos armados; 
 
b) utilização, 
demanda e oferta 
de criança para fins 
de prostituição, 
produção de 
pornografia ou 
atuações 
pornográficas; 
 
c) utilização, 
recrutamento e 
oferta de criança 
para atividades 

 
Tendo decidido que 
essas propostas 
tomarão a forma de 
uma Convenção 
intemacional pela 
qual se revisa a 
Convenção sobre 
os documentos de 
identidade da gente 
do mar, 1958, 
adota, com data de 
dezenove de junho 
de dois mil e três a 
seguinte 
Convenção, que 
intitular-se-á 
Convenção sobre 
os Documentos de 
Identidade da 
Gente do Mar 
(revisada), 2003: 
 
Artigo 1 
 
Âmbito de 
Aplicação 
 
1. Para os efeitos 
da presente 
Convenção, o 
termo marítimo e a 
locução gente do 
mar designam toda 
e qualquer pessoa 
empregada, 
contratada ou que 
trabalhe em 
qualquer função a 
bordo de uma 
embarcação, que 
não seja de guerra 
e que esteja 
dedicada 
habitualmente à 
navegação 
marítima. 
 
2. Havendo dúvida 
sobre se alguma 
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3. Quando a 
legislação do país 
proibir a todos os 
trabalhadores o 
trabalho noturno nas 
padarias, poder-se-á 
substituir, em dita 
indústria, o período 
compreendido entre 
as dez da noite e as 
cinco da manhã, 
pelo período que 
medeia entre as 
nove da noite e as 
quatro da manhã. 
 
4. Nos países 
tropicais, onde o 
trabalho se suspenda 
durante certo tempo 
no meio da jornada, 
o período de 
descanso noturno 
poderá ser inferior a 
onze horas, com a 
condição de que 
durante o dia se 
conceda um 
descanso 
compensador. 
 
Art. 4 — As 
disposições dos arts. 
2 e 3 não se 
aplicarão ao 
trabalho noturno dos 
menores que tenham 
de 16 a 18 anos, no 
caso de força maior, 
que não se possa 
prever nem impedir, 
que não apresente 
caráter periódico, e 
que constitua um 
obstáculo ao 
funcionamento 
normal de uma 
empresa industrial. 
 

Membros da 
Organização o registro 
da segunda ratificação 
que lhe for comunicada, 
o Diretor-Geral chamará 
a atenção dos Membros 
da Organização para a 
data em que a presente 
Convenção entrar em 
vigor. 
 
Art. 7 — O Diretor-
Geral da Repartição 
Internacional do 
Trabalho enviará ao 
Secretário-Geral das 
Nações Unidas, para fim 
de registro, conforme o 
art. 102 da Carta das 
Nações Unidas, 
informações completas a 
respeito de todas as 
ratificações, declarações 
e atos de denúncia que 
houver registrado 
conforme os artigos 
precedentes. 
 
Art. 8 — Cada vez que 
julgar necessário, o 
Conselho de 
Administração da 
Repartição Internacional 
do Trabalho apresentará 
à Conferência Geral um 
relatório sobre a 
aplicação da presente 
Convenção e examinará 
se é necessário inscrever 
na ordem do dia da 
Conferência a questão 
de sua revisão total ou 
parcial. 
 
Art. 9 — 1. No caso de a 
Conferência adotar nova 
convenção de revisão 
total ou parcial da 
presente convenção, e a 
menos que a nova 

ilícitas, 
particularmente 
para a produção e 
tráfico de 
entorpecentes 
conforme definidos 
nos tratados 
internacionais 
pertinentes; 
 
d) trabalhos que, 
por sua natureza ou 
pelas 
circunstâncias em 
que são 
executados, são 
suscetíveis de 
prejudicar a saúde, 
a segurança e a 
moral da criança. 
 
Artigo 4º 
 
1. Os tipos de 
trabalho a que se 
refere o artigo 3º d) 
serão definidos 
pela legislação 
nacional ou pela 
autoridade 
competente, após 
consulta com as 
organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores 
interessadas, 
levando em 
consideração as 
normas 
internacionais 
pertinentes, 
particularmente os 
parágrafos 3ª e 4ª 
da Recomendação 
sobre as Piores 
Formas de 
Trabalho Infantil, 
de 1999. 
 
2. A autoridade 

categoria de 
pessoas deve ou 
não ser considerada 
como gente do mar 
para os efeitos da 
presente 
Convenção, 
corresponderá à 
autoridade 
competente para 
expedir os 
documentos de 
identidade da gente 
do mar, do Estado 
da nacionalidade 
do marítimo ou de 
sua residência 
permanente, 
resolver essa 
questão, com 
observância do 
disposto na 
presente 
Convenção, e após 
prévia consulta 
junto às 
organizações de 
armadores e de 
gente do mar 
interessadas. 
 
3. Mediante prévia 
consulta junto às 
organizações 
representativas dos 
armadores de 
embarcações 
pesqueiras e das 
pessoas 
empregadas a 
bordo destas 
últimas, a 
autoridade 
competente poderá 
aplicar o disposto 
na presente 
Convenção à pesca 
marítima 
comercial. 
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Art. 5 — No que 
concerne à 
aplicação da 
presente Convenção 
ao Japão, até 1º de 
julho de 1925, o art. 
2 só se aplicará aos 
jovens menores de 
15 anos, e, a partir 
dessa data, aos 
menores de 16 anos. 
 
Art. 6 — No que 
concerne à 
aplicação da 
presente Convenção 
da Índia, a 
expressão ‘empresa 
industrial’ 
compreenderá 
unicamente as 
‘fábricas’, tal como 
as define a Lei de 
Fábricas da Índia 
(Indian Factory 
Act), e o art. 2 não 
se aplicará aos 
menores do sexo 
masculino maiores 
de 14 anos. 
 
Art. 7 — A 
autoridade 
competente poderá 
suspender a 
proibição do 
trabalho noturno, no 
que respeite aos 
menores de 16 a 18 
anos de idade, nos 
casos 
particularmente 
graves e naqueles 
em que o interesse 
nacional assim o 
exija." 
 
Art. 8 — As 
ratificações formais 
da presente 

convenção disponha 
diferentemente: 
 
a) a ratificação, por um 
Membro, da nova 
convenção de revisão 
acarretará, de pleno 
direito, não obstante o 
art. 17 acima, denúncia 
imediata da presente 
convenção quando a 
nova convenção de 
revisão tiver entrado em 
vigor; 
 
b) a partir da data da 
entrada em vigor da 
nova convenção de 
revisão, a presente 
convenção cessará de 
estar aberta à ratificação 
dos Membros. 
 
2. A presente convenção 
ficará, em qualquer caso, 
em vigor, na forma e no 
conteúdo, para os 
Membros que a tiverem 
ratificado e que não 
tiverem ratificado a 
convenção de revisão. 
 
Art. 10 — As versões 
em francês e em inglês 
do texto da presente 
convenção fazem 
igualmente fé." 
 

competente, após 
consulta com as 
organizações de 
empregadores e 
trabalhadores 
interessadas, 
localizará onde 
ocorrem os tipos de 
trabalho 
determinados 
conforme o 
parágrafo 1º deste 
artigo. 
 
3. A relação dos 
tipos de trabalho 
definidos nos 
termos do 
parágrafo 1º deste 
artigo deverá ser 
periodicamente 
examinada e, se 
necessário, revista 
em consulta com as 
organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores 
interessadas. 
 
Artigo 5º 
 
Todo Estado-
membro, após 
consulta com 
organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores, 
estabelecerá ou 
designará 
mecanismos 
apropriados para 
monitorar a 
aplicação das 
disposições que 
dão cumprimento à 
presente 
Convenção. 
 
Artigo 6º 
 

Artigo 2 
 
Expedição dos 
Documentos de 
Identidade da 
Gente do Mar 
 
1. Todo Membro 
para o qual esteja 
em vigor a presente 
Convenção deverá 
expedir a todos 
seus nacionais que 
exerçam a 
profissão de 
marítimo, e 
apresente o 
requerimento 
correspondente, um 
documento de 
identidade da gente 
do mar conforme o 
disposto no 
artigo 3 da presente 
Convenção. 
2. Salvo exista na 
presente 
Convenção 
disposição em 
contrário, a 
expedição dos 
documentos de 
identidade da gente 
do mar poderá ser 
subordinada às 
mesmas condições 
que as preceituadas 
na legislação 
nacional para a 
expedição dos 
documentos de 
viagem. 
 
3. Todo Membro 
poderá também 
expedir o 
documento de 
identidade da gente 
do mar, 
mencionado no 
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Convenção, de 
acordo com as 
condições 
estabelecidas pela 
Constituição da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho, serão 
comunicadas, para 
seu registro, ao 
Diretor-Geral da 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho. 
 
Art. 9 — 1. Todo 
Membro da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho que 
ratifique a presente 
Convenção se 
obriga a aplicá-la 
nas suas colônias ou 
possessões ou em 
seus protetorados 
que não se 
governem 
plenamente por si 
mesmos, com 
reserva de: 
 
a) que as condições 
locais 
impossibilitem a 
aplicação das 
disposições da 
Convenção; 
 
b) que possam 
introduzir-se na 
Convenção as 
modificações 
necessárias para sua 
adaptação às 
condições locais. 
 
2. Cada Membro 
deverá notificar à 
Repartição 

1. Todo Estado-
membro elaborará 
e implementará 
programas de ação 
para eliminar, 
como prioridade, as 
piores formas de 
trabalho infantil. 
 
2. Esses programas 
de ação serão 
elaborados e 
implementados em 
consulta com 
instituições 
governamentais 
competentes e 
organizações de 
empregadores e de 
trabalhadores, 
levando em 
consideração 
opiniões de outros 
grupos 
interessados, caso 
apropriado. 
 
Artigo 7º 
 
1. Todo Estado-
membro adotará 
todas as medidas 
necessárias para 
assegurar aplicação 
e cumprimento 
efetivos das 
disposições que 
dão efeito a esta 
Convenção, 
inclusive a 
instituição e 
aplicação de 
sanções penais ou, 
conforme o caso, 
de outras sanções. 
 
2. Todo Estado-
membro, tendo em 
vista a importância 
da educação para a 

parágrafo 1º, à 
gente do mar à qual 
tenha outorgado a 
condição de 
residente 
permanente em seu 
território. Os 
residentes 
permanentes 
viajarão sempre 
conforme o 
disposto no 
parágrafo 7º do 
artigo 6º. 
 
4. Todo Membro 
deverá zelar para 
que os documentos 
de identidade da 
gente do mar sejam 
expedidos sem 
demoras indevidas. 
 
5. Caso seja 
indeferido o 
requerimento, o 
maritimo terá 
direito a interpor 
recurso 
administrativo. 
 
6. A presente 
Convenção será 
aplicada sem 
prejuízo das 
obrigações 
contraídas por cada 
Membro em 
decorrência das 
disposições 
internacionais 
relatives aos 
refugiados e aos 
apátridas. 
 
Artigo 3 
 
Conteúdo e Forma 
 
1. O documento de 
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Internacional do 
Trabalho sua 
decisão, no que 
concerne a cada 
uma de suas 
colônias ou 
possessões, ou a 
cada um de seus 
protetorados que 
não se governem 
plenamente por si 
mesmos. 
 
Art. 10 — Logo que 
as ratificações de 
dois Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho tenham 
sido registradas na 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho, o Diretor-
Geral da Repartição 
notificará todos os 
Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho. 
 
Art. 11 — Esta 
Convenção entrará 
em vigor na data em 
que o Diretor da 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho tenha 
efetuado dita 
notificação, e só 
obrigará aos 
Membros que 
tenham registrado 
sua ratificação na 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho. Desde 
dito momento esta 
Convenção entrará 
em vigor, para 
qualquer outro 

eliminação do 
trabalho infantil, 
adotará medidas 
efetivas para, num 
determinado prazo: 
 
a) impedir a 
ocupação de 
crianças nas piores 
formas de trabalho 
infantil; 
 
b) dispensar a 
necessária e 
apropriada 
assistência direta 
para retirar 
crianças das piores 
formas de trabalho 
infantil e assegurar 
sua reabilitação e 
integração social; 
 
c) garantir o acesso 
de toda criança 
retirada das piores 
formas de trabalho 
infantil à educação 
fundamental 
gratuita e, quando 
possível e 
adequado, à 
formação 
profissional; 
 
d) identificar 
crianças 
particularmente 
expostas a riscos e 
entrar em contato 
direto com elas; e, 
 
e) levar em 
consideração a 
situação especial 
das meninas. 
 
3. Todo Estado-
membro designará 
a autoridade 

identidade da gente 
do mar, ao qual se 
aplica a presente 
Convenção, deverá 
ajustar-se, em seu 
conteúdo, ao 
modelo 
apresentado no 
anexo I. A forma 
do documento e os 
materiais utilizados 
para sua confecção 
deverão reunir as 
especificações 
gerais indicadas no 
mencionado 
modelo, que 
deverão estar 
baseadas nos 
critérios 
estabelecidos a 
seguir. O Anexo I 
poderá ser 
emendado, quando 
necessário, desde 
que as emendas 
sejam consistentes 
com os parágrafos 
seguintes, em 
consonância com o 
Artigo 
8º a seguir, em 
particular com o 
objetivo de levar 
em consideração 
desenvolvimentos 
tecnológicos. 
Quando se decida 
adotar uma 
emenda, deverá ser 
especificada a data 
a partir da qual 
essa surtirá efeito, 
considerando a 
necessidade de 
conceder aos 
Membros tempo 
suficiente para que 
procedam à revisão 
necessária de seus 
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Membro, na data em 
que haja sido 
registrada sua 
ratificação na 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho. 
 
Art. 12 — Todo 
Membro que 
ratifique a presente 
Convenção obriga-
se a aplicar suas 
disposições ao mais 
tardar a 1º de julho 
de 1922, e a tomar 
as medidas 
necessárias para o 
cumprimento de 
ditas disposições. 
 
Art. 13 — Todo 
Membro que tenha 
ratificado esta 
Convenção poderá 
denunciá-la à 
expiração de um 
período de 10 anos, 
a partir da data em 
que tenha entrado 
inicialmente em 
vigor, mediante ato 
comunicado, para 
seu registro, ao 
Diretor-Geral da 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho. A 
denúncia não surtirá 
efeito até um ano 
depois da data de 
seu registro na 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho. 
 
Art. 14 — Cada vez 
que julgar 
necessário, o 
Conselho de 

competente 
responsável pela 
aplicação das 
disposições que 
dão cumprimento a 
esta Convenção. 
 
Artigo 8º 
 
Os Estados-
membros tomarão 
as devidas 
providências para 
se ajudarem 
mutuamente na 
aplicação das 
disposições desta 
Convenção por 
meio de maior 
cooperação e/ou 
assistência 
internacional, 
inclusive o apoio 
ao 
desenvolvimento 
social e econômico, 
a programas de 
erradicação da 
pobreza e à 
educação universal. 
 
Artigo 9º 
 
As ratificações 
formais desta 
Convenção serão 
comunicadas, para 
registro, ao 
Diretor-Geral da 
Secretaria 
Internacional do 
Trabalho. 
 
Artigo 10 
 
1. Esta Convenção 
obrigará 
unicamente os 
Estados-membros 
da Organização 

documentos 
nacionais de 
identidade da gente 
do mar e dos 
procedimentos 
correspondentes. 
 
2. O documento de 
identidade da gente 
do mar deverá ser 
simples, 
confeccionado com 
material resistente, 
levando em 
consideração as 
condições que 
possam prevalecer 
no mar e será 
legível por meios 
mecânicos. Os 
materiais utilizados 
deverão: 
 
a) impedir, na 
medida do 
possível, toda 
alteração ou 
falsificação do 
documento e 
permitir 
detectar facilmente 
toda modificação 
do mesmo, e 
 
b) ser geralmente 
acessíveis para os 
governos com 
custo o mais 
módico possível, 
sem prejuízo da 
confiabilidade 
necessária para 
alcançar o 
propósito 
enunciado na 
alínea a) 
acima. 
 
3. Os Membros 
levarão em 
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Administração da 
Repartição 
Internacional do 
Trabalho 
apresentará à 
Conferência Geral 
um relatório sobre a 
aplicação da 
presente Convenção 
e examinará se é 
necessário inscrever 
na ordem do dia da 
Conferência a 
questão da sua 
revisão total ou 
parcial. 
 
Art. 15 — As 
versões inglesa e 
francesa do texto 
desta Convenção 
são igualmente 
autênticas. 

Internacional do 
Trabalho cujas 
ratificações tiverem 
sido registradas 
pelo Diretor-Geral 
da Secretaria 
Internacional do 
Trabalho. 
 
2. A presente 
Convenção entrará 
em vigor doze 
meses após a data 
de registro, pelo 
Diretor-Geral, das 
ratificações de dois 
Estados-membros. 
 
3. A partir daí, esta 
Convenção entrará 
em vigor, para todo 
Estado-membro, 
doze meses após a 
data do registro de 
sua ratificação. 
 
Artigo 11 
 
1. O Estado-
membro que 
ratificar esta 
Convenção poderá 
denunciá-la ao 
final de um período 
de dez anos, a 
contar da data de 
sua entrada em 
vigor, mediante 
comunicaçãoao 
Diretor-Geral da 
Secretaria 
Internacional do 
Trabalho, para 
registro. A 
denúncia não terá 
efeito antes de se 
completar um ano a 
contar da data de 
seu registro. 
 

consideração todas 
as diretrizes 
aplicáveis que a 
Organização 
Internacional do 
Trabalho tenha 
elaborado em 
relação às normas 
tecnológicas 
destinadas a 
facilitar a aplicação 
de uma norma 
internacional 
comum. 
 
4. O documento de 
identidade da gente 
do mar não será 
maior do que um 
passaporte normal. 
 
5. No documento 
de identidade da 
gente do mar 
constarão o nome 
da autoridade que 
tenha expedido o 
mesmo, as 
indicações que 
permitam um 
rápido contato com 
essa autoridade, a 
data e o local de 
expedição do 
documento, bem 
como as seguintes 
menções: 
 
a) este é um 
documento de 
identidade da gente 
do mar para efeitos 
da Convenção 
sobre os 
documentos de 
identidade da gente 
do mar (revisada), 
2003, da 
Organização 
Internacional do 
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2. Todo Estado-
membro que 
ratificar esta 
Convenção e que, 
no prazo de um ano 
após expirado o 
período de dez 
anos referido no 
parágrafo anterior, 
não tiver exercido 
o direito de 
denúncia disposto 
neste artigo, ficará 
obrigado a um 
novo período de 
dez anos e, daí por 
diante, poderá 
denunciar esta 
Convenção ao final 
de cada período de 
dez anos, nos 
termos deste artigo. 
 
Artigo 12 
 
1. O Diretor-Geral 
da Secretaria 
Internacional do 
Trabalho dará 
ciência, aos 
Estados-membros 
da Organização 
Internacional do 
Trabalho, do 
registro de todas as 
ratificações, 
declarações e atos 
de denúncia que 
lhe forem 
comunicados pelos 
Estados-membros 
da Organização. 
 
2. Ao notificar os 
Estados-membros 
da Organização 
sobre o registro da 
segunda ratificação 
que lhe foi 
comunicada, o 

Trabalho; 
 
b) este documento 
é autônomo e não é 
um passaporte. 
 
6. O período 
máximo de 
validade do 
documento de 
identidade da gente 
do mar será 
determinado de 
acordo com a 
legislação do 
Estado que o tenha 
expedido, e não 
poderá ser, em 
nenhum caso, 
superior a dez 
anos, sem prejuízo 
de que seja 
renovado após os 
prímeiros cinco 
anos. 
 
7. No documento 
da gente do mar 
deverão constar 
exclusivamente os 
seguintes dados, 
relativos ao titular: 
 
a) nome completo 
(nomes e 
sobrenomes, 
quando for o caso); 
 
b) sexo; 
 
c) data e local de 
nascimento; 
 
d) nacionalidade; 
 
e) particularidades 
físicas que possam 
facilitar a 
identificação; 
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Diretor-Geral lhes 
chamará a atenção 
para a data em que 
a Convenção 
entrará em vigor. 
 
Artigo 13 
 
O Diretor-Geral da 
Secretaria 
Internacional do 
Trabalho 
comunicará ao 
Secretário-Geral 
das Nações Unidas, 
para registro, nos 
termos do artigo 
102 da Carta das 
Nações Unidas, 
informações 
circunstanciadas 
sobre todas as 
ratificações, 
declarações e atos 
de denúncia por ele 
registrados, 
conforme o 
disposto nos 
artigos anteriores. 
 
Artigo 14 
 
O Conselho de 
Administração da 
Secretaria 
Internacional do 
Trabalho 
apresentará à 
Conferência Geral, 
quando considerar 
necessário, 
relatório sobre o 
desempenho desta 
Convenção e 
examinará a 
conveniência de 
incluir na pauta da 
Conferência a 
questão de sua 
revisão total ou 

f) fotografia digital 
ou original, e 
 
g) assinatura. 
 
8. Sem prejuízo do 
disposto no 
parágrafo 7º acima, 
também será 
exigida a 
incorporação ao 
documento de 
identidade da gente 
do mar um modelo 
digital ou outra 
representação 
biométrica do 
titular, de acordo 
com as 
características 
enunciadas no 
anexo I, em 
conformidade com 
os seguintes 
requisitos: 
 
a) que os dados 
biométricos 
possam ser obtidos 
sem que isso 
implique invasão 
da privacidade 
do titular, 
incômodos, risco 
para sua saúde, ou 
lesão de sua 
dignidade; 
 
b) que os dados 
biométricos sejam 
visíveis no 
documento e não 
possam ser 
reconstituídos 
a partir do molde 
ou de outras 
representações; 
 
c) que o material 
necessário para 
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parcial. 
 
Artigo 15 
 
1. No caso de 
adotar a 
Conferência uma 
nova Convenção 
que reveja total ou 
parcialmente esta 
Convenção, a 
menos que a nova 
Convenção 
disponha de outro 
modo: 
 
a) a ratificação, por 
um Estado-
membro, da nova 
Convenção revista 
implicará, ipso 
jure, a partir do 
momento em que 
entrar em vigor a 
convenção revista, 
a denúncia 
imediata desta 
Convenção, não 
obstante as 
disposições do 
artigo 11 acima; 
 
b) esta Convenção 
deixará de estar 
sujeita a ratificação 
pelos Estados-
membros a partir 
do momento da 
entrada em vigor 
da Convenção 
revisora. 
 
2. Esta Convenção 
continuará a 
vigorar, na sua 
forma e conteúdo, 
nos Estados-
membros que a 
ratificaram, mas 
não ratificarem a 

prover e verificar 
os dados 
biométricos seja 
fácil de 
utilizar e, de forma 
geral, acessível 
para os governos a 
um baixo custo; 
 
d) que o material 
necessário para 
verificar os dados 
biométricos possa 
ser utilizado 
com facilidade e 
confiabilidade nos 
portos e em outros 
lugares, inclusive a 
bordo das 
embarcações, onde 
as autoridades 
competentes 
costumam proceder 
às verificações de 
identidade; e 
 
e) que o sistema no 
qual tenham que 
ser utilizados os 
dados biométricos 
(incluindo o 
material, as 
tecnologias e os 
procedimentos de 
utilização) permita 
obter resultados 
uniformes e 
confiáveis em 
matéria de 
autenticação da 
identidade. 
 
9. Todos os dados 
relativos ao 
marítimo que 
constem do 
documento de 
identidade deverão 
ser visíveis. Os 
marítimos deverão 
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Convenção revista. 
 
Artigo 16 
 
As versões em 
inglês e francês do 
texto desta 
Convenção são 
igualmente 
autênticas. 
 

ter fácil acesso às 
máquinas que lhes 
permitam examinar 
os dados referentes 
aos mesmos e que 
não possam ser 
simplesmente lidos 
à vista. O 
mencionado acesso 
deverá ser provido 
pela autoridade 
expedidora, ou em 
seu nome. 
 
10. O conteúdo e a 
forma do 
documento de 
identidade da gente 
do mar deverá estar 
conforme às 
normas 
internacionais 
pertinentes citadas 
no anexo I. 
 
Artigo 4 
 
Base de Dados 
Eletrônica 
Nacional 
 
1. Todo Membro 
zelará para que 
sejam conservados 
em uma base de 
dados eletrônica os 
dados de cada 
documento da 
gente do mar que 
tenha sido 
expedido, suspenso 
ou retirado. 
Deverão ser 
adotadas as 
providências 
necessárias para 
proteger essa base 
de dados de toda e 
qualquer ingerência 
ou acesso não 
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autorizado. 
 
2. Em cada 
referência figurarão 
apenas os dados 
que sejam 
essenciais para a 
verificação do 
documento de 
identidade ou a 
condição do 
marinheiro, sem 
ignorer o direito à 
privacidade deste 
último e em 
atenção a todas as 
disposições 
aplicáveis em 
matéria de proteção 
de dados. Esses 
dados serão 
indicados no anexo 
II da presente 
Convenção, que 
poderá ser 
emendado da 
forma prevista no 
artigo 8º seguinte, 
tendo presente a 
necessidade de 
outorgar aos 
Membros tempo 
suficiente para que 
procedam à revisão 
que seus sistemas 
nacionais de bases 
de dados possam 
requerer. 
 
3. Cada Membro 
instaurará 
procedimentos que 
permitam a todos 
os marítimos, aos 
quais haja 
expedido 
documento de 
identidade da gente 
do mar, examinar e 
comprovar 
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gratuitamente a 
validade de todos 
os dados a eles 
referentes que se 
encontrem retidos 
ou armazenados na 
base de dados 
eletrônica, bem 
como realizar, 
quando for o caso, 
as retificações 
necessárias. 
 
4. Cada Membro 
designará um ponto 
focal permanente 
para a resposta às 
consultas 
realizadas pelos 
serviços de 
imigração ou 
outras autoridades 
competentes de 
todos os Membros 
da Organização, 
com relação à 
autenticidade e à 
validade dos 
documentos de 
identidade da gente 
do mar expedidos 
pela autoridade de 
que se trate. Os 
dados relativos ao 
ponto focal 
permanente 
deverão ser 
comunicados ao 
Escritório 
Internacional do 
Trabalho, o qual 
manterá uma lista a 
ser comunicada a 
todos os Membros 
da Organização. 
 
5. Os serviços de 
imigração ou 
outras autoridades 
competentes dos 



99 
 

Estados-Membros 
da Organização 
deverão ter acesso, 
de maneira 
imediata e a 
qualquer momento, 
aos dados 
mencionados no 
parágrafo 2º supra, 
seja por meios 
eletrônicos, seja 
por meio do ponto 
focal mencionado 
no parágrafo 4º 
supra. 
 
6. Para efeitos da 
presente 
Convenção, serão 
estabelecidas 
restrições 
apropriadas a fim 
de garantir que 
nenhum dado, em 
particular 
fotografias, possa 
ser compartilhado, 
a não ser que se 
encontre em 
funcionamento 
mecanismo que 
garanta o 
cumprimento das 
normas aplicáveis 
em matéria de 
proteção de dados e 
de privacidade. 
 
7. Os Membros 
deverão assegurar-
se de que os dados 
pessoais 
registrados na base 
de dados não sejam 
utilizados para 
finalidades 
distintas da 
verificação dos 
documentos de 
identidade da gente 
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do mar. 
 
Artigo 5º 
 
Controle de 
Qualidade e 
Avaliações 
 
1. Os requisitos 
mínimos relativos 
aos processos e 
procedimentos de 
expedição dos 
documentos de 
identidade da gente 
do mar, incluídos 
os procedimentos 
de controle de 
qualidade, estão 
indicados no anexo 
III da presente 
Convenção. Nos 
mencionados 
requisitos, estão 
previstos os 
resultados 
obrigatórios que 
cada Membro 
deverá obter na 
administração de 
seu sistema de 
expedição dos 
documentos de 
identidade da gente 
do mar. 
 
2. Serão 
instaurados 
processos e 
procedimentos a 
fim de garantir a 
segurança 
necessária: 
 
a) na produção e 
entrega dos 
documentos de 
identidade em 
branco; 
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b) na custódia e na 
manipulação dos 
documentos de 
identidade que 
estejam em branco 
ou preenchidos, 
bem como a 
responsabilidade 
por esses 
documentos; 
 
c) no 
processamento dos 
requerimentos, no 
preenchimento dos 
documentos de 
identidade 
que estejam em 
branco pela 
autoridade 
expedidora e os 
serviços 
responsáveis pela 
expedição e na 
entrega dos 
documentos de 
identidade da gente 
do mar; 
d) na operação e 
manutenção da 
base de dados, e 
 
e) no controle de 
qualidade dos 
procedimentos e 
das avaliações 
periódicas. 
 
3. Sem prejuízo do 
disposto no 
parágrafo 2º supra, 
o anexo III poderá 
ser modificado nas 
formas previstas no 
artigo 8, tendo 
presente a 
necessidade de 
conceder aos 
Membros tempo 
suficiente para que 
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realizem quaisquer 
revisões 
necessárias de seus 
processos e 
procedimentos. 
 
4. Cada Membro 
realizará, no 
máximo a cada 
cinco anos, uma 
avaliação 
independente da 
administração de 
seu sistema de 
expedição de 
documentos de 
identidade da gente 
do mar, inclusive 
dos procedimentos 
de controle de 
qualidade. Os 
relatórios relativos 
a estas avaliações, 
dos quais poderá, 
ser suprimida toda 
informação de 
caráter 
confidencial, 
deverão ser 
encaminhados ao 
Diretor Geral do 
Escritório 
Internacional do 
Trabalho, com 
cópia para as 
organizações 
representativas dos 
armadores e da 
gente do mar do 
Membro de que se 
trate. Esse requisito 
de informação será 
cumprido sem 
prejuízo das 
obrigações 
contraídas pelos 
Membros em 
virtude do artigo 22 
da Constituição da 
Organização 
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Internacional do 
Trabalho. 
 
5. O Escritório 
Internacional do 
Trabalho 
disponibilizará aos 
Membros esses 
relatórios de 
avaliação. Toda 
divulgação que não 
esteja autorizada 
em virtude da 
presente 
Convenção exige o 
consentimento 
prévio do Membro 
que tenha 
apresentado o 
relatório. 
 
6. O Conselho de 
Administração do 
Escritório 
Internacional do 
Trabalho, que 
atuará com base em 
toda a informação 
pertinente e de 
acordo com as 
disposições que ele 
mesmo tenha 
adotado, deverá 
aprovar a relação 
dos Membros que 
cumprem 
plenamente os 
requisitos mínimos 
indicados no 
parágrafo 1º supra. 
 
7. A relação deverá 
estar, a todo e 
qualquer momento, 
à disposição dos 
Membros da 
Organização, e será 
atualizada 
conforme o 
recebimento de 
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informações 
pertinentes. Os 
Membros serão 
imediatamente 
notificados, em 
conformidade com 
os procedimentos 
indicados no 
parágrafo 8º, nos 
casos em que a 
inclusão de um 
Membro na lista 
seja contestada 
com base em 
fundamentação 
procedente. 
 
8. De acordo com 
os procedimentos 
instaurados pelo 
Conselho de 
Administração, 
serão adotadas as 
disposições 
necessárias a fim 
de que os Membros 
excluídos da 
relação, ou que 
possam restar 
excluídos da 
mesma, bem como 
os governos dos 
Membros 
interessados que 
tenham ratificado o 
Convenção e as 
organizações 
representantes dos 
armadores e da 
gente do mar, 
possam comunicar 
suas opiniões ao 
Conselho de 
Administração em 
observância às 
disposições 
anteriormente 
indicadas, e a fim 
de que qualquer 
discrepância seja 
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resolvida 
oportunamente, de 
maneira eqüitativa 
e imparcial. 
 
9. O 
reconhecimento 
dos documentos de 
identidade da gente 
do mar expedidos 
por um Membro 
fica subordinado a 
que esse cumpra 
com os requisitos 
mínimos 
mencionados no 
parágrafo 1º supra. 
 
Artigo 6º 
 
Facilitação da 
autorização para 
desembarcar, do 
Trânsito e do 
reembarque da 
gente do mar 
 
1. A gente do mar 
será reconhecida 
como tal, para 
efeitos desta 
Convenção, 
quando seja titular 
de um documento 
de identidade da 
gente do mar 
válido e expedido 
de acordo com as 
disposições da 
presente 
Convenção por um 
Membro para o 
qual este 
instrumento esteja 
em vigor, salvo se 
existirem razões 
claras para duvidar 
da autenticidade do 
documento de 
identidade da gente 
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do mar. 
 
2. A comprovação, 
as investigações e 
as formalidades 
com isso 
relacionadas, 
necessárias para 
garantir que o 
marítimo cuja 
entrada esteja 
sendo requerida em 
virtude dos 
parágrafos 3º a 6º 
ou dos parágrafos 
7º a 9º infra é o 
titular de um 
documento de 
identidade da gente 
do mar expedido de 
acordo com os 
requisitos da 
presente 
Convenção, não 
deverão implicar 
gasto algum para o 
marítimo, nem para 
os armadores. 
 
Permissão para 
desembarque 
 
3. A comprovação, 
as investigações e 
as formalidades 
mencionadas no 
parágrafo 2º supra 
deverão ser 
efetuadas da forma 
mais breve 
possível, contanto 
que as autoridades 
competentes 
tenham recebido 
com suficiente 
adiantamento o 
aviso de chegada 
do titular. 
Nesse aviso serão 
mencionados os 
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dados indicados na 
seção 1 do anexo 
II. 
 
4. Todo Membro 
para o qual a 
presente 
Convenção esteja 
em vigor 
autorizará, da 
forma mais breve 
possível, e salvo 
que existam 
motivos claros para 
duvidar da 
autenticidade do 
documento de 
identidade do 
marítimo, a entrada 
em seu território 
aos marítimos 
titulares de um 
documento de 
identidade da gente 
do mar válido, 
quando tal entrada 
seja requerida a fim 
de permitir o gozo 
de uma autorização 
temporária para 
desembarcar pelo 
tempo de duração 
da escala da 
embarcação. 
 
5. A mencionada 
entrada será 
autorizada sempre 
que tenham sido 
cumpridos os 
trâmites pertinentes 
à chegada da 
embarcação e que 
as autoridades 
competentes não 
tenham motivo 
algum para 
indeferir a 
autorização de 
desembarque por 
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motivos de higiene, 
segurança pública, 
ordem pública, ou 
de segurança 
nacional. 
 
6. Para o gozo da 
autorização de 
desembarque dos 
marítimos não será 
necessária a 
titularidade de um 
visto. Os Membros 
que não estejam em 
condições de 
implementar 
plenamente esse 
requisito deverão 
garantir que em sua 
legislação, ou em 
sua prática, estejam 
previstas 
disposições que 
sejam 
essencialmente 
equivalentes. 
 
Trânsito e 
reembarque 
 
7. Cada Membro 
para o qual a 
presente 
Convenção esteja 
em vigor autorizará 
igualmente, o mais 
breve possível, a 
entrada em seu 
território dos 
marítimos titulares 
de um documento 
de identidade da 
gente do mar 
válido, 
suplementado por 
um passaporte, 
quando a entrada 
tenha por objetivo: 
 
a) o embarque em 
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sua embarcação ou 
o reembarque em 
outra embarcação; 
 
b) o trânsito para 
embarcar em sua 
embarcação em 
outro país ou para 
sua repatriação, ou 
qualquer outro fim 
aprovado pelas 
autoridades do 
Membro 
interessado. 
 
8. A entrada será 
autorizada, salvo 
que existam 
motivos claros para 
duvidar da 
autenticidade do 
documento de 
identidade da gente 
do mar, e sempre 
que as autoridades 
competentes não 
tenham motivos 
para indeferir a 
entrada por 
motivos de higiene, 
segurança pública, 
ordem pública, ou 
de segurança 
nacional. 
 
9. Antes de 
autorizar a entrada 
em seu território 
para um dos fins 
determinados no 
parágrafo 7º supra, 
todo Membro 
poderá exigir 
evidência 
satisfatória, 
inclusive 
documental, das 
intenções do 
marinheiro e de sua 
capacidade para 
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cumpri-las. O 
Membro também 
poderá limitar a 
estadia do 
marinheiro a um 
período que seja 
considerado 
razoável para 
atender a esse fim. 
 
Artigo 7º 
 
Posse Continuada e 
Retirada 
 
1. O documento de 
identidade da gente 
do mar estará 
sempre na posse do 
titular, salvo 
quando esteja sob a 
custódia do capitão 
da embarcação de 
que se trate, com o 
consentimento 
escrito do 
marítimo. 
 
2. O documento de 
identidade da gente 
do mar será 
imediatamente 
retirado pelo 
Estado que o tenha 
expedido, caso 
fique determinado 
que o marítimo 
titular tenha 
deixado de reunir 
as condições 
requeridas na 
presente 
Convenção para 
sua expedição. Os 
procedimentos para 
suspender ou 
retirar os 
documentos de 
identidade da gente 
do mar deverão ser 
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elaborados após 
prévia consulta 
com as 
organizações 
representativas dos 
armadores e do 
gente do mar e 
compreenderão 
vias de recurso 
administrativo. 
 
Artigo 8º 
 
Modificação dos 
Anexos 
 
1. Sem prejuízo do 
previsto nas 
disposições 
pertinentes da 
presente 
Convenção, a 
Conferência 
Internacional do 
Trabalho, 
assessorada por um 
órgão maritimo 
tripartite da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho, 
devidamente 
constituído, poderá 
modificar os 
anexos da 
Convenção. A 
correspondente 
decisão será 
adotada pela 
maioria de dois 
terços dos 
delegados 
presentes na 
Conferência, 
incluindo pelo 
menos a metade 
dos Membros que 
tenham ratificado 
esta Convenção. 
 



112 
 

2. Todo Membro 
que tenha 
ratificado a 
presente 
Convenção poderá 
notificar ao Diretor 
Geral, por escrito e 
dentro do prazo de 
seis meses, 
contados da data da 
adoção da emenda 
que a modificou, 
que esta última não 
entrará em vigor 
para o mencionado 
Membro, ou 
entrará em vigor 
em data posterior, 
mediante prévia 
notificação escrita. 
 
Artigo 9º 
 
Disposição 
Transitória 
 
Todo Membro que 
seja parte da 
Convenção sobre 
os documentos de 
identidade da gente 
do mar, 1958, e 
esteja adotando 
medidas com vistas 
à ratificação da 
presente 
Convenção, de 
acordo com o 
Artigo 19 da 
constituição da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho, poderá 
notificar o Diretor 
Geral, da sua 
intenção de aplicar 
a presente 
Convenção em 
caráter provisório. 
Todo documento 
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de identidade da 
gente do mar 
expedido por um 
Membro nessa 
situação será 
considerado, para 
efeitos da presente 
Convenção, como 
um documento de 
identidade da gente 
do mar expedido 
em virtude da 
mesma, desde que 
se cumpram os 
requisitos exigidos 
nos Artigos 2º a 5º 
da presente 
Convenção e que o 
Membro 
interessado aceite 
documentos de 
identidade da gente 
do mar expedidos 
de acordo com a 
mencionada 
Convenção. 
 
DISPOSIÇÕES 
FINAIS 
 
Artigo 10 
 
Pela presente 
Convenção é 
revisada a 
Convenção sobre 
os documentos de 
identidade da gente 
do mar, 1958. 
 
Artigo 11 
 
As ratificações 
formais da presente 
Convenção serão 
encaminhadas, para 
seu registro, ao 
Diretor Geral do 
Escritório 
Internacional do 
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Trabalho. 
 
Artigo 12 
 
1. A presente 
Convenção 
obrigará 
unicamente àqueles 
Membros da 
Organização 
Internacional do 
Trabalho cuja 
ratificação tenha 
sido registrada pelo 
Diretor Geral. 
 
2. Entrará em vigor 
seis meses depois 
da data em que o 
Diretor Geral tenha 
registrado a 
ratificação da 
Convenção por 
dois Membros. 
 
3. A partir desse 
momento, a 
presente 
Convenção entrará 
em vigor, para cada 
Membro, seis 
meses depois da 
data em que este 
tenha registrado 
sua ratificação. 
 
Artigo 13 
 
1. Todo Membro 
que tenha 
ratificado a 
presente 
Convenção poderá 
denunciá-la após o 
decurso de um 
período de dez 
anos, contados da 
data de sua entrada 
em vigor inicial, 
mediante um ato 
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encaminhado ao 
Diretor Geral para 
seu registro. A 
denúncia surtirá 
efeito doze meses 
após a data em que 
tenha sido 
registrada. 
 
2. Os Membros que 
tenham ratificado a 
presente 
Convenção e que, 
no prazo de um 
ano, contado desde 
o final do período 
de dez anos 
mencionado no 
parágrafo anterior, 
não tenham usado 
do direito de 
denúncia previsto 
neste Artigo, 
ficarão obrigados 
durante um novo 
período de dez 
anos e, no 
sucessivo, poderão 
denunciar a 
presente 
Convenção ao final 
de cada período de 
dez anos, nas 
condições previstas 
neste Artigo. 
 
Artigo 14 
 
1. O Diretor-Geral 
notificará a todos 
os Membros o 
registro de quantas 
ratificações, 
declarações e atos 
de denúncia lhe 
sejam 
encaminhados 
pelos Membros. 
 
2. Ao notificar os 
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Membros do 
registro da segunda 
ratificação da 
presente 
Convenção, o 
Diretor-Geral 
levará à sua 
atenção a data de 
entrada em vigor 
da Convenção. 
 
3. O Diretor-Geral 
notificará a todos 
os Membros o 
registro de 
qualquer 
modificação dos 
anexos que tenha 
sido adotada em 
virtude do Artigo 
8º, bem como as 
correlatas 
notificações. 
 
Artigo 15 
 
O Diretor Geral do 
Escritório 
Internacional do 
Trabalho 
encaminhará ao 
Secretário Geral 
das Nações Unidas, 
para efeitos de 
registro conforme o 
Artigo 102 da 
Carta das Nações 
Unidas, uma 
informação 
completa sobre 
todas as 
ratificações, 
declarações e atos 
de denúncia que 
tenha registrado em 
virtude dos Artigos 
anteriores. 
 
Artigo 16 
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O Conselho de 
Administração do 
Escritório 
Internacional do 
Trabalho 
apresentará à 
Conferência, 
sempre que 
considere 
necessário, um 
relatório sobre a 
aplicação da 
presente 
Convenção e 
examinará a 
conveniência de 
incluir na ordem do 
dia da Conferência 
a questão de sua 
revisão total ou 
parcial, 
considerando 
também o disposto 
no Artigo 8. 
 
Artigo 17 
 
1. Caso a 
Conferência adote 
uma nova 
Convenção que 
implique revisão 
total ou parcial da 
presente, e a menos 
que na nova 
Convenção se 
disponha outra 
coisa: 
 
a) a ratificação por 
um Membro da 
nova Convenção 
revisora suporá, 
ipso jure, a 
denuncia imediata 
da presente 
Convenção, 
independentemente 
do disposto no 
Artigo 13, 
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se e quando a nova 
Convenção 
revisora tenha 
entrado em vigor; 
 
b) a partir da data 
de entrada em 
vigor da nova 
Convenção 
revisora, a presente 
Convenção cessará 
de estar aberta à 
ratificação pelos 
Membros. 
 
2. A presente 
Convenção 
permanecerá 
vigente em todo 
caso, em sua forma 
e conteúdo atuais, 
para os Membros 
que a tenham 
ratificado e não 
ratifiquem a 
Convenção 
revisora. 
 
Artigo 18 
 
As versões inglesa 
e francesa do texto 
da presente 
Convenção são 
igualmente 
autênticas. 

    
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Em relação às formas verbais, observa-se o uso do presente do indicativo para 

definir o âmbito de aplicação das Convenções e estabelecer conceitos, como: “o documento 

de identidade da gente do mar, ao qual se aplica a presente Convenção”, “o termo marítimo e 

a locução gente do mar designam” e “o termo criança designa”. O futuro do presente é 

utilizado para impor obrigações ao Estado que ratificar o instrumento, como se verifica na 

presença de expressões como “cada Membro deverá notificar”, “Todo Estado-membro 

designará” e “a autoridade competente localizará”. A presença do verbo poder, no futuro do 
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presente, possibilita uma margem de discricionariedade ao destinatário da norma, 

flexibilizando a aplicação da mesma. Observa-se esse fenômeno nos seguintes trechos: “a 

autoridade competente poderá suspender a proibição do trabalho noturno” e “todo Membro 

que tenha ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la”.  

No preâmbulo, a forma verbal no gerúndio, marca o contexto de elaboração da 

norma e a justificativa de sua adoção, relacionando eventuais normas já existentes em relação 

à matéria a ser tratada naquela nova convenção. 

Embora, em sua maior parte, as convenções contenham uma redação concisa, 

deixando o claro os objetivos do texto, ainda há um pequeno resquício do tecnicismo do 

vocabulário jurídico, tal como expressão em latim (ipso jure), no caso, presente no artigo 17, 

1, “a” da Convenção n° 185 da OIT. 

Como o propósito das Convenções é impor direitos e obrigações aos Estados que 

as ratificarem, ou seja, são textos normativos com prescrições a serem seguidas, não há 

espaço para inovações no trabalho do tradutor. Levando em consideração  o princípio da 

autenticidade equânime, já abordado nesse trabalho, originário do artigo 33 da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados, ratificada pelo Brasil através do Decreto de n° 

7.030/2009, no sentido de que um tratado autenticado em uma ou mais línguas faz igualmente 

fé em cada uma delas, tem-se uma importante norma de interpretação dos tratados, estatuindo 

parâmetros que devem ser usados  pelo o tradutor no caso de normas autenticadas em mais de 

uma língua. 

 

6.2 A categorização da tradução jurídica segundo Prieto Ramos  

 

No artigo “Global Law as Translated Text: Mapping Institutional Legal 

Translation”, Prieto Ramos (2017, p. 187), tratando da perspectiva interdisciplinar dos 

Estudos da Tradução Jurídica (Legal Translation Studies – LTS), assevera que:  

 
[...] em uma categorização multidimensional de textos jurídicos, as tipologias 
textuais compartilham produtores e propósitos de textos comparáveis e 
compreendem uma diversidade de gêneros jurídicos que realizam funções legais e 
padrões discursivos mais específicos.16 
 

O autor propõe, assim, uma categorização baseada nos tipos de procedimentos 

legais e o respectivo contexto de produção textual, a saber: produção normativa, 

                                                 
16 “In a multidimensional categorization of legal texts, text typologies share comparable text producers and 
purposes, and comprise a diversity of legal genres that realize more specific legal functions and discursive 
patterns.” 
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monitoramento das normas e aplicação das normas (law-making, compliance monitoring and 

adjudication). Defende que nas citadas categorias, os gêneros jurídicos são manifestações 

textuais da governança das relações internacionais e da aplicação de normas jurídicas de 

acordo com convenções institucionais estabelecidas. Ressalta-se que essa subdivisão foi feita 

no estudo comparativo realizado pelo citado pesquisador entre os gêneros legais provenientes 

da Organização das Nações Unidas (ONU), da União Europeia e da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), ou seja, é voltada para textos das organizações internacionais, aplicável, 

portanto, ao presente trabalho. 

Dentro do conceito de produção normativa, Prieto Ramos (2017) considera tanto 

documentos que possuem força legislativa (hard law) como os que não são vinculativos (soft 

law). No caso da OIT, conforme artigo 19 de sua Constituição17, tem-se os tratados ou 

convenções (vinculantes) e as recomendações (não vinculantes) e, dentro do corpus objeto de 

estudo, restringiu-se o exame ao primeiro grupo de normas. 

Nesse contexto, importante pontuar a diferença entre o que a doutrina 

internacionalista considera soft e hard law. 

Segundo Husek (2019, p. 385), a soft law refere-se a uma lei menos rígida que não 

vincula as partes a que se destina, apenas indicando um Direito que pode ser aplicado. Pode 

ser traduzida nas declarações de Estado, nas resoluções, nas recomendações das organizações 

internacionais, nos tratados modelos, nos códigos de conduta, nos padrões mínimos 

aceitáveis, por exemplo, na seara dos direitos humanos e da proteção do meio ambiente. 

Por outro lado, esclarece Husek (2019) que hard law refere-se a norma, regras e 

tratados que tem coercibilidade em sua aplicação, sob pena de aplicações de sanções 

específicas, de natureza indenizatória.  

Embora criadas como soft law, as Declarações da Organização Internacional do 

Trabalho desempenham importante papel civilizatório, estabelecendo padrões de 

comportamentos nas relações trabalhistas (Gunther, 2018). 

Nesse contexto, Gunther (2017, p. 14) destaca que as “Declarações da OIT, por 

causa do valor exortatório e de que se revestem, podem contribuir, de maneira para a 

formação de regras costumeiras ou, especialmente para a criação de princípios gerais de 

direito”.  Exemplo disso são a Declaração de Filadélfia relativas aos fins da OIT, de 1944 e a 

Declaração sobre Princípios Fundamentais no Trabalho, de 1988. 

                                                 
17 “Artigo 19- 1. Se a Conferência se pronunciar no sentido de adotar propostas relativas a um ponto da ordem de 
trabalhos, terá de determinar se essas propostas deverão tomar a forma: a) de uma convenção internacional; b) ou 
de uma recomendação, quando o ponto tratado, ou um dos seus aspectos, não permitir a adoção imediata de uma 
convenção.” 
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Retomando-se a ideia de categorização proposta por Prieto Ramos (2017), frisa-se 

uma outra classificação de textos legais, proposta pelo mesmo autor (PRIETO RAMOS, 2014, 

p. 265), dividida em três tipos: principais funções, tipos de texto e gêneros. No primeiro grupo 

estariam: governar relações jurídicas públicas ou privadas, aplicar instrumentos legais em 

cenários específicos e transmitir conhecimentos especializados sobre fontes do Direito e 

relações jurídicas. No segundo grupo se inserem os textos legislativos (incluindo tratados), 

judiciais (documentos de Tribunais e litigiosos), outros instrumentos jurídicos públicos ou 

textos de aplicação legal (emitidos por órgãos institucionais, servidores públicos ou cartórios), 

instrumentos legais privados e escrita acadêmica jurídica. Por fim, no último grupo, se situam 

as realizações textuais de funções jurídicas específicas que seguem convenções discursivas 

culturalmente vinculadas como, por exemplo, diferentes tipos de ordens judiciais ou 

contratos. 

O autor reconhece a dificuldade de propor modelos de categorização devido à 

diversidade textual de cada sistema jurídico (civil law e commom law), no entanto, defende a 

tese de que, para a análise comparativa do tradutor jurídico, é mais útil inserir gêneros 

específicos de textos dentro de gêneros mais amplos, a fim de melhor enquadrar a comparação 

das características discursivas dos mesmos. 

Para o pesquisador em comento, o que é mais importante para a tradução jurídica 

é a caracterização de grupos de textos correspondentes a variedades ou estilos específicos de 

linguagem jurídica, enfatizando que:  

 
[...] quanto mais específica for a categorização (função textual, tipo de texto e 
gênero), mais camadas de informação são ativadas nas convenções discursivas, mas 
também menos universais e mais vinculadas à cultura essas camadas se tornam.18 
(PRIETO RAMOS, 2014, p. 263). 
 

Apesar de reconhecer as diferenças entre modelos de categorização e adotando 

uma abordagem conciliatória, Prieto Ramos (2014, p. 264) conclui que a relação entre o tema 

jurídico e/ou a função e as características linguísticas é confirmada como denominador 

comum mínimo dos textos jurídicos, ainda que em diferentes graus, a saber: 1) os textos 

jurídicos constituem ou aplicam instrumentos que regem as relações jurídicas públicas ou 

privadas (incluindo o Direito codificado, jurisprudência e contratos), ou dão expressão formal 

a conhecimento especializado sobre aspectos legais de tais instrumentos e relações; 2) estas 

funções seguem certos padrões linguísticos que são característicos das variedades de 

                                                 
18 “Overall,the more specific the categorization gets (textual function, text type and genre), the more layers of 
information are activated on discursive conventions, but also the less universal and the more culture-bound those 
layers become.” 
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linguagem jurídica em diferentes situações discursivas, permitindo a identificação de tipos de 

textos jurídicos, de acordo com os produtores e propósitos textuais, bem como de gêneros 

jurídicos, de acordo com funções e convenções textuais mais específicas; e 3) os textos 

jurídicos também podem conter uma grande quantidade de linguagem especializada de textos 

não-jurídicos, protegidos por lei, enquanto os trabalhos acadêmicos do Direito compreendem 

uma ampla gama de subcategorias de gêneros, como artigos de periódicos e livros didáticos. 

Ainda segundo o autor, categorizações baseadas na função jurídica, tema e 

discurso prestam-se para diferenciar “tradução jurídica” de outras categorias que refletem o 

contexto ou o tipo de tradução e que incluem textos jurídicos, mas não de forma exclusiva, 

como exemplos: a) “tradução judicial”, mesmo que a maior parte de textos nesta configuração 

sejam incluídos no tipo de texto judicial; b) “tradução juramentada, oficial ou certificada", 

embora predominantemente reservada a textos de natureza jurídica; e c) “tradução 

institucional”, com uma presença tradicionalmente elevada de subtipos textuais jurídicos e 

administrativos, mas com uma diversidade de temas e outros discursos especializados. 

Diante da diversidade textual da produção jurídica e tendo em vista seus 

diferentes propósitos, Prieto Ramos (2014, p. 265) pondera sobre a qualificação dos 

tradutores jurídicos de quem se exige mais do que versatilidade, de forma que sejam capazes 

de compreender todo o processo de atualização das características discursivas textuais, 

especialmente em relação aos ramos mais dinâmicos do Direito, e de entender o impacto dos 

processos de convergência supranacional sobre essas características. 

No próximo item será abordado o ofício do tradutor de tratados internacionais. 

 

6.3 O papel do tradutor de Tratados Internacionais 

 

O tradutor de normas internacionais, especialmente de tratados, padece das 

mesmas inquietações que os demais colegas de profissão. Não são poucas as vezes em que se 

depara com situações de ambiguidades e/ou contradições. No caso dos tradutores de tratados 

internacionais, tem-se uma peculiaridade: às vezes, são os primeiros atores a se depararem 

com a questão da interpretação do sentido da norma que, em alguns casos, passa distante da 

percepção dos redatores originais. Além disso, deve ser enfatizado que serão os responsáveis 

pela produção de uma norma de caráter imperativo para a sociedade correspondente à língua 

alvo e o resultado do seu trabalho servirá como fonte do Direito naquela sociedade. 

Não é demais salientar que, no cenário internacional, o termo tratado  
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[...] significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido 
pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou 
mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica. 
(BRASIL, 2009, art. 2°, 1, “a” da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados). 
 

Nesse cenário, revelam-se como normas decorrentes da vontade geral acordada 

entre os Estados membros que participaram das rodadas de negociações e que serão 

vinculativas, não apenas no âmbito internacional, mas também no âmbito doméstico dos 

citados Estados. Isso significa que os textos irão estabelecer jogos de interesses nem sempre 

convergentes e que serão expressos em forma de declarações de compromisso cujos termos, 

em muitos casos, não são tão claros e permitem mais de uma interpretação. 

Essa questão do sentido do tratado, ou melhor, a forma como deve ser alcançado o 

real sentido da norma, foi objeto de regulamentação através da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados (BRASIL, 2009). No artigo 31 da citada Convenção são estabelecidas 

diversas regras gerais atinentes à interpretação dos tratados. Confira-se: 

 
Interpretação de Tratados 
 
Artigo 31 
 
Regra Geral de Interpretação  
 
1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível 
aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade.  
 
2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do 
texto, seu preâmbulo e anexos:  
 
a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão 
com a conclusão do tratado;  
 
b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com 
a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao 
tratado.  
 
3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:  
 
a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado 
ou à aplicação de suas disposições;  
 
b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se 
estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;  
 
c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações 
entre as partes.  
 
4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era 
a intenção das partes. (BRASIL, 2009). 

 
O artigo 32 da mencionada Convenção trata de meios suplementares de 



124 
 

interpretação, dispondo que, para confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou, 

no caso de o sentido permanecer ambíguo ou obscuro ou conduzir a resultado manifestamente 

absurdo ou desarrazoado, permite-se a utilização de outros documentos, como os trabalhos 

preparatórios do tratado e a observância das circunstâncias de sua conclusão. 

Embora os referidos artigos destinem-se primordialmente aos aplicadores das 

normas, no caso, os juristas, também devem ser utilizados pelo tradutor no seu ofício 

interpretativo. Nesse contexto, corrobora-se a ideia defendida por Pietro Ramos (2011) no 

sentido de que o profissional da tradução jurídica deve ser guiado pela máxima objetividade e, 

sempre que possível, pelas mesmas regras de hermenêutica jurídica (métodos literal, 

teleológico, histórico, lógico-sistemático, dentre outros) que um jurista aplicaria na análise da 

estrutura legal que contextualiza o instrumento que é traduzido. 

Tanto a Hermenêutica Jurídica19, bem como o Direito Comparado20 destacam-se 

por sua funcionalidade ao ofertarem técnicas para a interpretação de textos jurídicos e para a 

análise contrastiva de conceitos legais e fontes entre sistemas (PRIETO RAMOS, 2014).  

Ainda que os propósitos da prática comparativa legal e a prática da tradução legal sejam 

distintos, há uma identidade de interesse em desconstruir elementos semânticos em seus 

contextos legais a fim de determinar os graus de correspondência para a tomada de decisões 

(PRIETO RAMOS, 2014). Aqui se evidencia mais um elo de interdisciplinaridade entre o 

Direito e os Estudos da Tradução. 

Nesse contexto, importante destacar certos limites do exercício tradutório, 

conforme assinalado por Prieto Ramos (2011, p. 208): 

 
O tradutor do tratado deve esmiuçar o original para construir um texto em outro 
idioma, tentando manter escrupulosamente o sentido acordado pelos negociadores. 
Portanto, ele deve transmitir o mesmo grau de ambiguidade que constate no texto-
fonte. O primeiro desafio que surge é precisamente categorizar a ambiguidade e 
calibrar seu grau, enquanto que, na fase de transferência, o objetivo será encontrar 
uma fórmula que mantenha o mesmo grau na extensão máxima medida permitida 
pelos recursos da língua de destino, sem desfazer ou adicionar unilateralmente 
imprecisões.21 
 

                                                 
19 Para Carlos Maximiliano (2003, p.20), “a Hermenêutica Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização 
dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance da norma”. 
20 Para Carlos Ferreira de Almeida (1998, p.15), “o Direito Comparado (ou estudo comparativo de direitos) é a 
disciplina jurídica que tem por objeto estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças entre ordens 
jurídicas”. 
21 “El traductor de tratados debe desmenuzar el original para construir un texto en otro idioma intentando 
mantener escrupulosamente el sentido acordado por los negociadores. Por consiguiente, debe transmitir el mismo 
grado de ambigüedad que constate en el texto origen. El primer reto que se le plantea consiste precisamente en 
categorizar la ambigüedad y calibrar su grado, mientras que, en la fase de transferencia, el objetivo será 
encontrar una fórmula que mantenga ese mismo grado en la máxima medida que permitan los recursos de la 
lengua meta, sin deshacer ni añadir unilateralmente imprecisiones.” 
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Ainda na ótica da tradução especializada, o pesquisador acima mencionado (2011, 

p. 209) propõe algumas orientações a serem observadas pelos tradutores, quais sejam: 

 
[...]  
a) a necessidade de analisar todos os elementos do contexto, incluindo as 
ramificações legais que são relevantes para compreender o alcance e a coerência 
geral do tratado, o procedimento para sua adoção e o encaixe do instrumento no 
universo jurídico internacional; 
b) a utilidade que podem ter as atas das negociações e outros documentos 
antecedentes para conhecer as circunstâncias que conduziram ao texto definitivo do 
tratado (embora esses antecedentes nem sempre estejam disponíveis); 
c) a relevância de conhecer os precedentes interpretativos do órgão 
internacional diretamente competente, não apenas porque podem revelar diretrizes 
interpretativas na aplicação das regras Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados [...], mas também porque o órgão interpretativo poderia ter abordado 
anteriormente a mesma questão semântica ou outra conexa no contexto de outro 
tratado; e, 
d) a comparação obrigatória dos textos do tratado que, quando for o caso, foram 
elaborados anteriormente, sejam traduções com prazos distintos ou versões originais 
produzidas em duas línguas de trabalho (o que é atualmente incomum no sistema 
multilateral)22. 

 

Convém mencionar a existência de um Manual de Redação dos Instrumentos da 

OIT (GENEBRA, 2006), que se propõe ao exame da prática de redação própria dos tratados e 

convenções e, ainda que não tenha força vinculante, consolida-se como uma referência a ser 

seguida pelo corpo técnico da organização. O documento abrange tanto aspectos formais 

como materiais das normas da OIT e tem a finalidade de promover boas práticas na 

preparação das normas, levando em consideração o fato de que, dentre diversos atores 

envolvidos nesse processo, muitos não são especialistas em assuntos jurídicos. 

Nesse manual se encontra uma ampla descrição dos elementos estruturais das 

normas internacionais do trabalho, confirmando a análise feita em capítulo anterior.  Confira-

se um resumo da estrutura das Convenções e respectivas práticas de redação. 

 
 
 

                                                 
22 “[...] a) la necesidad de analizar todos los elementos del contexto, incluidas las ramificaciones jurídicas que 
sean pertinentes para entender el alcance y la coherencia general del tratado, el procedimiento para su adopción y 
el encaje del instrumento en el universo jurídico internacional; 
b) la utilidad que pueden tener las actas de las negociaciones y otros antecedentes documentales para conocer las 
circunstancias que condujeron al texto definitivo del tratado (si bien esos antecedentes no siempre están 
disponibles); 
c) la pertinencia de conocer los precedentes interpretativos del órgano internacional directamente competente, no 
solo porque pueden revelar pautas interpretativas en la aplicación de las reglas de la CVDT [...] sino además 
porque el órgano interpretativo podría haber abordado con anterioridad la misma cuestión semántica u otra 
conexa en el contexto de otro tratado; y 
d) la obligada comparación de los textos del tratado que, en su caso, se hayan elaborado con anterioridad, ya se 
trate de traducciones con plazos distintos o de borradores originales producidos en dos lenguas de trabajo (algo 
poco habitual actualmente en el sistema multilateral)”. 
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Tabela 14 – Elementos estruturais dos Tratados e resumo das práticas de redação 

TÍTULO 
 

Deve ser preciso e refletir, na medida do possível, a a 
finalidade e o âmbito de aplicação do instrumento. 

PREÂMBULO  
 

Composto de cinco elementos derivados dos 
procedimentos de adoção dos instrumentos, com 
referência à convocação da Conferência Internacional 
do Trabalho. 

PARTE 
DISPOSITIVA 
 
-PARTE I- âmbito 
ou campo de 
aplicação e 
definições 
 
-PARTE II- direitos 
e obrigações 
 
-PARTE III- meios e 
métodos de 
aplicação e controle 
 
-PARTE IV- 
DISPOSIÇÕES 
FINAIS 
 
 

Descreve a estrutura formal do documento.  
 
 
Logo após o preâmbulo, deve ser incluída a parte com o 
tema e as definições correlatas. 
 
 
 
É a parte fundamental do instrumento. Deve incluir as 
obrigações dos Estados membros e demais atores 
envolvidos (empregadores, empregados etc.). 
Deve ser situada imediatamente antes das disposições 
finais e elencar as medidas nacionais em matéria de 
aplicação e controle da norma. 
 
Compreende oito artigos que dispõem sobre a entrada 
em vigor do instrumento, denúncia, revisão, função do 
Diretor Geral e do Secretário Geral das Nações Unidas 
como depositantes e idiomas autênticos. 

ANEXOS- se for o 
caso. 

Reservados aos detalhes técnicos de um tratado, 
incluindo listas exaustivas, classificações, quadros ou 
diagramas. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
 Na parte 2 do Manual acima mencionado, extrai-se o exame do conteúdo material 

das normas, especialmente quanto a questões de terminologia e definições, cláusulas 

utilizadas com frequência e cujo sentido é comumente aceito, flexibilidade e alcance das 

obrigações e regras e métodos de redação, inclusive no tocante à pontuação. 

Recomenda-se, por exemplo, evitar neologismos quando os termos puderem ser 

substituídos por outros de uso corrente e o uso de expressões como “ramos de atividades 

econômicas”, “autoridade competente”, “de acordo com a legislação e prática nacional”. 

Em relação às técnicas de redação, prima-se pela observância dos princípios da 

simplicidade e da concisão, o que resulta no uso preferencial de verbos simples em relação a 

locuções verbais complexas e de substantivos ou nomes concretos em detrimento de 

construções nominais abstratas. Abaixo, tem-se a resenha das principais regras de redação dos 

instrumentos da OIT relativas ao estilo gramatical.  
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Tabela 15 – Principais regras de redação dos instrumentos da OIT 

FORMAS 
VERBAIS E 
SUBSTANTIVOS 
 

Uso preferencial de construções simples a locuções 
complexas. O presente do indicativo deve ser usado na 
redação de definições, âmbito de aplicação e obrigações 
dos Estados partes. O futuro do presente deve ser usado 
para indicar os deveres previstos nas normas. O futuro do 
pretérito para indicar recomendações. A forma verbal 
“poderá” é usado para indicar uma faculdade. 

VOZ ATIVA E 
VOZ PASSIVA 
 

Uso preferencial da voz ativa, minimizando o uso da voz 
passiva. 

PRONOMES 
 
 
 

Deve ser evitado o uso de pronomes indefinidos, a exemplo 
de “alguém” ou “qualquer”. Também deve ser evitada a 
expressão “este último”.  
 
 

SINGULAR E 
PLURAL 

Uso preferencial do singular, considerando que, a depender 
do contexto, pode referir-se a várias pessoas ou coisas da 
mesma espécie. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Registre-se, por fim, que, dentre os anexos do Manual de Redação dos 

Instrumentos da OIT, destaca-se o conteúdo do quinto deles, que apresenta um glossário de 

alguns dos termos que aparecem definidos frequentemente nos instrumentos da OIT, sendo 

um excelente recurso à disposição do tradutor. 

Vê-se, portanto, que são vários os parâmetros que devem guiar a atividade do 

tradutor de normas internacionais de forma a conduzir à realização de um trabalho de 

excelência, com a máxima precisão técnica possível. 

Os desafios tradutórios permanecem no desempenhar diário da tradução em si, 

porém é certo que apenas a partir de uma formação multidisciplinar dos citados tradutores é 

que se poderá obter trabalhos cada vez melhores para a sociedade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como bem advertido por Lambert (2017), na era globalizada em que se vive, 

constatou-se que a tradução e as questões multilíngues nunca serão um assunto somente para 

poucas línguas e países, nem exclusivamente para departamentos de línguas. 

A tradução jurídica, desta forma, revela-se como um elemento de grande 

importância, seja no cotejo de diferentes legislações, seja na formação da legislação de 

diversos países que, em geral, usam estruturas jurídicas de outras nações para desenvolver seu 

direito interno. No caso de tratados ratificados por países cujo idioma não é o oficial de uma 

organização internacional, a tradução será o ponto de partida para que aquele instrumento seja 

incorporado ao ordenamento jurídico interno, sobressaindo o papel desempenhado pelo 

tradutor como verdadeiro criador de normas vinculantes. 

Nesse cenário, destaca-se a disciplina “Estudos da Tradução Jurídica” (em inglês, 

Legal Translation Studies – LTS) que, na conceituação de Prietro Ramos (2014), compreende 

o estudo de processos, produtos e agentes de tradução de textos jurídicos como prática 

profissional, incluindo metodologias especializadas e competência, controle de qualidade, 

treinamento e aspectos sociológicos. Observa-se, também, que o nome “tradução jurídica” é 

usado para referir-se à própria atividade, bem como ao nome dado à disciplina. 

Houve uma notável expansão dos Estudos da Tradução Jurídica nas últimas três 

décadas, de forma que a evolução da disciplina pode ser resumida a três períodos históricos: 

1) um estágio inicial de transição de teorias tradicionais da tradução desde o final dos anos 70, 

marcadas principalmente por abordagens linguísticas e a Escola Canadense de 

Jurislinguística; 2) um estágio catalisador entre meados dos anos 90 e do ano 2000, em que os 

paradigmas conceituais dos Estudos da Tradução Jurídica foram solidificados sob a influência 

de teorias culturais dos Estudos da Tradução; e 3) o período atual de consolidação e expansão, 

dominado até agora por uma forte ênfase na pesquisa aplicada e em múltiplas ramificações 

com base nas próprias teorias dos Estudos da Tradução Jurídica. 

No caso de textos originados nos organismos multinacionais e supranacionais 

como a Organização das Nações Unidas – ONU, a Organização Internacional do Trabalho – 

OIT e a União Europeia, pode ocorrer a tradução de um mesmo documento para outros 

idiomas (oficiais e não-oficiais) e, ainda, a tradução de tratados bilaterais ou, ainda, 

multilaterais.  

Uma das peculiaridades da tradução de normas internacionais é o princípio da 

autenticidade equânime, prevista no artigo 33 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 



129 
 

Tratados, ratificada pelo Brasil através do Decreto de n° 7.030/2009 (BRASIL, 2009), ao 

dispor que quando um tratado foi autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz 

igualmente fé em cada uma delas. Tal princípio estabelece importante parâmetro de 

interpretação que deve ser usado pelo intérprete, no caso de normas autenticadas em mais de 

uma língua. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, criada em 1919 pelo Tratado de 

Versalhes, é parte do “Sistema das Nações Unidas”, ou seja, integra um conjunto de 

organismos internacionais que tem como foco a cooperação internacional, com vistas à paz e 

segurança. O Brasil é um dos membros fundadores da OIT e participa, desde a primeira 

reunião, da Conferência Internacional do Trabalho. Além de normatizar temas diretamente 

relacionados ao Direito do Trabalho, a OIT também cuida da temática pertinente à Justiça 

Social, objetivando proporcionar melhorias na condição de vida do ser humano, ciente de que 

o fator econômico é primordial para tal desiderato. 

O artigo 84, VIII, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) estabelece 

que compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Por outro lado, no artigo 49, I, do 

texto constitucional tem-se que cabe ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos os compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional. 

O trâmite de integração da norma internacional no direito interno pode ser 

sintetizado em quatro fases distintas, segundo Lenza (2016), quais sejam: 1) celebração do 

tratado internacional (negociação, conclusão e assinatura) pelo Órgão do Poder Executivo ou 

adesão posterior; 2) aprovação (referendo ou ratificação lato sensu) pelo Parlamento do 

tratado, acordo ou ato internacional por intermédio de decreto legislativo, resolvendo-o 

definitivamente; 3) troca ou depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão, caso não 

tenha tido prévia celebração pelo Órgão do Poder Executivo, em âmbito internacional, e por 

fim, 4) promulgação do decreto presidencial, seguida da publicação do texto em português no 

Diário Oficial. A partir desse momento é que a norma passa a ter vigência na jurisdição 

brasileira, sendo equiparada a uma lei ordinária, em termos de hierarquia. Apenas se a 

temática versar sobre direitos humanos e o procedimento observar o quórum especial de 

aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos e por três quintos dos 

membros, há previsão de equivalência à emenda constitucional (art. 5°, § 3° da Constituição 

Federal), ou seja, poderá ter status constitucional ou supralegal. 

A primeira inserção do tradutor ocorre no momento em que o Ministro das 
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Relações Exteriores prepara a Exposição de Motivos, dirigida ao Presidente da República, 

dando ciência da assinatura do tratado. O texto que será discutido em ambas as Casas do 

Congresso Nacional já deverá estar em língua portuguesa a fim de ser submetido às 

deliberações. 

Dentro do corpus selecionado para comparação, pôde-se perceber que há 

influência de diversos idiomas levados em consideração para a confecção do texto normativo 

em português do Brasil. No primeiro (1919-1939) e no segundo período (1945-1970) a língua 

francesa desempenhou um papel de destaque usado como parâmetro pelo tradutor brasileiro. 

Já no terceiro período (1970-2000) e no período contemporâneo (2000-2019), observa-se o 

uso de mais de um modelo, destacando-se as versões em língua inglesa e portuguesa de 

Portugal, sem que se possa excluir interferência advinda da estrutura do francês. 

No âmbito jurídico, cuidando-se de tratados internacionais, percebe-se que não 

são tratados como “traduções” pelos países que os adotam. 

No caso da tradução de normas internacionais, verificou-se que não há uma regra 

quanto à escolha de qual será o texto de partida, havendo certa liberdade de escolha a critério 

do próprio ente Estatal que decidir ratificar o documento. 

No Brasil cabe ao Itamaraty ou à própria Câmara dos Deputados realizar a 

tradução das normas internacionais que serão enviadas para aprovação pelo Congresso 

Nacional. Algumas vezes, o próprio escritório da Organização Internacional do Trabalho, 

localizado em Brasília, elabora a tradução desses documentos, sem considerá-las tradução 

oficial, assim considerada apenas aquela publicada no Diário Oficial da União. 

No apanhado das Convenções analisadas ao longo do trabalho, verificou-se o que 

já havia sido apurado por Lambert (2017). De fato, na comunicação multilíngue, como a que 

se observa no âmbito das Organizações Internacionais, os discursos, ou melhor, a legislação é 

posta lado a lado, em seus diversos idiomas, sem muitas explicações. Não se menciona quem 

fez a tradução dos textos, ou mesmo como se realizou esse processo para diversos idiomas, 

apontando para a invisibilidade do tradutor (VENUTI, 1995). 

A partir do momento em que o texto jurídico faz referência a modelos em outros 

idiomas, há um compromisso assumido, mesmo que implicitamente, com o posicionamento 

institucional previamente adotado. A questão da equivalência também depende de convenções 

prévias e a ideia de tradução nem sempre é usada numa conotação positiva, normalmente 

sendo ressaltada quando há uma incorreção na tradução. 

Historicamente, evidenciou-se a influência de diversas codificações estrangeiras 

na formação do ordenamento jurídico brasileiro, desde seu nascedouro. Ideias portuguesas, 
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americanas, italianas, alemãs, austríacas e francesas foram exemplos do mix legislativo que 

resultou na confecção das Constituições e leis brasileiras, fenômeno que ocorre até hoje. 

Como as organizações internacionais dependem da tradução para produzir e 

aplicar instrumentos jurídicos em vários idiomas, a lei global pode ser considerada como uma 

rede de textos traduzidos, conforme defendido por Prieto Ramos (2017). Desta forma, é 

necessário que as organizações internacionais e os Estados confiem no trabalho a ser 

desempenhado pelos tradutores institucionais a fim de criar e promover a aplicação do Direito 

Internacional. 

Dentro de outras categorizações, Prieto Ramos (2017) sustenta uma baseada nos 

tipos de procedimentos legais e o respectivo contexto de produção textual, a saber: produção 

normativa, monitoramento das normas e aplicação das normas (law-making, compliance 

monitoring and adjudication). Nas citadas categorias, os gêneros jurídicos são manifestações 

textuais da governança das relações internacionais e da aplicação de normas jurídicas de 

acordo com convenções institucionais estabelecidas. Essa divisão é voltada para textos das 

organizações internacionais, aplicável, portanto, ao presente trabalho, que se propôs a analisar 

parte da produção normativa da OIT. 

O tradutor de normas internacionais, especialmente de tratados, padece das 

mesmas inquietações que os demais colegas de profissão. Não são poucas as vezes em que se 

depara com situações de ambiguidades e/ou contradições. No caso dos tradutores de tratados 

internacionais, tem-se uma peculiaridade: às vezes, são os primeiros atores a se depararem 

com a questão da interpretação do sentido da norma que, em alguns casos, passa distante da 

percepção dos redatores originais. Além disso, serão os responsáveis pela produção de uma 

norma de caráter imperativo para a sociedade correspondente à língua alvo e o resultado do 

seu trabalho servirá como fonte do Direito naquela sociedade. 

A forma como deve ser alcançado o real sentido da norma foi objeto de 

regulamentação através da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, conforme 

previsão nos artigos 31 e 32 (BRASIL, 2009). Embora referidos artigos destinem-se 

primordialmente aos aplicadores das normas, no caso, aos juristas, também devem ser 

utilizados pelo tradutor no seu ofício interpretativo.  

Tanto a Hermenêutica Jurídica como o Direito Comparado destacam-se por sua 

funcionalidade ao ofertarem técnicas para a interpretação de textos jurídicos e para a análise 

contrastiva de conceitos legais e fontes entre sistemas (PRIETO RAMOS, 2014).  Ainda que 

os propósitos da prática comparativa legal e a prática da tradução legal sejam distintos, há 

uma identidade de interesse em desconstruir elementos semânticos em seus contextos legais a 
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fim de determinar os graus de correspondência para a tomada de decisões (PRIETO RAMOS, 

2014), evidenciando-se mais um elo de interdisciplinaridade entre o Direito e os Estudos da 

Tradução. 

No tocante ao papel do tradutor de tratados internacionais, verificou-se a 

necessidade de se guiarem não apenas pelos princípios interpretativos disciplinados pela 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, mas também por outros recursos, como o 

Manual de Redação dos Instrumentos da OIT, a fim de alcançarem maior precisão do 

desempenho de sua atividade. A busca de uma formação multidisciplinar se mostra como uma 

excelente opção para que esse diálogo interlinguístico, intercultural e internacional seja feito 

de forma cada vez mais eficiente. 
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ANEXO A – Convenção n° 6: Trabalho noturno dos menores na indústria (Português) 
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ANEXO B – Convenção n° 6: Trabalho noturno dos menores na indústria (Português 

brasileiro) 
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ANEXO C – Convenção n° 6: Trabalho noturno dos menores na indústria (Inglês) 
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ANEXO D – Convenção nº 6: Trabalho noturno dos menores na indústria (Francês) 
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ANEXO E – Convenção n° 29: Trabalho forçado ou obrigatório (Português) 
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ANEXO F – Convenção nº 29: Trabalho forçado ou obrigatório (Português brasileiro) 
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ANEXO G – Convenção nº 29: Trabalho forçado ou obrigatório 

(Inglês)
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ANEXO H – Convenção nº 29: Trabalho forçado ou obrigatório 

(Francês)
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ANEXO I – Convenção nº 98: Direito de sindicalização e de negociação coletiva 

(Português)
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ANEXO J – Convenção nº 98: Direito de sindicalização e de negociação coletiva 

(Português brasileiro) 
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ANEXO K – Convenção nº 98: Direito de sindicalização e de negociação coletiva 

(Inglês)
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ANEXO L – Convenção nº 98: Direito de sindicalização e de negociação coletiva 

(Francês)
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ANEXO M – Convenção nº 100: Igualdade de remuneração para mão de obra feminina 

e para mão de obra masculina por um trabalho de igual valor (Português)
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ANEXO N – Convenção nº 100: Igualdade de remuneração para mão de obra feminina e 

para mão de obra masculina por um trabalho de igual valor (Português brasileiro) 
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ANEXO O – Convenção nº 100: Igualdade de remuneração para mão de obra feminina 

e para mão de obra masculina por um trabalho de igual valor (Inglês)
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ANEXO P – Convenção nº 100: Igualdade de remuneração para mão de obra feminina e 

para mão de obra masculina por um trabalho de igual valor (Francês)
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ANEXO Q – Convenção nº 105: Abolição do trabalho forçado 

(Português)
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ANEXO R – Convenção nº 105: Abolição do trabalho forçado (Português brasileiro) 
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ANEXO S – Convenção nº 105: Abolição do trabalho forçado 

(Inglês)
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ANEXO T – Convenção nº 105: Abolição do trabalho forçado 

(Francês)
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ANEXO U – Convenção nº 132: Férias anuais remuneradas 

(Português)
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ANEXO V – Convenção nº 132: Férias anuais remuneradas (Português brasileiro) 
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ANEXO W – Convenção nº 132: Férias anuais remuneradas 

(Inglês)
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ANEXO X – Convenção nº 132: Férias anuais remuneradas 

(Francês)
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ANEXO Y – Convenção nº 138: Idade mínima para admissão ao emprego 

(Português)
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ANEXO Z – Convenção nº 138: Idade mínima para admissão ao emprego (Português 

brasileiro) 
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ANEXO AA – Convenção nº 138: Idade mínima para admissão ao emprego 

(Inglês)
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ANEXO AB – Convenção nº 138: Idade mínima para admissão ao emprego 

(Francês)
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ANEXO AC – Convenção nº 155: Segurança e saúde dos trabalhadores 

(Português)
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ANEXO AD – Convenção nº 155: Segurança e saúde dos trabalhadores (Português 

brasileiro) 
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ANEXO AE – Convenção nº 155: Segurança e saúde dos trabalhadores 

(Inglês)
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ANEXO AF – Convenção nº 155: Segurança e saúde dos trabalhadores 

(Francês)
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ANEXO AG – Convenção nº 170: Segurança no trabalho com produtos químicos 

(Português brasileiro) 
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ANEXO AH – Convenção nº 170: Segurança no trabalho com produtos químicos 

(Inglês)
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ANEXO AI – Convenção nº 170: Segurança no trabalho com produtos químicos 

(Francês)
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ANEXO AJ – Convenção nº 182: Proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 

imediata para sua eliminação (Português)
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ANEXO AK – Convenção nº 182: Proibição das piores formas de trabalho infantil e 

ação imediata para sua eliminação (Português brasileiro) 
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