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RESUMO: Diante do fenômeno da internacionalização de direitos humanos, da 
produção normativa internacional e criação de tribunais internacionais para 
proteção, promoção e efetivação dos direitos humanos após o fim da 2ª Guerra 
Mundial os países passam a observar uma dupla fonte normativa: a nacional e 
a internacional. Isso gera consequências diretas na forma de interpretar e aplicar 
o direito dentro dos Estados. Em decorrência desta nova lógica, impera que os 
operadores do direito entendam como conciliar toda a legislação existente no 
Brasil, a fim de cumprir com as obrigações adquiridas no que tange a proteção 
e efetivação de direitos humanos e assegurar a paz mundial, conforme disposto 
na Constituição da OIT. Nesta senda, o presente trabalho tem como objetivo 
identificar os parâmetros de aplicação do controle de convencionalidade dos 
tratados de direitos humanos da OIT no Brasil. Foi utilizada a pesquisa qualitativa 
dialética, pautada em fontes bibliográficas nacionais e internacionais. A fim de 
atingir seu objetivo, a estrutura do trabalho perpassa por três pontos: 
Organização Internacional do Trabalho: criação, desenvolvimento e atual 
estrutura; Tratados de Direitos Humanos da OIT; e controle de 
convencionalidade no Brasil. Os resultados evidenciaram que o controle de 
convencionalidade deve ser feito por todo e qualquer juiz nacional, a partir do 
diálogo de fontes nacionais e internacionais, na busca da aplicação do princípio 
pro homine. Para tanto, é necessário inicialmente que o juiz tenha conhecimento 
do conjunto normativo sobre o tema a ser tratado, ou seja, identificar toda a 
legislação pátria e os tratados de direitos humanos da OIT, após isso, ao 
identificar uma multiplicidade de fontes ou interpretações, o juiz deve analisa-las 
com o auxílio da doutrina e das decisões judiciais nacionais e internacionais e, 
por meio do diálogo de fontes, exercer o controle de convencionalidade, 
compatibilizando verticalmente as normas com o propósito de efetivar o princípio 
pro homine, ou seja, na aplicação da norma ou interpretação mais protetiva ao 
indivíduo. 
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