UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
USP

MARCOS CÉSAR AMADOR ALVES

CONTEÚDO JURÍDICO DA CLÁUSULA TRABALHISTA NOS
CONTRATOS PÚBLICOS E A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO TRABALHO

DOUTORADO EM DIREITO

ORIENTADOR: PROFESSOR ASSOCIADO OTAVIO PINTO E SILVA

FACULDADE DE DIREITO
SÃO PAULO
2014

MARCOS CÉSAR AMADOR ALVES

CONTEÚDO JURÍDICO DA CLÁUSULA TRABALHISTA NOS
CONTRATOS PÚBLICOS E A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO TRABALHO

Tese de Doutorado apresentada à Banca
Examinadora da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo como exigência
parcial para a obtenção do título de Doutor
em Direito, área de concentração Direito do
Trabalho e da Seguridade Social, sob a
orientação do Professor Associado Otavio
Pinto e Silva.

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
2014

Banca Examinadora

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Dedico o presente trabalho a minha mulher Cristiane,
com todo o meu amor.

AGRADECIMENTOS

Em especial, apresento meus agradecimentos sinceros ao Professor Otavio Pinto e
Silva, notável expressão do educador inato, pela inestimável generosidade a mim destinada
em todos os momentos, que para sempre marcará, de modo indelével, minha trajetória
acadêmica e, sobretudo, minha essência.
Aos estimados professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
cujos ensinamentos foram fundamentais para a elaboração deste trabalho, em especial ao
Professor Homero Batista Mateus da Silva e ao Professor Ari Possidonio Beltran, os quais
prestaram contribuições determinantes para a evolução da tese apresentada ao ensejo do
exame de qualificação.
A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização
do trabalho vertente.
Aos meus pais, Jeronimo e Madalena, os quais, pelo exemplo do amor
incondicional, da honestidade, do trabalho, da dignidade, da coragem e do idealismo,
iluminam meu caminho, delineiam meu fado.
Aos meus familiares e amigos, sem os quais nada seria possível.

“A indiferença social, a arrogância, a distribuição
injusta dos sacrifícios estão a semear o caos, a
violência e o medo, e os semeadores dirão amanhã,
genuinamente ofendidos, que o que semearam nada
tem a ver com o caos, a violência e o medo instalados
nas ruas das nossas cidades.”
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS1

1

SANTOS, Boaventura de Sousa. O caos da ordem. Jornal Folha de São Paulo – Seção Opinião. São
Paulo: Edição do dia 16.08.2011, p. 3.

RESUMO

O princípio da dignidade humana necessita, como em nenhum outro momento, sair do plano etéreo.
Direitos meramente de papel em nada contribuem para o verdadeiro avanço civilizacional por todos
ambicionado. Para que a humanidade caminhe celeremente para a realização dos valores
sedimentados ao longo de um lento processo de consciência política e jurídica que resultou na
construção dos catálogos de direitos fundamentais, impreterível se mostra a efetivação plena dos
direitos humanos. A convicção da imprescindibilidade da proteção da dignidade humana necessita
ser materializada. A questão da efetividade dos direitos fundamentais afeta, com notável
magnitude, a proteção jurídica dos trabalhadores. A Declaração de Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho da OIT e os postulados do trabalho decente, saudável e seguro, os quais
configuram a definição dos padrões mínimos de direitos trabalhistas no âmbito internacional, não
têm sido cumpridos nos diferentes países, comprometendo gravemente a tutela deferida à dignidade
do trabalhador. É preciso assegurar a aplicabilidade e a realização dos direitos trabalhistas
fundamentais, combatendo os abjetos casos de trabalho em condições análogas à de escravo, de
discriminação de trabalhadores, de cerceamento às liberdades sindicais e negociais, de trabalho
infantil, inseguro ou em condições indignas, entre inúmeras outras injustas e execráveis situações
vivenciadas no ambiente laboral. No cenário econômico globalizado, em que sobressai o
capitalismo financeiro, os governos necessitam assumir, como em nenhum outro momento, seu
necessário papel na proteção efetiva dos direitos humanos no trabalho. Neste sentido, diante da
vinculação à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais como preceptivos
essenciais da atividade administrativa no Estado Democrático de Direito, o Poder Público deve
exercer sua função de induzir e modelar as condutas sociais. O trabalho acadêmico presente
preconiza e defende que os governos devem exercer um papel verdadeiramente ativo, a fomentar e
a exigir o efetivo cumprimento dos direitos fundamentais no trabalho, notadamente pela aplicação
de instrumentos jurídicos como a cláusula trabalhista nos contratos públicos. A cláusula trabalhista
expressa e proclama a emanação da força cogente, vinculante, dos contratos públicos, das
disposições contratuais, e revela a capacidade de subtrair os direitos subjetivos do plano abstrato,
formando uma conexão real e obrigatória, alicerçada em obrigações particularizadas, diretamente
imponíveis, destinadas à realização dos direitos fundamentais no trabalho e da proteção da
dignidade do trabalhador, incorrendo o infrator de seus comandos, na imediata aplicação de
sanções. Por conseguinte, produz implicações jurídicas materiais para a proteção do trabalho. Os
contornos da concepção contemporânea do contrato público socialmente responsável demandam a
adoção da cláusula laboral para a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. As
características e particularidades do novo regime jurídico em que se inserem os contratos
administrativos exprimem e legitimam a plena pertinência e juridicidade da adoção da cláusula
social trabalhista em seu núcleo. Neste contexto, a realização dos padrões internacionais de
proteção ao trabalhador é condição mandatória para o desenvolvimento sustentável. A contratação
pública socialmente responsável que valoriza e concretiza a proteção da dignidade do trabalhador
pode, verdadeiramente, influenciar as atividades econômicas, promovendo a justiça social nas
relações de trabalho que encerram ao exigir, com ênfase, a formatação de padrões de emprego e
ocupação laboral que respeitam os direitos humanos no trabalho.
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Direitos fundamentais no trabalho. Desenvolvimento
sustentável. Contrato público socialmente responsável. Licitação sustentável. Compra social.
Efetividade das declarações de direitos sociais. Cláusula trabalhista nos contratos públicos.
Título: Conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos e a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho.

ABSTRACT

The principle of human dignity, as never before, has to be pulled out of its ethereal plane. Empty
rights do not contribute to the true civilization progress coveted by all. So that mankind walks
faster towards the achievement of the values settled along the slow process of political and legal
awareness that resulted in the construction of catalogs of fundamental rights, the full effectiveness
of legal rights shall not be avoided. The indispensable protection to human dignity must be
enforced with conviction. The issue of the effectiveness of fundamental principles significantly
affects workers’ legal protection. The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work and the guidelines on decent, healthy and safe work, which define minimum international
labour standards, have not been complied with in different countries, severely compromising the
protection to workers’ dignity. The applicability and enforcement of fundamental labour rights
must be guaranteed to fight contemptible cases of slavery-like work conditions, workers’
discrimination, retrenchment to free labour union and collective bargaining, child labour, unsafe
work or under degrading conditions, among several other unfair and infamous situations
experienced in the work environment. In a globalized economic scenario, where financial
capitalism is emphasized, governments have to assume, as never before, their role in the effective
protection of human rights at work. Accordingly, in view of the supremacy and inalienability of
fundamental rights as essential principles of administrative activities of the Rule of Law, the role of
the Government is to induce and shape social conducts. The present academic paper argues and
claims that governments should have a decisively active role, fomenting and enforcing the effective
compliance with fundamental rights at work, notably by applying legal instruments as the labour
clause in public contracts. The labour clause expresses and affirms the cogent and binding force
that arises out of public contracts and contractual provisions, and pulls subjective rights out of their
abstract plane, establishing an actual and mandatory connection grounded on specific obligations
immediately enforceable and aimed to realize fundamental rights at work and protect the dignity of
workers, and applying immediate sanctions on the offender of such legal provisions. Therefore, it
produces real and concrete legal developments to labour protection. The outlines of the
contemporary conception of socially responsible public contracts require the adoption of the labour
clause for the enforcement of fundamental labour rights at work. The characteristics and
specificities of the new legal regime, which comprises administrative contracts, express and
legitimize the full pertinence and legality of including the labour clause among their provisions. In
this context, the compliance with international workers’ protection standards is mandatory to a
sustainable development. Socially responsible public contracts that value and enforce the protection
to workers’ dignity may effectively influence economic activities, promoting social justice in
labour relations that emphatically claim for the structuring of employment and labour standards
that respect human rights at work.
Keywords: Labour Law. Fundamental rights at work. Sustainable development. Socially
responsible public contract. Sustainable public procurement. Social public procurement.
Effectiveness of social rights declarations. Labour clause in public contracts.
Title: Labour clause in public contracts and the affirmation of the fundamental rights at work.

RIASSUNTO

Il principio della dignità umana ha bisogno, come in nussun altro momento, di uscire da un piano
astratto. I diritti che restano semplicemente sulla carta non contribuiscono al processo di
civilizzazione ambito da tutti. Affinchè l’umanità cammini velocemente verso la realizzazione dei
valori sedimentatisi nel corso di un lento processo di coscienza politica e giuridica che si è
concretizzato nella stesura dei cataloghi sui diritti fondamentali, si mostra inevitabile la piena
efficacia dei diritti umani. La convinzione dell’imprescendibilità della protezione della dignità
umana ha bisogno di essere messa in pratica. La questione dell’efficacia dei diritti fondamentali
colpisce, con notevole impatto, la protezione giuridica dei lavoratori. La Dichiarazione dei Principi
e dei Diritti Fondamentali del Lavoro dell’OIL e i postulati per un lavoro degno, sano e sicuro, che
configurano una definizione delle norme minime dei diritti dei lavoratori in ambito internazionale,
non sono stati adempiti nei diversi paesi, compromettendo gravemente la protezione riconosciuta
alla dignità del lavoratore. È necessario assicurare l’applicabilità e la realizzazione dei diritti
fondamentali dei lavoratori, combattendo gli abietti casi di lavoro in condizioni simili a quelle di
uno schiavo, di riduzione delle libertà sindacali e di trattativa, di lavoro infantile, insicuro o in
condizioni indegne, tra le altre numerose ingiuste e esecrabili situazioni vissute nell’ambiente
lavorativo. In uno scenario economico globalizzato, nel quale eccelle il capitalismo finanziario, i
governi devono assumere, come in nessun altro momento, il loro indispensabile ruolo nella
protezione effettiva dei diritti umani nel lavoro. In questo senso, considerando il legame con la
supremazia e con l'indisponibilità dei diritti fondamentali come precetti essenziali dell'attività
amministrativa in uno Stato Democratico di Diritto, il Potere Pubblico deve esercitare la propria
funzione per indurre e modellare le condotte sociali. Il presente lavoro accademico difende e
sostiene che i governi debbano esercitare un ruolo realmente attivo nel promuovere e nell’esigere
l’effettivo adempimento dei diritti fondamentali del lavoro, in particolare nell’applicazione di
strumenti giuridici come la clausola del lavoro nei contratti pubblici. La clausola dei lavoratori
esprime e proclama l’emanazione di forza cogente vincolante, dei contratti pubblici, delle
disposizioni contrattuali, e rivela la capacità di sottrarre i diritti soggettivi dal piano astratto,
formando una connessione reale e obbligatoria, articolata in obblighi particolareggiati, imponibili
direttamente, rivolti alla realizzazione dei diritti fondamentali del lavoro ed alla protezione della
dignità del lavoratore, facendo incorrere colui che viola queste regole, nell’immediata applicazione
di sansioni. Di conseguenza, produce implicazioni giuridiche materiali per la protezione del lavoro.
I contorni della concezione contemporanea del contratto pubblico socialmente responsabile
richiedono l'adozione della clausola del lavoro per l'affermazione dei diritti fondamentali del
lavoro. Le caratteristiche e le particolarità del nuovo quadro giuridico in cui operano i contratti
amministrativi esprimono e legittimano la piena rilevanza e legittimità dell'adozione della clausola
sociale del lavoro nel suo nucleo. In questo contesto, il raggiungimento degli standard
internazionali di tutela del lavoratore è una condizione obbligatoria per uno sviluppo sostenibile. La
contrattazione socialmente responsabile che valorizza e implementa la tutela della dignità del
lavoratore può, realmente,influenzare le attività economiche, promuovendo la giustizia sociale nei
rapporti di lavoro che racchiudono la domanda, con particolare attenzione, alla formattazione di
modelli d’impiego e occupazionali che rispettino i diritti umani sul posto di lavoro.
Parole-chiavi: Diritto del Lavoro. Diritti fondamentali del Lavoro. Sviluppo Sostenibile. Contratto
pubblico socialmente responsabile. Offerta sostenibile. Compra sociale. Efficacia delle
dichiarazioni sociali. Clausola di lavoro nei contratti pubblici.
Titolo: Contenuto giuridico della clausola del lavoro nei contratti pubblici e affermazione dei diritti
fondamentali sul lavoro.
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INTRODUÇÃO

Tema a ser desenvolvido e suas limitações

A pesquisa realizada versa, como tema central, sobre o ―conteúdo jurídico da
cláusula trabalhista nos contratos públicos e a afirmação dos direitos fundamentais no
trabalho‖.
O trabalho produzido insere-se, em relação à linha de pesquisa ―Direitos Sociais
no contexto dos Direitos Humanos‖, no projeto ―A eficácia dos institutos, normas e
princípios de direito interno, comunitário e internacional do trabalho e a efetivação dos
Direitos Humanos‖ do Programa de Pós-Graduação em Direito desenvolvido pelo
Departamento de Direito do Trabalho e da Previdência Social da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.
A singular importância da compreensão do instituto2 da cláusula trabalhista nos
contratos públicos como instrumento destinado à realização e concretização dos direitos
fundamentais no trabalho é aclarada e repercutida enquanto temática indispensável à
afirmação da proteção da dignidade do trabalhador, conquista inalienável da pessoa e
anseio de toda a comunidade internacional. Evidencia-se não apenas a importância da
dimensão social da contratação pública no enfrentamento do trabalho indigno, como
também o papel essencial de um modelo efetivo de desenvolvimento e de sustentabilidade
social o qual exija a adoção progressiva dos direitos fundamentais no trabalho.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, ao enaltecer o respeito aos direitos
fundamentais no trabalho, fora de dúvida, torna-se instrumento jurídico precioso e
poderoso para a concretização da proteção da dignidade do trabalhador.
De se destacar que, embora tenha sido previsto no âmbito das normas
internacionais pela Convenção nº 94, da OIT, adotada em 1949, o instituto da cláusula
trabalhista nos contratos públicos, o qual preconiza, em seus postulados, o respeito pelas
normas fundamentais de proteção ao trabalho humano na execução de contratos públicos,
tem sido largamente incompreendido. A pesquisa proposta versa sobre tal questão e
2

Segundo De Plácido e Silva: ―Instituto, na terminologia jurídica, é a expressão usada para designar o
conjunto de regras e princípios jurídicos que regem certas entidades ou certas situações de direito.‖ (In:
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 754).
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propugna, em seu desenvolvimento, a relação concludente do conteúdo jurídico da cláusula
trabalhista nos contratos públicos com a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.
Os direitos de proteção ao trabalho constituem um sistema ético e legal, baseado
no ideal da justiça social. A contratação pública orientada para a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho, neste diapasão, deve ser promovida, exigida e fortalecida. A
cláusula trabalhista nos contratos públicos representa a materialização de mencionado
escopo.
O desenvolvimento da abordagem do objeto principal do presente estudo é
permeado pela análise de temas secundários, os quais se complementam e se interrelacionam permanentemente, a saber: (I) a dimensão social da contratação pública; (II) os
direitos fundamentais no trabalho; (III) a cláusula trabalhista nos contratos públicos como
instituto jurídico e novo paradigma; (IV) os aspectos específicos da cláusula trabalhista nos
contratos públicos nos modelos europeu e brasileiro; e (V) a cláusula trabalhista nos
contratos públicos como instrumento de afirmação dos direitos fundamentais do trabalho e
sua determinante implicação para o desenvolvimento sustentável.
O âmbito do estudo proposto compreende a determinação inicial dos aspectos
principais que caracterizam o fenômeno da dimensão social da contratação pública e sua
relação com o Direito. São observados, destarte, os impactos do sistema de contratação no
setor público. Exterioridades da teoria dos direitos fundamentais e da vinculação do Poder
Público à efetivação e concretização dos direitos fundamentais no trabalho são abordadas e
discutidas. A análise detida dos contratos públicos é, nessa altura, efetivada, alcançando
seus aspectos gerais, conceito e elementos essenciais, requisitos de validade, bem como os
princípios especiais aplicáveis. Em seguida, em tipologia, são apresentadas as principais
modalidades de contratação aplicáveis na seara pública. Forma, conteúdo e cláusulas
essenciais dos contratos públicos são ressaltados, assim como seus elementos e
características centrais.
Os contornos da concepção contemporânea do contrato público socialmente
responsável são apresentados, destacando, em mencionado contexto, os aspectos
premonitórios da afirmação dos direitos fundamentais no trabalho por meio dos contratos
públicos. Nesse passo, evidencia as características e particularidades dos contratos
administrativos e a plena pertinência e juridicidade da adoção da cláusula social trabalhista
em seu núcleo.
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Em seguida, a pesquisa abrange a determinação dos direitos fundamentais no
trabalho no plano internacional, compreendendo a análise dos desafios à proteção do
trabalho humano diante da complexidade do mundo contemporâneo. Nesse compasso, é
considerada e examinada, como conteúdo principal, a Declaração da Organização
Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, além
das dimensões específicas de proteção do trabalho decente e do trabalho seguro, em
consonância com os postulados da OIT.
No que respeita à Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
da OIT, são pontuadas as liberdades de associação e de organização sindical e ao
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas
de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da
discriminação em matéria de emprego e ocupação. Quanto ao direito ao trabalho decente,
são exibidos os postulados da OIT que definem o trabalho produtivo e em condições
laborais justas, com a correspondente proteção e aplicação dos princípios e direitos
fundamentais no trabalho e normas internacionais do trabalho, a geração de oportunidades
de trabalho emprego e renda, o diálogo social e equidade para o desenvolvimento e a
proteção social dos trabalhadores, encerrando-se com os preceitos de afirmação do trabalho
seguro e saudável.
Os desafios da implementação dos direitos fundamentais no trabalho e da
concretização dos direitos sociais são enfrentados nesse momento. No mesmo campo, são
abordados diferentes entendimentos acerca da densidade normativa dos direitos
fundamentais no trabalho. A realização dos direitos fundamentais no trabalho a partir do
sistema normativo da OIT é, pois, ressaltada. Nesse particular, são caracterizados os
mecanismos de aplicação e controle das normas internacionais do trabalho. Sobretudo,
demonstra-se a real necessidade da existência de instrumentos que viabilizem os meios de
promover intervenção afirmativa destinada à concretização e efetivação dos direitos
fundamentais no trabalho.
A partir da definição do objeto de proteção estabelecido, a pesquisa avança em
direção à compreensão dos aspectos específicos da interseção existente entre os direitos
fundamentais no trabalho e o conteúdo jurídico da Convenção nº 94 da OIT, a qual
preconiza a adoção da cláusula trabalhista nos contratos firmados por autoridades públicas.
É, então, introduzido o instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos e
sua relação com a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.
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A especial transcendência ensejada pela adoção da cláusula trabalhista nos
contratos públicos, preconizada pela Convenção nº 94, da OIT, é examinada e estudada em
profundidade, bem como a repercussão dos efeitos que provoca para a concretização dos
direitos fundamentais no trabalho. O instituto especificado percebe detida análise,
envolvendo sua conceituação, fundamentação e aplicação. É lavrada a análise crítica da
Convenção nº 94, da OIT, propondo-se a atualização contextual de suas disposições, em
consonância com os novos desafios enfrentados por força das profundas transformações
que atingem as relações de trabalho, as quais evidenciam progressiva complexidade e
mutação constante, em contínuo processo de adaptação às exigências econômicas
hodiernas.
A pesquisa avança para alcançar o ponto nevrálgico do estudo proposto, a saber,
os efeitos da conjugação da dimensão social da contratação pública com o conteúdo
jurídico das declarações de direitos humanos no trabalho enquanto conspícuo arcabouço
para a construção e efetivação de novo paradigma orientado para a afirmação dos direitos
fundamentais trabalhistas. Nessa seção, são apresentadas as relações existentes entre a
imposição e execução da cláusula trabalhista nos contratos públicos e a materialização dos
direitos fundamentais no trabalho.
Com ênfase especial, o trabalho se concentra na análise dos aspectos específicos
de modelos de cláusulas sociais nos contratos públicos propostos internacionalmente,
notadamente no direito europeu e brasileiro, no alvitre de realizar a concretização dos
direitos fundamentais no trabalho.
No tocante ao direito europeu, são observados os critérios sociais de adjudicação
nos contratos públicos e analisadas fontes de direito comunitárias, como as Diretivas
2004/18/CE e 2004/17/CE. No que se refere ao direito brasileiro, o estudo observa a
aptidão da contratação pública como instrumento de promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, com a apreciação dos dispositivos constitucionais aplicáveis, do
conteúdo jurídico da lei federal nº 8.666/1993, a partir das alterações promovidas pela lei
federal nº 12.349/2010, além de outras leis correlatas, instruções normativas e outros
instrumentos pertinentes. A atuação do Ministério Público do Trabalho, dos Tribunais de
Contas e dos sindicatos em relação à temática é destacada nesse ponto. São, então,
ressaltadas as insuficiências do modelo brasileiro.
O estudo discute, ademais, a essencialidade da promoção de um modelo efetivo de
desenvolvimento e de sustentabilidade econômica e social o qual exija a adoção
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progressiva dos direitos laborais, com a materialização da proteção da dignidade do
trabalhador, enaltecendo a cláusula trabalhista nos contratos públicos como instrumento
verdadeiro de afirmação dos direitos fundamentais do trabalho. São expostas, em
associação, as temáticas da função do direito para a transformação da sociedade e para a
afirmação do sistema de valores vigentes e do enfrentamento da crise da proteção ao
trabalho por meio da reafirmação da vertente dos direitos humanos e da dimensão social
dos contratos públicos. Desse modo, a concretização dos direitos fundamentais no trabalho
é apresentada como condição primeira no sistema de contratação pública focada no valor
social do trabalho e na proteção da dignidade do trabalhador como princípios éticos de
humanização das relações de trabalho.
Ressalta-se, nesse sentido, a correlação existente entre cláusula trabalhista nos
contratos públicos e justiça social, exibindo-se os aspectos da dimensão social da
contratação pública e da necessária harmonização da sustentabilidade social e econômica.
A conclusão do estudo se volta à apresentação das constatações, evidências e
proposições estabelecidas a partir da pesquisa levada a efeito, versando, por fim, sobre
questões relacionadas ao enfrentamento do processo de desvalorização do trabalho humano
no contexto da globalização econômica, ressaltando os efeitos específicos da relação
concludente existente entre a afirmação dos direitos fundamentais, a destinação dos
recursos públicos e o desenvolvimento social sustentável.
O instituto da cláusula de trabalhista nos contratos públicos corresponde à
melhoria da vida das pessoas no exercício laboral, no qual direitos fundamentais dos
trabalhadores necessitam ser respeitados, concretizados. Todo trabalhador tem direito ao
trabalho, respeitando-se sua dignidade e seus direitos fundamentais declarados.

Justificativa da escolha e da importância do tema

A vocação contemporânea da ciência jurídica está centrada, como em nenhum
outro momento histórico, na proteção da pessoa. André Franco Montoro 3, em enunciado
direcionamento, salienta que ―talvez em nenhuma época, como hoje, o estudo e a prática
do Direito tenham se identificado tanto com a própria defesa da civilização e dos valores
3

MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 20. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1991, p. 03.
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humanos‖.
A consagração da dignidade humana no constitucionalismo moderno enquanto
valor central da sociedade corresponde a um dos mais notáveis avanços jurídicos
percebidos. É possível afirmar, a título propedêutico, que raras ideias se tornaram tão
essenciais na cultura ocidental quanto a convicção da imprescindibilidade da proteção da
dignidade humana. O processo de construção dos direitos humanos é a expressão maior do
quanto aludido. O direito internacional e os sistemas constitucionais das democracias mais
avançadas alçaram o princípio da dignidade humana à posição suprema do ordenamento
jurídico.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, instrumento internacional
máximo de afirmação da prevalência da pessoa humana, em seu preâmbulo, prevê: ―O
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo‖. 4
A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, ao definir seus princípios
fundamentais, estabelece no artigo 1º, inciso III:

Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;

Para, Ingo Wolfgang Sarlet5, a dignidade humana é:

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais
seres humanos.
4

Grifo nosso.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008, p. 63.
5
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A dignidade humana apresenta-se, doravante, enquanto princípio fundamental, o
qual se irradia para todos os quadrantes do ordenamento jurídico. De modo ainda mais
pungente, repercute seus notáveis efeitos na seara do Direito do Trabalho.
O trabalho, fora de dúvida, é o meio fundamental dado à pessoa para efetivar e
sublimar sua existência com dignidade. Sua proteção, em decorrência, assume diferenciado
relevo e notória importância.
Em 18 de junho de 1998, cinquenta anos, portanto, após o advento da Declaração
Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, foi adotada, pela
Organização Internacional do Trabalho, a Declaração sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho. Trata-se do instrumento internacional que define os direitos
fundamentais sociais relativos ao trabalho, que constituem concretizações da dignidade
humana. Na mesma direção, a proteção das dimensões do trabalho decente e do trabalho
seguro, propostas pela OIT.
Ocorre que as declarações de direitos não têm sido suficientes para a realização e
materialização da proteção da dignidade humana. No campo das relações de trabalho,
enunciada realidade se faz sentir com intensidade ainda maior.
O consagrado jurista italiano Norberto Bobbio6, pontifica: “O problema
fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o
de protegê-los”. 7
Para Jorge Luiz Souto Maior8: "a mera declaração de um direito não equivale à
transposição do valor que lhe integra para a realidade social".
Segundo preleciona Otavio Pinto e Silva9: "A realidade demonstra que a simples
inserção de um grande número de direitos trabalhistas na Constituição ou na lei não basta,
por si só, para garantir a tutela dos trabalhadores".
Nesse contexto, posiciona-se o tema central do estudo proposto, o qual versa
sobre o ―conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos e a afirmação dos
6

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24.
Grifo nosso.
8
MAIOR, Jorge Luiz Souto. O Direito Social transcende os Direitos Humanos. In: NALINI, José Renato;
CARLINI, Angélica. Direitos Humanos e formação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 253.
9
SILVA, Otavio Pinto e. A função do Direito do Trabalho no mundo atual. In: CORREIA, Marcus Orione
Gonçalves. (Org.). Curso de Direito do Trabalho - Teoria Geral do Direito do Trabalho. V. I. São Paulo:
Editora LTr, 2007, p. 143.
7
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direitos fundamentais no trabalho‖. Somente se concretizados, os direitos fundamentais no
trabalho serão instrumentos efetivos para a afirmação da dignidade do trabalhador,
conquista inalienável da pessoa humana e anseio de toda a comunidade internacional. A
investigação da dimensão social da contratação pública insere-se, precisamente, no cerne
da mencionada questão.
Ao jurista, mais do que analisar o texto normativo e sua estrutura formal,
apresenta-se o desafio de encontrar os meios de efetivação das declarações de direitos para
a implementação de uma sociedade justa. Mais do que a abordagem ou a análise dogmática
meramente positivista, importa uma visão funcional do Direito. O papel do Direito de
instrumento de transformação da sociedade e de concretização do sistema de valores
almejados necessita, como em nenhum outro momento, ser prontamente exercido.
Nesse sentido, o conteúdo do Direito do Trabalho não se esgota no estudo da
legislação trabalhista. O Direito não se reduz à normatividade. Ele vai muito além, na
busca incessante pela Justiça. Daí seu notável fascínio. Envolve, fora de dúvida, as
peculiaridades de um autêntico e sensível fenômeno.
As relações de trabalho evidenciam progressiva complexidade e mutação
constante, em contínuo processo de adaptação às exigências modernas. Diante das
profundas transformações produzidas pela globalização, pela evolução tecnológica e pelas
novas condições de competição da economia mundial, a adoção de medidas efetivas para a
concretização dos direitos fundamentais no trabalho revela-se premente e imprescindível.
Notadamente, os fenômenos da globalização e da integração econômica, assim
como o novo padrão de concorrência internacional, têm produzido efeitos intensos e
transformações sensíveis na proteção do trabalho. As práticas que decorrem do
descumprimento de normas mínimas de trabalho constituem vantagens comerciais
ilegítimas e implicam o processo de desvalorização da força humana de trabalho. Nesse
sentido, urge que os direitos trabalhistas passem a ser vistos sob uma perspectiva
transnacional, com real capacidade de concretização e afirmação frente a interesses
meramente econômicos, os quais, na atualidade, têm prevalecido, em nítido prejuízo aos
preceptivos de justiça social e dos direitos fundamentais.
Arnaldo Süssekind10 aduz:

10

SÜSSEKIND, Arnaldo (ca). Instituições de Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 1498.
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Reconhecendo, embora, a importância dos aspectos econômicos que
fundamentam o Direito Internacional do Trabalho, afigura-se-nos,
todavia, que seu principal esteio é de caráter social e concerne à
universalização dos princípios da Justiça Social e da dignificação do
trabalhador. É certo que razões de ordem econômica constituíam sério
obstáculo à consecução desses ideais; mas são exatamente esses ideais
que configuram a finalidade preponderante do direito universal do
trabalho. 11

É fundamental que instrumentos jurídicos sejam efetivados de modo a compelir os
países a respeitar o conjunto de normas fundamentais no trabalho.
Fora de dúvida, se faz premente retirar a Declaração sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho e os postulados do trabalho decente e seguro do plano
contemplativo, etéreo, assegurando, verdadeiramente, sua concretização. Tal, por certo,
permitirá a intensificação da difusão de seus valiosos mandamentos, contribuindo para o
fortalecimento das normas internacionais no contexto da globalização econômica.
Nesse sentido, o instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, o qual
preconiza, em seus postulados, o respeito pelas normas fundamentais de proteção ao
trabalho humano na execução de contratos firmados por autoridades públicas, necessita ser
largamente compreendido.
A adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos, inicialmente propugnada
pela Convenção nº 94 da OIT enquanto norma internacional, estava a demandar pesquisa
em profundidade, com a necessária compreensão da repercussão dos efeitos que provoca
para a concretização dos direitos fundamentais no trabalho.
É de indispensável importância a sistematização e a ampliação significativa do
estudo científico acerca da relação concludente entre o conteúdo jurídico da cláusula
trabalhista nos contratos públicos e a realização dos direitos fundamentais no trabalho.
Ademais, revela-se imprescindível a análise circunstanciada da real necessidade da
existência de instrumento que viabilize os meios de promover intervenção afirmativa
destinada à concretização e efetivação dos direitos fundamentais dos trabalhadores.
O estudo do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos e sua relação
com a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho possibilita, assim, a exploração da
dimensão social das contratações do setor público, evidenciando as características e

11

Grifo nosso.
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particularidades das pactuações públicas e a plena pertinência da adoção de dispositivo
trabalhista específico em seu núcleo.
A autêntica dimensão social da contratação pública, o contrato público
socialmente responsável, o qual se situa no foco do estudo ora apresentado, prestigia, com
ênfase, a formatação de padrões de emprego e ocupação laboral que respeitam os direitos
humanos no trabalho. Ao mesmo tempo, a identificação do papel do Poder Público como
agente fundamental de transformação, de desenvolvimento e de promoção da justiça nas
relações trabalhistas, coaduna-se, plenamente, com a afirmação da proteção jurídica de
direitos fundamentais e do desenvolvimento sustentável. Trata-se de arcabouço necessário
para propiciar e orientar a reconciliação entre desenvolvimento econômico e justiça social.
Nesse sentido, a interseção entre a contratação pública e a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho. No desenvolvimento da pesquisa analisa-se, minuciosamente, o
referido entrelaçamento, no alvitre de se evidenciar em que medida relatada simbiose
contribui para o enfrentamento do desafio de se encontrarem os meios de efetivação das
declarações de direitos, no que se refere aos padrões essenciais no trabalho estabelecidos
no plano internacional.
A causa precípua da construção jurídica contemporânea volta-se à proteção da
dignidade humana. No campo do trabalho, esta realidade mostra-se ainda mais compassiva.
Sem a afirmação e a proteção dos direitos fundamentais no trabalho, aparentemente,
nenhum outro direito ou preceptivo de tutela ao trabalho subsistirá. Trata-se, fora de
dúvida, da consagração de um direito social fundamental, profundamente inserido no
contexto dos direitos humanos, indispensável para assegurar sua realização.
Incumbe ao Direito descerrar caminhos para o pleno desenvolvimento do
indivíduo em todas as suas dimensões. Garantir o respeito os direitos fundamentais no
trabalho, prevenindo os danos aos valiosos bens jurídicos tutelados, corresponde a prover o
próprio equilíbrio social e a equidade. Para tanto, a necessidade de avançar na pesquisa e
no conhecimento científico dos instrumentos destinados à concretização dos direitos
fundamentais no trabalho, seu conteúdo, suas verdadeiras dimensões, as ameaças e
consequências que emergem de sua ineficácia. É, pois, inegável a relevância da
compreensão plena do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos e o
estudo dos aspectos científicos pertinentes.
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Todas as nações, elidindo o indesejável e inaceitável retrocesso social, devem
almejar a evolução plena na direção dos mais altos padrões de direitos humanos e
trabalhistas, reconhecendo, efetivamente, a importância dos institutos jurídicos destinados
a realizar tão relevantes desígnios.

Principais questões a serem analisadas

O estudo científico do tema ―conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos
contratos públicos e a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho‖ demanda especial
denodo no que tange à eleição das principais questões a serem analisadas. O próprio
aperfeiçoamento do trabalho de investigação coopta, à concepção inicial, novas luzes as
quais refletem, inelutavelmente, a incorporação de diferentes indagações e renovados
contornos à pesquisa.
A tese doutoral apresenta, como conteúdo central, a proposta de adoção material
da cláusula trabalhista nos contratos públicos como instrumento efetivo de afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho. A proposição defendida se debruça, precisamente, sobre
enunciada questão. Em essência, a tese apresentada relaciona-se à análise de temas
jurídicos como:
 a necessidade de concretização dos direitos fundamentais no trabalho e a
contribuição determinante do instituto da cláusula trabalhista nos contratos
públicos;
 a repulsa do direito às contratações públicas ou ao uso de recursos públicos que
financiem violações a direitos fundamentais no trabalho;
 as relações existentes entre contratação pública e a vinculação aos direitos
fundamentais;
 a supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais como preceptivos
essenciais da atividade administrativa no Estado Democrático de Direito;
 a reprovação ético-jurídica do nominado ―custo do trabalho‖ como fator de
diferenciação competitiva em licitações e contratações públicas;
 a juridicidade da adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos;
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 a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho como condição essencial da
contratação pública;
 reflexões sobre a função interventiva do Estado no sentido de promover, induzir e
modelar o comportamento do setor privado, valorizando as organizações que
respeitam os direitos fundamentais no trabalho, inviabilizando aquelas que se
utilizam de trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil, enfim, que
desrespeitam a dignidade do trabalhador;
 a adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos como política pública
orientada à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho;
 o compromisso dos diferentes países, especialmente do Brasil, com a afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho, notadamente por meio da adoção a cláusula
trabalhista nos contratos públicos como efetiva política pública
O desenvolvimento da pesquisa se concentra na análise aprofundada da
importância do estudo da afirmação dos direitos fundamentais no trabalho ressaltando que,
ao jurista, mais do que analisar a norma e sua estrutura formal sob a perspectiva dogmática
positivista, apresenta-se o desafio de encontrar os meios funcionais de efetivação das
declarações de direitos para a implementação de uma sociedade justa. Ao Direito, como
ciência de organização social, incumbe a função de materialização e concretização do
sistema de valores almejados pela sociedade. Ressalta-se, outrossim, o posicionamento das
questões lançadas diante do permanente desafio da sustentabilidade social e econômica.
Nesse passo, é contextualizado o instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos e
introduzido o seu jurídico conteúdo.
Para o embasamento do tema principal tratado, questões secundárias são
enfrentadas. É possível afirmar que o trabalho gravita, de modo conexo, em torno dos
pontos seguintes:
 repercussões da dimensão social da contratação pública em relação ao avanço da
proteção dos direitos fundamentais no trabalho no sistema capitalista;
 definição do conceito de contrato público socialmente responsável e seu papel no
âmbito da proteção e valorização do trabalho humano;
 a Organização Internacional do Trabalho e sua legitimidade para definir os padrões
internacionais mínimos de direitos trabalhistas;
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 indicação dos direitos fundamentais no trabalho e os parâmetros e diretrizes válidos
para a definição dos padrões mínimos de direitos trabalhistas no plano
internacional;
 a relação direta e intrínseca entre a valorização do trabalho e o princípio da
dignidade humana, a estabelecer a perspectiva autêntica do binômio indissociável
dignidade-trabalho;
 a complexidade da economia global contemporânea, a afetar decisivamente o
tratamento e a proteção das relações de trabalho;
 os direitos sociais no trabalho, como dimensão dos direitos humanos, e os especiais
desafios para sua efetivação;
 a insuficiência dos instrumentos normativos tradicionais para assegurar a afirmação
da dignidade humana nas relações de trabalho;
 aspectos concernentes às dificuldades enfrentadas pelas declarações de direitos
solenizadas para, de per si, assegurar a eficácia social dos direitos fundamentais;
 os fatores que vinculam e determinam o comportamento do Poder Público na
adoção da dimensão social da contratação pública focada na efetivação dos direitos
fundamentais no trabalho;
 as noções elementares sobre o modo como as empresas são compelidas, no plano
internacional, a observar critérios sociais e padrões mínimos de direitos trabalhistas
em adjudicações nos contratos públicos e a influência exercida pela cláusula
trabalhista como instrumento de concretização e efetivação da proteção dos direitos
fundamentais no trabalho;
 a rejeição social e a reação jurídica em face das organizações que descumprem os
direitos fundamentais no trabalho;
 os elementos definidores e o conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos
públicos, com base no estudo e na compreensão das relações existentes entre a
dimensão social da contratação pública e a afirmação dos direitos fundamentais no
trabalho;
 o enfrentamento da crise da proteção ao trabalho por meio da reafirmação da
vertente dos direitos humanos e da dimensão social dos contratos públicos;
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 o verdadeiro papel do Direito como ciência de organização da sociedade e de
concretização do sistema de valores almejados, na busca por uma nova dimensão
ética global, focada na afirmação dos direitos humanos e na humanização das
relações de trabalho, a possibilitar a reconciliação entre desenvolvimento
econômico e justiça social, voltada à efetivação das declarações de direitos para a
implementação de uma sociedade justa.
Para uma abordagem mais clara e objetiva, que permita a compreensão dos
propósitos específicos do trabalho e das questões principais em seu bojo enfrentadas, o
texto resultante da pesquisa científica realizada apresenta, no seu núcleo, cinco capítulos
principais que se complementam e se inter-relacionam permanentemente.
No primeiro capítulo, é abordada, como tópico central, a dimensão social da
contratação pública, ressaltando-se o papel do Estado na afirmação do princípio da
dignidade humana, a vinculação dos contratos públicos aos direitos fundamentais, a função
social da contratação pública e a atuação da Administração Pública na afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho. São estudados, demais, os impactos dos sistemas de
contratação no setor público. Seguidamente, considerações gerais sobre a contratação
pública são tecidas, destacando-se o seu conceito e finalidades essenciais, suas
características, os princípios a ela aplicáveis e breve tipologia. Forma, conteúdo e cláusulas
essenciais dos contratos públicos são ressaltados. Em profundidade, a conceituação relativa
ao denominado contrato público socialmente responsável é estabelecida, considerando o
novo papel dos recursos públicos para o desenvolvimento social e a relativização do
critério de contratação pelo menor preço. Nesse passo, é contextualizada, com índole
introdutória, a relação entre contrato público socialmente responsável e a adoção da
cláusula trabalhista. Evidencia-se, de modo inicial, a afirmação dos direitos fundamentais
no trabalho por meio dos contratos públicos e a relevante inserção da cláusula trabalhista.
No capítulo segundo, o estudo aborda a determinação dos direitos fundamentais
no trabalho no plano internacional, com o apontamento das declarações e dos instrumentos
formais pertinentes. Ressalta-se, em referido contexto, o papel da OIT no processo
permanente de construção e na afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. São
discutidos, ainda, os desafios da proteção internacional ao trabalho humano diante da
complexidade do mundo moderno, contemplando-se o enfrentamento do dumping social
por meio do estabelecimento de standards internacionais de direitos. Em sequencia, são
analisadas, como conteúdos definidores principais dos direitos fundamentais no trabalho, a
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Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e as
dimensões específicas de proteção do trabalho decente e do trabalho seguro e saudável, em
consonância com as diretrizes da OIT, elucidando-se suas projeções. No que respeita à
Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, são pontuadas as
liberdades de associação e de organização sindical e ao reconhecimento efetivo do direito
de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório,
a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de
emprego e ocupação. Quanto ao direito ao trabalho decente, são exibidos os postulados da
OIT a definirem o trabalho produtivo e em condições laborais justas, com a correspondente
proteção e aplicação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho e normas
internacionais do trabalho, a geração de oportunidades de trabalho emprego e renda, o
diálogo social e equidade para o desenvolvimento e a proteção social dos trabalhadores,
encerrando-se com os preceitos de afirmação do trabalho seguro e saudável. Ademais, a
avaliação da necessidade da complementação da atuação da OIT é exposta, tendo em
consideração a apreciação sucinta dos mecanismos previstos para a aplicação da
Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT e dos postulados do
trabalho decente. Os desafios da implementação dos direitos fundamentais no trabalho e da
concretização dos direitos sociais são enfrentados nesse momento, representando objetos
de atenta análise.
Em seguida, avançando para o terceiro capítulo, é apresentado o conteúdo jurídico
da cláusula trabalhista nos contratos públicos e sua decisiva relação com a afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho. A pesquisa se desenvolve no sentido da compreensão
dos aspectos específicos da interseção existente entre os direitos fundamentais no trabalho
e o conteúdo jurídico da Convenção nº 94 da OIT, a qual preconiza a adoção da cláusula
trabalhista nos contratos firmados por autoridades públicas. É estudada a evolução das
cláusulas sociais nos contratos públicos, com indicação de seus antecedentes, fundamentos,
assim como sua necessidade e utilidade. O instituto, sua conceituação, relação com a
afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, natureza jurídica, elementos essenciais,
tipos de contrato público aos quais se aplica e efeitos são perquiridos. O exame crítico da
Convenção nº 94 da OIT e da Recomendação nº 84 da OIT, como fontes formais de direito,
é efetuado, propondo-se a atualização e o aperfeiçoamento de suas disposições, em
consonância com os novos desafios enfrentados por força das profundas transformações
que atingem as relações de trabalho e com a obstinada perseguição da máxima eficácia
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social e jurídica do instituto em exame. O estudo proposto investiga os efeitos da
conjugação da dimensão social da contratação pública com o conteúdo jurídico das
declarações de direitos humanos no trabalho enquanto conspícuo arcabouço para a
construção e efetivação de novo paradigma orientado para a afirmação dos direitos
fundamentais trabalhistas. Cláusula trabalhista nos contratos públicos, dignidade humana e
a melhoria das condições de trabalho, nessa seção, são apresentadas e relacionadas como
fontes geradoras da desejável materialização dos direitos fundamentais no trabalho.
Com ênfase especial, no capítulo quarto, o trabalho se concentra na análise dos
aspectos específicos de modelos de cláusulas sociais nos contratos públicos propostos
internacionalmente, notadamente no direito europeu e brasileiro, no alvitre de realizar a
concretização dos direitos fundamentais no trabalho. O quadro de ratificações da
Convenção nº 94 da OIT é, nesse cenário, exibida. No que concerne ao direito europeu, são
observados os critérios sociais de adjudicação nos contratos públicos e analisadas as fontes
de direito comunitárias, como as Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE. No que se refere ao
direito brasileiro, o estudo observa a aptidão da contratação pública como instrumento de
promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com a apreciação dos dispositivos
constitucionais aplicáveis, do conteúdo jurídico da lei federal nº 8.666/1993, a partir das
alterações promovidas pela lei federal nº 12.349/2010, além de outras normas correlatas,
instruções normativas e outros instrumentos pertinentes. A atuação do Ministério Público
do Trabalho, dos Tribunais de Contas e dos sindicatos em relação à temática é destacada
nesse ponto. São ressaltadas, ademais, as insuficiências do modelo brasileiro.
No quinto capítulo, o estudo se volta à apreciação da cláusula trabalhista nos
contratos públicos como instrumento de afirmação dos direitos fundamentais do trabalho
em sua efetiva contribuição para o desenvolvimento sustentável. O trabalho discute a
essencialidade da promoção de um modelo verdadeiro de desenvolvimento e de
sustentabilidade econômica e social o qual exija a adoção progressiva dos direitos
trabalhistas, com a concretização da proteção da dignidade do trabalhador, enaltecendo a
cláusula trabalhista nos contratos públicos como instrumento de afirmação de direitos
sociais. São tratadas, em associação, as temáticas da função do Direito para a
transformação da sociedade e para a afirmação do sistema de valores vigentes e do
enfrentamento da crise da proteção ao trabalho por meio da reafirmação da vertente dos
direitos humanos e da dimensão social dos contratos públicos. Desse modo, a
concretização dos direitos fundamentais no trabalho é apresentada como condição primeira
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na contratação pública focada no valor social do trabalho e na proteção da dignidade do
trabalhador como princípios éticos de humanização das relações laborais. Ressalta-se,
nesse sentido, a correlação entre cláusula trabalhista nos contratos públicos e justiça social,
exibindo-se os aspectos da dimensão social da contratação pública e da necessária
harmonização da sustentabilidade social e econômica. Assim sendo, o aperfeiçoamento e a
sedimentação dos relevantes postulados de proteção da dignidade humana nas relações
laborais prevalecerão.
O encerramento do estudo se dedica à apresentação das considerações finais
extraídas da pesquisa levada a efeito, versando, por fim, sobre questões como o processo
de desvalorização do trabalho humano e a globalização econômica, sobressaltando os
efeitos específicos da relação concludente existente entre a afirmação dos direitos
fundamentais, a destinação dos recursos públicos e o desenvolvimento social sustentável.
Com denodo especial, evidencia a afirmação da cláusula trabalhista nos contratos públicos
como instrumento destinado à concretização dos direitos fundamentais no trabalho,
temática a qual, demais, é aclarada e repercutida enquanto argumento indispensável à
proteção da dignidade do trabalhador, conquista inalienável da pessoa humana e anseio de
toda a comunidade internacional. O resultado final da pesquisa confirma que as
intervenções afirmativas do princípio da dignidade humana do trabalhador, além de
atualizarem e fortalecerem as bases do Direito do Trabalho constituem meios eficazes de
resistência contra as ameaças de retrocesso social. A contratação pública socialmente
responsável que valoriza e concretiza os direitos fundamentais no trabalho pode,
verdadeiramente, influenciar as atividades econômicas, promovendo a justiça social nas
relações de trabalho que encerram. O estudo, enfim, tem a anseio de despertar a sociedade
para este autêntico movimento de mudança, observando os parâmetros acadêmicos
exigidos para estudos de tal tipo.
O vertente estudo, longe de esgotar os instigantes e profícuos debates que podem
ser desencadeados pela apreciação da matéria, almeja tão somente lançar luzes intensas
sobre o tema – que está a merecer, fora de dúvida, maior atenção de todos, sejam
estudiosos do direito, gestores públicos, legisladores, empresários – e contribuir ao
enriquecimento de tão palpitante discussão, a qual se demonstra claramente aberta a novas
considerações e aos sempre respeitáveis pontos de vista divergentes que porventura se
apresentem. O intuito da pesquisa é, claramente, o de contribuir para o debate com a
apresentação ordenada, revestida de estrutura e orientação eminentemente científica,
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enfrentando, de forma crítica e investigativa, específicos aspectos da cláusula trabalhista
nos contratos públicos e a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.

Metodologia a ser utilizada

As bases lógicas da investigação científica do presente trabalho estão
sedimentadas principalmente por meio do método dedutivo de abordagem, a partir de
pesquisas realizadas na doutrina jurídica, com ênfase no estudo de reconhecidos autores
nas disciplinas do Direito do Trabalho, Direito Administrativo, Direitos Humanos, Direito
Constitucional, especialmente aqueles que tratam do tema relativo aos direitos
fundamentais e sua eficácia, notadamente no que se refere à proteção do trabalho, bem
como em decisões judiciais de Tribunais Trabalhistas e do Tribunal de Justiça da União
Europeia, em normas da OIT e da União Europeia, cartas constitucionais nacionais, assim
como a legislação relacionada à matéria em estudo. Usou-se, além disso, o método
indutivo pela constatação de conceitos gerais verificados a partir de fatos específicos e
conhecidos. Atendo-se à dogmática jurídica, busca-se, no método analítico-sintético, a
extração essencial do conteúdo dos textos e demais documentos compulsados. Explora-se,
no aperfeiçoamento da técnica de pesquisa proposta, a investigação firmada na
consideração da documentação indireta, com a pesquisa documental de fontes primárias e a
pesquisa bibliográfica das fontes secundárias. Livros, artigos de periódicos, consulta ao
arcabouço legal, jurisprudência e diplomas internacionais foram constantemente
examinados nos meios de mídia impressa e Internet.

Contribuição original para a ciência jurídica brasileira

A tese proposta, inovadora em termos de sistematização temática, apresenta, de
forma original, construção teórica de instrumento de afirmação da dignidade humana no
campo jurídico, associado às especificidades do Direito do Trabalho. A pesquisa científica
versa sobre tal questão ao propugnar, em seu desenvolvimento, a relação concludente do
conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos com a afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho.
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A partir, essencialmente, do desenvolvimento de pesquisa dogmática, voltada, em
prelazia, à identificação, no âmbito jurídico, do tratamento atribuído à temática no plano
normativo e doutrinário, o estudo sistemático do ―conteúdo jurídico da cláusula trabalhista
nos contratos públicos e a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho‖, com rigor na
argumentação, profundidade de reflexões e formulação efetiva de avanços na área,
proporciona sensíveis contribuições à ciência jurídica brasileira, primando pela
originalidade.
O ineditismo da tese se revela, também, na intervenção afirmativa proposta,
destinada à concretização e efetivação dos direitos fundamentais no trabalho e de proteção
da dignidade humana, bem como na funcionalidade que lhe é inerente como meio de
resistência aos efeitos deletérios da precarização da proteção jurídica das condições de
trabalho e da dignidade do trabalhador.
A abordagem da dimensão social das contratações do setor público e o papel do
Estado na afirmação da dignidade humana, além da formulação de proposta para o
aperfeiçoamento do entendimento acerca das disposições da Convenção nº 94 da OIT e da
Recomendação nº 84 da OIT, em correspondente sentido, contribuiem para a temática,
dedicada à concretização dos direitos fundamentais no trabalho.
A nova perspectiva do intercâmbio interdisciplinar autêntico que emerge do
diálogo entre o Direito Administrativo, o Direito Constitucional e o Direito do Trabalho,
sob a regência da teoria dos direitos fundamentais, é demonstrada como necessária
conformação à afirmação do princípio da dignidade humana no contexto do estudo
proposto.
O resultado final da pesquisa, além de se mostrar inovadora em termos de
sistematização do instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos,
evidencia que as intervenções afirmativas do princípio da dignidade humana, demarcada
por uma nova visão hermenêutica de materialização dos direitos fundamentais trabalhistas,
além de atualizarem e fortalecerem as bases do Direito do Trabalho, constituem meios
eficazes de resistência contra as ameaças de retrocesso social.
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CAPÍTULO I

1 DIMENSÃO SOCIAL DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

A contratação pública envolve uma realidade jurídica ampla, coligindo infindável
plêiade de normas12, regulamentações e diretrizes, as quais promovem e provocam
notáveis repercussões sociais. Os Estados, por meio de seus governos e agentes, adquirem
bens, contratam obras, serviços, celebram concessões, entabulam parcerias. E, nos dias
atuais, vão muito além.
Conforme assevera Floriano de Azevedo Marques Neto13, ―não é exagero dizer
que vivemos uma transformação radical no papel que o instituto contrato cumpre no
Direito Administrativo‖. O referido autor prossegue em sua análise, afirmando que a ideia
de um contrato envolvendo a Administração Pública partiu, em seu percurso histórico, de
um momento de repúdio completo à estipulação de relações obrigacionais com os
privados, até o cenário recente, em que os contratos públicos ―deixam de ser mecanismos
meramente para exercício das atividades-meio do Estado (aquisição de bens e serviços para
desempenho das funções públicas diretamente pela Administração) e passam a ser
instrumentos para a consecução das próprias atividades-fim‖.
É inquestionável reconhecer o vulto e a importância da contratação pública na
atualidade, atributos que se associam à própria ascensão do papel estatal nas relações
sociais hodiernas. Ao analisar referida conjuntura, José Renato Nalini14 constata que:

12

Tercio Sampaio Ferraz Júnior esclarece que ―o conceito de norma jurídica é um centro teórico organizador
de uma dogmática analítica. Mesmo sem desconhecer que o jurista, ao conceber normativamente as relações
sociais, a fim de criar condições para a decidibilidade de seus conflitos, também é um cientista social, há de
reconhecer que a norma é um critério fundamental de análise, manifestando-se para ele o fenômeno jurídico
como um dever-se da conduta, um conjunto de proibições, obrigações, permissões, por meio do qual os
homens criam entre si relações de subordinação, coordenação, organizam seu comportamento coletivamente,
interpretam suas próprias prescrições, delimitam o exercício do poder etc. Com isso, é também possível
encarar as instituições sociais, como a família, a empresa, a administração pública, como conjuntos de
comportamentos disciplinados e delimitados normativamente.‖ (In: FERRAZ, Jr., Tercio Sampaio.
Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 101).
13
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato administrativo à administração contratual. Revista
do advogado, ano 29, nº 107, dez., p. 74-82. São Paulo: AASP, 2009, p. 74-81.
14
NALINI, José Renato. A sustentabilidade nas licitações. In: SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa
Villac Pinheiro (Coords.). Licitações e contratações públicas sustentáveis. Belo Horizonte: Fórum, 2011,
p. 11.
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A tese do Estado Mínimo não vingou. Ao contrário, o
envolvimento estatal em todas as atividades humanas, a
necessidade de controle e de coordenação prevaleceu como
resposta pragmática à complexidade contemporânea. A cada
momento é perceptível a intensificação da influência estatal na
vida das pessoas. O Estado retomou as rédeas que nunca andaram
frouxas, a não ser no discurso e na utopia de poucos nubívagos.

Mencionado autor15, ao confirmar a ampliação do âmbito de ação e de atuação do
Poder Público, destacando a propagação de alternativas de contratação surgidas diante das
crescentes exigências da sociedade, considera a Administração Pública verdadeira
condutora das políticas sociais as quais influenciarão a própria orientação dos negócios
privados. Pondera, ademais, que ―não se concebe economia contemporânea sem o impulso
estatal a direcionar os investimentos e a atenuar distorções‖.
Ao tratar da amplitude que decorre da apontada conjuntura, obtempera16:

No desempenho das funções para as quais preordenado, o Estado é
um grande consumidor. De bens e de serviços. E como o dispêndio
público é satisfeito pelo erário, resultado da contribuição e trabalho
conjunto de todos, os gastos do governo não podem prescindir de
regramento rígido. Recursos escassos para cobrir necessidades
infinitas exigem responsabilidade potencializada.

Os recursos públicos, embora possam ser considerados escassos para o suporte de
todas as necessidades de custeio decorrentes das finalidades públicas a que se destinam,
apresentam, em números absolutos, grandeza praticamente incomparável. Em consonância
com estimativas publicadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)17, aproximadamente quinze por cento do Produto Interno Bruto (PIB)
mundial correspondem a gastos em contratações públicas. Nos países em desenvolvimento,
em que os investimentos em infraestrutura são proeminentes, enunciado percentual é

15

NALINI, José Renato. A sustentabilidade nas licitações. In: SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa
Villac Pinheiro (Coords.). Licitações e contratações públicas sustentáveis. Belo Horizonte: Fórum, 2011,
p. 11-12.
16
NALINI, José Renato. A sustentabilidade nas licitações. In: SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa
Villac Pinheiro (Coords.). Licitações e contratações públicas sustentáveis. Belo Horizonte: Fórum, 2011,
p. 11.
17
OCDE: The size of government procurement markets, Paris, 2002. Disponível em:
http://www.oecd.org/dataoecd/34/14/1845927.pdf . Acesso em: 31 mai. 2012.
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usualmente maior, podendo chegar a aproximadamente setenta por cento do PIB, como no
caso de Uganda18.
São, como se percebe, muitos trilhões de dólares em recursos envolvidos em
contratações públicas, empregados para o desempenho das atividades estatais, os quais,
fora de dúvida, não devem e não podem ser usados sem a preocupação efetiva com o
alcance social que a utilização dos mesmos produzirá. Vivemos em uma época
caracterizada por desigualdades econômicas patentes e por necessidades sociais
expressivas, verdadeiramente.

Não é aceitável que, diante dos fenômenos atuais,

causadores de um quadro notavelmente sombrio19, os Estados – e o Direito, principalmente
– mantenham-se indiferentes. Perante um cenário de injustiças sociais, o ordenamento
jurídico é compelido a reagir.
Assegurar condições de vida digna a todos os cidadãos é objetivo primordial de
todas as nações, de todos os governos. Do Estado, em decorrência, é demandado o
exercício de verdadeira feição social. Assim, percebem imperativa importância os efeitos
produzidos pela contratação pública na sociedade, especialmente no que se refere às
condições sociais das pessoas envolvidas em sua consecução.
O contrato público, como instrumento jurídico, forçosamente está compelido à
agregação dos elementos adequados a assegurar, como preocupação essencial, a
implementação de autêntica ação afirmativa vocacionada à concretização dos direitos
fundamentais sociais. Este o eixo central do vertente estudo.
A repulsa do Direito às contratações públicas das quais decorram transgressões de
direitos fundamentais, notadamente os de natureza trabalhista, ou ao uso de recursos
públicos que financiem violações à dignidade humana, deve ser pronta e efetiva.
A dimensão ora proposta corresponde à necessária adequação a uma nova e
inquestionável realidade jurídico-social. Autoridades e organismos estatais devem,
portanto, ser chamados a implementar os aspectos sociais nos processos de contratação
18

OCDE: DAC Guidelines and Reference Series. Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery
Volume 3: Strengthening Procurement Practices in Developing Countries, Paris, 2005, p. 18. Disponível em:
http://www.oecd.org/dataoecd/12/14/34336126.pdf. Acesso em: 31 mai. 2012.
19
O escritor português José Saramago, pontificou, no ano de 1994: ―Se o homem não é capaz de organizar a
economia mundial de forma a satisfazer a necessidade de uma humanidade que está a morrer de fome e de
tudo, que humanidade é esta? Nós, que enchemos a boca com a palavra humanidade, creio que ainda não
chegamos a ela, não somos seres humanos. Talvez cheguemos a sê-lo um dia, mas não o somos, falta-nos
muitíssimo. O espetáculo do mundo está aí e é de dar calafrios.‖ In: Acervo oficial da exposição José
Saramago: a consistência dos sonhos realizada no Instituto Tomie Othake em São Paulo, de 28.11.2008 a
15.02.2009, sob a curadoria do diretor da Fundação César Manrique, Fernando Gómez Aguilera.

38

pública20, a exigir o cumprimento de obrigações de caráter social. Contratos públicos
podem – e devem – perseguir objetivos sociais e influenciar as ações dos operadores
econômicos, especialmente no que concerne à proteção ao trabalho.
A contratação pública está, decididamente, vinculada aos direitos fundamentais, à
afirmação do princípio da dignidade humana, à valorização social do trabalho. E, mais do
que observá-los, deve efetivá-los. Em todos os sentidos.
O instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos apresenta-se, destarte,
como instrumento fundamental para a concretização e efetivação dos direitos humanos do
trabalhador, dos direitos fundamentais no trabalho.

1.1 O papel do Estado na afirmação do princípio da dignidade humana

O direito internacional e os sistemas constitucionais das democracias mais
evoluídas alçaram o princípio da dignidade humana à posição máxima do ordenamento
jurídico. A consagração da dignidade humana enquanto valor central nas distintas
sociedades representa, inquestionavelmente, um dos avanços jurídicos mais notáveis.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, instrumento internacional
máximo de afirmação da prevalência do indivíduo, em seu preâmbulo, expressamente
prevê que ―o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana
e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da
paz no mundo‖.
Entre outros textos constitucionais21, a Constituição Brasileira, promulgada em
1988, ao definir seus princípios fundamentais, estabelece no artigo 1.º, inciso III:

20

Segundo informa Marçal Justen Filho, John Maynard Keynes (The General Theory of Employment and
Money. London: Macmillan Press, 1936) foi o pensador econômico precursor da concepção do uso dos
recursos públicos para a promoção de políticas públicas no âmbito econômico e social, propondo a
vinculação dos gastos públicos à realização de políticas de interesses gerais. In: JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 12.
21
v.g.: ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949 - artigo 1.° (1): ―A
dignidade da pessoa humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público‖;
ITÁLIA. Constituição Italiana de 1947 - artigo 3.°: ―Todos os cidadãos têm a mesma dignidade e são iguais
perante a lei, sem discriminação de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições
pessoais e sociais‖; PORTUGAL. Constituição Portuguesa de 1976 - artigo 1.°: ―Portugal é uma República
soberana, baseada, entre outros valores, na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada
na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.‖
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Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana; 22

A dignidade humana23 apresenta-se, doravante, enquanto princípio fundamental, o
qual se irradia para todos os quadrantes do ordenamento jurídico. De modo ainda mais
pungente, repercute seus notáveis efeitos na esfera da atuação estatal, como se verá.
Repercute, sobremais, influência profunda no Direito do Trabalho. O trabalho24, fora de
dúvida, é o meio fundamental dado à pessoa para efetivar e sublimar sua existência com
dignidade. Sua proteção, em decorrência, assume diferenciado relevo e notória
importância.
A dignidade humana é o núcleo essencial dos direitos fundamentais, coligado ao
próprio direito à vida, porque se relaciona com as garantias e exigências básicas do ser
humano para uma existência que permita o desenvolvimento de suas potencialidades. E
demanda efetiva concretização. Não pode, em hipótese alguma, subsistir apenas como
ideia ou ideal. Denegá-la implica a própria impossibilidade do direito à vida.
Existe uma relação verdadeiramente indissociável entre o direito à vida e a
proteção da dignidade humana, que atua como referência nuclear a unificar os direitos
22

Grifo nosso.
Segundo De Plácido e Silva, quanto à etimologia, ―dignidade deriva do latim dignitas (virtude, honra,
consideração); em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma pessoa, serve de base ao
próprio respeito em que é tida. Compreende-se também como o próprio procedimento da pessoa, pelo qual se
faz merecedor do conceito público.‖ (In: SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 29. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2012, p. 463). Para Alexandre de Moraes "a dignidade é um valor espiritual e moral
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria
vida." (In: MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002, p. 46). Relevante apontar que, na doutrina, não há consenso quanto à expressão a ser utilizada, se
dignidade humana ou dignidade da pessoa humana. Embora aparente demonstrar-se redundante, a expressão
dignidade da pessoa humana se justifica, pois a dignidade não se limita à pessoa humana, mas pode se
projetar a quem não adquiriu tal condição, como os materiais ditos genéticos.
24
Para Gabriela Neves Delgado, ―o trabalho não violará o homem enquanto fim em si mesmo, desde que
prestado em condições dignas. O valor da dignidade deve ser o sustentáculo de qualquer trabalho humano.
(...) Onde o direito ao trabalho não for minimamente assegurado (por exemplo, com respeito à integridade
física e moral do trabalhador, o direto à contraprestação pecuniária mínima), não haverá dignidade humana
que sobreviva.‖ (In: DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: LTr.,
2006, p. 207). Geórgia Ríbar ensina que ―o trabalhador, por ser uma pessoa humana, já que é digna qualquer
pessoa humana, também merece ser protegido em sua dignidade, fazendo com que sejam respeitados seus
direitos, porque a dignidade da pessoa humana está acima de qualquer vínculo laboral. A dignidade do
obreiro faz prevalecer seus direitos, limitando, censurando toda e qualquer manobra que possa desrespeitar o
trabalhador.‖ (In: RÍBAR, Geórgia. Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
igualdade e o princípio da não discriminação na proteção contra a discriminação na relação de emprego.
Revista LTr, nº 9. São Paulo: LTr, 2006, p. 1096).
23
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fundamentais. Na definição25 indicada por José Joaquim Gomes Canotilho26:

É a dignidade do ser humano entendida como um valor (bem) autônomo
e específico que exige respeito e proteção, proibindo-se a pena de morte e
a execução de pessoas, a tortura e tratos ou penas desumanas e
degradantes, as práticas de escravidão, de servidão, de trabalho forçado
e o tráfico de seres humanos. É a dignidade compreendida como
dimensão aberta e carecedora de prestações que legitima e justifica a
socialidade, traduzida, desde logo, na garantia de condições dignas de
existência. 27

A proteção da dignidade humana, nesse diapasão, emana como a razão
fundamental da própria existência do Estado, o qual, sem poupar esforços, deve lançar-se
na realização de uma sociedade justa e solidária. Como princípio, a dignidade humana é
absoluta, plena e não pode ser estremecida por qualquer espécie de argumentação que a
coloque em relativismo28. A dignidade é intrínseca à essência da pessoa humana. Segundo
informa Luiz Antonio Rizzato Nunes29, ―não é possível falar – não deve ser possível falar –
em sistema jurídico legítimo que não esteja fundado na garantia da intangibilidade da
dignidade da pessoa humana.‖ O mesmo autor30 afirma, categoricamente, que o princípio
da dignidade humana, seria um verdadeiro ―supraprincípio.‖
Doravante, a dignidade humana apresenta-se como princípio vital, correspondente
ao desenvolvimento integral da pessoa, o qual, de modo ainda mais profundo, repercute
seus notáveis efeitos na seara do juslaboral. O trabalho, conforme já se destacou, é garantia
assegurada para que cada pessoa possa realizar sua existência com dignidade,
fundamentando sua obstinada proteção.
Segundo o escólio de Carlos Ari Sundfeld31, ―o Estado desenvolve apenas as
25

Segundo Farias: ―Em razão de o princípio da dignidade da pessoa humana ser uma categoria axiológica
aberta, considera-se inadequado conceituá-lo de forma ‗fixista‘. Além do mais, uma definição
filosoficamente sobrecarregada, cerrada, é incompatível com o pluralismo e diversidade, valores que gozam
de elevado prestígio nas sociedades democráticas contemporâneas.‖ (In: FARIAS, Edílsom Pereira de.
Colisão de direitos. Porto Alegre: Fabris, 1996, p. 50).
26
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2003, p. 199.
27
Grifo nosso.
28
NUNES, Luiz Antônio Rizzato. O princípio da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência.
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46.
29
NUNES, Luiz Antônio Rizzato. O princípio da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência.
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 25.
30
NUNES, Luiz Antônio Rizzato. O princípio da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência.
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 50.
31
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 78.
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atividades que a ordem jurídica lhe atribui‖. Sendo a emanação de verdadeira construção
jurídica, não pode contrariar o ordenamento que o criou. Assim, o legítimo e autêntico
desempenho do papel do Estado está centrado na afirmação da dignidade humana. Deve,
como propõe o foco do estudo vertente, prestigiar, com ênfase diferenciada, a formatação
de padrões de emprego e ocupação laboral que respeitam e efetivam os direitos humanos
no trabalho. Ao mesmo tempo, a identificação do papel do Estado como agente
fundamental de transformação, de desenvolvimento e de promoção da Justiça nas relações
trabalhistas, coaduna-se, plenamente, com a afirmação da proteção jurídica de direitos
fundamentais e do interesse público.

1.1.1 Vinculação dos contratos públicos aos direitos fundamentais

A consagração da dignidade humana como núcleo essencial dos direitos humanos,
no ínsito desenvolvimento do Estado, é o autêntico elemento legitimador da atuação dos
poderes públicos. A proteção da dignidade humana é, a um só tempo, fundamento e fim.
Em decorrência, a materialização dos direitos fundamentais, especialmente os de índole
social (Estado Social32), apresenta-se como imperativo insofismável a reger toda a
atividade administrativa, norteando e orientando a ação dos gestores públicos, notadamente
por meio da efetivação de políticas públicas afirmativas.
Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto33 preleciona:

A partir do momento em que a ordem jurídica (a Constituição ou as
normas legais) consagra um direito a todos os cidadãos, também imputa à
administração o poder-dever de efetivá-lo. Sua atuação, delimitada pelos
32

Ao tratar da transição do Estado Liberal para o Estado Social, ensina Paulo Bonavides: ―Quando o Estado,
coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a impaciência do quarto estado faz ao poder
político, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da previdência, da educação,
intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda, regula os preços, combate o
desemprego, protege os enfermos, dá ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, controla as profissões,
compra a produção, financia as exportações, concede o credito, institui comissões de abastecimento, provê
necessidades individuais, enfrenta crises econômica, coloca na sociedade todas as classes na mais estreita
dependência de seu poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a quase todos os
domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área de iniciativa individual, nesse instante o Estado
pode, com justiça, receber a denominação de Estado social‖. (In: BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal
ao Estado Social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 186).
33
MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. A concessão como instituto do direito
administrativo. Tese (apresentada ao concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, 2013, p. 527-528.
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demais direitos fundamentais confrontantes, tem já presente na ordem
jurídica a autorização para agir, manejando com moderação os poderes a
ela inerentes e os recursos disponíveis para satisfazer aquele rol de
direitos.

O Estado Contemporâneo, marcado pelos efeitos profundos da globalização, do
nominado neoliberalismo, pela emancipação dos blocos econômicos, pelos novos padrões
da concorrência internacional, segundo preleciona Luis Roberto Barroso34, continua
ostentando, na atual ordem mundial, capital relevância para a consolidação e tutela dos
direitos fundamentais.
Conforme afirma Gomes Canotilho35, inexiste ato de entidade pública ―livre dos
direitos fundamentais‖. Assim, não será válido o ato ou a decisão administrativa que viole
referidos direitos, de natureza absolutamente peculiar e especial. Existe, permanentemente,
a obrigação dirigida aos órgãos estatais de materializar os direitos considerados nucleares.
Trata-se de manifestação da eficácia vertical dos direitos fundamentais, a vincular os entes
estatais em geral diante dos particulares em suas garantias. A dignidade humana, em sua
elevada posição, constituindo a essência dos direitos fundamentais, impinge exigência ao
Estado no sentido do cumprimento de seu importante papel concretizador, o que
condiciona, inelutavelmente, as contratações públicas.
A vinculação dos poderes públicos às normas constitucionais e aos direitos
fundamentais projeta-se nos diferentes níveis da atuação governamental36. Judiciário,
Legislativo e Executivo, assim, estão continuamente adstritos aos direitos fundamentais
propugnados no ordenamento jurídico por meio de normas que se situam no ápice da
pirâmide normativa. Em todas as contratações públicas, referida sistemática se aplica
irrestritamente, importando ressaltar que a vinculação aos direitos fundamentais atinge não
apenas a pessoa jurídica de direito público, mas todas as pessoas jurídicas de direito
privado que assumem funções públicas, ou que disponham, de alguma forma, de

34

BARROSO, Luís Roberto. O Estado Contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da
supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses públicos versus interesses
privados. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. IX – X.
35
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra:
Almedina, 1999, p. 439.
36
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2004, p. 365.
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prerrogativas diferenciadas ao se relacionarem com os particulares37.
Em realidade, a adstrição dos entes públicos aos direitos fundamentais, para além
do sentido positivo, apresentado como dever de concretização, implica, em sentido
negativo, a proibição efetiva da aplicação de normas e atos que atentem contra a finalidade
ou contra o próprio sentido dos direitos referenciados. Assim, sob pena de invalidação do
ato praticado por desvio de finalidade, toda conduta pública deverá observar a satisfação
plena dos direitos fundamentais.
A sistemática protetiva dos direitos fundamentais deve se projetar, com ênfase
ainda maior, na atuação executiva dos agentes públicos. Para Marçal Justen Filho38, ―a
transformação concreta da realidade social e sua adequação ao modelo constitucional
dependem primordialmente do desenvolvimento de atividades administrativas efetivas‖. A
afirmação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais, ―deve constituir o núcleo
concreto e real da atividade administrativa.‖
No que respeita às contratações públicas, também é atribuição vinculada do
administrador estatal assegurar a concretude dos direitos fundamentais, o que ensejará
especial importância na interpretação de cláusulas gerais e conceitos jurídicos
indeterminados, assim como no exercício de poderes discricionários. Gomes Canotilho39
ressalta a existência de autêntica força dirigente dos direitos fundamentais relativamente ao
Poder Executivo, sendo certo que, quanto mais frágil ou tênue a vinculação à lei, maior
será a exigência de sua vinculação imediata aos direitos fundamentais. A atuação do agente
público, desta forma, apenas se legitima e se fundamenta na hipótese de atrelamento
irrestrito à consolidação dos direitos fundamentais e à afirmação da dignidade humana.

1.1.2 Interesse público, direitos fundamentais e a proteção da dignidade do
trabalhador

Em consonância com os contornos tradicionais do regime jurídico proposto, de
um modo geral, pelo Direito Público e, em particular, pelo Direito Administrativo, são
37

Não constitui escopo principal da pesquisa o estudo da aplicação dos direitos fundamentais às relações
privadas, puramente. Vid. SILVA, Luis Virgilio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos
fundamentais nas relações entre os particulares. São Paulo: Malheiros, 2005.
38
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 14.
39
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2003, p.443-446.
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considerados princípios basilares a supremacia do interesse público sobre o interesse
privado e a indisponibilidade do interesse público pela Administração.
No tocante à supremacia do interesse público, Celso Antonio Bandeira de Mello40
aduz que se trata ―de verdadeiro axioma reconhecível no moderno direito público‖.
Segundo informa, o princípio enunciado ―proclama a superioridade do interesse da
coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular‖ o que, no sentir do mesmo
autor, seria ―condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último‖.
Enunciada visão, no entanto, se considerada de forma absoluta, conduziria a
situações de risco e de violação efetiva de direitos fundamentais, o que se mostra
inadmissível subversão da ordem de valores consagrados e estabelecidos. O regime
jurídico dos direitos fundamentais, como já foi manifestado, vincula todos os atos
emanados do Poder Público.
Por tal razão, a estruturação do Direito Administrativo sobre o conceito de
interesse público tem sido severamente questionada. Note-se que a própria indeterminação
do conceito de interesse público, considerado por Tercio Sampaio Ferraz Júnior41 como
―lugar comum‖, revela notórias insuficiências por força da inesgotável complexidade que
abriga.
Para Marçal Justen Filho42, ―a atividade administrativa do Estado Democrático de
Direito subordina-se, então, a um critério fundamental que é anterior à supremacia do
interesse público‖. E conclui, afirmando que referenciado juízo seria, exatamente, a
―supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais‖.
No mesmo sentido, Juarez Freitas43 considera imprescindível acatar ―as
considerações acerca do transcendental princípio da universalização do interesse público e
da correlata subordinação das ações estatais à dignidade da pessoa humana.‖
A pessoa é a razão de ser do Estado, e não o inverso, sendo incontrastável que
para ela é que devem se voltar todas as garantias, a mais efetiva proteção. A prevalência
dos direitos fundamentais como alicerce e fim da atuação estatal enceta, em consequência,

40

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros,
1994, p. 19.
41
FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Interesse Público. Revista do Ministério Público do Trabalho da 2ª
Região, n. 1, 1995, p. 10.
42
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 45.
43
JUAREZ, Freitas. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 52.
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a irrecusável valorização, na vertente dos direitos sociais, da proteção do trabalho humano,
o qual, como referência fundamental da sociedade contemporânea, exige a plena efetivação
dos padrões básicos de proteção ao trabalhador. A valorização do trabalho está direta e
intrinsecamente relacionada ao sentido completo e perfeito do princípio da dignidade
humana.
Coligados à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais, o valor
social do trabalho e a proteção da dignidade do trabalhador são, para além de qualquer
conjectura, verdadeiros princípios éticos a influenciar e envolver as ações de governos.
Onde há vida humana, impõe-se o valor social do trabalho. Existe, destarte, autêntica
convergência dos direitos humanos com a proteção da dignidade do trabalhador, com a
afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.

1.1.3 Função social da contratação pública

A realidade jurídica que envolve a contratação pública não pode, em absoluto,
orientar-se por parâmetros e finalidades meramente econômicos. Embora seja desejável e
necessário que os recursos públicos, reconhecidamente escassos para suportar todas as
necessidades de custeio decorrentes das finalidades a que se destinam, apresentem a mais
eficiente destinação, não é aceitável que critérios puramente financeiros prevaleçam. A
dimensão social da contratação pública impõe-se.
Segundo afirma Calixto Salomão Filho44, é a figura do Estado que ―deve basear
sua gestão (inclusive do campo econômico) em valores e não em objetivos econômicos‖.
Tais valores devem prestigiar, primordialmente, os direitos fundamentais declarados. E o
valor máximo há de ser, sempre, a realização da dignidade humana.
A contratação pública, como se demonstrará adiante, para além de constituir
processo técnico-jurídico destinado a prover bens e serviços necessários ao desempenho da
função estatal, deve ser concebida como veículo de efetivação dos direitos fundamentais,
notadamente os de caráter trabalhista. A função social, inerente à contratação demandada
pelos Entes públicos, corresponde à incorporação do primado da solidariedade de
interesses sociais, com a articulação afirmativa do respeito à dignidade humana. O contrato
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público, neste sentido, se projeta como instrumento de realização de diferentes valores
sociais ou ―extraeconômicos‖, capaz de refletir uma utilização socialmente consciente.
A função social, como pensamento estruturado aplicável aos institutos jurídicos,
decorre, modernamente, da reação humanista aos excessos do liberalismo econômico.
Superando uma visão eminentemente individualista e mercantilista, a introdução procedida
correspondeu ao elemento de justiça social, de despatrimonialização, a favorecer um
desígnio legítimo para a coletividade e a caracterizar, preponderantemente, o perfil do
direito de propriedade. No que pertine às contratações públicas, é preciso sempre
considerar seu desígnio social, sua interação com a sociedade e os diferentes interesses
envolvidos. Há, conforme se percebe, um componente permanente de indissociabilidade
entre econômico e social consagrado no pensamento contemporâneo.
Segundo o pensamento de Jeanne D‘Arc Anne Marie Lucie Blanchet45, ―deseja-se
sim viver em uma sociedade em que todos cumpram suas ‗funções-sociais‘‖, ressaltandose que estas funções ―não lhes sejam árduas ou vagas a ponto de se ofender o fundamento
constitucional do Estado Democrático de Direito denominado de dignidade da pessoa
humana.‖ A contratação pública destina-se ao cumprimento de funções diversas. No
interesse da sociedade, deve cumprir a função de afirmação da dignidade humana, dos
direitos humanos, dos direitos fundamentais no trabalho.
A função, no âmbito jurídico, enceta um dever de agir. A função social das figuras
jurídicas, ditada pelo dogmatismo da ciência em que está inserta, corresponde a uma regra
condutora de comportamento revestida de exigibilidade. Forçoso, assim, cumprir sua
vocação, as potencialidades legítimas e éticas aguardadas pela sociedade, sem desperdício
de recursos da própria sociedade, legitimando um justo equilíbrio entre o individual e o
social. No caso da contratação pública, uma finalidade economicamente eficiente e útil, a
qual, respeitando a dignidade humana, contribua para a justiça social.
Marçal Justen Filho46 assevera que ―os gastos públicos são um fator essencial para
a promoção do desenvolvimento econômico e social‖. No contexto da dimensão social da
contratação pública, demonstra-se imprescindível prestigiar a afirmação da dignidade
humana. A sociedade contemporânea exige que a atividade governamental seja exercida
sob os firmes ditames da atuação social. A caracterização da eficiência verdadeira no
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investimento de recursos em contratações públicas deve conjugar, necessariamente, a
afirmação dos direitos fundamentais.

1.1.4 A Administração Pública na afirmação dos direitos fundamentais no trabalho

Ingo Wolfgang Sarlet47 informa que ―é o Estado que existe em função da pessoa
humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio
da atividade estatal.‖ Em sua posição, o Estado deve prover a proteção do indivíduo, o que
se materializa, de modo primaz, pela afirmação dos direitos fundamentais. Para José Ortiz
Días48, os fins estatais são concretizados precipuamente com a satisfação dos direitos
fundamentais, responsabilidade essencial das administrações públicas.
Nesse sentido, as palavras de Gustavo Justino de Oliveira49:

A Administração Pública contemporânea configura a interface entre o
Estado e a sociedade. Cumpre aprioristicamente à organização
administrativa estatal conferir respostas às demandas sociais. A principal
função do aparato administrativo estatal é a de receber os influxos e
estímulos da sociedade, rapidamente decodificá-los e prontamente
oferecer respostas aptas à satisfação das necessidades que se apresentam
no cenário social.

O principal influxo da sociedade, manifestado internacionalmente por meio das
declarações de direitos e das constituições das democracias mais avançadas, corresponde,
exatamente, à demanda pela concretização dos direitos humanos. Os direitos sociais
trabalhistas inserem-se, precisamente, em referida lógica.
Desde o despontar da civilização, o trabalho humano tem sido o grande fator de
estabilidade e progresso da sociedade. É, pois, fator determinante da perspectiva
47
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civilizatória e da evolução social. Dessarte, a valorização do trabalho emerge como uma
forma de proteção humanista ao trabalhador, depreciado que foi em razão dos resultados
econômicos de sua exploração.
No mundo contemporâneo, demanda profundo aperfeiçoamento o pensamento
social sobre o papel do trabalho, que deverá eivar esforços correspondentes à necessidade
de reconduzir o homem à condição de elemento mais importante na relação capitaltrabalho, notadamente diante do novo cenário imposto pelos efeitos produzidos pela
globalização. Para Rodrigo Deon50,

a globalização da economia, por meio de seus instrumentos, como a
revolução tecnológica, inferiorizou o homem à condição de mero
instrumento de trabalho, substituindo-o pela máquina e priorizando o
capital sobre o valor da dignidade humana. É claro que se deve buscar o
progresso econômico do país, no entanto o desenvolvimento político, o
econômico e o social devem estar harmonizados com o ordenamento
jurídico, para que os direitos fundamentais não sejam ignorados na
relação de trabalho.

Luiz Otávio Linhares Renault51, neste sentido, enfatiza:

Note-se, acima de tudo, que ainda é necessária a erradicação por
completo da mentalidade de que o trabalho, qualquer que seja o sistema
de produção, é um simples bem material, que só interessa ao indivíduo e
não a toda a sociedade; é indispensável o convencimento por parte de
alguns setores produtivos de que a organização do trabalho alheio
―deslizou‖ definitiva e irremediavelmente, há mais de um século, do
plano puramente contratual para uma necessária e indispensável
dimensão de tutela, pouco importando se o sistema da produção é rígido
ou flexível, fordista ou toyotista.

A valorização do trabalho, portanto, está direta e intrinsecamente relacionada ao
princípio da dignidade humana, podendo ser concebida a perspectiva autêntica do
indissociável binômio dignidade-trabalho. O valor social do trabalho e a proteção da
dignidade do trabalhador devem influenciar e envolver a atuação estatal, no sentido de
50
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impor a proteção aos direitos do trabalhador.
Paulo Bonavides52 confirma que ―uma linha de eticidade vincula os direitos
sociais ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o qual lhes serve de
regra hermenêutica‖. O mesmo autor esclarece que "a observância, a prática e a defesa dos
direitos sociais, a sua inviolável contextura formal‖ seria, de modo inexpugnável ―premissa
indeclinável de uma construção material sólida desses direitos‖ a formar o pressuposto
para a eficácia da ―dignidade da pessoa humana nos quadros de uma organização
democrática da Sociedade e do Poder."
Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto53 ressalta que ―temos de ver a
Administração Pública como um núcleo de instrumentos para concreção de direitos
fundamentais consagrados pela ordem jurídica‖.
Gustavo Justino de Oliveira54 afirma, ainda, que a maior de todas as atribuições
do Estado, o seu real papel contemporâneo é o de ―responsável primário pela efetivação
dos direitos fundamentais‖.
O Estado tem, assim, responsabilidade direta para que se atinja o ideal de
efetivação plena dos direitos fundamentais no trabalho. Fora de questionamento, a
contratação pública, por sua expressiva significância e influência, deve ser considerada
pelos governos, pela Administração, como instrumento por excelência de concretização e
afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.

1.2 Contratação pública: considerações gerais

Para a consecução das finalidades públicas que lhe são demandadas e
determinadas, o Estado, ante as limitações e insuficiências estruturais e materiais que
expõe, requer, por meio das contratações públicas, a colaboração dos particulares. José

52

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 595.
MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. A concessão como instituto do direito
administrativo. Tese (apresentada ao concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, 2013, p. 561.
54
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Administração pública democrática e efetivação de direitos
fundamentais. Disponível em:
http://www.justinodeoliveira.com.br/wp-content/uploads/2011/11/14_AdmPubDemocratica.pdf. Acesso em:
31 mai. 2012, p. 21.
53

50

Cretella Júnior55 afirma que o Governo ―não se conserva inerte; ao contrário, projeta-se no
mundo jurídico, movimenta-se, edita atos, celebra contratos‖. A Administração Pública,
assim, adquire bens, convenciona obras, serviços, celebra concessões, entabula parcerias e,
até mesmo, contrata56 particulares para a operacionalização do seu próprio aparato.
A contratação pública exige, para a compreensão autêntica de seu sentido, uma
visão sistêmica do processo que a caracteriza. Segundo a explanação de Renato Geraldo
Mendes57, ―a expressão contratação pública é mais ampla do que o sentido que revela a
palavra contrato. A realidade do contrato administrativo está inserida no contexto do que
denominamos contratação pública.‖
Assim, a contratação pública apresenta-se como um autêntico processo regido
pelo Direito Público, no qual se constatam diferentes fases e procedimentos conduzidos
pela Administração Estatal, como o planejamento (fase interna e pré-contratual), a licitação
(fase externa e pré-contratual) e o contrato, propriamente dito (fase contratual).
Para os objetivos do presente estudo58, serão focalizados os aspectos jurídicos do
contrato em si, embora sua interligação com os demais procedimentos perceba, em
distintos momentos, aproximação diante das implicações que enseja.
Ao serem integrados à consecução de uma atividade administrativa por meio da
contratação pública, os particulares, como se verá, passam a ser regidos por um regime
jurídico especial. Em referido encaminhamento, a vinculação à afirmação dos direitos
fundamentais, especialmente os de natureza trabalhista, torna-se inescapável, posto que a
relação jurídica estabelecida estará necessariamente adstrita à prevalência da efetivação
dos direitos fundamentais.

1.2.1 Conceito e finalidades essenciais
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O contrato público, também designado administrativo, da administração, firmado
por autoridade pública, ou de direito público, denominações estas utilizadas em congruente
sentido59 para os desígnios do presente trabalho, é definido por José Cretella Júnior60 como
o ―acordo de vontades contrapostas, de que participa o Estado, produzindo consequências
jurídicas entre as partes contratantes‖. Segundo o referido autor, o contrato público é
―submetido a determinado regime jurídico, que não é o de direito comum ou de Direito
Privado, mas é de regime especial, o regime jurídico de Direito Público, exorbitante e
derrogatório do direito comum‖.
Marçal Justen Filho61 considera-o como o ―acordo de vontades destinado a criar,
modificar ou extinguir direitos e obrigações, tal como facultado legislativamente e em que
pelo menos uma das partes atua no exercício de função administrativa.‖ Hely Lopes
Meirelles62 conceitua-o como o ―ajuste que a Administração Pública, agindo nessa
qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de
objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração".
Em similar sentido, o termo é utilizado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro63 para
caracterizar ―os ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fina públicos, segundo regime
jurídico de direito público‖.
A expressão, como se percebe, destina-se à qualificação da relação jurídica capaz
de materializar a consecução da função administrativa, que se faz configurar e desenvolver
como avença bilateral a qual apresentará, como objetivo, uma prestação de dar, fazer ou
não fazer64, gerando obrigações de índole sinalagmática para as partes celebrantes, sob
regime jurídico especial.
A função administrativa perquerida refere-se ao objeto do contrato e
corresponderá à finalidade pública demandada, como a realização de obras, serviços,
59
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aquisição de bens.
Celso Antonio Bandeira de Mello65 aduz:

Há duas ordens de interesses que se devem compor na relação em
apreço. O interesse público, curado pela Administração, reclama dele
flexibilidade suficiente para atendimento das vicissitudes administrativas
e variações a que está sujeito. O interesse particular postula
cumprimento de uma legítima pretensão ao lucro, segundo os termos
convencionados.

Como já destacado, a contratação pública envolve uma realidade jurídica ampla.
Diante das crescentes exigências da sociedade, o aumento da esfera de atuação da
Administração Pública demanda, constantemente, novas formas de contratar. A
complexidade que permeia os contratos públicos e sua definição na atualidade implica a
dificuldade de delimitação de seu objeto, em contínua transformação.
O que requer, para o escopo do estudo vertente, expressa consideração, é a repulsa
do Direito às contratações públicas das quais decorram transgressões de direitos
fundamentais, notadamente os de natureza trabalhista, ou ao uso de recursos públicos que
financiem violações à dignidade humana. O contrato público está impelido à agregação dos
aspectos adequados a assegurar a concretização dos direitos fundamentais sociais. Nas
diferentes modalidades ou formas de contratação pública, a envolver recursos públicos ou,
em alguma medida, autorização estatal, a supremacia e a indisponibilidade dos direitos
fundamentais podem e devem ser afirmadas por meio de cláusulas e de disposições
objetivas que materializem o respeito e a efetividade desses imprescindíveis direitos.
Sob distinta ótica, temos que o contrato público apresentará finalidades imediata e
mediata. A imediata é o atendimento e concretização do objeto contratual, a partir da
seleção do contratado e da proposta que melhor atenda aos interesses da Administração,
segundo condições objetivamente fixadas. Por outro lado, a finalidade mediata é alcançar o
bem comum. Nesse sentido, deve prevalecer, sempre, a afirmação dos direitos
fundamentais como fundamento e objetivo primordial da atuação estatal.
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1.2.2 Características dos contratos administrativos

Considerando o especial regime jurídico que diferencia as contratações públicas
em relação aos ajustes dirigidos pelo Direito Privado, é possível extrair as características
próprias que as distinguem. Hely Lopes Meirelles66, ao tratar da temática, afirma que ―da
sua característica essencial, consubstanciada na participação da Administração com
supremacia de poder, resultam para o contrato administrativo certas peculiaridades que os
contratos comuns (...) não ostentam‖.
De forma profícua, Maria Sylvia Zanella Di Pietro67 aponta as características
essenciais dos contratos administrativos. A primeira delas corresponde à presença da
Administração Pública como Poder Público, revestida das prerrogativas que ilustram a sua
soberana posição na relação jurídica estabelecida. Outra qualidade distintiva vem a ser a
finalidade pública, sob pena de desvio de poder. A obediência à forma prescrita em lei
também é, de igual modo, medida imperativa e essencial. O contrato administrativo deverá,
para a sua celebração, observar procedimento legal, que parte da autorização legislativa
para a sua realização, até a efetivação de licitação para seleção do contratado e sua
formalização em instrumento. Característica expressiva refere-se à índole de contrato de
adesão, em que as cláusulas são fixadas unilateralmente pelo Poder Público, seguindo a
indisponibilidade dos interesses representados. Propriedade significativa representa a
natureza intuitu personae da contratação pública, que emerge das condições pessoais do
contratado selecionado em procedimento licitatório.
Traço distintivo notável é a presença das denominadas cláusulas exorbitantes,
pelas quais prerrogativas especiais são conferidas à Administração, que exerce sua
supremacia sobre o contratado. Como exemplos de referidas cláusulas, a retomada do
objeto, a intensiva fiscalização e a própria alteração ou rescisão unilateral (caducidade),
desde que demonstradamente adequada ao melhor atendimento do interesse público
tutelado. Característica marcante dos contratos administrativos é representada pela
mutabilidade, a qual pode não decorrer diretamente das cláusulas exorbitantes tratadas,
mas de circunstâncias outras, como do fato do príncipe e da imprevisão.
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As características enunciadas, fora de dúvida, evidenciadoras de desigual, porém
fundamentada, atribuição de poderes, posicionam o instrumento jurídico à mercê de um
dos contratantes. O arranjo, aparentemente desfavorável ao particular, em realidade, não o
é, posto que esta desigualdade fundamental será compensada por benefícios. A proteção às
aspirações econômicas do particular é a representação máxima da referida compensação.
Celso Antonio Bandeira de Mello68 informa que ―esta parte é absolutamente intangível, e
poder algum do contratante público, enquanto tal, pode reduzir-lhe a expressão, feri-la de
algum modo, macular sua fisionomia ou enodoá-la, com jaça, por pequena que seja‖.
Evidencia-se, destarte, a índole eminentemente sinalagmática da contratação pública.
Em linha com o eixo central do vertente estudo, uma nova característica
primordial se assoma às antes mencionadas. O contrato público, como instrumento
jurídico, forçosamente está compelido à agregação dos elementos adequados a assegurar,
como preocupação essencial, a concretização dos direitos fundamentais, notadamente os
sociais. O Direito não constitui abrigo às contratações públicas das quais decorram
transgressões de direitos fundamentais, como os de natureza trabalhista, ou à utilização de
recursos públicos que financiem violações à dignidade humana.
Portanto, adequando-se à realidade jurídico-social que exige, de modo imperativo,
a supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais, o contrato público há de ser,
sempre, instrumento de efetivação de referidos direitos. As contratações públicas, assim,
influenciarão, de modo determinante, as ações dos operadores econômicos, em especial no
que se relaciona à proteção ao trabalho.

1.2.3 Cláusulas contratuais

Na formalização do contrato administrativo, o qual regerá a relação jurídica
estabelecida no processo69 de contratação pública, a expressão da vontade das partes estará
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disposta nas cláusulas contratuais convencionadas. Hely Lopes Meirelles70, ao abordar o
conteúdo do contrato, assinala a ―necessidade de cláusulas que fixem com fidelidade o
objeto do ajuste e definam com precisão os direitos, obrigações, encargos e
responsabilidades dos contratantes‖. Sob o regime jurídico que diferencia as contratações
públicas, as cláusulas contratuais lançadas no instrumento, por impulso do princípio da
publicidade, serão sempre divulgadas, ativando a presunção de legitimidade, inerente ao
ato administrativo concretizado, e, mormente, sua força obrigatória.
No tocante às categorias de cláusulas contratuais existentes, Marçal Justen Filho71
afirma que o contrato público conterá aquelas classificadas como regulamentares ou de
serviço, que disciplinam a ―prestação necessária à satisfação das necessidades coletivas‖, e
as econômicas, voltadas a ―assegurar a remuneração do particular‖, sendo que, em relação
às últimas citadas, vigora o princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira
do contrato. Hely Lopes Meirelles72 distingue as cláusulas contratuais em necessárias ou
essenciais, as quais ―fixam o objeto da avença e estabelecem as condições fundamentais
para sua execução‖, e as cláusulas acessórias ou secundárias, que ―complementam e
esclarecem a vontade das partes, para melhor atendimento do avençado‖.
Considerando que toda a atividade administrativa do Estado Democrático de
Direito está subordinada ao preceptivo da supremacia e da indisponibilidade dos direitos
fundamentais, imperiosa a conclusão tendente à afirmação da essencialidade das cláusulas
contratuais que estabelecem e formalizam a concretização de ditos direitos em seu bojo.
Em idêntico sentido, a natureza das disposições contratuais predispostas ao
acompanhamento, à fiscalização, à estipulação de garantias73 destinadas à afirmação
obrigatória dos direitos fundamentais no contexto da contratação pública levada a efeito.
Na mesma direção, as cláusulas que instituem a aplicação de penalidades74 nas hipóteses
de inexecução ou de violação ao conteúdo funcional pretendido.

1.2.4 Modalidades contratuais principais
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Como fenômeno jurídico complexo, que se exterioriza em diferenciadas formas e
configurações, as contratações públicas apresentam-se em modalidades diversas. Serão
objeto de exposição sumarizada no presente estudo apenas os elementos essenciais dos
tipos contratuais mais comumente conhecidos e utilizados.
O primeiro tipo a ser destacado é o contrato de obra pública. Nesta modalidade, o
objeto da contratação pública contempla as ―realizações materiais em imóveis, destinadas
ao uso comum do povo, à fruição de determinados usuários ou à utilização das próprias
repartições administrativas‖, conforme ensina Hely Lopes Meirelles 75. Como produto da
engenharia e da arquitetura, corresponderá ao uso predominante de material sobre a
atividade operativa. Caso a equação se mostre inversa, o contrato será de serviço. O
contrato de obra pública assume distinta relevância, posto que pode adquirir envergadura
expressiva, implicando a ativação de vultosos recursos e numerosos trabalhadores.
No contrato de serviço, o objeto contratado, na concepção de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro76, é a ―atividade privada de que a Administração necessita e não quer
executar diretamente, como, por exemplo, limpeza, manutenção de máquinas, realização
de projetos, trabalhos de pesquisa‖. Hely Lopes Meirelles 77 delineia o ajuste referido como
o que envolve ―uma atividade prestada à Administração, para atendimento de suas
necessidades ou de seus administrados‖. Conforme se percebe, a gama de situações
contempladas parece ilimitada e, no dizer de José Cretella Júnior78, corresponde a um
―cenário que se movimenta e se metamorfoseia sem cessar‖. Daí decorre sua manifesta
importância. Ele difere, segundo a classificação Meirelles79, do contrato de concessão80 de
serviço público, em que a Administração ―delega a execução de um serviço do Poder
Público ao particular, para que o explore por sua conta e risco‖. Nessa hipótese, haverá
definição de condições detalhadas, como prazo de duração da concessão e definição da
remuneração segundo o valor de tarifa a ser exigida dos usuários.
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Outra modalidade pactuada pela via da contratação pública é o contrato de
fornecimento. Seu objeto, segundo Meirelles81, é a aquisição de ―coisas móveis (materiais,
produtos industrializados, gêneros alimentícios etc.) necessárias à realização de suas obras
ou à manutenção de seus serviços‖. Para Marçal Justen Filho82, ―trata-se de instrumento
pelo qual a Administração adquire definitivamente o domínio de determinado bem,
mediante contrato bilateral.‖ Embora assemelhe-se à venda e compra do Direito Privado, a
realidade é que o regime jurídico de Direito Público impõe-se, demandando a observância
de todos os seus requisitos (como a realização de licitação, quando for o caso),
características e efeitos.
No sistema de contratação de empreitada, a Administração ―comete ao particular a
execução de obra ou serviço, para que a execute por sua conta e risco, mediante
remuneração prefixada‖, como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro83. Já no contrato de
gerenciamento, consoante define Hely Lopes Meirelles84, ―o contratante – no caso, o
Governo -, comete ao gerenciador a condução de um empreendimento de engenharia,
reservando para si a competência decisória final‖ responsabilizando-se, ademais, ―pelos
encargos financeiros da execução das obras e serviço projetados, com os respectivos
equipamentos para sua implantação e operação‖. Nos contratos de gestão entabulados pela
Administração Pública, temos, na lição de Marçal Justen Filho85, ―contratos
organizacionais ou associativos, pelos quais diversos sujeitos estruturam deveres e direitos
em face de interesses comuns‖, sendo presente a figura jurídica da ―organização social‖
que recebe recursos públicos e ―deverá geri-los segundo os parâmetros de eficiência
exigidos pela iniciativa privada‖.
Em todas as modalidades contratuais mencionadas ou em qualquer outra forma de
contratação pública, a envolver recursos e investimentos públicos86 ou autorização estatal,
a supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais podem e devem ser afirmadas
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por meio de cláusulas e de disposições objetivas que materializem o respeito e a
efetividade desses imprescindíveis direitos.
Importante abordar, com índole meramente introdutória, a questão da
terceirização, a qual, embora não seja modalidade de contrato público, permeia e
transpassa a execução dos diferentes tipos contratuais exibidos. De acordo com o escólio
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro87, ―cada vez que a Administração Pública recorre a
terceiros para a execução de tarefas que ela mesma pode executar, está terceirizando.‖ No
que respeita à execução dos contratos públicos e ao necessário envolvimento de
trabalhadores, relevante destacar a lição de Maurício Godinho Delgado88 ao afirmar que
―para o Direito do Trabalho, terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação
econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe corresponde‖. Dessa forma, o
trabalhador é inserido no processo produtivo do tomador de serviços, mas a ele não se
estendem ―os laços justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade
interveniente‖. A terceirização irá provocar autêntica ―relação trilateral em face da
contratação de força de trabalho‖ a envolver o trabalhador, que presta seu labor ―junto à
empresa tomadora de serviço‖, sendo que a empresa ―terceirizante‖ entre eles se interpõe,
posto que ―contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas
pertinentes‖. Desse modo, a autêntica empresa tomadora de serviços, que recebe a
prestação laboral, não assume a posição clássica de empregador do ―trabalhador
envolvido‖.
Ao apreciar referida conjuntura, Di Pietro89 afirma que ―a terceirização acaba,
muitas vezes, por implicar burla aos direitos sociais do trabalhador da empresa prestadora
do serviço‖, a qual está situada no âmbito de execução do objeto contratado pela
Administração Pública. Do mesmo modo, denuncia ―a utilização do instituto como forma
de burla ao limite de despesa com pessoal‖. A terceirização, indubitavelmente, é uma
realidade. A sociedade em geral, que ainda não conhece todas as suas dimensões, a admite.
No entanto, a terceirização não pode ser instrumento de "precarização" das relações de
trabalho, com prejuízos inaceitáveis ao trabalhador. Inevitável, portanto, a repulsa do
Direito em referidas circunstâncias.
À Administração Pública dirige-se, inelutavelmente, a obrigação de exigir a
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correção das práticas trabalhistas em relação aos profissionais envolvidos ou, de qualquer
modo, abrangidos pelas contratações públicas. Tal responsabilidade se estende aos
trabalhadores que atuam em fornecedores abarcados pela cadeia produtiva e distributiva,
de modo a transmitir os padrões éticos estabelecidos. Caso a preocupação ou exigência não
se estenda às práticas trabalhistas dos fornecedores, a Administração Pública pode se
deparar com a violação indireta de direitos fundamentais, o que se demonstra tão grave
quanto à violação direta. A contratação pública torna-se, assim, instrumento precioso ao
enaltecer a concretização e o respeito absoluto aos direitos fundamentais no trabalho.
A terceirização responsável e sustentável pode e deve facilitar a consecução dos
objetivos dos contratos públicos, promovendo a circulação de bens, de serviços, o
competente exercício da função estatal e a materialização de direitos, primando, em
consequência, pela eficiência e pela preservação do valor social do trabalho. Tal evidencia,
destarte, a inegável atenção que está a merecer a afirmação dos direitos fundamentais no
trabalho nos contratos públicos.

1.3 Contrato público socialmente responsável

Em seu processo de desenvolvimento histórico, a humanidade sempre se
notabilizou pelo advento constante de movimentos de mudança. Em todos os setores que
integram a sociedade, transformações continuadas são percebidas, evidenciando a
dinâmica inerente aos atores sociais e de suas perspectivas culturais, políticas, econômicas.
Enunciados movimentos de mudança atingem os diversos grupos de interesse, produzindo
diferentes reflexos, a deflagrar a eclosão de novos conceitos, novas posturas, novos
comportamentos.
Nesse contexto, emerge a temática da contratação pública socialmente
responsável. A sociedade contemporânea, como em nenhum outro momento, reclama uma
Administração Pública consciente, promotora da concretização dos direitos fundamentais e
do desenvolvimento sustentável. Referida realidade decorre das exigências impostas por
coletividades cada vez mais mobilizadas e engajadas, formada por cidadãos, consumidores,
trabalhadores e gestores que reivindicam comprometimento efetivo do Poder Público com
a sustentabilidade, com a governança responsável, com a equidade social, com as futuras
gerações. Uma nova postura das diferentes instituições e organizações, novos
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comportamentos passam a ser demandados como expressão deste verdadeiro fenômeno
transformador, o qual suscita a difusão de instrumentos e institutos capazes de materializar
os ideais manifestados.
Os Governos, para corresponderem aos verdadeiros anseios da sociedade que os
legitima, estão, portanto, sujeitos às modificações exigidas nos meios sociais. A efetivação
da contratação pública socialmente responsável trata-se da expressão de um autêntico
movimento de mudança, o qual demanda a ruptura concreta com a visão tradicional da
Administração Pública, comumente marcada pela limitação de seus objetivos a aspectos
técnicos e financeiros, o que demonstra nítidas insuficiências na atualidade.
Os Estados continuam ocupando, fora de questionamento, proeminente posição no
que tange às relações sociais, sendo responsáveis pelo seu aprimoramento. Detêm,
verdadeiramente, poder e influência para transmitir valores e definir tendências e
orientações para toda a sociedade. É inolvidável a necessidade da Administração Pública
evoluir continuamente, escoltando as transformações do pensamento social. A afirmação
imperativa dos direitos fundamentais e da sustentabilidade, assim, apresenta-se como
pressuposto de validade das contratações públicas. Cidadãos mais exigentes, grupos sociais
comprometidos com valores éticos universais, com a afirmação do respeito aos direitos
humanos, passam a demandar a materialização de seus legítimos anseios. Trata-se de uma
notável transformação, com repercussões sensíveis, conforme se demonstrará.
Marçal Justen Filho90, ao tratar da importância político-econômica da intervenção
estatal nos domínios econômico e social, enaltece que:

A função interventiva do Estado no domínio econômico envolve não
apenas os mecanismos tradicionais de regulação da atividade privada, de
prestação de serviços públicos, de fomento e assim por diante. As
contratações administrativas são outro instrumento de configuração do
mercado e das atividades privadas.

Nesse sentido, a contratação pública socialmente responsável, designação também
associada aos termos ―compra social‖, ―licitação positiva‖, ―compra pública sustentável‖,
―licitação sustentável‖, corresponde, exatamente, à expressão autêntica da utilização do
poder de compra estatal para assegurar a máxima efetivação social de seus desígnios.
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De acordo com a proposta formulada pela Comissão Europeia, no contexto do
Programa da União Europeia para o Emprego e a Solidariedade Social91:

O termo contrato público socialmente responsável refere-se às operações
de contratação pública que têm em conta um ou mais dos seguintes
aspectos sociais: oportunidades de emprego, trabalho digno,
conformidade com os direitos sociais e laborais, inclusão social
(incluindo pessoas com deficiência), igualdade de oportunidades, desenho
universal em termos de acessibilidade, ter em conta os critérios de
sustentabilidade, incluindo as questões relacionadas com o comércio ético
e o cumprimento voluntário mais amplo da responsabilidade social das
empresas.92

Em consonância com a orientação do Centro de Estudos em Sustentabilidade da
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas93:

A licitação sustentável é uma solução para integrar considerações
ambientais e sociais em todos os estágios do processo da compra e
contratação dos agentes públicos (de governo) com o objetivo de reduzir
impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos.94

Os Governos estão no centro do desenvolvimento econômico, influenciando toda
a sociedade. São, verdadeiramente, agentes essenciais que, no incremento de suas
atividades, exercem impactos sobre a sociedade e sobre o meio ambiente.
Diante das novas exigências incorporadas pelo instituto jurídico da contratação
pública, para além dos objetivos ordinários e imediatos já indicados, a Administração
assume novas obrigações perante a sociedade e passa a ser, efetivamente, um ator vital ao
desenvolvimento sustentável. Para isso, é imprescindível que defina adequadamente sua
relação com a sociedade, baseada na harmonização de suas finalidades e das exigências
éticas e sociais impostas.

91

COMISSÃO EUROPEIA. Compra social: guia para ter em conta os aspectos sociais nos concursos
públicos. Luxemburgo: Serviços das Publicações da União Europeia, 2011, p. 5.
92
Grifo nosso.
93
BIDERMAN, Rachel et al. (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: Uso do poder de compra do
governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Governos Locais pela
Sustentabilidade, Secretariado para América Latina e Caribe (ICLEI-LACS); Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
(GVces), 2008, p. 25.
94
Grifo nosso.

62

A contratação pública, assim, é impelida a cumprir, integralmente, com as suas
plúrimas finalidades em suas dimensões econômica, social e ambiental. A atuação estatal,
por isso, vê-se efetivamente comprometida com a melhoria contínua, atendendo às
expectativas da sociedade e respeitando, sobretudo, o desenvolvimento pleno das pessoas.
Para os objetivos mais específicos do presente estudo, a identificação do papel da
Administração Pública como agente fundamental de mudança, de desenvolvimento e de
promoção da justiça nas relações trabalhistas, coaduna-se, plenamente, com a afirmação da
proteção jurídica de direitos fundamentais e da sustentabilidade, fatores que fazem exibir
sua feição social mais notável.

1.3.1 Um novo papel dos recursos públicos para o desenvolvimento social

A riqueza de uma nação não se limita à mera somatória econômica de seus
recursos. Trata-se, sim, do resultado de uma operação de extrema complexidade, em que
devem preponderar os vetores relativos à efetiva qualidade de vida das pessoas, às
condições sociais por elas percebidas, ao desenvolvimento sustentável alcançado, ao nível
de concretização dos direitos fundamentais declarados. Oportuno observar, conforme
proposta da Comissão Brundtland95, que o desenvolvimento sustentável, conceitualmente,
é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as
futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades.
Ao Estado, em seu proeminente papel, é imposta uma pluralidade de finalidades,
sempre indissociavelmente vinculadas à supremacia e a indisponibilidade dos direitos
fundamentais. A sociedade contemporânea exige que a Administração Pública, para além
dos objetivos imediatos perseguidos para o atendimento das necessidades que lhe são
demandadas, cumpra sempre os firmes ditames da atuação social. Diferentes escopos
devem ser, assim, conjugados. Emerge, daí, a manifestação de um novo papel dos recursos
públicos, estreitamente vinculado ao pleno desenvolvimento social.
Nesse direcionamento, a contratação pública socialmente responsável representa,
com inegável evidência, instrumento efetivo para a otimização dos recursos públicos em
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sua aplicação voltada à promoção e efetivação do desenvolvimento social96. A utilização
do poder de compra governamental pode, definitivamente, assegurar a máxima efetivação
exigida dos desígnios sociais da atuação estatal.
A relevância socioeconômica da contratação pública é incontrastável. Marçal
Justen Filho97 esclarece que ―a atividade contratual estatal não pode ser concebida como
um simples instrumento para atender necessidades administrativas‖. E prossegue
asseverando que ―a afirmação de um Estado intervencionista acarretou uma função
promocional de satisfação de direitos‖.
Quando o Estado seleciona uma proposta destinada à formulação de uma
contratação pública, enunciada escolha deverá ser orientada para novas finalidades, para
novos objetivos que a caracterizem e a qualifiquem como contratação pública socialmente
responsável. A efetivação dos direitos fundamentais deve ser alcançada, necessariamente.
Assim, no referido processo de contratação, o Estado, como regra, deverá buscar a
maior vantagem possível98, assumindo a menor prestação admissível e obtendo, do
particular contratado, a realização da melhor execução exigível, observando, sempre, a
plena efetivação dos direitos fundamentais como pressuposto mandatório. Os recursos
públicos comprometidos com a contratação terão, necessariamente, múltiplo alcance,
evidenciando a materialização de aspectos sociais como a geração de oportunidades de
emprego, trabalho digno, conformidade com os direitos sociais e laborais, igualdade de
oportunidades.
A premissa do raciocínio proposto é a cogente promoção de direitos fundamentais
por meio da iniciativa governamental, a qual viabilizará o exercício de notável influência
em seus fornecedores. Em consonância com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da
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Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas99:

Na realidade, um programa de licitação sustentável é uma estratégia que
combina diversas soluções inovadoras de compras. Se implementado
adequadamente, não deve envolver custos adicionais. Além disso, tal
programa melhora o custo-eficiência geral de operações licitatórias. Em
muitos casos pode-se obter mais valor pelo mesmo custo ou até por
menos. E mais, esse enfoque desonera a sociedade, que deixa de pagar
pelos ―custos externos‖ associados à produção de bens sem respeito ao
meio ambiente e à população, já que os custos de poluição, saúde pública,
desmatamento, entre outros, não são incluídos no preço dos produtos, e
quem paga a conta somos nós.

Importante ressaltar que o significado da contratação pública socialmente
responsável inclui um conjunto amplo de comprometimentos dos particulares contratados,
englobando expectativas econômicas, legais e éticas, direcionadas aos diferenciados
grupos de interesse alcançados pela atuação estatal. Há, como já se afirmou, um
componente permanente de indissociabilidade entre econômico e social, o qual demanda
condutas e valores morais congruentes com os comportamentos esperados e exigidos pela
sociedade.
A propagação do ideário social entre as corporações é vital à construção de uma
nova ética empresarial. Segundo propõe Patrícia Almeida Ashley100, as organizações terão
de aprender a equacionar a necessidade de obter lucros, obedecer às leis, ter um
comportamento ético e envolver-se com os anseios das comunidades em que se inserem,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e humano dos indivíduos, notadamente
no que respeita à promoção de valores e comportamentos morais que respeitem os padrões
universais de direitos humanos. Sobretudo, deverão oferecer um ambiente laboral
moralmente gratificante, plenamente compatível com a dignidade humana e voltado para o
desenvolvimento pleno de suas potencialidades.
A mais benéfica utilização dos recursos públicos por meio das contratações
necessárias à Administração é, como se evidencia, a que melhor atende aos objetivos
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diretos da licitação (compras, serviços, obras) e à afirmação dos direitos fundamentais,
notadamente os de índole social. Esta a forma de garantir que a gestão pública
efetivamente promova ações que considerem o desenvolvimento social sustentável e a
concretização dos anseios sociais. O critério meramente econômico de adjudicação, tendo
em vista, sobretudo, o menor preço, ao não analisar os critérios sociais, pode levar o
próprio Estado a afrontar os direitos fundamentais, correspondendo à utilização insensata e
claramente ilícita de seus recursos financeiros, os quais deveriam beneficiar os próprios
titulares das garantias violadas. Considerando as legítimas discussões e demandas sobre a
busca da equidade social, fazem-se urgentes atitudes e decisões das autoridades
governamentais a fim de alcançar a valorização dos padrões de trabalho digno e de barrar a
degradação das condições laborativas.

1.3.2 Contrato público socialmente responsável e a adoção da cláusula trabalhista

As transformações e os acentuados desequilíbrios que caracterizam o mundo
contemporâneo, em sua crescente complexidade, têm conduzido a uma intensa reflexão
sobre valores. A aspiração humana, no entanto, que se revela cada vez mais clara, mais
profunda e mais universal corresponde a viver de maneira digna. A dignidade humana está
no centro da ética. Concretizar tal aspiração exige a conjugação de diversos instrumentos,
eis que a declaração e a positivação dos direitos não significa, por si só, garantia de sua
efetivação.
A contratação pública socialmente responsável corresponde a um instituto jurídico
autêntico, o qual expressa a repulsa do Direito às contratações públicas ou ao uso de
recursos públicos que financiem violações a direitos fundamentais, especialmente os
trabalhistas. Implica, também, a reprovação ético-jurídica do nominado ―custo do trabalho‖
como fator de diferenciação competitiva em licitações e contratações públicas.
Nesse sentido, a adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos, como
instrumento destinado à realização e concretização dos direitos fundamentais no trabalho,
deve ser aclarada e repercutida enquanto temática indispensável à afirmação da proteção da
dignidade do trabalhador, conquista inalienável da pessoa humana e anseio de toda a
comunidade internacional. Evidencia-se, assim, não apenas a importância da dimensão
social da contratação pública no enfrentamento do trabalho indigno, como também o papel
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essencial de um modelo efetivo de desenvolvimento e de sustentabilidade social o qual
exija a adoção progressiva dos direitos fundamentais no trabalho.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, ao enaltecer o respeito aos direitos
fundamentais no trabalho, fora de dúvida, torna-se instrumento jurídico precioso e
poderoso para a concretização da proteção da dignidade do trabalhador.
A contratação pública, ao exigir, como condição objetiva, o cumprimento pleno
dos direitos fundamentais no trabalho, estabelece uma influente simbiose, que tem o
desejável potencial de otimizar a efetividade. O encontro entre os institutos enseja uma
complexa potencialização da ação ética, a qual modifica, verdadeiramente, as condutas
sociais.
Não há qualquer dúvida de que a contratação pública socialmente responsável
pode representar uma transformação autêntica, com o potencial de demonstrar consistente
crescimento, provocando impactos no contexto normativo, no âmbito dos comportamentos
dos governantes, dos administradores públicos, das corporações. A principal razão do
estudo do instituto no campo jurídico reside na sua capacidade de aplicação e efetivação
dos direitos humanos. Há, verdadeiramente, a necessidade de interação de diversos
instrumentos para determinar o respeito e a afirmação da dignidade da pessoa humana do
trabalhador nas relações laborais.
Em perspectiva distinta, é preciso assumir que uma das funções da legislação é a
de dar amparo e estímulo aos cidadãos e às instituições que compõem o cenário social.
Impõe-se, dessa forma, a abertura da reflexão jurídica e ética para que os governantes se
sintam fortalecidos e incentivados a assumir práticas de responsabilidade e sustentabilidade
social. Ao Direito, portanto, incumbe ofertar instrumentos capazes de incentivar e
promover condições para a realização da contratação pública socialmente responsável.

1.4 Afirmação dos direitos fundamentais no trabalho por meio dos contratos públicos

A premissa de que a pessoa, por ser dotada de dignidade, é um fim em si mesmo
e, por isso, não pode ser coisificada (tratada como mero objeto), muito menos ser
instrumentalizada (tratada como meio para atingir um determinado fim) por seus
semelhantes, essencial para este estudo, o qual indica a afirmação dos direitos
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fundamentais no trabalho por meio das contratações publicas, advém, essencialmente, do
sistema filosófico proposto por Immanuel Kant101. Dignidade, assim, é o valor de que se
reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, não é passível de ser substituído por um
equivalente.
A aversão do sistema normativo às contratações públicas ou ao uso de recursos
públicos que financiem transgressões aos direitos fundamentais, como os trabalhistas,
corresponde à censura ético-jurídica ao uso do nominado ―custo do trabalho‖ como
elemento de diferenciação competitiva em licitações públicas. Consubstancia, assim, a
visão kantiana de que as pessoas possuem dignidade, a qual precisa ser defendida e
protegida, não se admitindo que fatores meramente econômicos possam justificar seu
execrável aviltamento. A efetivação dos postulados de valorização da dignidade humana é
obrigação de todos, notadamente dos Estados.
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legislação‖. (p. 70).
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Os governos, fora de dúvida, detém instrumentos poderosos para exigir a
concretização dos direitos humanos, principalmente no que concerne aos direitos
fundamentais no trabalho e à proteção da dignidade do trabalhador.
Marçal Justen Filho102, ao tratar da relevância político-econômica da intervenção
estatal nos domínios econômico e social, enaltece que:

A contratação administrativa também se revela como um relevante
instrumento de implementação de políticas no âmbito econômico e social.
Os valores desembolsados pelo Estado por meio de contratos
administrativos são muito relevantes. Por isso, as referidas contratações
administrativas tornam-se um meio não apenas de satisfazer necessidades
imediatas do Estado. Passam a ser um instrumento de incentivo e
fomento a atividades reputadas como socialmente desejáveis. Afinal, é
vultoso o montante de recursos financeiros desembolsados pelos cofres
públicos relativamente às contratações administrativas.

Nesse sentido, deve prevalecer, sempre, a afirmação dos direitos fundamentais
como base e objetivo primordial da atuação estatal.
A crescente expansão da consciência coletiva dos cidadãos sobre os problemas
sociais cada vez mais representa uma constante pressão sobre a Administração Pública e
sobre as empresas com as quais ela interage em relação a suas práticas de produção e de
prestação de serviços. Com base nessa expectativa dos particulares de constatarem que
seus governos interatuam com organizações que operam de maneira ética, que tenham
atuação notoriamente sustentável, nasce um novo paradigma, em que a contratação pública
socialmente responsável e as exigências de lucratividade empresarial não implicam
conflitos ou custos extravagantes, mas podem conviver equilibradamente e gerar
sustentabilidade nas dimensões social e econômica.
Ao serem demandadas, nas contratações públicas, a adicionar, às suas
competências básicas, um comportamento ético e socialmente responsável, comprometido,
sobretudo, com a efetivação dos direitos fundamentais trabalhistas, as empresas adquirem
o respeito das pessoas e da comunidade. Ao mesmo tempo em que cumprem suas
obrigações e objetivos legítimos, contribuem para a construção de uma sociedade mais
justa e mais próspera, o que as beneficiará, inelutavelmente, formando autêntico círculo
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virtuoso.
No mundo globalizado, o processo de mudança em curso exige, como fator
determinante para a capacidade concorrencial, a atuação responsável das corporações.
Nesse cenário de reestruturação de valores, a preocupação com a responsabilidade social é
fundamental para tornar as organizações competitivas e garantir sua boa reputação, a
preferência do público e, enfim, sua própria sobrevivência no mercado.
A reunião de enunciadas características às novas exigências da contratação
publica socialmente responsável voltada para a correção das práticas trabalhistas, ao
enaltecer o respeito pleno aos direitos fundamentais sociais, fora de dúvida, configura
instrumento precioso para a concretização da proteção da dignidade do trabalhador.
A aplicação irrestrita e a realização plena dos direitos fundamentais no trabalho e
do trabalho decente e seguro são pressupostos primeiros para o verdadeiro reconhecimento
da contratação publica socialmente responsável, correspondendo ao modelo, ora proposto,
da inserção obrigatória da cláusula trabalhista nos contratos públicos. A conjugação da
contratação pública com o conteúdo jurídico das declarações de direitos humanos,
formalizadas como normas de Direito Internacional, representa, na vertente de proteção ao
trabalho humano, poderosa interação e influente aparato destinado ao enfrentamento dos
desafios da efetivação dos direitos fundamentais.
O primado da dignidade humana exige, de modo basilar, a concepção da proteção
do trabalho. Do trabalho digno. A valorização do trabalho humano está, fora de dúvida, em
diferenciado patamar de importância no que concerne às práticas da atuação estatal,
especialmente no contexto das contratações públicas. Não há dúvida de que, entre as
diversas dimensões da atuação dos governantes nesse campo, a mais relevante é a que se
preocupa com a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, com as práticas
trabalhistas que adotam seus fornecedores e todos os integrantes da cadeia produtiva
pertinente.
Na atualidade, é imprescindível reconhecer que a promoção de valores e
comportamentos morais que respeitem os padrões universais de direitos humanos deve
estar no centro da atuação estatal orientada para a sustentabilidade social. A afirmação dos
direitos fundamentais do trabalho deve ser contemplada como pressuposto primeiro da
contratação publica socialmente responsável. Em idêntico sentido, com reverberação ainda
mais intensa, a eliminação absoluta do trabalho indigno deve ser preconizada. A
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necessidade do real engajamento das agentes públicos na promoção dos direitos humanos e
na materialização de políticas públicas a eles inerentes é inegável. Trata-se de autêntico
comprometimento com a humanidade em sua totalidade.
Marçal Justen Filho103 esclarece que Estado está ―subordinado a adotar, em cada
caso concreto e no conjunto de suas decisões e políticas, as práticas e as decisões mais
compatíveis com a promoção da dignidade de todos‖. A concretização dos direitos
fundamentais no trabalho corresponde, plenamente, à afirmação e ao respeito da dignidade
humana.
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CAPÍTULO II
2 DIREITOS FUNDAMENTAIS NO TRABALHO

No escopo de alcançar o aprofundamento da pesquisa sobre o conteúdo jurídico
da cláusula trabalhista nos contratos públicos e de sua relação com a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho, mister se faz a apresentação de proposta organizada da
delimitação de enunciados direitos104, destacando, assim, a definição do objeto de proteção
estabelecido, assim como sua importância.
É essencialmente por meio do trabalho que toda pessoa busca atingir o pleno
desenvolvimento de suas potencialidades e o próprio sentido de completude. O trabalho,
em sua concepção humanista, apresenta-se como referência simbólica fundamental da
sociedade contemporânea. Miguel Reale105 distingue o trabalho como ―uma das formas
fundamentais de objetivação do espírito enquanto transformador da realidade física e
social‖. Josué Lafayete Petter106, em análoga orientação, afirma que ―valorizar o trabalho,
então, equivale a valorizar a pessoa humana, e o exercício de uma profissão pode e deve
conduzir à realização de uma vocação do homem‖.
De acordo com o estudo evolutivo enunciado por Amauri Mascaro Nascimento107,
a valorização do trabalho humano é construção axiológica relativamente recente. Segundo
a proposta panorâmica lançada pelo mencionado autor, o percurso histórico proposto parte
da concepção identificada no pensamento da Antiguidade e da Idade Média, do trabalho
como um castigo dos deuses, passando pelo Renascimento, com as ideias de valorização
do trabalho como manifestação da cultura, até o advento dos preceitos constitucionais
104
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modernos, do trabalho como ―direito, como dever, direito dever ou, ainda, como valor
fundante das sociedades políticas‖.
Muito além de ser friamente apresentado como fator produtivo singelo e
desumanizado, Manoel Jorge Silva Neto108, de modo enfático, preconiza o trabalho como
―fonte de realização material, moral e espiritual do trabalhador‖.
A valorização do trabalho humano, insofismavelmente, tem por objetivo e
fundamento a proteção da existência digna da pessoa109. A afirmação e proteção de tão
precioso bem se insere, dessarte, na esfera dos direitos fundamentais, dos direitos
humanos, como resultado de avanços e conquistas sociais alcançadas ao longo da história,
notadamente a partir do século XIX, consolidando espaços reivindicatórios e de luta pela
dignidade humana.
A conceituação de direitos humanos 110, essencial ao vertente estudo, apresenta-se,
na doutrina nacional e estrangeira, de diferentes formas, embora sempre com elementos
comuns. Direitos humanos, para José Carlos Vieira de Andrade111, foram primeiramente
considerados pelo direito natural como ―direitos de todas as pessoas humanas, em todos os
tempos e em todos os lugares.‖ Segundo João Batista Herkenhoff112, seriam "aqueles
direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua natureza
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humana, pela dignidade que a ela é inerente." Selma Regina Aragão113 conceitua os
direitos humanos como "os direitos em função da natureza humana, reconhecidos
universalmente pelos quais indivíduos e humanidade, em geral, possam sobreviver e
alcançar suas próprias realizações‖.
Perez Luño114 propõe que os direitos humanos sejam entendidos como ―um
conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as
exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as quais devem ser
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e
internacional‖. Para Edilsom Farias115, direitos humanos seriam ―constituídos pelas
posições subjetivas e pelas instituições jurídicas que, em cada momento histórico,
procuram garantir os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e
da fraternidade ou da solidariedade‖.
Numa perspectiva constitucionalista, Alexandre de Moraes116, adotando a
expressão direitos humanos fundamentais, considera-os como sendo o conjunto
institucionalizado de ―direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o
respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o
estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade
humana‖.
Os direitos sociais, nesse sentido, são, exatamente, integrantes de uma das
chamadas gerações ou dimensões dos direitos humanos117. Ao lado, dos direitos
econômicos e culturais, são classificados como direitos humanos de segunda dimensão ou
geração, correspondendo à garantia da igualdade entre os indivíduos. A afirmação da
proteção dos direitos do trabalhador insere-se em tal tipologia, conforme se demonstrará.
Na mesma linha de classificação, os direitos humanos de primeira dimensão ou geração
são os direitos civis e políticos. Os de terceira geração, os direitos de solidariedade.
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O surgimento dos denominados direitos sociais está associado à transição do
Estado Liberal para o Estado Social. Nesse processo, privilegia-se a proteção do indivíduo,
diante do extremo poder econômico que prevalecia no Estado Liberal. Percebeu-se que,
sujeitando as pessoas ao livre jogo das "leis do mercado", ameaçada restava a garantia de
uma existência digna, bem como a satisfação de necessidades básicas, ensejando
desigualdades e injustiças. A partir da necessidade de superar a ameaça referenciada,
nasceram os chamados direitos sociais.
Como salienta Perez Luño118, os direitos sociais surgem do reconhecimento de
que "liberdade sem igualdade não conduz a uma sociedade livre e pluralista.‖ Tal, por
certo, coaduna-se com a preservação do mínimo existencial, exigível por meio da
intervenção positiva do Estado. Extrai-se, em consequência, a essencialidade dos direitos
sociais e a relevância jurídica de sua tutela. Tratam-se de direitos contidos no mínimo
existencial englobado, nomeadamente, no conteúdo jurídico do princípio da dignidade
humana. São, pois, direitos fundamentais.
A formação da base ideológica do Estado Social deu-se a partir do processo de
intensas lutas operárias e sindicais, anarquistas e socialistas, iniciado no século XIX, em
países como França, Alemanha e Inglaterra. Depois, já no século XX, afirmou-se com a
Revolução Mexicana, de 1910, e com a Revolução Russa, de 1917. Ou seja, de meados do
século XIX até os anos de 1930, o Estado Social consolidou suas bases históricas e
matrizes ideológicas.
Foi, exatamente, o advento do Estado Social que propiciou o desenvolvimento do
processo de redirecionamento das funções do Estado e de reapropriação do Direito pelas
camadas sociais populares. Assim, são reivindicadas, do Estado, intervenções na ordem
social segundo critérios de justiça distributiva, que incluam os direitos à segurança social,
ao trabalho, ao repouso, a um padrão de vida que garanta a saúde e o bem-estar individual
e da família, à educação, entre outros. Trata-se, portanto, do resultado da articulação
popular que postula a consagração de direitos sociais e sua materialização.
Na lição de Paulo Bonavides119, os direitos humanos de segunda dimensão
―dominam o século XX do mesmo modo como os direitos de primeira geração dominaram
o século passado.‖ Como obra da ideologia e da reflexão antiliberal do mencionado século,
são o conjunto formado pelos direitos sociais, culturais e econômicos, os direitos coletivos
118
119

PEREZ LUÑO, Antônio Henrique. Los Derechos fundamentales. Madri: Teccnos, 1993, p. 215.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p.518.

75

e das coletividades, os quais ―nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não
se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara
e estimula.‖
Para a Professora Flávia Piovesan120,―direitos sociais, econômicos e culturais são
verdadeiros direitos fundamentais e, por isso, devem ser reivindicados como direitos e não
como caridade ou generosidade‖. O sistema jurídico deve, doravante, proteger
determinados direitos e valores, não apenas pelo eventual proveito que possam trazer a
uma ou a algumas pessoas, mas pelo interesse geral da sociedade na sua satisfação.
O primado da dignidade humana exige, de modo basilar, a concepção da proteção
do trabalho. Do trabalho exercido em condições de dignidade. Na magistral lição de
Manoel Gonçalves Ferreira Filho121 é possível compreender a essencialidade da proteção
jurídica do trabalho, como direito e obrigação:

O trabalho é ao mesmo tempo um direito e uma obrigação de cada
indivíduo. Como direito, deflui diretamente do direito à vida. Para viver,
tem o homem de trabalhar. A ordem econômica que lhe rejeitar o
trabalho, lhe recusa o direito a sobreviver. Como obrigação, deriva do
fato de viver o homem em sociedade, de tal sorte que o todo depende da
colaboração de cada um.

Em similar direção, Dalmo de Abreu Dallari122 ensina que o trabalho ―permite à
pessoa humana desenvolver sua capacidade física e intelectual, conviver de modo positivo
com outros seres humanos e realizar-se integralmente como pessoa.‖ Por tais razões
fundamentais ―o trabalho deve ser visto como um direito de todo ser humano‖.
Gustavo Filipe Barbosa Garcia123, neste diapasão, indica que o próprio Direito do
Trabalho ―é uma verdadeira conquista obtida ao longo da história da humanidade,
exercendo papel fundamental, ao garantir condições mínimas de vida aos trabalhadores,
assegurando a dignidade da pessoa humana‖.
O vital direito ao trabalho assiste a todos os trabalhadores, respeitando-se sua
dignidade e seus direitos fundamentais declarados. Dotados de características
120
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excepcionais, os direitos fundamentais demonstram a sua singular importância no sistema
jurídico. Alexandre de Moraes124 ensina que suas principais características são: a
imprescritibilidade (os direitos fundamentais não desaparecem pelo decurso do tempo);
inalienabilidade (não há possibilidade de transferência a outrem); irrenunciabilidade (não
podem ser objeto de renúncia); inviolabilidade (impossibilidade de sua não observância
por disposições infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas); universalidade
(devem abranger todos os indivíduos, independentemente de sua nacionalidade, sexo, raça,
credo ou convicção político-filosófica); efetividade (a atuação do Poder Público deve ter
por escopo garantir a sua efetivação); interdependência (as várias previsões, apesar de
autônomas,

possuem

diversas

interseções

para

atingirem

suas

finalidades);

complementaridade (não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta
com a finalidade de alcançar os objetivos previstos pelo legislador).
Norberto Bobbio125 afirma que a paz, a democracia e os direitos fundamentais
constituem três momentos inquestionavelmente necessários do mesmo movimento
histórico. A paz, assim, atuaria como pressuposto inafastável para o reconhecimento da
proteção dos direitos fundamentais, sendo certo que não haverá democracia onde não
forem garantidos os direitos fundamentais e, inexistindo democracia, não sobreviverão as
condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos.
Indiscutivelmente, é o trabalho o meio fundamental conferido à pessoa para
efetivar e sublimar sua existência com dignidade. Com efeito, sua proteção assume relevo
diferenciado e superior importância. A partir do enunciado panorama valorativo, decorre
toda a construção dos direitos fundamentais no trabalho.

2.1 As ameaças à proteção internacional ao trabalho no cenário contemporâneo

A emergência da economia global e do nominado neoliberalismo126 despertou
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ânimos e entusiasmos, com o surgimento de novos espaços para criação de riqueza,
resultantes do aperfeiçoamento do funcionamento dos mercados. A conjuntura referenciada
parecia evidenciar a expectativa de mudanças para uma aprimorada realidade na
distribuição de recursos em busca da equidade social. As transformações percebidas nas
relações humanas, com impactos na ordem econômica e na ordem social, no entanto, não
exprimiram os avanços anunciados, especialmente em relação aos países em
desenvolvimento ou, em outras palavras, mas com idêntico sentido, subdesenvolvidos.
A mudança para o paradigma do Estado Neoliberal, patrocinador da nãointervenção e da desregulamentação dos mercados, agravou o quadro de efetivação dos
direitos sociais, os quais passam a sofrer inaceitável diminuição de importância. A
globalização, como processo de integração econômica, social, cultural, política, motivado
pelos avanços tecnológicos observados, notadamente, nos meios de transporte, nos
sistemas de informática e na comunicação dos países, coligada à liberalização do comércio
internacional, à privatização da produção e à eliminação de barreiras aos fluxos
financeiros, tornou-se o fator principal flexibilização e precarização do mercado de
trabalho.
Nesse passo, novas formas de produção foram estabelecidas em cadeias
desdobradas em diferentes países na busca de menores custos, o que agravou severamente
a concorrência internacional, com sensíveis impactos nas relações de trabalho, campo mais
suscetível à busca deliberada pela mitigação de proteção social exigida pelos agentes
econômicos127. Consoante se percebe, em nome da ampliação das condições de competição
no mercado, limites e restrições parecem não ser admitidos. Como consequência direta, as
perspectivas para a classe trabalhadora restringem-se à flexibilização de seus direitos e ao
enfraquecimento dos movimentos reivindicatórios, com o abrandamento de resistências e
das lutas sociais.
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Direitos fundamentais dos trabalhadores são colocados em xeque128, sem qualquer
contrapartida equivalente para o avanço de suas condições sociais e econômicas. Em
posicionamento claro, José Soares Filho denuncia que se fala abertamente em ―destruição
ou minimização dos direitos instituídos em prol dos trabalhadores, para propiciar às
empresas mais produtividade e maior competitividade, ou seja, o favorecimento do capital
em detrimento do trabalho‖. Notória expressão dos efeitos nocivos produzidos pela
globalização da economia refere-se ao denominado ‗dumping social‘. Ari Possidonio
Beltran129 esclarece que referido fenômeno se caracteriza pela ―grave violação de direitos
sociais, em especial pelo pagamento de baixíssimos salários por parte de alguns Estados
como arma de redução de custos e consequente aumento da competitividade no mercado
integrado‖. Maria Margareth Garcia Vieira130 afirma que o dumping laboral é utilizado
com o deliberado intuito de baixar o custo do trabalho como se fosse mero fator de
produção ―diminuindo o valor do produto final e levando, assim, à concorrência desleal no
comércio destes países com os países desenvolvidos, pois, muitas vezes, o principal
componente do custo de produção é o salário‖.
De modo espúrio e afrontoso à dignidade humana, vantagens competitivas, da
qual se beneficiam empresas que atuam no contexto transnacional, são obtidas à custa da
execrável utilização de mão-de-obra infantil, trabalho forçado, jornadas extenuantes de
trabalho, enfim, condições indignas negligenciadas por governos de países menos
evoluídos. O dumping social evidencia as disparidades e os desequilíbrios gerados pela
globalização econômica que não valoriza, como preceito ético, padrões internacionais de
direitos fundamentais no trabalho. A realidade que se apresenta revela que os benefícios
advindos da nova economia global não atingiram os indivíduos de modo uniforme e justo,
cingindo-se a poucos privilegiados.
O particular modo como a riqueza criada é distribuída é de capital importância
para determinar a construção de uma sociedade justa. A conjuntura desvendada aclara a
imprescindível e premente necessidade da efetivação dos direitos fundamentais no
trabalho, cuja observância deve ser demonstrada por todos os países.
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A concretização dos direitos fundamentais, como pressuposto essencial, é
imprescindível para a afirmação da dignidade do trabalhador. As consequências sociais da
globalização estavam a demandar a afirmação de ações efetivas, capazes de conter os
retrocessos evidenciados. O panorama apresentado ressaltou a necessidade, no universo
laboral, do estabelecimento de padrões universais de proteção do trabalho, a serem
seguidos e exigidos por todas as nações do mundo.

2.2 A atuação da OIT para a construção do Direito Internacional do Trabalho e para
a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho

Como resposta às condições injustas impostas a muitos trabalhadores em todo o
mundo e aos retrocessos sociais produzidos como consequência da globalização, a
Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência multilateral especializada nas
questões do trabalho ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), a partir do processo
de reformulação de suas políticas estratégicas, iniciado em 1987, apresenta a Declaração
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1998. Logo após, durante a
Conferência Internacional do Trabalho131 realizada em 1999, externa a ideia e as
dimensões do denominado trabalho decente.
Demonstra-se relevante expressar, nesse ponto da pesquisa, as peculiares
características da OIT e os aspectos que demonstram sua legitimidade para erigir os
padrões de direitos trabalhistas no plano internacional. A criação da OIT foi aprovada ao
ensejo da Conferência da Paz de 1919, no âmbito do Tratado de Versalhes132, o qual
estabeleceu as bases para o desenvolvimento das relações internacionais após o advento da
Primeira Guerra Mundial. A tese da internacionalização do Direito do Trabalho, no
entanto, é anterior ao enunciado período. A ideia de se criarem normas internacionais de
combate à exploração do trabalhador antecede a criação da OIT, relacionando-se com a
preocupação humana com a manutenção de padrões civilizatórios mínimos em todas as
nações.
Foi com a influência gerada pelo Manifesto Socialista de Marx e Engels de 1848
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("trabalhadores do mundo, uni-vos, vós não tendes nada a perder a não ser vossos
grilhões"), notadamente, que as normas protetivas do trabalho passaram a exibir tendências
consistentes no sentido da internacionalização. Os movimentos sindicais do final do século
XIX, de igual modo, contribuíram para tal tendência por meio da repercussão que
ensejavam e por seus panfletos a estamparem o ideário socialista.
O advento da Encíclica Rerum Novarum, de 1891, proposta pelo Papa Leão
VIII133, a qual se firmou como um autêntico marco para a proteção do trabalhador, também
teve clara influência para a internacionalização das normas de proteção ao trabalho.
A expansão do sindicalismo e a difusão de ideais universalistas de afirmação da
classe operária, inclusive por meio de congressos transnacionais (Congresso Socialista de
Paris de 1889), possibilitaram o fortalecimento necessário para que a tese da
internacionalização do trabalho se robustecesse, culminando com a criação da OIT (1919),
cujo desígnio é o de estabelecer normas internacionais de proteção do trabalhador,
garantindo padrões civilizatórios que combatam a desigualdade, miséria, e exploração da
força do trabalho, preservando, como finalidade maior, a paz entre as pessoas. Conforme
assevera Adalberto Martins134, ―observa-se, pois, que a OIT é o principal fator de
internacionalização do Direito do Trabalho‖.
Com a aprovação da aclamada Declaração de Filadélfia135, em 1944, os objetivos
e fundamentos da OIT foram reinaugurados, firmados sobre os postulados seguintes:
 o trabalho não é uma mercadoria;
 a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável para um
progresso constante;
 a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a prosperidade de todos;
 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 Governos, participem em discussões livres e em decisões de
133
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caráter democrático tendo em vista promover o bem comum.
Com a criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial (1945), a OIT foi
reconhecida como organismo especializado em relações de trabalho no âmbito
internacional, competente para empreender os instrumentos necessários à consecução de
seus elevados objetivos. Em tal período, como reação às atrocidades praticadas durante a
Segunda Grande Guerra, o processo de internacionalização dos direitos humanos percebe
impulso consistente, alcançando diferenciado relevo.
A OIT, assim, fortalece-se como organização multilateral competente para
estabelecer normas internacionais trabalhistas. Diante da adesão da grande maioria das
nações, percebe o apoio e o reconhecimento universais na promoção dos direitos
fundamentais no trabalho como expressão de seus princípios constitutivos. Como função
precípua da OIT, destarte, a formulação de normas internacionais trabalhistas é
promulgada por meio de instrumentos como convenções, recomendações e resoluções.
O sistema de normas internacionais formulado na OIT manifesta-se, mormente,
sob o formato de convenções136, as quais são classificadas como tratados internacionais
que se sujeitam, para efetiva vigência, à ratificação dos países membros. As
recomendações, como diferente tipo, se constituem em instrumentos facultativos, os quais
versam a respeito dos temas abordados nas convenções, mas restringem-se a oferecer
orientações para as ações políticas nacionais.
As normas jurídicas aprovadas no âmbito da OIT destinam-se, mormente, à
universalização de preceitos mínimos de proteção ao trabalho e a sua pertinente
incorporação ao direito interno dos Estados-Membros. O trabalho humano não pode ser
objeto de manipulação como meio para alcançar fins simplesmente econômicos, o que
justifica a construção de um direito que preconize a proteção do trabalho em toda a
comunidade internacional.
A proteção da dignidade humana do trabalhador, ao longo de sua existência,
sempre foi o objetivo primeiro e a razão fundamental das valiosas ações desenvolvidas
pela OIT. Qualquer modelo econômico que leve a condições desumanas de trabalho, à
desconsideração do trabalhador como pessoa dotada de dignidade enquanto valor principal,
não pode sustentar-se isoladamente. Portanto, a legitimidade da OIT para definir os

136

Nas hipóteses de ratificação de uma convenção por um país, são assumidas duas principais obrigações: o
engajamento formal na aplicação de suas disposições e a aceitação de um controle internacional.

82

padrões de direitos trabalhistas no plano internacional está escorada, de modo firme e
consistente, no processo histórico que demarca sua evolução constitutiva e na progressiva
defesa dos direitos laborais por meio de sua ação e instrumentos preconizados, conjugados
com as notáveis especificidades de sua estrutura decisória tripartite137.

2.2.1 A problemática da delimitação e definição dos direitos fundamentais no
trabalho: em busca de uma proposta

O surgimento dos direitos humanos decorre de um longo processo de lutas e
conquistas, consolidadas gradativamente. Distinguem-se, nesse passo, por se encontrarem
em permanente construção, a conformar um indivisível núcleo normativo. Assim se
verifica quanto aos direitos fundamentais no trabalho. Não há linearidade pura em sua
formação.
Para Paulo César Carbonari138:

O núcleo dos Direitos Humanos se radica na construção de
reconhecimento que é um processo de criação de condições de interação e
de formação de relações multidimensionais do humano, do meio e das
utopias. Afirma-se através da luta permanente contra a exploração, o
domínio, a vitimização, a exclusão e todas as formas de apequenamento
do humano. É luta permanente pela emancipação e pela construção de
relações solidárias e justas. O processo de afirmação dos Direitos
Humanos sempre esteve, e continua, profundamente imbricado às lutas
libertárias construídas ao longo dos séculos pelos/as oprimidos/as e
vitimados/as para abrir caminhos e construir pontes de maior
humanidade. Isto porque, a realização dos Direitos Humanos é um
processo histórico, assim como é histórico seu conteúdo.

Segundo preleciona Enoque Ribeiro dos Santos139, ―não há dúvida que os direitos
137
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SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Internacionalização dos Direitos Humanos trabalhistas: o advento da
dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. Revista LTr, vol. 72, nº 03, mar. 2008. São Paulo:
LTr, p. 277.
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do homem constituem uma classe variável, e estão em franca mutação, suscetíveis de
transformação e de ampliação, dependendo do momento histórico em que se situam.‖
Considera, ademais, que tais direitos estão em continuada mutação ―de acordo com a
própria evolução da sociedade, em face de novas invenções, novas tecnologias, novas
formas de produção e de gestão da força de trabalho‖.
Definir e delimitar direitos fundamentais no trabalho, para o escopo do estudo
vertente, exibe intrincada complexidade. Os direitos fundamentais no trabalho não nascem
de uma vez, ou de uma vez por todas. É uma história de avanços e recuos. Como resultante
de um processo de consolidação de espaço de lutas e reivindicações pelo direito ao
desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, corresponde à permanente
persecução da valorização e da proteção da dignidade humana do trabalhador.
A delimitação de tais direitos percebe especial relevância na atualidade,
considerando o debate em torno de instrumentos e soluções capazes de produzir efeitos na
arena mundial140 para o enfrentamento dos desequilíbrios sociais projetados às diversas
nações por força dos novos fatores de transformação econômica que operam no plano
global. Em assinalada linha de raciocínio, insere-se a necessidade do estabelecimento de
padrões de conduta141, a que devem se adequar os distintos Estados no contexto
internacional. As relações de trabalho, em mencionado encaminhamento, merecem a mais
distinta atenção.
O panorama laboral produzido, sobretudo, pelo fenômeno da globalização,
ressaltou a necessidade do estabelecimento de padrões universais de proteção do trabalho,
a serem seguidos e observados por todas as nações do mundo. Propugnar e respeitar os
140

Hans Küng declarou que ―hoje, ninguém mais pode ter dúvidas sérias de que um período do mundo que
jamais foi tão moldado por política mundial, tecnologia mundial, economia mundial e civilização mundial
precise de uma ética mundial.‖ (In: KÜNG, Hans. SCHMIDT, Helmut. Introdução para a Declaração do
Parlamento das Religiões do Mundo: uma ética mundial e responsabilidades globais. São Paulo: Loyola,
2001).
141
A partir da proposta formulada por Maria Clara Osunna Diaz Falavigna, standards jurídicos podem ser
compreendidos ―como uma conduta ético-jurídica, fundamentada no imperativo de uma norma, cujo
conteúdo é estabelecido pelo escopo de justiça, na sua mutabilidade típica da conduta humana‖ (p. 176). O
standard jurídico, em referido enfoque, passa a ser reconhecido como uma padronização de virtude. Seria um
autêntico critério de aferição da conduta social média. Segundo acentua Falavigna, ―haveria um sentido
educativo nas leis para tornar bons os homens na visão aristotélica.‖ Desta forma, poder-se-ia compreender
os standards jurídicos com referido objetivo, ―visto que representam as virtudes humanas como um ideal a
ser alcançado, mas enquanto conteúdo de uma norma‖ (p. 177). A autora conclui, aifrmando que ―a
intencionalidade do direito é fazer aflorar o que há de bom no ser humano, pois somente esse método será
capaz de manter uma ordem necessária para a continuação da existência humana‖ (p. 178). (In:
FALAVIGNA, Maria Clara Osunna Diaz. Os princípios gerais do Direito e os standards jurídicos no
Código Civil. Tese (Doutorado em Direito Civil). Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo. 2007, p.
176-178).
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padrões internacionais de direitos humanos se mostra inadiável. Para o universo laboral, os
standards propostos pela OIT possuem essa condição.
Inexiste desenvolvimento, em seu sentido autêntico, sem que ele represente, para
todas as pessoas, a melhoria das condições sociais, econômicas e culturais. A definição e o
reconhecimento de um conjunto de padrões mínimos de condições de trabalho no âmbito
global correspondem à verdadeira valorização do trabalho humano. Ao sistema jurídico,
político, econômico e social incube sua efetivação. A afirmação da dignidade humana
exige, irrefutavelmente, a proteção do trabalho.

2.3 As declarações internacionais de direitos e a proteção ao trabalho

O reconhecimento da relevância fundamental da proteção do trabalho e da
afirmação da dignidade humana do trabalhador como valores universais consagrados
consolidou-se, de modo inequívoco, por meio das declarações de direitos editadas ao longo
dos tempos pela comunidade internacional. A confirmar a assertiva enunciada, as previsões
contidas na Carta Internacional dos Direitos Humanos142.
A aclamada Declaração Universal dos Direitos Humanos143 contém dispositivos
sócio-trabalhistas de singular importância, a assegurar a dignidade humana do trabalhador,
o direito ao trabalho em condições equitativas e satisfatórias, proteção contra o
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Constituída pelo conjunto de diplomas formado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, pelo seu Protocolo Facultativo e pelo Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
143
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. ―Artigo 22.º Toda a pessoa, como membro da
sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos,
sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com
a organização e os recursos de cada país. Artigo 23.º 1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha
do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todos
têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.3. Quem trabalha tem direito a uma
remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a
dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. 4. Toda a pessoa
tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa dos seus
interesses. Artigo 24.º Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma limitação
razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. Artigo 25.º 1. Toda a pessoa tem direito a um
nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais
necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou
noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 2. A
maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou
fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social‖. Disponível em: http://www.dhnet.org.br. Acesso em:
31 mai. 2012.
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desemprego, isonomia salarial, liberdade sindical, repouso. De igual forma, o Pacto
Interamericano de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais144 traz, em seu bojo,
mandamentos juslaborais de relevância incontestável, como a proteção ao trabalho em
condições justas e favoráveis, garantindo salário equitativo, isonomia, não-discriminação,
segurança, tutela à saúde do trabalhador, descanso, lazer, limitação de jornada laboral,
liberdade sindical, direito de greve, proteção à maternidade, vedação do trabalho infantil.

144

ONU. Pacto Interamericano de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. ―Artigo 6.º 1. Os Estados
Parte no presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito que têm todas as pessoas
de assegurar a possibilidade de ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite, e
tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 2. As medidas que cada um dos Estados Partes
no presente Pacto tomará com vista a assegurar o pleno exercício deste direito devem incluir programas de
orientação técnica e profissional, a elaboração de políticas e de técnicas capazes de garantir um
desenvolvimento econômico, social e cultural constante e um pleno emprego produtivo em condições que
garantam o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais de cada indivíduo. Artigo 7.º Os
Estados Parte no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar de condições de trabalho
justas e favoráveis, que assegurem em especial: a. Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os
trabalhadores: I. Um salário equitativo e uma remuneração igual para um trabalho de valor igual, sem
nenhuma distinção, devendo, em particular, às mulheres ser garantidas condições de trabalho não inferiores
àquelas de que beneficiam os homens, com remuneração igual para trabalho igual; II. Uma existência decente
para eles próprios e para as suas famílias, em conformidade com as disposições do presente Pacto; b.
Condições de trabalho seguras e higiênicas; c. Iguais oportunidades para todos de promoção no seu trabalho à
categoria superior apropriada, sujeito a nenhuma outra consideração além da antiguidade de serviço e da
aptidão individual; d. Repouso, lazer e limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas pagas,
bem como remuneração nos dias de feriados públicos. Artigo 8.º 1. Os Estados Parte no presente Pacto
comprometem-se a assegurar: a. O direito de todas as pessoas de formarem sindicados e de se filiarem no
sindicato da sua escolha, sujeito somente ao regulamento da organização interessada, com vista a favorecer e
proteger os seus interesses econômicos e sociais. O exercício deste direito não pode ser objeto de restrições, a
não ser daquelas previstas na lei e que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da
segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades de outrem; b. O direito
dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o direito destas de formarem ou de se
filiarem às organizações sindicais internacionais; c. O direito dos sindicatos de exercer livremente a sua
atividade, sem outras limitações além das previstas na lei e que sejam necessárias numa sociedade
democrática, no interesse da segurança social ou da ordem pública ou para proteger os direitos e as liberdades
e outrem; d. O direito de greve, sempre que exercido em conformidade com as leis de cada país. 2. O
presente artigo não impede que o exercício desses direitos seja submetido a restrições legais pelos membros
das forças armadas, da polícia ou pelas autoridades da administração pública. 3. Nenhuma disposição do
presente artigo autoriza os Estados Partes na Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho,
relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, a adotar medidas legislativas, que prejudiquem –
ou a aplicar a lei de modo a prejudicar – as garantias previstas na dita Convenção. Artigo 9.º Os Estados
Parte no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas à segurança social, incluindo os seguros
sociais. Artigo 10.º Os Estados Parte no presente Pacto reconhecem que: 1. Uma proteção e uma assistência
mais amplas possíveis serão proporcionadas á família, que é o núcleo elementar natural e fundamental da
sociedade, particularmente com vista à sua formação e no tempo durante o qual ela tem a responsabilidade de
criar e educar os filhos. O casamento deve ser livremente consentido pelos futuros esposos. 2. Uma proteção
especial deve ser dada às mães durante um período de tempo razoável antes e depois do nascimento das
crianças. Durante este mesmo período as mães trabalhadoras devem beneficiar de licença paga ou de licença
acompanhada de serviços de segurança social adequados. 3. Medidas especiais de proteção e de assistência
devem ser tomadas em benefício de todas as crianças e adolescentes, sem discriminação alguma derivada de
razões de paternidade ou outras. Crianças e adolescentes devem ser protegidos contra a exploração
econômica e social. O seu emprego em trabalhos de natureza a comprometer a sua moral ou a sua saúde,
capazes de pôr em perigo a sua vida, ou de prejudicar o seu desenvolvimento normal deve ser sujeito à
sanção da lei. Os Estados devem também fixar os limites de idade abaixo dos quais o emprego de mão-deobra infantil será interdito e sujeito às sanções da lei‖. Disponível em: http://www.dhnet.org.br. Acesso em:
31 mai. 2012.
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A consagração universal dos direitos humanos no trabalho, fora de
questionamento, é expressa e eloquente. A própria OIT, em seu arcabouço legal, ao editar
as normas internacionais de proteção ao trabalho, preserva o que para muitos se revela
como patrimônio jurídico da humanidade. Suas valiosas deliberações, algumas das quais
serão estudadas detidamente, enaltecem, pela via das declarações internacionais de
direitos, a proteção do trabalho.
Explanando acerca da incorporação dos direitos sociais às Cartas Constitucionais
das democracias mais desenvolvidas, José Joaquim Gomes Canotilho145 ensina:

O reconhecimento e garantia de direitos econômicos, sociais e culturais, a
nível constitucional, é, pois, uma resposta à tese da impossibilidade de
codificação de valores sociais fundamentais (Soziale Grundrechte) na
Constituição e à tese do princípio da democracia social como simples
linha da atividade do Estado.

2.3.1 A Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT

Em junho de 1998, durante a realização da 86.ª Conferência Internacional do
Trabalho, a OIT aprovou a edição da Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais
no Trabalho. Trata-se da afirmação das convenções fundamentais da OIT como normas
internacionais do trabalho tidas como principais. Com o propósito de atrelar progresso
social e crescimento econômico, o relevante documento produzido é a reafirmação
universal do compromisso dos Estados-Membros e de toda a comunidade internacional de
respeitar, promover e aplicar os direitos fundamentais no trabalho, propugnando a proteção
da dignidade do trabalhador, o pleno desenvolvimento do potencial humano e a
participação justa dos trabalhadores nas riquezas produzidas com o necessário concurso de
seu trabalho. Na declaração, destaca-se que todos os membros se obrigam a respeitar as
convenções internacionais destacadas, mesmo que não as tenham ratificado.
Na Declaração da OIT em apreço são sublinhados quatro princípios fundamentais,
que estabelecem direitos apoiados em oito convenções internacionais do trabalho 146, a
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 544.
A OIT propõe as seguintes ementas a respeito das convenções assinaladas: Convenção n.º 29 - Trabalho
forçado: dispõe sobre a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas. Admitem-se
algumas exceções, tais como o serviço militar, o trabalho penitenciário adequadamente supervisionado e o
146
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saber: a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva
– Convenção n.º 87, de 1948, sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical e
Convenção n.º 98, de 1949, sobre direito de sindicalização e de negociação coletiva; b) a
eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório – Convenção n.º 29, de
1930, sobre o trabalho forçado ou obrigatório e Convenção n.º 105, de 1957, relativa à
abolição do trabalho forçado; c) a abolição efetiva do trabalho infantil - Convenção n.º
138, de 1973, sobre a idade mínima de admissão a emprego e Convenção n.º 182, de 1999,
sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua
eliminação; e d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação Convenção n.º 100, de 1951, sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres
trabalhadores por trabalho de igual valor e Convenção n.º 111, de 1958, sobre a
discriminação em matéria de emprego e profissão.
Dessa forma, todos os 185 Estados-Membros da OIT147, ainda que não tenham
ratificado as convenções que integram a declaração, têm um compromisso, derivado do
fato de pertencer à organização, de acatar, promover e tornar realidade, de boa-fé e de
conformidade com a constituição da organização, os princípios relativos aos direitos
fundamentais que são objeto dessas convenções, como o respeito à liberdade sindical e de
associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de
todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a efetiva abolição do trabalho infantil e
a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação.
trabalho obrigatório em situações de emergência, como guerras, incêndios, terremotos etc.; Convenção n.º 87
- Liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização: estabelece o direito de todos os trabalhadores e
empregadores de constituir organizações que considerem convenientes e de a elas se afiliarem, sem prévia
autorização, e dispõe sobre uma série de garantias para o livre funcionamento dessas organizações, sem
ingerência das autoridades públicas; Convenção n.º 98 – Direito de sindicalização e de negociação coletiva:
estipula proteção contra todo ato de discriminação que reduza a liberdade sindical, proteção das organizações
de trabalhadores e de empregadores contra atos de ingerência de umas nas outras, e medidas de promoção da
negociação coletiva; Convenção n.º 100 - Igualdade de remuneração: preconiza a igualdade de remuneração e
de benefícios entre homens e mulheres por trabalho de igual valor; Convenção n.º 105 - Abolição do trabalho
forçado: proíbe o uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como meio de coerção ou de
educação política; como castigo por expressão de opiniões políticas ou ideológicas; a mobilização de mãode-obra; como medida disciplinar no trabalho, punição por participação em greves, ou como medida de
discriminação; Convenção n.º 111 - Discriminação (emprego e ocupação): preconiza a formulação de uma
política nacional que elimine toda discriminação em matéria de emprego, formação profissional e condições
de trabalho por motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, e
promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento; Convenção n.º 138 - Idade mínima: objetiva a
abolição do trabalho infantil, ao estipular que a idade mínima de admissão ao emprego não deverá ser inferior
à idade de conclusão do ensino obrigatório; e Convenção n.º 182 - Piores formas de trabalho infantil: defende
a adoção de medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação das piores formas de
trabalho infantil. OIT. Convenções fundamentais. Disponível em:
http://www.ilo.org/public/portugue/region/ampro/brasilia/rules/organiza.htm. Acesso em: 31 mai. 2012.
147
Dados oficiais da OIT. Disponível em: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm .
Acesso em: 31 mai. 2012.
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2.3.2 Direito ao trabalho decente e suas dimensões

Diante dos novos desafios que se apresentaram no cenário das relações laborais
por efeito da economia globalizada, a OIT, ciente de sua função de referência internacional
para os assuntos ligados ao trabalho, adotou combativo posicionamento em face das
iniquidades sociais produzidas. Assim, ações concretas para a proteção de direitos
humanos dos trabalhadores foram lançadas. Confirmando o reordenamento estratégico da
organização em torno das questões suscitadas, a OIT dissemina, como tema central da 87.ª
reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 1999, o
trabalho decente. Juan Somavía148, Diretor Geral da OIT de então, afirma que o ―trabalho
decente é uma reivindicação mundial com a qual estão confrontados os dirigentes políticos
e empresários de todo o mundo. Nosso futuro comum depende em grande parte de como
será enfrentado esse desafio‖.
A expressão ‗trabalho decente‘, ou ‗trabalho digno‘, como conceito doutrinário,
conjuga diversos elementos necessários a reunir seus múltiplos qualificativos. Trata-se de
conceito multidimensional, destinado à proteção efetiva de direitos humanos dos
trabalhadores, conforme se demonstrará. Para Ericson Crivelli149, a definição de trabalho
decente revela-se singular, representando conteúdo normativo que porta um conjunto de
conceitos e princípios jurídicos articulados.
De acordo com publicações recentes, divulgadas pela OIT150:

Trabalho decente é um trabalho produtivo e adequadamente
remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança,
e que garanta uma vida digna a todas as pessoas que vivem do trabalho e
a suas famílias. Permite satisfazer às necessidades pessoais e familiares
de alimentação, educação, moradia, saúde e segurança. Também pode ser
entendido como emprego de qualidade, seguro e saudável, que respeite os
148

OIT. Memoria del Director General - Trabajo decente. Disponível em:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm. Acesso em: 07 nov. 2013. Tradução
nossa de: El trabajo decente es una reivindicación mundial con la que están confrontados los dirigentes
políticos y de empresa de todo el mundo. Nuestro futuro común depende en gran parte de cómo hagamos
frente a ese desafío.
149
CRIVELLI, Ericson. A OIT e o futuro das normas internacionais do trabalho na era da globalização.
Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2004, p. 193.
150
OIT. Emprego, desenvolvimento humano e trabalho decente: a experiência brasileira recente. Brasília:
CEPAL/ PNUD/OIT, 2008, p. 12.
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direitos fundamentais do trabalho, garanta proteção social quando não
pode ser exercido (desemprego, doença, acidentes, entre outros) e
assegure uma renda para a aposentadoria. Por seu caráter
multidimensional, também engloba o direito à representação e à
participação no diálogo social. Em todos os lugares, e para todas as
pessoas, o trabalho decente diz respeito à dignidade humana. Este
conceito está embasado em quatro pilares: a) respeito às normas
internacionais do trabalho, em especial aos princípios e direitos
fundamentais do trabalho (liberdade sindical e reconhecimento efetivo do
direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho
forçado; abolição efetiva do trabalho infantil e eliminação de todas as
formas de discriminação); b) promoção do emprego de qualidade; c)
extensão da proteção social; e d) diálogo social. Um elemento central e
transversal do conceito de trabalho decente é a igualdade de
oportunidades e de tratamento e o combate a todas as formas de
discriminação — de gênero, raça/cor, etnia, idade, orientação sexual,
contra pessoas com deficiência, vivendo com HIV e Aids etc.151

Para José Cláudio Monteiro de Brito Filho152, trabalho decente representa o
―conjunto mínimo de direitos do trabalhador‖, correspondendo ―à existência de trabalho; à
liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho com condições justas, incluindo
a remuneração, e que preservem sua saúde e segurança; à proibição do trabalho infantil; à
liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais‖. Para o referido autor153 ―Negar o
trabalho nessas condições, dessa feita, é negar os direitos humanos do trabalhador e,
portanto, atuar em oposição aos princípios básicos que os regem, principalmente o maior
deles, a dignidade da pessoa humana‖.
Ericson Crivelli154 apresenta o trabalho decente como uma ―idéia-chave‖, a qual
deve articular, a um só tempo, ―a noção de direito ao trabalho, a proteção de direitos
básicos, a equidade no trabalho, segurança social, uma representação de interesses dos
trabalhadores e, ainda, que o trabalho esteja envolto num meio ambiente social e político
adequado à noção de liberdade e dignidade humana‖.
Juan Somavía155 qualifica o trabalho decente como aquele realizado em condições
de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana ou, ainda, aquele trabalho produtivo
no qual são respeitados os direitos laborais, com a possibilidade de participação nas
decisões que afetam os trabalhadores.
151

Grifo nosso.
BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente. São Paulo: Ltr, 2004, p. 61.
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BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente. São Paulo: Ltr, 2004, p. 62.
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CRIVELLI, Ericson. A OIT e o futuro das normas internacionais do trabalho na era da globalização.
Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2004, p. 194.
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Essencialmente, a definição de trabalho decente está relacionada com a afirmação
da dignidade humana do trabalhador. Nesse sentido, relevante destacar que o conceito de
trabalho decente, seus requisitos e mandamentos aplicam-se a toda e qualquer forma de
trabalho, em benefício de todo tipo de trabalhador, não apenas o empregado típico.
Destarte, forçoso constatar que, para a configuração do nominado trabalho
decente, quatro distintas dimensões, pertinentes a diferentes enfoques de valorização e
tutela, precisam estar obrigatoriamente conjugadas, a saber: a) a proteção e aplicação dos
princípios e direitos fundamentais no trabalho e normas internacionais do trabalho; b) a
geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda; c) a proteção e a segurança social;
e d) o diálogo social e o diálogo tripartite.
Das quatro dimensões citadas, as quais conformam o trabalho decente, o tópico
dos princípios e direitos fundamentais no trabalho foi tratado em item anterior. No tocante
à geração de oportunidades adequadas de trabalho, emprego e renda como instrumento de
afirmação do trabalho decente, é imperioso ressaltar a necessidade da criação de ocupações
laborais de qualidade para homens e mulheres. Explicita, conforme se denota, o direito
fundamental ao trabalho, de acesso à atividade laboral, sem o qual não há que se falar em
outros preceptivos e garantias juslaborais.
Para o conceito de trabalho decente, o objetivo da geração de empregos é dos
mais importantes, pois se trata do meio essencial para evitar a pobreza e para permitir a
aplicação dos demais direitos inerentes à proteção do trabalho humano. A incorporação das
pessoas às atividades produtivas permite, efetivamente, a criação de riqueza e o
desenvolvimento social. Importante destacar que não se trata, apenas, de garantir ocupação
produtiva e sua manutenção. É fundamental o acesso a condições dignas de trabalho.
A dimensão da proteção social, como postulado exigido para a constituição do
trabalho decente, manifesta-se por meio de sistemas de seguros sociais que dêem suporte a
eventualidades como desemprego, doença, velhice, além da adoção de políticas dirigidas à
capacitação profissional e à proteção em face da flutuação do emprego no mercado de
trabalho. Relaciona-se com o atendimento das necessidades humanas, elidindo a exclusão
social, notadamente em momentos de crise.
O diálogo social e o diálogo tripartite constituem outro vetor do trabalho decente.
Trata-se de dimensão estratégica fundamental para o fortalecimento dos demais aspectos
da configuração do trabalho decente. Nesse sentido, colocam-se a proteção e o respeito à
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liberdade sindical e de associação dos trabalhadores, além da promoção das negociações
coletivas. A organização e a união dos trabalhadores para a defesa de seus interesses
revelam-se elementos fundamentais, fora de dúvida.
O trabalho decente é objetivo a ser perseguido com obstinação. Para o doutrinador
José Cláudio Monteiro de Brito Filho156, o conceito de trabalho decente apenas se
materializa com a plena afirmação de todas as suas dimensões, concomitantemente. Assim:

Não há trabalho decente sem condições adequadas à preservação da vida
e da saúde do trabalhador. Não há trabalho decente sem justas condições
para o trabalho, principalmente no que toca às horas de trabalho e aos
períodos de repouso. Não há trabalho decente sem justa remuneração pelo
esforço despendido. Não há trabalho decente se o Estado não toma todas
as medidas necessárias para a criação e para a manutenção dos postos de
trabalho. Não há, por fim, trabalho decente se o trabalhador não está
protegido dos riscos sociais, parte deles originada do próprio trabalho
humano.

Segundo o pensamento de José Cláudio Monteiro de Brito Filho157, o trabalho
decente, ademais, deve ser assegurado em três planos distintos, quais sejam, o individual, o
coletivo e o da seguridade. No plano individual, para a conformação do trabalho decente se
mostra imprescindível assegurar: a) direito ao trabalho; b) liberdade de escolha do
trabalho; c) igualdade de oportunidades para e no exercício do trabalho; d) direito de
exercer o trabalho em condições que preservem a saúde do trabalhador; e) direito a uma
remuneração justa; f) direito a justas condições de trabalho, mormente quanto à limitação
da jornada de trabalho e preservação de períodos de descanso e g) proibição de trabalho
infantil. No plano coletivo, o autor aponta a necessidade de garantir a plena liberdade
sindical, com a união dos trabalhadores para a defesa de seus interesses. Por fim, no plano
da seguridade, preconiza a proteção contra o desemprego e outros riscos sociais, pois a
força de trabalho é o patrimônio essencial do trabalhador.

2.3.3 O trabalho seguro e saudável

O trabalho, inelutavelmente, deve ser exercido em condições que preservem, de
156
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modo pleno e efetivo, a saúde e a segurança do trabalhador. Embora as declarações e
orientações da OIT supracitadas não se expressem especificamente a tal respeito, trata-se
de um dos atributos do trabalho digno e verdadeira condição mínima e imprescindível. O
trabalho que não preserva a saúde física e psíquica do trabalhador ofende a dignidade
humana. Viola – diretamente – o próprio direito à vida. Para José Cláudio Monteiro de
Brito Filho158, ―não há trabalho decente sem condições adequadas à preservação da vida e
da saúde do trabalhador‖.
Nesse sentido, importante destacar as principais Convenções da OIT, sobre saúde
e segurança, a saber: Convenção n.º 42 - indenização por enfermidade profissional;
Convenção n.º 115 - proteção contra radiações; Convenção n.º 119 – relativa à proteção
das máquinas; Convenção n.º 120 - higiene no comércio e escritórios; Convenção n.º 127 peso máximo das cargas; Convenção n.º 136 - proteção contra riscos de intoxicação por
benzeno; Convenção n.º 139 - prevenção e controle de riscos profissionais em substâncias
cancerígenas; Convenção n.º 148 - contaminação do ar, ruído e vibrações; Convenção n.º
167 - saúde e segurança na construção; Convenção n.º 152 - segurança e higiene nos
trabalhos portuários; Convenção n.º 159 - reabilitação profissional e emprego de pessoas
deficientes; Convenção n.º 161 - serviços de saúde do trabalho; Convenção n.º 162 utilização de amianto; Convenção n.º 167 - saúde e segurança na construção; Convenção
n.º 170 - segurança com produtos químicos; e Convenção n.º 174 - prevenção de acidentes
industriais maiores. O objetivo da alusão feita às convenções supracitadas não se destina a
apresentá-las em estudo detalhado, mas explicitar, de modo pungente, a amplitude da
preocupação com a segurança e com a saúde do trabalhador, a ponto de legitimar a edição
de numerosas declarações internacionais de índole protetiva nesse campo.
Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a segurança e a saúde no trabalho
passaram a ser ameaçadas e violadas de diferentes modos, como é o caso da LER - lesão
por esforço repetitivo, depressão no trabalho e ‗burnout’, a síndrome do esgotamento
profissional. O direito ao trabalho saudável e seguro, fora de dúvida, está intimamente
ligado ao direito à vida e à dignidade. É, pois, direito fundamental.

2.4 Convenções fundamentais da OIT ratificadas pelo Brasil e pelos países da União
Europeia
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No intento de evidenciar o alcance dos direitos essenciais destacados pela OIT,
imprescindível examinar o quadro de ratificações das convenções contempladas na
Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho em diferentes países. Tal
realidade está diretamente relacionada ao objetivo desse estudo, ao destacar a afirmação
dos direitos fundamentais no trabalho no plano internacional.
Inicialmente, impõe-se a análise do panorama identificado no Brasil. O
compromisso da sociedade e do direito brasileiro com a valorização do trabalho está
expresso em seu diploma maior, a Constituição Federal, promulgada em 1988. Ao definir
seus princípios fundamentais, estabelece o artigo 1.º, inciso IV, da Carta Maior:

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa159

Em realidade, o modelo jurídico e o sistema institucional brasileiros, adiante
estudados com maior detalhamento, consagram a valorização do trabalho humano como
basilar alicerce da ordem democrática. A Constituição brasileira, quando trata dos
princípios gerais da atividade econômica, reafirma a importância do bem jurídico
protegido, ao dispor no artigo 170, caput: ―Art. 170 - A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios‖.160
Da mesma forma, em espectro mais aberto, o comprometimento com o
desenvolvimento e com a sustentabilidade também está declarado na Constituição Federal.
E se projeta para o ordenamento infraconstitucional, notadamente na conjugação entre a
sustentabilidade, o desenvolvimento social, a função social das categorias e figuras
jurídicas e os direitos fundamentais.
No específico campo da afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, o Brasil
reconhece a OIT como o fórum mais legítimo e adequado no que se refere à
159
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regulamentação de padrões trabalhistas globais e à proteção internacional do trabalho. O
Brasil foi um de seus fundadores e é um dos membros permanentes de seu Conselho de
Administração (instância executiva da OIT). O empenho do país com a adoção de padrões
de trabalho definidos internacionalmente reflete-se no fato de que o Brasil é um dos
membros que mais ratificaram normas criadas pela OIT161. Todavia, no que tange às
convenções fundamentais, o país ainda não atingiu o objetivo de ratificar todos os
instrumentos definidores de direitos fundamentais no trabalho.
A Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT
consagra, conforme referido, oito convenções internacionais do trabalho como basilares,
cuja ratificação pelos países membros se mostra essencial ao estabelecimento dos padrões
mínimos de direitos no plano internacional. No cenário brasileiro, destacam-se as
particularidades seguintes, inerentes a cada um dos diplomas pertinentes:
 A Convenção n.º 29 de 1930, ratificada pelo Brasil em 25-04-1957, dispõe sobre o
trabalho forçado ou obrigatório, estabelecendo sua eliminação. Admitem-se
algumas exceções, tais como o serviço militar, o trabalho penitenciário
adequadamente supervisionado e o trabalho obrigatório em situações de
emergência, como guerras, incêndios, terremotos. Os mandamentos contidos no
artigos 5.º, incisos II e XIII162 da Constituição brasileira consagram a liberdade do
trabalho.
 Não foi ratificada pelo Brasil a Convenção n.º 87 de 1948 sobre a liberdade sindical
e a proteção do direito sindical, a qual estabelece o direito de todos os trabalhadores
e empregadores constituírem organizações que considerem convenientes e de a elas
se afiliarem, sem prévia autorização. Contempla, ainda, uma série de garantias para
o livre funcionamento dessas organizações, sem ingerência das autoridades
públicas. O mandamento contido no artigo 8.º da Constituição Federal brasileira, ao
estabelecer a unicidade sindical, obsta a incorporação do instrumento fundamental
em questão. A Convenção n.º 87, aliás, apresenta-se como a menos ratificada das
convenções fundamentais da OIT pelos Países-Membros. Importante destacar que a
161

Das 189 convenções aprovadas, 80 estão em vigor no país. Disponível em:
http://www.oit.org.br/convention Acesso em: 11 jan. 2014.
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 5.º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será
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qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
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liberdade sindical e a liberdade de associação são consideradas como direito
fundamental. Os ditames do instrumento em questão constituem um valor central
da OIT, pois os direitos de sindicalização e de negociação coletiva permitem a
promoção da democracia, uma boa governança do mercado de trabalho e condições
decentes de trabalho.
 Ratificada em 18-11-1952 pelo Brasil, a Convenção n.º 98 de 1949 sobre o direito
de sindicalização e de negociação coletiva, estabelece a proteção contra todo ato de
discriminação que reduza a liberdade sindical, a proteção das organizações de
trabalhadores e de empregadores contra atos de ingerência de umas nas outras, e
medidas de promoção da negociação coletiva. No mandamento contido nos artigos
7.º, inciso XXVI163, e 8.º, caput164 da Constituição brasileira, o texto da referida
convenção encontra expressão, assim como na legislação infraconstitucional
(Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, artigos 611165 a 625).
 A Convenção n.º 100 de 1951, ratificada em 25-04-1957 pelo Brasil, preconiza a
igualdade de remuneração de trabalhadores homens e mulheres por trabalho de
igual valor. A Constituição Federal, em seu artigo 7.º, incisos XX166 e XXX167,
consagra os direitos fundamentais em apreço, que também estão amparados pela
legislação infraconstitucional.
 Ratificada em 18-06-1965 pelo Brasil, a Convenção n.º 105 de 1957, relativa à
abolição do trabalho forçado, proíbe o uso de toda forma de trabalho obrigatório.
Os mandamentos contidos nos artigos 5.º, inciso XLVII, alínea ―c‖168, da
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social (...) XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho;
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seguinte:
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caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais
do trabalho.
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei;
167
BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
168
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLVII - não haverá
penas: (...) c) de trabalhos forçados;
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Constituição Federal, além do artigo 149169 do Código Penal brasileiro abordam o
tema, reiterando valores contemplados na Convenção.
 Ratificada em 26-11-1965 pelo Brasil, a Convenção n.º 111 de 1958, sobre a
discriminação em matéria de emprego e profissão, indica a formulação de uma
política efetiva que elimine toda distinção ilegal no âmbito laboral por motivos de
raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social,
além de promover a igualdade de oportunidades e de tratamento. Referida
convenção encontra firme sustentação no artigo 7.º, incisos XXX 170, XXXI171 e
XXXII172, da Constituição brasileira.
 Ratificada em 28-06-2001 pelo Brasil, a Convenção n.º 138 de 1973 sobre a idade
mínima de admissão a emprego, estabelece a abolição do trabalho infantil, ao
estipular que a idade mínima de admissão ao emprego não deverá ser inferior à
idade de conclusão do ensino obrigatório. O artigo 7.º, inciso XXXIII173, da
Constituição Federal prevê a proibição do trabalho de menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
 A Convenção n.º 182 de 1999, ratificada em 02-02-2000 pelo Brasil, estabelece a
adoção de medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação
das piores formas de trabalho infantil. Seus mandamentos são percebidos em
preceitos contidos na Constituição Federal (artigo 7.º XXXIII174), CLT (artigos
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BRASIL. Código Penal. Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 1.º Nas mesmas
penas incorre quem: I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de
retê-lo no local de trabalho; II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. § 2.º A pena é
aumentada de metade, se o crime é cometido: I – contra criança ou adolescente; II – por motivo de
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
170
BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
171
BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário
e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
172
BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais respectivos;
173
BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;
174
BRASIL. Constituição Federal. Art. 7.º XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;
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403175 a 441) e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º
8.069/90, artigos 60 a 69).
Importante ressaltar que, fora do âmbito das Convenções Fundamentais, não
foram ratificadas pelo Brasil importantes normas propostas pela OIT, como a Convenção
n.º 90, que versa sobre o trabalho noturno dos menores na indústria; a Convenção n.º 128,
que trata das prestações de invalidez, velhice e sobreviventes; a Convenção n.º 143, sobre
imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a promoção da igualdade de
oportunidades e de tratamento dos trabalhadores migrantes; a Convenção n.º 157, que
versa sobre a preservação de direitos em matéria de seguridade social; a Convenção
n.º 173, sobre a proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador. A
polêmica Convenção n.º 158, que trata sobre o término da relação de trabalho por iniciativa
do empregador, foi ratificada pelo Brasil e, logo após, denunciada, sendo objeto de
questionamento perante o Supremo Tribunal Federal.
Quando nos voltamos ao estudo da União Europeia, um dado expressivo176
merece ser destacado amplamente, a saber, o fato de que todos os países177 que a integram
terem ratificado as oito convenções internacionais do trabalho tidas como fundamentais,
em perfeita consonância com a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho da OIT.
O panorama europeu demonstra, claramente, o mais amplo empenho em
robustecer a proteção dos direitos fundamentais, à luz do desenvolvimento social. A Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, logo em seu primeiro artigo, ressalta a
proteção à dignidade humana como seu núcleo essencial: ―Art. 1º. Dignidade do ser
humano. A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida‖.
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BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, a seu
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à
escola.
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COMISSÃO EUROPEIA. Compra social: guia para ter em conta os aspectos sociais nos concursos
públicos. Luxemburgo: Serviços das Publicações da União Europeia, 2011, p. 8.
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A União Europeia é composta por 28 Estados soberanos: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia,
República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia e Reino Unido.
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A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, cuja elevada relevância é
expressamente assumida pelo Tratado de Lisboa,178 reafirma a importância dos direitos
fundamentais no trabalho, consagrando, em seu texto, o objeto das convenções ditas
principais da OIT, como o respeito à liberdade sindical179, o reconhecimento efetivo do
direito de negociação coletiva180, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório181, a efetiva proscrição do trabalho infantil182 e a eliminação da
discriminação.183
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UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Lisboa. ―Artigo 6º 1. A União reconhece os direitos, as liberdades e os
princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de Dezembro de 2000,
com as adaptações que lhe foram introduzidas em 12 de Dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o
mesmo valor jurídico que os Tratados. De forma alguma o disposto na Carta pode alargar as competências da
União, tal como definidas nos Tratados. Os direitos, as liberdades e os princípios consagrados na Carta
devem ser interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do Título VII da Carta que regem a
sua interpretação e aplicação e tendo na devida conta as anotações a que a Carta faz referência, que indicam
as fontes dessas disposições. 2. A União adere à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais. Essa adesão não altera as competências da União, tal como
definidas nos Tratados. 3. Do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos
fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros.‖
Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:PT:HTML. Acesso em: 14
ago. 2013.
179
UNIÃO EUROPEIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. ―Artigo 12.o Liberdade de
reunião e de associação - 1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de
associação a todos os níveis, nomeadamente nos domínios político, sindical e cívico, o que implica o direito
de, com outrem, fundarem sindicatos e de neles se filiarem para a defesa dos seus interesses. 2. Os partidos
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Não há dúvida, portanto, de que a iniciativa da OIT no sentido de obter o
reconhecimento dos direitos fundamentais no trabalho merece ser considerada, em larga
medida, exitosa. Contudo, a ratificação das Convenções destacadas pela OIT não
representa a garantia, ambicionada pelos trabalhadores de todo o mundo, de concretização
dos direitos fundamentais declarados.

2.5 A complementação necessária da atuação da OIT

A eclosão de significativas transformações no âmbito econômico, político e, mais
sensivelmente, social, decorrentes do acelerado processo de competição presenciado no
mundo capitalista nas últimas décadas do século XX, determinou, de maneira acentuada, a
revisão dos custos inerentes ao processo produtivo. Os direitos trabalhistas, com isso,
passaram a ser considerados como impactantes condições de concorrência, deflagrando,
entre outros movimentos, o rompimento de barreiras territoriais, com a ascensão
progressiva das cadeias produtivas transnacionais, voltadas à condenável busca por nações
com padrões trabalhistas menos rígidos.
Consequentemente, a OIT, em sua atividade de produção normativa dos tratados
internacionais referentes ao trabalho, passa a ser atingida por crise significativa de
centralidade e efetividade. Segundo afirma Ericson Crivelli184:

Os Estados-nação, que, ao fim e ao cabo, devem ser os executores das
normas internacionais do trabalho, se vêem, no presente processo de
globalização, com sua autonomia política e jurídica reduzida, ao mesmo
tempo em que parte dos fatos sociais, objeto da ação regulatória dessas
normas internacionais, se desterritorializam, tornando as possibilidades
de eficácia da ação normativa dos Estados-nação ainda mais tíbias para
fazer frente à nova realidade econômica. A tibiez dos Estados-nação para
normatizar ou coibir práticas trabalhistas inaceitáveis para os padrões
internacionais – que retroalimenta a alegação de concorrência desleal -,
por sua vez, não foi consequência e tampouco compensada por uma
transferência das soberanias nacionais para a OIT, como ocorre, por
exemplo, na experiência de integração européia e na implantação das
incluindo em matéria deemprego, trabalho e remuneração. O princípio da igualdade não obsta a que se
mantenham ou adoptem medidas que prevejam regalias específicas a favor do sexo sub-representado‖.
Disponível em:
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf. Acesso em: 31 mai. 2013.
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regras de comércio do GATT-1994. Em consequência, a Organização
teria que pensar mecanismos normativos que exijam a coordenação da
ação normativa, simultânea, de um conjunto de Estados por onde se
estendem as cadeias produtivas desterritorializadas.

Para alcançarem patamares representativos de concretização, as normas
internacionais de proteção ao trabalho passam a exigir uma necessária complementação no
que respeita à atuação da OIT. Esta questão está relacionada, notadamente, com as
incertezas relativas à verdadeira densidade normativa dos direitos fundamentais no
trabalho, um dos fatores de comprometimento de sua efetividade nas diferentes nações do
mundo.
Indispensável repetir que a definição e o reconhecimento de um conjunto de
padrões mínimos de trabalho no âmbito global, correspondem à verdadeira e necessária
valorização do trabalho humano enquanto referência fundamental da sociedade
contemporânea. Ao sistema jurídico, político, econômico e social incumbe sua plena
efetivação. A densidade normativa dos direitos fundamentais no trabalho, propostos pela
OIT, no entanto, é considerada restrita por parte da doutrina, sendo que o seguimento e a
aplicação dos direitos e princípios fundamentais no trabalho têm merecido considerações
críticas à luz da realidade presenciada.
Christhophe de Bezou185 considera que a Declaração de Direitos e Princípios
Fundamentais no Trabalho, também incorporada pelos postulados do trabalho decente
propostos pela OIT, não se constitui como uma obrigação jurídica, mas deontológica.
Nesse sentido, seria uma orientação de comportamento, não um dever a ser seguido. Tal
fato explicaria os seguidos relatórios da OIT que evidenciam o descumprimento de seus
mandamentos pela maioria dos países, além do próprio déficit global de trabalho decente.
As dimensões do trabalho decente, assim como a Declaração dos Direitos e
Princípios Fundamentais no Trabalho, são instrumentos que, por sua natureza, revelam-se
universais, beneficiando todos os indivíduos. Seus princípios-normas aplicam-se a todas as
nações signatárias, independentemente, inclusive, da ratificação formal de cada uma das
Convenções, expressando um compromisso solene assumido por cada Estado-Membro
perante o mundo. Deveriam, portanto, ser implementados e concretizados. Mas, na
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verificação fática, a demandada efetivação não tem sido sentida.
A denunciada crise de efetividade social corresponde, fora de dúvida, à
questionada densidade de seus mandamentos. Em tal direção, as orientações emanadas da
OIT representariam exemplo típico de soft law, destinadas a solenizar a integralidade
substantiva dos compromissos das partes envolvidas. Por serem destituídas de certeza
jurídica, podem, no mais das vezes, não atingir suas finalidades.
Conforme já se destacou, o panorama laboral produzido pelo fenômeno da
globalização evidenciou, como em nenhum outro momento, a necessidade do
estabelecimento de padrões universais de proteção do trabalho. O acelerado processo de
competição presenciado no capitalismo determinou a conformação de um cenário em que a
redução de instrumentos limitadores do neoliberalismo econômico, implicam o próprio
cerceamento da soberania e da autonomia normativa dos países.
É preciso compreender que os documentos e declarações aprovados pela maioria
dos Estados-Membros deveriam ser, de fato, instrumentos jurídicos hábeis a regulamentar
condições de trabalho. Despojados de certeza jurídica, conforme se asseverou, os direitos
fundamentais no trabalho não atingem plenamente suas finalidades. Consoante se percebe,
novos institutos jurídicos, habilitados a exercer influência decisiva sobre os
comportamentos das corporações, viabilizando a eficácia jurídica suscitada, necessitam ser
ativados.

2.5.1 Mecanismos previstos para a aplicação da Declaração de Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho da OIT e dos postulados do trabalho decente

No que respeita à apreciação dos mecanismos formais instituídos para a
promoção, supervisão e seguimento da adoção das dimensões do trabalho decente, assim
como da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho, é possível notar
claras insuficiências quanto à exigência compulsória de sua efetivação. Relevante conhecêlos, ainda que com índole efêmera. Segundo informa Alessandra Almeida Brayn186, ―a
tarefa de buscar um método prático de promoção e transformação do trabalho decente em
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uma política culminou com a adoção do Programa Piloto de Trabalho Decente (PPTD),
instituído em outubro de 2000‖. Segundo afirma a autora mencionada187:

Os PPTDs desenvolvidos pela organização têm cinco principais
objetivos, quais sejam: (i) dar suporte às iniciativas locais, na tentativa de
reduzir o déficit de trabalho decente, (ii) fortalecer a capacidade das
políticas nacionais para integrar o trabalho decente dentro das agendas de
trabalho, (iii) demonstrar a utilidade de um enfoque integrado, ou seja,
capaz de cobrir os quatro objetivos do trabalho decente ao mesmo tempo,
em cenários sócio-econômicos distintos (iv) desenvolver métodos para
efetivação dos programas nacionais e desenvolvimento de políticas e, por
fim (v) partilhar as lições aprendidas com os demais países.

No que respeita à Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho,
incorporado pelos postulados do trabalho decente propostos pela OIT, afirma Crivelli188:

Uma leitura atenta do anexo da Declaração, que cuida do seu seguimento,
deixa claro que são dois os objetivos centrais: a promoção dos direitos e
princípios fundamentais e o desenvolvimento da cooperação técnica para
auxiliar a sua efetivação. Atendendo a esses objetivos, o seguimento da
Declaração tem, portanto, três elementos principais: seguimento anual
relativo às convenções não ratificadas; um relatório global; identificação
das prioridades de cooperação técnica de planos de ação.

De acordo com o modelo exposto, a exigência compulsória da aplicação dos
direitos fundamentais no trabalho e das dimensões do trabalho decente depende da
cooperação e do comprometimento de cada Estado-Membro. Não há, pois, vinculação
direta, imediata, revelando as insuficiências quanto à certeza jurídica de sua concretização.
Tal fato elucidaria os repetidos relatórios da própria OIT que demonstram o
descumprimento de seus mandamentos pela maioria dos países, justificando o notório
déficit global de trabalho decente.
De um modo mais particular, importante destacar que, quanto às convenções
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internacionais que forem objeto de ratificação, a OIT189 propõe específico sistema de
controle e supervisão de normas. Por ele, cada país aderente é obrigado a apresentar, a cada
ano, um relatório acerca das medidas efetivamente adotadas para aplicar as convenções
ratificadas. Esses relatórios, ainda, serão objeto de apreciação e comentários pelas
organizações de empregadores e trabalhadores. O Comitê de Peritos, ou Especialistas, na
Aplicação de Convenções e Recomendações, composto por vinte integrantes, examina os
relatórios enviados, encaminhando suas considerações à Conferência Internacional do
Trabalho, a qual acompanhará a aplicação das normas. Nesse ínterim, as organizações de
empregadores e trabalhadores poderão formalizar reclamações, denunciando o Estadomembro pelo descumprimento de uma Convenção. O Conselho de Administração
apreciará as denúncias, podendo, para tanto, nomear uma comissão tripartite para realizar
investigações in concreto. Além disso, qualquer Estado-membro poderá apresentar
denúncias contra outro Estado-membro ao Secretariado da OIT acerca do descumprimento
de uma Convenção. De igual modo, tais queixas serão analisadas pelo Conselho de
Administração, que pode criar uma comissão investigativa para o caso. Em última
instância, é possível conduzir a questão do descumprimento das normas internacionais à
apreciação do Tribunal Internacional de Justiça.
Sobredito sistema, no entanto, não tem demonstrado plena efetividade. Ao tratar
da concretização da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho,
afirma Maria Cristina Mattioli190:

Tradicionalmente, a OIT tem tido papel fundamental na elaboração destas
convenções, porém, sua atuação tem sido menos efetiva na sua execução.
Na prática, a adoção da Declaração não assegura, automaticamente, que
todos os estados-membros vão respeitar suas disposições. A OIT, na
verdade, carece de mecanismo efetivo para exigir o cumprimento, pelos
seus membros, das suas convenções ou da Declaração. Neste sentido,
embora o conceito de direitos ou padrões fundamentais no trabalho tenha
obtido um consenso, ainda existe um considerável debate em relação à
aplicação e execução destes direitos e quais os mecanismos mais
apropriados para tanto. A OIT, como visto, através da Declaração de
1998 estabeleceu um mecanismo de promoção ou seguimento e,
basicamente, sua atividade está ligada à orientação, assistência técnica e
programas para implementação da Declaração. O cumprimento é, no
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fundo, voluntário, inexistindo sanções em caso de violações. Logo, há
necessidade de se discutir qual o melhor caminho e qual o órgão
apropriado para que tais direitos fundamentais, quando implementados
através de políticas nacionais, sejam, efetivamente, cumpridos.

A compulsoriedade da aplicação dos direitos fundamentais no trabalho, portanto,
demanda esforços múltiplos e renovados instrumentos, sendo certo que o atual sistema de
aplicação propugnado no plano jurídico internacional evidencia claras debilidades,
prejudicando a proteção efetiva à dignidade humana dos trabalhadores nos diversos países.

2.6 A implementação dos direitos fundamentais no trabalho e o ideal da concretização
dos direitos sociais

Os direitos fundamentais no trabalho, como já foi preconizado, correspondem ao
núcleo essencial dos direitos sociais, fato que aumenta expressivamente a relevância de sua
tutela. São direitos contidos no mínimo existencial englobado no conteúdo jurídico do
princípio da dignidade humana. Decorrem da articulação da comunidade internacional que
postula a consagração de direitos sociais e sua materialização.
A força jurídica obrigatória dos direitos sociais é assumida internacionalmente,
como assevera Flávia Piovesan191:

A efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais não é apenas
uma obrigação moral dos Estados, mas uma obrigação jurídica, que tem
por fundamento os tratados internacionais de proteção dos Direitos
Humanos, em especial o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais.

Os ditames de proteção do trabalho que correspondem, efetivamente, a modelos
ideais de conduta social, são conquistas alcançadas por força da reação humanista às
condições injustas, indignas e degradantes de muitos trabalhadores em todo o mundo. Por
serem reconhecidos como legítimos paradigmas para os comportamentos que regem as
relações laborais, devem ser cumpridos por todas as nações do mundo. Os direitos sociais
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necessitam ser explicitados e reconhecidos como direitos humanos em seu mais autêntico
sentido. As mudanças no campo do trabalho, de ordem regional, global ou internacional,
fazem parte de um quadro evolutivo. No entanto, a doutrina dos direitos humanos,
indeclinável e essencial na concretização dos ditames da justiça social, preconiza a
vedação ao retrocesso social. A afirmação da dignidade humana exige, como se percebe, a
proteção plena dos direitos fundamentais no trabalho.
Dalmo de Abreu Dallari192 afirma que ―o direito positivo, nacional e
internacional, vai caminhando no sentido da construção de um sistema universal‖. Segundo
Flávia Piovesan193, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
corroborando a ideia de um regramento global na esfera trabalhista, prevê, em detalhes,
nos seus artigos 6º, 7º e 8º, o direito a condições de trabalho justas e favoráveis, o que
compreende: ―a) remuneração que permita uma vida digna; b) condições de trabalho justas
e higiênicas; c) igual oportunidade no trabalho; e d) descanso, lazer e férias, bem como
direitos sindicais.‖ Mostra-se imprescindível ressaltar que todas as convenções abrangidas
pela Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho são consideradas
como tratado internacional de direitos humanos, evidenciando, com maior intensidade
ainda, sua compulsoriedade e a necessidade de completa realização.
O desafio da implementação dos direitos fundamentais no trabalho conjumina-se,
de modo indissociável, com o ideal da concretização dos direitos sociais. A sociedade
contemporânea, como em nenhum outro momento, reclama a concretização dos direitos
fundamentais e o desenvolvimento social sustentável. Em consequência, suscita a difusão
de instrumentos e institutos capazes de materializar os ideais manifestados, provocando
impactos no contexto normativo, no âmbito dos comportamentos dos governantes, das
corporações. Despojados de certeza jurídica, conforme se asseverou, os direitos
fundamentais no trabalho não atingem plenamente suas finalidades. Consoante se percebe,
novos institutos jurídicos, habilitados a exercer influência decisiva sobre os
comportamentos sociais, viabilizando a eficácia jurídica propugnada, necessitam ser
ativados.
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CAPÍTULO III

3 CLÁUSULA TRABALHISTA NOS CONTRATOS PÚBLICOS

O imanente desafio da efetivação dos direitos humanos dos trabalhadores
necessita ser enfrentado de modo pungente, pois apenas se materializados poderão atingir
os elevados objetivos que propugnam, de inquestionável alcance social. Faz-se premente,
assim, retirar a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e os
postulados do trabalho decente e seguro do plano etéreo, assegurando sua real
concretização. Em mencionado escopo, instrumentos jurídicos devem ser assinalados e
fortalecidos de forma a compelir o respeito ao conjunto de normas fundamentais no
trabalho.
Nesse sentido, a proposta da adoção do instituto jurídico da cláusula trabalhista
nos contratos públicos representa a consolidação da dimensão social da contratação por
autoridades públicas como instrumento autêntico de efetivação dos direitos fundamentais
no trabalho. Possibilita, em referido encaminhamento, a intensificação da difusão dos
valiosos mandamentos amalgamados, contribuindo para o fortalecimento dos padrões
globais de proteção ao trabalhador e para a redução das desigualdades.
Embora esteja originalmente embasada, como se verá detidamente, em norma
adotada em 1949, qual seja, a Convenção nº 94 da OIT, a temática da cláusula trabalhista
nos contratos públicos demonstra-se inegavelmente atual194, considerando-se o expressivo
reconhecimento internacional da repercussão dos efeitos que colige para a sedimentação
dos direitos fundamentais no trabalho, especialmente diante dos desafios e das
transformações que se apresentam no novo cenário global.
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A compreensão da importância da sistematização do conteúdo jurídico da cláusula
trabalhista nos contratos públicos revela-se imprescindível, eis que se trata de instrumento
capaz de promover meio realista de intervenção afirmativa destinada à concretização e
efetivação dos direitos fundamentais dos trabalhadores. A consolidação de instrumentos
jurídicos destinados a corrigir a reduzida efetividade dos direitos sociais, considerados, por
vezes, meramente ―de papel‖, mostra-se imperiosa, inclusive como expressão de necessária
política pública.
O respeito aos direitos humanos no trabalho deve ser impulsionado e prestigiado,
notadamente pela atuação do Poder Público como agente fundamental de transformação,
de desenvolvimento e de promoção da justiça nas relações trabalhistas. A interseção
necessária entre a contratação pública e a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho
coaduna-se, inteiramente, com a afirmação da proteção jurídica de direitos sociais
mandatórios e do desenvolvimento sustentável.
A plena pertinência da adoção de dispositivo trabalhista específico no núcleo
essencial dos instrumentos de contratação pública representa a legítima conformação e
configuração da dimensão social dos contratos no setor público enquanto estrutura
necessária para orientar e propiciar a reconciliação verdadeira entre desenvolvimento
econômico e justiça social.

3.1 Evolução da cláusula trabalhista nos contratos públicos

No âmbito internacional, a proposta da adoção de uma cláusula especificamente
introduzida nos contratos formalizados pelas autoridades públicas dos diferentes países, a
qual exigisse a observância de condições laborais para a proteção dos trabalhadores
envolvidos, foi solenizada durante a 32ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho
da OIT, que se reuniu em Genebra, na Suíça, e perdurou até o dia 2 de julho de 1949.
Trata-se da Convenção nº 94 da OIT sobre as cláusulas de trabalho nos contratos
firmados por uma autoridade pública, ou convenção sobre as cláusulas de trabalho em
contratos com órgãos públicos, como prefere nominar Arnaldo Lopes Süssekind195. A
Convenção nº 94 da OIT foi aprovada em 1949 e entrou em vigor no plano internacional
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em 20 de setembro de 1952196. Em análogo sentido, a adoção, na mencionada sessão, da
Recomendação nº 84 da OIT, a qual suplementa as diretrizes definidas pela norma
internacional principal citada.
Historicamente, o advento da Convenção nº 94 e da Recomendação nº 84 da OIT
se deu no período de reconstrução posterior à Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
imediatamente após o advento da criação da ONU (1945), do FMI (1944) e do Banco
Mundial (1944). A necessidade de empreender e de mobilizar significativos recursos para a
reconstrução de obras de infraestrutura pública em numerosos países atingidos pelo
conflito e a urgente demanda pela promoção do desenvolvimento da atividade nas
economias devastadas determinaram um aumento significativo das contratações públicas
em todo o mundo.197
Após o período enunciado, o reconhecimento da importância dos aspectos sociais
que devem nortear as contratações pelos Estados, considerados os vultosos recursos
públicos que mobilizam, consolidou-se, como evidencia a progressiva ratificação da
Convenção nº 94 da OIT por diferentes países.198
Na atualidade, os impactos produzidos pela globalização nas condições dos
trabalhadores nos diversos países reacenderam as discussões, no âmbito da OIT, em torno
da importância da implementação da cláusula trabalhista nos contratos públicos.
Fora de dúvida, o cenário contemporâneo, a partir de renovadas premissas e
determinantes consequências, como a notória crise de efetividade dos direitos
fundamentais no trabalho verificada nas mais diferentes nações, além do surgimento dos
novos paradigmas, entre os quais a contratação pública socialmente responsável, evidencia
o interesse crescente e, sobretudo, a incontrastável necessidade da ampla disseminação do
instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos. E com contornos ainda
mais marcantes e profundos do que aqueles propostos em 1949.

3.1.1 Antecedentes
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Segundo informa a OIT199, a convenção sobre as cláusulas de trabalho nos
contratos firmados por uma autoridade pública, teve, como antecedente, a legislação
introduzida na Grã-Bretanha no início do século XX, a qual disciplinava a utilização de
cláusula de isonomia salarial, ou cláusula de salários equitativos, nos contratos celebrados
pelo setor público. Eram as denominadas ―Fair Wages Resolutions‖, de 1909. Do mesmo
modo, foi influenciada pela legislação análoga, posteriormente promulgada nos Estados
Unidos, decorrente do nominado ―Walsh-Healey Public Contracts Act‖, de 1936. Previase, dessa forma, por meio normativo, o uso de cláusula específica lançada nos contratos
firmados por uma autoridade governamental para assegurar a observância de níveis
salariais aplicáveis aos trabalhadores envolvidos na consecução do objeto da contração
pública que não fossem inferiores aos praticados em trabalhos de semelhante natureza, na
mesma região.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano adotou, nos
denominados ―war contracts‖, cláusulas200 que determinavam a observância de condições
laborais justas na elaboração de materiais e produtos importados pelo país em aquisições
públicas. Ao exigir a observância de padrões trabalhistas por parte de outras nações
envolvidas no fornecimento de materiais estratégicos, efetivou-se o alcance internacional
da mencionada medida, contribuindo para a formação das bases necessárias à adoção da
cláusula trabalhista nos contratos firmados por uma autoridade pública em âmbito global.
Anteriormente ao período referido, no momento imediatamente posterior à
Primeira Guerra Mundial, Grã-Bretanha e Estados Unidos já haviam empregado
programas201 focados na utilização social do poder de compra estatal e da contratação
pública, ao promoverem a aquisição governamental de bens produzidos a partir do trabalho
de mutilados e incapacitados no conflito, estimulando a geração de oportunidades para os
grupos de trabalhadores mencionados.
Na esfera da própria OIT, antes do aparecimento da Convenção nº 94 e da
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Recomendação nº 84, pronunciamentos e resoluções internacionais foram solenizados no
intuito de evidenciar o papel fundamental dos contratos firmados por autoridades públicas
para influenciar a melhoria das condições laborais. Em 1939, em Havana, durante a
conferência que reuniu os Estado Americanos da organização, foi expressamente
entabulado que, em todos os acordos de crédito e financiamento envolvendo os países
reunidos, ajustes disciplinando o estímulo e a materialização de condições laborais justas
deveriam ser estabelecidos. Em 1944, durante a 26ª sessão da Conferência Internacional do
Trabalho, recomendações formais foram adotadas, expressando a necessidade de promoção
de condições de trabalho justas por parte das autoridades públicas que se ativassem na
concessão de financiamentos para a reconstrução dos diferentes países afetados durante a
Segunda Guerra Mundial, ressaltando a posição da OIT como organismo legítimo para
estabelecer os padrões laborais adequados. Em 1947, o Conselho de Administração da
OIT, ao redigir a agenda que viria a reger a 31ª sessão da Conferência Internacional do
Trabalho, estabeleceu, como objeto essencial para discussão, a temática da cláusula
assecuratória de salários equitativos nos contratos públicos. Em 1948, durante a realização
da sessão prevista, ocorrida em São Francisco, nos Estados Unidos, a importância da
questão foi reconhecida e, no contexto das discussões lançadas, foi definida a existência de
real oportunidade para estabelecer normas internacionais de orientação nacional de
aplicação da cláusula trabalhista nos contratos públicos, o que viria a se materializar ao
ensejo da 32ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, realizada em
Genebra, na Suíça, em 1949.
Em análogo sentido, normas internacionais adotadas pela OIT já expressavam a
relevante função desempenhada pela contratação pública enquanto instrumento apropriado
para ensejar a melhoria das condições laborais. Como exemplos, apresentam-se a
Convenção nº 51, de 1936, que trata da redução da jornada de trabalho nas obras públicas,
e a Recomendação nº 51, de 1937, a qual versa sobre as condições contratuais mínimas
aplicáveis aos trabalhadores diretamente empregados em obras públicas, que não deveriam
ser menos favoráveis do que aquelas reconhecidas por organizações de trabalhadores e
empregadores como aplicáveis ao mesmo tipo de trabalho na localidade em que realizado.
Nas normas e antecedentes referidos, foram lançados os primeiros apontamentos
para a concepção formal da Convenção nº 94 da OIT, a qual consagrou a relevância
internacional da temática da cláusula trabalhista nos contratos públicos.
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3.1.2 Fundamentos

O trabalho, em consonância com a premissa já exposta, é o meio fundamental
dado à pessoa para efetivar e sublimar sua existência com dignidade. Sua proteção, em
decorrência, assume diferenciado relevo e notória importância. A imperiosa necessidade da
proteção do trabalhador e a legítima demanda social pela concretização dos direitos
fundamentais no trabalho constituem o embasamento maior para o desenvolvimento de
instrumentos capazes de ensejar a materialização de tão relevantes valores. Nesse sentido,
a contribuição determinante do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, o
qual deve ser promovido, exigido e fortalecido para estabelecer a relação direta e intrínseca
entre a valorização do trabalho e o princípio da dignidade humana, na perspectiva do
indissociável binômio dignidade-trabalho.
A fundamentação da cláusula trabalhista nos contratos públicos coliga-se ao
modelo social formulado e proposto para alcançar a sustentabilidade das condições de vida
por meio da valorização do trabalho alcançada progressivamente com a implementação de
práticas institucionais e políticas públicas ativas. Os direitos de proteção ao trabalho
constituem um sistema ético e legal, baseado no ideal da justiça social perseguido pelas
nações. A cláusula trabalhista nos contratos públicos representa um efetivo instrumento a
ser utilizado pelas autoridades governamentais para apoiar e sustentar um modelo social
autêntico.
A contratação pública orientada para a afirmação dos direitos fundamentais no
trabalho representa a solidificação de mencionado escopo. Na atualidade, a embasamento
maior a dar sustentação à adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos situa-se na
premente necessidade de efetivação das normas laborais básica da OIT, as quais proíbem o
trabalho forçado (Convenções nº 29 e nº 105) e o trabalho infantil (Convenções nº 138 e nº
182), além de estabelecerem o direito à liberdade de associação e de negociação coletiva
(Convenções nº 87 e nº 98), assim como a não-discriminação no que respeita ao emprego e
ocupação (Convenções nº 100 e nº 111), além das dimensões específicas de proteção do
trabalho decente e do trabalho seguro, em consonância com os postulados da OIT.

3.1.3 Objetivos
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O instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, como formulado e
proposto, destina-se a cumprir distintos desígnios, a alcançar diferentes propósitos.
Temos, inicialmente, que o objetivo essencial da Convenção nº 94 e da
Recomendação nº 84 é o de estatuir que os contratos firmados por uma autoridade pública,
nos países que ratificaram a norma internacional, adotem cláusulas garantindo, aos
trabalhadores envolvidos na contratação, remuneração, jornada de trabalho e outras
condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as instituídas para
atividades profissionais de equivalente natureza, no mesmo segmento econômico, em
idêntica região geográfica.
Segundo corrobora a OIT202, os objetivos da Convenção nº 94 da OIT, de 1949,
assim como da recomendação a ela concernente, as quais versam, em seu âmbito, sobre as
cláusulas de trabalho nos contratos firmados por uma autoridade pública seriam,
essencialmente, os seguintes: Primeiro, o de vetar que os custos trabalhistas sejam
utilizados como um elemento de diferenciação competitiva entre os licitantes em
contratações públicas, na medida em que a norma exige o respeito irrestrito aos padrões
mínimos de proteção juslaboral estabelecidos localmente. Ademais, a norma pretende
garantir que os contratos públicos não exerçam uma pressão descendente sobre os salários
e condições de trabalho, na medida em que a inserção de cláusula específica nos contratos
públicos assegura aos trabalhadores empregados na execução do objeto do contrato o
direito a salário e condições laborais que não poderão ser menos favoráveis do que as
estabelecidas - por acordo coletivo, sentença arbitral ou leis e regulamentos nacionais para o mesmo tipo de trabalho na localidade onde o mesmo está sendo realizado.
Em realidade, mais de sessenta anos após a adoção das normas internacionais
referenciadas, é possível afirmar que os objetivos a serem perseguidos pelo instituto da
cláusula trabalhista nos contratos públicos devem se mostrar muito mais audaciosos,
arrojados, transcendendo aqueles originariamente concebidos, em consonância com as
novas exigências impostas pelos movimentos de mudança, com as aspirações sociais mais
elevadas que se consolidaram ao longo das décadas. Observando atentamente as
manifestações da vida social e econômica, razões de ser de toda a evolução jurídica, novos
propósitos se impõem, em sintonia plena com os anseios da sociedade.
Fora de dúvida, na atualidade, o objetivo precípuo da adoção da cláusula
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trabalhista nas contratações públicas é o de servir como instrumento capaz de promover
meio realista de intervenção afirmativa destinada à concretização e efetivação dos direitos
fundamentais dos trabalhadores, protegendo seu mais valioso bem jurídico: a dignidade.
É inafastável que os governos dos diversos países preconizem a afirmação dos
direitos fundamentais trabalhistas, influenciando a sociedade. A contratação pública, na
execução de seu objeto, precisa revelar-se como modelo de implementação de proteção ao
trabalho. Do mesmo modo, mostra-se imprescindível estimular mercados socialmente
conscientes, a boa governança corporativa. A função interventiva e promocional do Estado
deve, verdadeiramente, induzir e modelar o comportamento do setor privado, valorizando
as organizações que respeitam os direitos fundamentais no trabalho, inviabilizando aquelas
que se utilizam de trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil, enfim, que
desrespeitam a dignidade do trabalhador.
A adoção do instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos deve
representar a consolidação da dimensão social da contratação por autoridades públicas
como instrumento autêntico de efetivação dos direitos fundamentais no trabalho no sistema
capitalista. Deve expressar a repulsa do direito às contratações públicas ou ao uso de
recursos públicos que financiem violações aos padrões internacionais de proteção do
trabalhador, evidenciando a supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais
como preceptivos essenciais da atividade administrativa no Estado Democrático de Direito.
A afirmação dos direitos fundamentais no trabalho como condição essencial da
contratação pública exprime, ademais, a reprovação ético-jurídica do nominado ―custo do
trabalho‖ como fator de diferenciação competitiva em licitações e contratações públicas.
Manifesta, sobremais, a repulsa da sociedade ao uso de recursos públicos para o
financiamento de transgressões a direitos fundamentais.
Sobretudo, a incorporação da cláusula trabalhista nos contratos públicos deve ser
assumida e avocada como política pública orientada à afirmação dos direitos fundamentais
no trabalho, colimando a implementação de uma sociedade justa. A cláusula laboral obriga
um olhar constante, permanente, dos administradores públicos para os trabalhadores e para
a sua fundamental proteção.
A adoção do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos pelos
diferentes países deve representar a expressão do autêntico compromisso internacional com
a afirmação dos direitos sociais trabalhistas na busca por uma nova dimensão ética global,

114

focada na afirmação dos direitos fundamentais e na humanização das relações de trabalho.

3.2 Fontes formais de direito internacional

Como anteriormente aventado, as principais fontes formais de direito
internacional a embasar o instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos são a
Convenção nº 94 e a Recomendação nº 84 da OIT, de 1949. Por influência determinante
das normas internacionais referidas, seguiram-se numerosas legislações nacionais203
específicas a normatizar o instituto, as quais não serão objeto de análise na parte presente
do estudo.
Importante mencionar que outras normas internacionais propostas no âmbito da
OIT estabelecem conexões com o conteúdo jurídico da Convenção nº 94, como são
exemplos a Convenção nº 100 da OIT, de 1951, sobre a igualdade de remuneração, a
Convenção nº 111, de 1958, sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação e a
correlata Recomendação nº 111 da OIT, de 1958, as quais fazem expressa menção aos
contratos administrativos e ao uso de recursos públicos em seus mandamentos e em seu
âmbito de aplicação.

3.2.1 Convenção nº 94 da OIT

A Convenção nº 94 da OIT, norma internacional a qual versa sobre as cláusulas de
trabalho nos contratos firmados por uma autoridade pública, foi aprovada em 1949, durante
a 32ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, e entrou em vigor pleno no
dia 20 de setembro de 1952.204
O conteúdo jurídico da Convenção nº 94 da OIT estatui que os contratos firmados
por uma autoridade pública, nos países que ratificaram a norma internacional, adotem
cláusulas expressas garantindo, aos trabalhadores envolvidos na contratação, remuneração,
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jornada de trabalho, proteção à saúde, segurança e outras condições de trabalho que não
sejam menos favoráveis do que as instituídas para atividades profissionais de equivalente
natureza, no mesmo segmento econômico, em análoga região geográfica.
A Convenção exige que a proteção estabelecida em seu núcleo axiológico seja
solenizada por meio da inserção formal205 de cláusula trabalhista nos contratos públicos.
Entre outros efeitos, a providência enseja a configuração de condições laborais equânimes,
capazes de elidir a exploração dos custos do trabalho como fator da competição entre os
licitantes em adjudicações206 de contratos que envolvem autoridades públicas.
As linhas principais da Convenção nº 94 da OIT versam sobre três aspectos
essenciais, a saber, os tipos de contratos que devem incluir a cláusula trabalhista207, o
conteúdo básico da cláusula trabalhista208 e os meios para garantir o cumprimento das
disposições das cláusulas trabalhistas.209
No que respeita às modalidades contratuais em que a cláusula trabalhista deve ser
contemplada, a Convenção determina e exige a incorporação do dispositivo de proteção
que estabelece em todos os instrumentos celebrados por autoridades públicas que ensejem
a ativação e emprego de trabalhadores para a construção de obras públicas ou fornecimento
de bens e serviços, sempre que referidos contratos envolvam gastos de recursos públicos.
A Convenção se estende, ademais, aos cessionários dos contratos, aos subcontratados ou a
quem tenha sido transferida parte dos direitos ou obrigações previstos nas cláusulas do
instrumento originário.
A Convenção em exame prevê que exceções à inclusão obrigatória da cláusula
trabalhista podem ser estabelecidas nas normas internas dos países que a ratificaram, como
nos casos de instrumentos celebrados por autoridades locais, contratos com valores
diminutos ou nos quais os trabalhadores envolvidos ocupem cargos de direção ou de
caráter técnico ou científico, cujas condições de emprego não estejam regulamentadas pela
legislação nacional, por uma convenção coletiva ou por uma sentença arbitral, e que não
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efetuem normalmente um trabalho manual.
Quanto ao conteúdo básico da cláusula trabalhista, a Convenção nº 94 da OIT
assegura, aos trabalhadores envolvidos na contratação pública, remuneração, jornada de
trabalho, proteção à saúde, segurança e outras condições de trabalho que não sejam menos
favoráveis do que as instituídas para atividades profissionais da mesma natureza, no
mesmo setor econômico, na mesma região. As condições laborais assegurada poderão ser
reconhecidas por meio de convenção coletiva ou por outro processo que resulte de
legítimas negociações empregadores e de trabalhadores, por meio de sentença arbitral ou
por meio da própria legislação nacional.
Nos casos em que as condições de trabalho em questão não estiverem
regulamentadas segundo uma das modalidades indicadas na região em que o trabalho é
executado, serão consideradas as garantias estabelecidas pelos meios referidos na região
geográfica mais próxima, para atividades profissionais de equivalente natureza, no mesmo
segmento econômico.
No que se refere aos meios para garantir o cumprimento das disposições das
cláusulas trabalhistas, a Convenção nº 94 da OIT institui que as leis, regulamentos ou
outros instrumentos produzidos pelos países que ratificaram a norma, dando cumprimento
às suas disposições, deverão ser publicados, definindo as medidas necessárias e as
autoridades responsáveis por assegurar sua execução, assim como a determinação de um
sistema efetivo de inspeção. A Convenção ainda prevê que as condições de trabalho
aplicáveis deverão ser divulgadas nos respectivos locais de trabalho, informando
diretamente os trabalhadores sobre seus direitos.
Ademais, sanções efetivas210 são previstas para os contratantes que desrespeitarem
as disposições da cláusula trabalhista prevista nos contratos públicos, como a retenção de
pagamentos, aplicação de multas, declaração de inidoneidade do particular para contratar
com o Poder Público, visando, sempre, a proteção dos trabalhadores e a preservação de
condições laborais justas.
A Convenção estipula, ainda, a obrigação do envio de relatórios anuais pelos
Estados-Membros que a ratificaram, informando acerca das medidas lançadas para a
aplicação e execução das disposições contidas na norma internacional em consideração.
O propósito essencial da cláusula trabalhista nos contratos públicos, na forma
210
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proposta pela Convenção nº 94, relaciona-se a assegurar aos trabalhadores envolvidos na
execução de contratos públicos - remunerados, assim, indiretamente por meio de recursos
públicos - salários e condições de trabalho que não sejam menos satisfatórios do que os
aplicáveis aos que desempenham semelhante tipo de trabalho, estabelecidos por acordo
coletivo ou não, na mesma localidade. Deste modo, elide a indesejável utilização dos
denominados ―custos trabalhistas‖ como um elemento de diferenciação competitiva entre
os licitantes em contratações públicas, na medida em que a norma exige o respeito
irrestrito aos padrões de proteção praticados.
Preconiza, no referido diapasão, a inserção de uma cláusula padrão nos contratos
públicos obrigando os empreiteiros, contratados, adjudicatários e licitantes em geral a
alinhar as condições de emprego e de trabalho oferecidas aos seus empregados com
aquelas praticadas no mesmo segmento econômico, na localidade geográfica em questão.
Expressa, desta forma, a busca pela efetivação das normas sociais por meio das
contratações públicas. A norma, de modo visível e manifesto, destina-se à conformação de
um modelo de desenvolvimento que combine competitividade econômica e justiça social.
A consideração da efetivação plena dos aspectos sociais nas licitações deve representar a
tônica verdadeira da contratação por autoridades ou gestores públicos, para além da
perseguição estreita de aspectos técnicos e econômicos, como o menor preço tão-somente.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, consoante se nota, representa um
efetivo instrumento a ser utilizado pelas autoridades públicas para apoiar e sustentar um
modelo autêntico de sustentabilidade social. Está, assim, identificada com a concepção do
uso dos recursos públicos para a promoção de políticas públicas no âmbito econômico e
social, propondo a vinculação dos gastos públicos à realização de políticas de interesses
gerais.
Relevante asseverar, por fim, que, como convenção internacional, quando
ratificada e internalizada por um Estado-Membro, constitui obrigação jurídica plenamente
admitida e introduzida no ordenamento interno. Deve, demais, exercer influência
verdadeira na elaboração da legislação nacional, orientando seu escopo e conteúdo.

3.2.2 Recomendação nº 84 da OIT
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No intuito de complementar o conteúdo da Convenção nº 94 da OIT,
incorporando, deste modo, propostas suplementares discutidas durante a 32ª sessão da
Conferência Internacional do Trabalho da OIT, foi aprovada, em 29 de junho de 1949, a
Recomendação nº 84 da OIT, sobre as cláusulas de trabalho nos contratos firmados por
uma autoridade pública.
Trata-se de fonte formal de direito internacional a embasar o instituto da cláusula
trabalhista nos contratos públicos. A Recomendação especifica o conteúdo substantivo
possível das cláusulas trabalhistas211, as quais devem explicitar a remuneração praticada, a
jornada de trabalho aplicável, os preceitos alusivos às férias e às licenças por doença.
De acordo com a Recomendação nº 84 da OIT, as cláusulas trabalhistas nos
contratos públicos devem prescrever: o valor da remuneração praticada e os adicionais por
trabalho realizado em jornada extraordinária que serão pagos às diferentes categorias de
trabalhadores envolvidas; a jornada de trabalho ordinária, incluindo o número de horas em
jornada de trabalho diária, semanal ou em qualquer outro período, relativo à remuneração a
ser paga; a jornada laboral aplicável ao trabalho em turnos sucessivos, em processos
ininterruptos; a forma de definição da jornada de trabalho aplicável nos casos em que a
mesma for calculada por número médio de horas, especificando o período de tempo em
relação ao qual esta média será calculada e o número máximo de horas ordinárias
trabalhadas no período determinado, preceituando, ainda, as disposições aplicáveis às
férias e às licenças por doença.
Referidas especificações devem se dar diretamente, na própria cláusula em
questão, ou por referência inequívoca às disposições pertinentes contidas em leis ou
regulamentos, acordos coletivos, laudos arbitrais ou outros instrumentos reconhecidos.
A Recomendação nº 84 da OIT preconiza, além disso, nos casos em que os
empregadores do setor privado recebam subsídios ou estejam autorizados a explorar um
serviço público, que sejam aplicadas disposições substancialmente semelhantes às das
cláusulas de trabalho nos contratos públicos212, ampliando, de modo desejável, o alcance
de seus efeitos.
Como já referido, a Recomendação nº 84 da OIT suplementa o conjunto de regras
definidas pela Convenção nº 94 da OIT. Importante observar que, diante da natureza e das
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Parágrafo 2º da Recomendação nº 84 da OIT.
Parágrafo 1º da Recomendação nº 84 da OIT.
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características próprias do instrumento em tela, suas disposições e preceitos constituem
diretrizes gerais, de índole técnica, sem dúvida, mas que se mostram impassíveis ou
insuscetíveis à ratificação formal pelos países, sendo inseridas apenas de forma oblíqua ou
indireta nos ordenamentos internos.
A Recomendação nº 84 da OIT poderá, destarte, sempre influenciar a elaboração
de normas nacionais, servindo como abalizado parâmetro para a harmonização de regras
no âmbito internacional. Cada Estado-Membro aplicará as suas disposições de acordo com
a respectiva realidade, informando à OIT sobre as medidas tomadas para dar cumprimento
às diretrizes aprovadas. As cláusulas a serem incluídas nos contratos públicos observarão a
forma considerada mais adequada às condições nacionais, estabelecidas e introduzidas pela
autoridade competente, após consulta das organizações representativas de empregadores e
de trabalhadores interessadas.

3.3 Eficácia jurídica e eficácia social da Convenção nº 94 da OIT

A Convenção nº 94 da OIT, como principal fonte formal de direito internacional
sedimentadora do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, influenciou a
elaboração e a adoção de numerosas legislações nacionais específicas sobre o tema, como
será adiante apresentado. Entretanto, a própria OIT reconhece, expressamente213, que a
aplicação do instrumento normativo em questão pelos seus Estados-Membros não tem sido
consistente. Nota-se, portanto, o descompasso entre a eficácia jurídica e a eficácia social da
norma214.
Embora 62 países tenham ratificado a Convenção nº 94 da OIT215, menos de 15
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ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Labour clauses in public contracts. Genebra:
International Labour Office, 2008, p. XIII.
214
A eficácia, no sentido posto, está associada à produção de um efeito desejado, de um resultado aguardado.
A eficácia jurídica relaciona-se, comumente, à qualidade de uma norma produzir efeitos no universo do
Direito, tornando-se, assim, obrigatória. A eficácia social, por seu turno, vincula-se à aceitação e
cumprimento da norma jurídica pela sociedade, concretizando os seus mandamentos. Trata-se da força
realizadora da norma no mundo fático, do desempenho concreto de sua função social. José Afonso da Silva
ensina que "a lei é tanto mais eficaz quanto mais se projeta no meio social, em que deve atuar; quanto mais
seus termos abstratos se enriquecem de conteúdo social". Assim, segundo o referido autor, a lei deixa de ser
mera ―construção teórica‖. (In: SILVA, José Afonso da. Princípios do Processo e Formação das Leis no
Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1964, p. 236).
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Disponível em:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239.
Acesso em: 08 abr. 2013.
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Estados-Membros promovem sua implementação substancialmente216. A maior parte dos
países não cumpre a integralidade das obrigações determinadas pela convenção ratificada.
Diversas nações consideram que o cumprimento da convenção decorreria do simples fato
de a legislação trabalhista nacional apresentar aplicação geral, reputando desnecessária a
correlação direta com a inserção de cláusulas trabalhistas específicas dos contratos
públicos, na forma efetivamente proposta pela norma da OIT.
Tendo entrado em vigor em 20 de setembro de 1952, três ratificações da
Convenção nº 94 da OIT foram registradas nos últimos dez anos, passando a produzir
efeitos na Armênia, na Bósnia e na Macedônia. O Reino Unido foi o único Estado-Membro
que denunciou a norma, em 20 de setembro de 1982. Em seu instrumento de denúncia, o
governo do Reino Unido declarou que, como princípio geral, entendia que as condições de
trabalho e demais questões laborais deveriam ser resolvidas sem a intervenção estatal,
decorrendo, pois da autonomia da vontade das partes interessadas. Segundo o referido
instrumento, a ratificação da Convenção em 1950 estava relacionada às condições
econômicas presentes nas relações entre empregadores e empregados de então, sendo certo
que, ao longo das décadas, as mesmas perceberam evolução emancipatória, tornando
obsoleta interferência com enunciada índole.
Consoante se percebe, embora tenha inspirado e infundido o desenvolvimento de
legislações que instituíram as cláusulas trabalhistas nos contratos públicos em diferentes
países, temos que a proteção efetiva ao trabalho, objetivo primordial da norma, revelou-se
sensivelmente limitada. Os resultados produzidos pelo instituto jurídico em estudo
poderiam e deveriam ser muito mais efetivos e significativos, consoante se vislumbra no
presente estudo.
As considerações apresentadas destinam-se a evidenciar a limitada eficácia social
alcançada pela Convenção nº 94 da OIT. Mais de 60 anos após a sua vigência
internacional, seus louváveis propósitos não foram alcançados, como era o anseio
manifestado pelas diferentes nações em 1949. Tal, por certo, não invalida o mérito de sua
proposição, a qual deve, no presente, ser redimensionado e potencializado, como se
pretende preconizar com o trabalho vertente.
Todos os dados apontados, relativos à eficácia da Convenção nº 94 da OIT no
216
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plano internacional, demonstram que, embora o diploma apresente aptidão para produzir
efeitos sob o ponto de vista deontológico, a aplicação direta da norma mostra-se,
nitidamente, restrita, deixando de ensejar os resultados concretos dela aguardados de forma
imediata.
De se notar, como revela a própria OIT217, a sensível incompreensão dos EstadosMembros acerca do inovador e elogiável mecanismo que a Convenção nº 94 estabeleceu,
ao pretender vincular o uso de recursos públicos à efetivação de direitos trabalhistas,
enquanto valioso instrumento para a proteção dos trabalhadores. Mas as verdadeiras razões
para o constatado embaraço transcendem, por certo, a mera falta de entendimento.
Enunciada conjuntura está relacionada, entre outros fatores, ao entendimento
predominantemente manifestado acerca da natureza da Convenção nº 94 da OIT. Tratar-seia, como decorrência da literal interpretação de seus dispositivos218, de tratado
internacional classificado como representativo do tipo non-self-executing219, o qual
dependeria de lei interna regulamentadora220 para alcançar, em todos os seus desígnios,
efetividade. Estaria a necessitar, pois, de legislação especial para ser aplicada internamente
pelos tribunais dos Estados ou órgãos administrativos. A inclusão das cláusulas trabalhistas
no âmbito dos contratos públicos deveria ser determinada pela autoridade competente de
cada Estado-Membro, na forma considerada mais adequada às condições nacionais, após
consulta das organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas221. Não seria,
conforme ensina Celso de Mello222, ―um meio em si de criação do direito interno‖, mas um
convite para participar ―do desenvolvimento jurídico internacional‖.
Interessante observar que, embora as formas de interpretação literal e restritiva
217

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Labour clauses in public contracts. Genebra:
International Labour Office, 2008, p. XIII.
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Artigo 4º da Convenção nº 94 da OIT.
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Ao contrário do tipo non-self-executing, um tratado autoexecutável torna-se judicialmente aplicável no
momento da ratificação.
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O artigo 11 da Convenção nº 94 da OIT assinala o prazo de 12 (doze) meses após o registro da ratificação
para a entrada em vigor da norma em cada País-Membro, sendo certo que, no referido período, a lei interna
regulamentadora deverá ser aprovada, assegurando sua efetividade.
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Segundo Virgínia Leary, citada por Flávia Piovesan, ―a relação entre Direito Internacional e Direito
Interno no passado era fundamentalmente um interessante problema teórico, que instigava os estudiosos do
direito em debates puramente doutrinários; essa relação, hoje, transformou-se em um importante problema
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Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007).
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não recomendem seja inteiramente auto-aplicável no que concerne à totalidade de seus
ditames, a Convenção nº 94 da OIT não pode ser considerada, meramente, uma convenção
dita, em sentido estrito, de princípios, ou simplesmente programática.
Emerge suficientemente claro e, até mesmo, inequívoco, o comando normativo
estatuído pela Convenção nº 94 no sentido de que os signatários incluam, materialmente,
cláusulas nos contratos públicos que exijam, de modo concreto, a observância de normas
de proteção trabalhista. O tratado delimita a obrigatoriedade de inserção de cláusulas
dotadas de conteúdo bastante específico, como as que instituem que salários e condições de
trabalho praticados pelos contratados por autoridades públicas não sejam menos
satisfatórios do que os aplicáveis aos que desempenham semelhante tipo de trabalho,
estabelecidos por acordo coletivo ou não, na mesma localidade. Ao preconizar a efetivação
das normas sociais por meio das contratações públicas, a convenção obriga a inserção de
uma cláusula padrão nos contratos públicos compelindo os empreiteiros e licitantes em
geral a alinhar as condições de emprego e de trabalho oferecidos aos seus empregados com
aquelas praticadas no mesmo segmento econômico, na localidade geográfica em questão.
A norma internacional em apreço contém, repita-se, diretrizes e regras
suficientemente claras e precisas para possibilitar que seus louváveis propósitos sejam
alcançados de forma direta, efetiva. Seus mandamentos possuem suficiente densidade ao
preconizarem a exigência da efetivação, por meio das contratações públicas, de direitos
fundamentais no trabalho, assim considerados como bens essenciais que demandam
máxima proteção e relevo dentro do ordenamento jurídico.
A Convenção nº 94 da OIT, numa visão consentânea com a atualidade de seus
desígnios, destina-se à conformação de um modelo de desenvolvimento que combine
competitividade econômica e justiça social. A consideração da efetivação plena dos
aspectos sociais nas licitações deve representar a tônica verdadeira da contratação por
autoridades ou gestores públicos, para além da perseguição estreita de aspectos técnicos e
econômicos, como o menor preço tão-somente. Surge, pois, como expressão incipiente da
dimensão social da contratação pública. É, assim, instrumento efetivo a ser utilizado
imediatamente pelas autoridades públicas para apoiar e coligir um modelo autêntico de
sustentabilidade social.
Aparentemente, a manifestação do interesse político efetivo223, identificado com a
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concepção do uso e atrelamento dos recursos governamentais para a necessária promoção
de políticas públicas no âmbito econômico e social, propondo a vinculação dos gastos
públicos à realização de políticas de alcance geral, revela-se, lamentavelmente, limitada.
Concebendo-se a eficácia social, ou efetividade, como o resultado concreto
decorrente da aplicação material da norma, sua realização no plano fático, temos que a
decisão pela aplicação da Convenção nº 94 da OIT ainda se mostra etérea e fugidia no
plano internacional. No nosso entendimento, para além de considerar que a norma
internacional em apreço contém diretrizes e regras satisfatoriamente claras e precisas para
possibilitar que seus louváveis propósitos sejam alcançados, temos que a efetividade dos
direitos trabalhistas nucleares deveria ser exigida pelas autoridades públicas como
resultado inexorável da própria supremacia e indisponibilidade dos direitos fundamentais,
com a consequente concretização dos padrões essenciais de proteção ao trabalhador.
A realidade tem demonstrado a exigência de instrumentos complementares às
declarações de direitos para alcançar a eficácia social dos mesmos 224. A inserção da
cláusula trabalhista nos contratos públicos apresenta-se como um instrumento legítimo de
efetividade o qual se revela essencial para a afirmação de direitos fundamentais. A força
compulsória dos instrumentos contratuais, associada às sanções concretas e imediatas que
destes deflui, é capaz de contribuir decisivamente para a certeza de cumprimento das
condições laborais essenciais previstas. A certeza do direito é intensificada para alcançar o
seu escopo e sua realização plena. Assim, a busca pela efetiva realização dos direitos
fundamentais no trabalho se materializa.
Em nosso sentir, a cláusula trabalhista nos contratos públicos preconizada pela
Convenção nº 94 da OIT pode – e deve – ser adotada de forma ainda mais auspiciosa, de
modo que seu conteúdo específico avance ao ponto de contemplar, em uma interpretação
atualizada, a própria garantia do cumprimento da integralidade dos direitos fundamentais
no trabalho – e não apenas para garantir que salários e condições de trabalho praticados
pelos contratados em licitações promovidas pela Administração Pública não sejam menos
satisfatórios do que os aplicáveis aos que desempenham semelhante tipo de trabalho,
despertado, materialmente, pela ação da sociedade, dos grupos organizados de pressão, dos sindicatos, dos
consumidores, dos cidadãos. Sempre em defesa da afirmação do valor social do trabalho.
224
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situamos, em verdade, na antessala de sua efetivação, razão pela qual o adequado enfrentamento dos
problemas suscitados naquela esfera pode facilitar em muito o trabalho dos que buscam soluções para a
efetiva realização dos direitos fundamentais‖. (In: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos
fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 231).
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estabelecidos por acordo coletivo ou não, na mesma localidade.
O reconhecimento da força normativa da Convenção nº 94 da OIT mostra-se
necessário para a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. A norma internacional
reúne, propriamente, os atributos indispensáveis para orientar comportamentos. O
comando normativo estatuído pela Convenção nº 94 mostra-se inequívoco ao estabelecer
que os Estados-Membros signatários de suas disposições incluam, materialmente, cláusulas
nos contratos públicos que exijam, concretamente, a observância de normas de proteção
trabalhista. Indica, assim, a imprescindível correlação direta da inserção de cláusulas
trabalhistas específicas nos contratos públicos com a efetivação da legislação trabalhista,
vislumbrando a verdadeira materialização de sua eficácia social.
A influência do instituto jurídico previsto na Convenção nº 94 da OIT para a
afirmação dos direitos fundamentais no trabalho poderia, desde sua vigência no plano
internacional em 1952, ser muito mais perceptível e concreta. A eficácia social, os
resultados materiais alcançados para a proteção efetiva ao trabalho, deveriam já ter se
manifestado de modo abrangente225. Mostra-se, destarte, imperioso assegurar e preconizar
a eficácia social da cláusula trabalhista nos contratos públicos, estatuída pela Convenção nº
94 da OIT, com amplitude ainda mais dilatada.

3.3.1 Aplicação e inspeção

A Convenção nº 94 da OIT foi aprovada durante a 32ª sessão da Conferência
Internacional do Trabalho da OIT, em 1949, tendo entrado em vigor226 no dia 20 de
setembro de 1952227.
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- Artigo 11 da Convenção nº 94 da OIT.
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Em seu artigo 1º, a Convenção nº 94 da OIT indica os tipos de contratos públicos
aos quais se aplica a regra de inserção da cláusula trabalhista. Exige, destarte, a
incorporação do dispositivo de proteção em todos os instrumentos celebrados por
autoridades públicas que ensejem a ativação e emprego de trabalhadores para a construção
de obras públicas ou fornecimento de bens e serviços, sempre que referidos contratos
envolvam gastos de recursos públicos. A norma se estende, ainda, aos cessionários dos
contratos, aos subcontratados ou a quem tenha sido transferida parte dos direitos ou
obrigações previstos nas cláusulas do instrumento originário.
No que respeita à inspeção e verificação da observância da Convenção nº 94 da
OIT pelos Estados signatários, tem aplicação o sistema geral de controle e supervisão
proposto pela OIT. Deste modo, cada país que ratificou a convenção sobre as cláusulas de
trabalho nos contratos firmados por uma autoridade pública é obrigado a apresentar um
relatório anual228 à Conferência Internacional do Trabalho acerca das medidas adotadas
para aplicar a norma admitida em seu ordenamento.
Simultaneamente, enunciado relatório será objeto de apreciação e comentários
pelas organizações de empregadores e trabalhadores, as quais poderão oferecer, inclusive,
informações complementares. O Comitê de Peritos para a Aplicação de Convenções e
Recomendações, órgão constituído por vinte personalidades eminentes nos campos jurídico
e social, examina os relatórios enviados, encaminhando suas considerações à Conferência
Internacional do Trabalho, a qual acompanhará a aplicação das normas. De se apontar que,
no âmbito da Conferência Internacional do Trabalho, o documento será examinado pela
Comissão da Conferência para a Aplicação das Convenções e Recomendações, um órgão
tripartite constituído por representantes dos governos, dos empregadores e dos
trabalhadores.
Para além dos mecanismos de controle usuais, as organizações de empregadores e
de trabalhadores poderão instaurar processos contenciosos, denominado reclamações, em
face de um País-Membro, sustentando, como fundamento, a falta na aplicação da
convenção por este ratificada. Se a reclamação for admitida pelo Conselho da
Administração da OIT, haverá nomeação de um comitê tripartite para analisar,
detalhadamente, a questão suscitada, apresentando, ao final, relatório em que apontará suas
conclusões e recomendações.
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Em similar sentido, também um País-Membro poderá formalizar queixa em face
de qualquer outra nação que não tenha aplicado, de forma razoável e satisfatória,
determinada convenção, por ambos, ratificada. Em situações como estas, o Conselho de
Administração da OIT instalará uma Comissão de Inquérito para analisar a queixa
formalizada, apresentando, após necessário processo, um relatório sobre o assunto.
Referido procedimento também poderá ser iniciado ex officio pelo próprio Conselho de
Administração ou, ainda, como consequência de uma queixa formulada por um delegado à
Conferência Internacional do Trabalho. Caso se mostre necessário, a Comissão de
Inquérito formula propostas e sugestões sobre as medidas que deverão ser adotadas. Se os
representantes do País-Membro não aceitarem as propostas apresentadas pela Comissão de
Inquérito, poderão submeter o caso à Corte Internacional de Justiça, principal órgão de
natureza judiciária prevista no sistema da ONU.
Em que pese o articulado modelo de aplicação, inspeção e controle das normas
internacionais do trabalho adotado pela OIT, o fato é que o mesmo não tem se mostrado
suficientemente hábil para assegurar a efetividade da Convenção nº 94. Interferir nos
contratos firmados por autoridades públicas nacionais, ainda que demonstradas as
louváveis finalidades perseguidas com a iniciativa – no caso, a afirmação do valor social
do trabalho, a proteção efetiva do trabalhador – parece ser alvo de resistência, conforme
revelam os dados antes citados.
Note-se que a concessão do prazo de 12(doze) meses 229 para que o País-Membro
providencie a edição de medidas com vistas a dar cumprimento aos mandamentos
consagrados na Convenção nº 94, deveria servir para que a autoridade competente dentro
do Estado implementasse medidas legais para conferir a plena aplicabilidade propugnada.
Trata-se, conforme se depreende, de obrigação assumida por cada país signatário,
formalmente. A complementação legislativa no âmbito interno, que poderia ocorrer por
meio de qualquer espécie normativa, estabelecendo a regulamentação do direito disposto
na Convenção, no entanto, não tem produzido os efeitos desejados na respectiva ordem
jurídica.
A Convenção nº 94 da OIT, na medida em que é ratificada por um EstadoMembro, deveria apresentar-se aplicável em relação aos seus mandamentos. Seus
dispositivos deveriam ser exigidos, o que, de fato, não ocorre. É preciso reconhecer que,
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dentre outros fatores, a reduzida eficácia social da Convenção nº 94 está associada à atonia
e à debilidade dos próprios mecanismos de aplicação e inspeção da OIT.
O sistema de controle de aplicação de normas da OIT, reconhecido como pioneiro
entre organismos internacionais no método de fiscalização por meio de relatórios enviados
pelos Estados-Membros, não se apresenta como uma forma efetiva para assegurar a
observância da Convenção nº 94, comprometendo a necessidade de garantir,
progressivamente, a realização dos direitos humanos sociais relativos ao mundo do
trabalho, no modo preconizado pela norma internacional.

3.3.2 Sanções

Como acentuado anteriormente, a Convenção nº 94 da OIT, em seus artigos 4º e
seguintes, referencia os meios para garantir o cumprimento das disposições das cláusulas
trabalhistas no âmbito interno das nações aderentes. Institui, assim, que as leis,
regulamentos ou outros instrumentos produzidos pelos países que ratificaram a norma
deverão definir as medidas necessárias e as autoridades responsáveis por assegurar sua
execução, bem como a determinação de um sistema efetivo de inspeção. A Convenção
prevê, ainda, que as condições de trabalho aplicáveis deverão ser divulgadas nos
respectivos locais de trabalho, informando diretamente os trabalhadores sobre seus direitos.
Além das iniciativas mencionadas, destinadas a impelir o cumprimento da norma
internacional na esfera local, sanções efetivas são previstas para os contratantes que
desrespeitarem as disposições da cláusula trabalhista prevista nos contratos públicos. Neste
sentido, são propugnadas medidas concretas, como a retenção de pagamentos, aplicação de
multas, declaração de inidoneidade do particular para contratar com o Poder Público,
visando, sempre, a proteção dos trabalhadores e a preservação de condições laborais justas.
A Convenção nº 94 da OIT não prevê, em seu bojo, sanções específicas aos
Países-Membros diante do descumprimento de seus termos e mandamentos. Transgredir as
obrigações assumidas com a ratificação da norma internacional do trabalho em
consideração não implica, pelos termos do diploma, aplicação de medida repressiva pronta
e efetiva.
A atuação da OIT baseia-se no princípio da boa-fé. Ela não impõe sanções diretas,
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capazes de promover e incentivar o cumprimento e a realização de suas convenções
diretamente. Por meio do diálogo, os órgãos da OIT, notadamente o Comitê de Peritos na
Aplicação de Convenções e Recomendações, procuram demonstrar ao país que a prática
por ele adotada está em desconformidade com a norma internacional, buscando convencêlo a ajustar aquela indesejável situação. A OIT, inclusive, provê, aos países, serviços de
assistência técnica específica e treinamentos, em função, até mesmo, do fato de que seus
membros podem estar descumprindo normas pela simples falta de capacidade
procedimental. Alguns países recebem peritos da OIT para implementar as normas. De se
notar que muitas nações descumprem obrigações assumidas por carecerem de
recursos mínimos, ou por se encontrarem em situação de conflito, guerras ou, ainda, se
recuperando após conjunturas de tal natureza. Tecnicamente, no entanto, não há como
relevar o descumprimento obrigações que cada convenção implica a partir do momento da
sua ratificação.
A OIT, com base no pressuposto da boa-fé, considera que uma nação a qual se
dispõe a ratificar uma norma internacional tem o interesse cumpri-la. Se tal não ocorre, e a
ação de aconselhamento e persuasão não surte efeitos, utiliza-se da coação moral, expondo
a discussão do caso publicamente durante a Conferência da OIT, da qual participam os
Países-Membros, configurando espécie de sanção ética. O raciocínio que norteia referida
postura da OIT pressupõe que suspender ou eliminar País-Membro da organização seria
ainda mais nocivo e danoso, posto que iria liberá-lo de suas obrigações jurídicas de
proteção aos direitos humanos, ensejando o arbítrio e o desrespeito, fato que denotaria o
reconhecimento do fracasso da entidade e do próprio sentido de comunidade internacional.
Neste diapasão, o Direito Internacional revela suas limitações e insuficiências.
Quando tais fontes não contêm mandamentos propriamente obrigatórios, exigíveis, resta
comprometida sua aspirada efetividade. Sua capacidade de influenciar a modificação
estrutural ambicionada fragiliza-se. Torna-se ainda mais penoso dar acesso aos
trabalhadores aos seus plenos direitos.
O comando normativo estatuído pela Convenção nº 94 no sentido de que os
signatários incluam, materialmente, cláusulas nos contratos públicos que exijam, de forma
concreta, a observância de normas de proteção trabalhista torna-se, a partir da sistemática
referida, inerme.
O tratado em estudo delimita a obrigatoriedade de inserção de cláusulas dotadas
de conteúdo bastante específico, como as que estabeleçam a efetivação das normas sociais
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por meio das contratações públicas. Exatamente no atrelamento, na interseção entre o
conteúdo das normas de proteção ao trabalho e a força obrigatória e vinculante dos
contratos administrativos encontra-se a vocação essencial da cláusula trabalhista nos
contratos públicos, a saber, permitir a efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
Destituída de certeza jurídica plena, a Convenção nº 94 da OIT, não atinge, no
mais das vezes, suas relevantes finalidades, como se tem constatado materialmente.
Demonstra-se fundamental, neste sentido, lançar esforços aprimorados, capazes de encetar
a valorização do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, exercendo
influência decisiva sobre os comportamentos das diferentes nações. Desta forma, aguardase, será razoável alcançar a viabilização da efetividade que dele se aguarda. A sociedade
internacional necessita se transformar, influenciada pelas novas demandas e problemáticas
com que tem que lidar, para corresponder à expectativa da realização dos direitos sociais.

3.4 Interseção entre os direitos fundamentais no trabalho e o conteúdo jurídico da
Convenção nº 94 da OIT

A compreensão dos dispositivos e do alcance da Convenção nº 94 e da
Recomendação nº 84 da OIT possibilita avançar no estudo das cláusulas trabalhistas nos
contratos públicos, em direção à proposta idealizada no estudo vertente, a saber, a
juridicidade de sua utilização para a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.
A Convenção nº 94 e a Recomendação nº 84 da OIT representam, efetivamente, o
reconhecimento internacional da adoção das cláusulas trabalhistas nos contratos públicos
enquanto instrumentos jurídicos válidos e necessários para assegurar aos trabalhadores
envolvidos na contratação pública, remuneração, jornada de trabalho, proteção à saúde,
segurança e outras condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as
instituídas para atividades profissionais da mesma natureza, no mesmo setor econômico, na
mesma região.
Do mesmo modo, as normas internacionais em análise expõem o indispensável
papel ativo dos governos como agentes essenciais na afirmação dos direitos sociais.
Definitivamente, não parece aceitável que recursos públicos financiem a violação de
direitos trabalhistas, ou que autoridades administrativas autorizem atividades de
particulares que desprezem a proteção dos trabalhadores.
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O processo de construção e de lutas pelo respeito aos direitos fundamentais no
trabalho têm, nas declarações internacionais, seu registro. A tutela efetiva de tão valiosos
bens jurídicos, entretanto, demanda a conjugação de instrumentos verdadeiramente
categóricos. Em referido direcionamento, a profícua interseção entre os direitos
fundamentais no trabalho e o conteúdo jurídico da Convenção nº 94 da OIT.
Embora estejam distantes no tempo por um significativo interregno de quase
cinco décadas, há inegável consonância entre as propostas contidas na Convenção nº 94 da
OIT (1949) e na Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (1998).
A exigência do cumprimento das normas de proteção ao trabalho por meio dos
instrumentos formuladores das contratações públicas representa, na vertente da realização
dos direitos fundamentais no trabalho, elemento basal para o desenvolvimento do
arcabouço de proteção e promoção plena do trabalho produtivo e apropriadamente
remunerado, executado em condições de liberdade, equidade e segurança, sem
discriminação e apto para assegurar uma vida digna aos indivíduos que dele dependam.
Em um cenário global de crescente complexidade, em que os desafios para
implementação de direitos mostram-se cada vez mais expressivos, há inegável coerência na
inserção dos critérios sociais nos contratos públicos. A própria OIT reconhece que ―a
Declaração de 1998 e Convenção nº 94 caminham em direções paralelas e certamente
partilham objetivos comuns‖.230 A proposta evidencia rara conjugação em que elementos
econômicos e sociais se reforçam mutuamente. Assim, apresenta sua autêntica vocação de
contribuir de modo decisivo para aperfeiçoar significativamente o quadro de efetivação dos
direitos sociais, os quais passam a sofrer inaceitável diminuição de importância num
panorama em que as forças da economia de mercado buscam impor, a todo custo, a
desregulamentação, a flexibilização e a precarização da tutela do trabalho.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, focada na correção das práticas
laborais na execução do objeto da contratação pública, ao enaltecer o respeito aos direitos
fundamentais no trabalho, fora de dúvida, torna-se instrumento precioso para a
concretização da proteção da dignidade do trabalhador.
Portanto, para além do conteúdo básico previsto na Convenção nº 94 da OIT, é
essencial que o instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos contemple e
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assegure a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho em sua completude.231

3.4.1 Mecanismo de complementaridade e efetivação da Declaração de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT

A definição de um conjunto de padrões mínimos de proteção ao trabalho no
âmbito global corresponde à necessária valorização do trabalho humano enquanto
referência fundamental da sociedade contemporânea. Ao sistema jurídico, político,
econômico e social compete sua plena efetivação. As normas internacionais de proteção ao
trabalho, para atingirem níveis significativos de realização, exigem a ativação de
mecanismos complementares de efetivação, os quais intensifiquem e fortaleçam a atuação
da OIT. Como já se destacou, a densidade normativa dos direitos fundamentais no
trabalho, assim como o sistema de aplicação e inspeção das convenções vigentes, são
fatores de comprometimento de sua materialização.
Privados de certeza jurídica, os direitos fundamentais no trabalho não atingem
suas imprescindíveis finalidades. Consoante se percebe, o robustecimento de institutos
jurídicos habilitados a exercer influência determinante sobre os comportamentos em
sociedade, notadamente no que respeita à atuação das corporações, necessita ser
intensificado. É preciso compreender que a Declaração sobre Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho da OIT deve representar, de fato, instrumento jurídico apto a
proteger as condições de trabalho digno.
O vertente estudo propõe o fortalecimento da ideia essencial contida na
Convenção nº 94 da OIT, relacionada à utilização da força vinculante dos contratos
públicos como instrumento de efetivação da proteção das condições laborais dos
indivíduos, atualizando seu conteúdo para contemplar a concretização dos direitos
fundamentais no trabalho, sem os quais se torna inconcebível a afirmação da tutela da
dignidade do trabalhador. Da conjugação dos elementos mencionados emerge, com força
inelutável, valoroso instituto jurídico.
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Isoladamente, sem a ativação de mecanismos complementares de efetivação, os
instrumentos normativos tradicionais mostram-se insuficientes para assegurar a
concretização dos preceitos das declarações de direitos destinadas à afirmação da
dignidade humana nas relações de trabalho. O instituto jurídico da cláusula trabalhista nos
contratos públicos exsurge com diferenciada e contundente abordagem, revestido de
sensível capacidade para prestar valiosas contribuições ao fomento e à otimização da
aplicação de direitos fundamentais no trabalho.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, ao preconizar a concretização dos
direitos fundamentais no trabalho definidos internacionalmente, exige, das corporações, a
obrigação jurídica e o comprometimento ético com o respeito à dignidade do trabalhador.
As contratações públicas, ao se apropriarem, em suas cláusulas, dos mandamentos
definidores do trabalho em condições dignas como exigência jurídica e ética, passam a
desempenhar a função de alicerce essencial para a aplicação prática do Direito
Internacional do Trabalho, contribuindo notavelmente para a afirmação dos direitos
humanos nas diversas nações.
Da força obrigatória dos contratos, lastreada na aplicação de sanções diretas,
concretas e individualizadas aos infratores das obrigações que estipula, decorre sua
vocação legítima de servir como instrumento capaz de promover meio realista de
intervenção afirmativa destinada à concretização e efetivação dos direitos fundamentais
dos trabalhadores, protegendo seu mais valioso bem jurídico: a dignidade. De se notar que
a própria intervenção do Poder Judiciário, diante do conteúdo concreto da cláusula
trabalhista, torna-se ainda mais legítima e aceitável para assegurar, com maior intensidade
e clareza, a efetivação dos direitos fundamentais por meio das contratações públicas.
No âmbito das contratações públicas, as diferentes autoridades governamentais,
fazendo uso razoável e proporcional da função interventiva e promocional do Estado na
execução de suas finalidades, tornam possível a emergência de um modelo regular de
implementação de proteção ao trabalho, induzindo e modelando o comportamento do setor
privado. A incorporação de critérios sociais nas licitações públicas valoriza, com plena
juridicidade, as organizações que respeitam os direitos fundamentais no trabalho e
desestimula a atuação das empresas que se utilizam de trabalho análogo ao de escravo,
trabalho infantil, enfim, que desrespeitam a dignidade do trabalhador. A dimensão social
da contratação por autoridades públicas deve ser consolidada como instrumento autêntico
de efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
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3.4.2 Condições essenciais dos trabalhadores e afirmação dos direitos fundamentais
no trabalho

O princípio da dignidade humana norteia e vincula toda a produção e aplicação
normativa no Estado de Direito232. A concretização da vida digna para todos os cidadãos
constitui-se, assim, como obrigação primordial do Poder Público. Como já se sustentou, é
por meio do exercício laboral em condições decentes, equânimes, que se torna possível
assegurar o respeito pleno ao ser humano.
As dimensões do trabalho decente e seguro e a Declaração dos Direitos e
Princípios Fundamentais no Trabalho representam instrumentos de exortação da dignidade
humana que, por sua natureza, beneficiam todos os indivíduos. Deveriam, portanto, ser
implementadas e concretizadas. Ocorre que, na constatação prática, a exigida efetivação
não se faz perceber, como seria de se exigir.
A exploração desregrada do trabalho humano deve ser combatida prontamente
pela intervenção estatal, notadamente pela aplicação do Direito enquanto seu instrumento
de resistência mais efetivo. Destarte, cabe ao Poder Público assegurar a efetivação plena
dos direitos sociais, em especial, dos direitos dos trabalhadores.
Com dimensões e alcance mais amplos dos que os definidos pela Convenção nº 94
e pela Recomendação nº 84 da OIT, a cláusula trabalhista nos contratos públicos apresentase como vetor de afirmação da dignidade humana e da melhoria das condições de trabalho,
revelando-se como fonte geradora da desejável materialização da proteção ao trabalho
humano. Os governos devem ser modelos de implementação da tutela ao trabalho. É
essencial que o Poder Público promova, de modo amplo e irrestrito, a adoção das cláusulas
trabalhistas em suas contratações, com a força concretizadora a elas inerente.
Os efeitos da conjugação da dimensão social da contratação pública com o
conteúdo jurídico das declarações de direitos humanos no trabalho materializam conspícuo
arcabouço para a construção e efetivação de novo paradigma orientado para a afirmação
dos direitos fundamentais trabalhistas.
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A busca contínua e crescente pela efetividade dos direitos fundamentais no
trabalho mostra-se, inquestionavelmente, mandatória para a real afirmação da dignidade
humana.

3.5 Conceituação de cláusula trabalhista nos contratos públicos

A cláusula trabalhista nos contratos públicos, na qualidade de instituto jurídico,
deve ser identificada como valioso instrumento de afirmação da proteção do trabalho. O
Estado deve exercer plenamente sua função primordial de agente operacional ativo na
concretização dos direitos fundamentais no trabalho. Nesse sentido, é preciso promover a
sensibilização em relação à importância da cláusula laboral, seus contornos e abrangência,
os quais merecem ser sublinhados.
A partir da compreensão das questões propostas e de sua inserção na temática
contemporânea da dimensão social da contratação pública, parece relevante e, até mesmo,
mandatório, ambicionar a propositura dos delineamentos conceituais possíveis da cláusula
trabalhista nos contratos públicos.
A audaciosa motivação destinada a oferecer elementos para a formulação de um
conceito do que pode ser definido ou considerado como cláusula trabalhista nos contratos
públicos, sem dúvida, depara-se com inúmeros óbices. Conceituar, como manifestação do
entendimento, da compreensão que se tem de uma ideia, é atividade que compele à
conjugação de diferentes elementos e conhecimentos, para conduzir à extração da essência
dos diversos aspectos de uma realidade.
A conceituação de cláusula trabalhista nos contratos públicos demanda, em tal
passo, a consideração dos elementos definidores do contrato público socialmente
responsável e as dimensões propostas pelos direitos fundamentais no trabalho, admitindo e
reconhecendo, com especial ênfase, a centralidade da proteção da dignidade humana do
trabalhador como valor ético.
Em referido empenho, é possível afirmar, stricto sensu, que a cláusula233
trabalhista nos contratos públicos é a disposição ou condição contratual que estabelece234 a
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obrigação da contratada de cumprir e efetivar os direitos fundamentais no trabalho na
execução do objeto das contratações firmadas por uma autoridade pública, sujeitando-se,
nos casos de violação do seu jurídico conteúdo, às sanções e penalidades definidas.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, neste passo, corresponde ao
dispositivo específico que prevê e institui, por meio da manifestação de vontade imposta
em um contrato administrativo, o vínculo ético-jurídico, de índole obrigatória, mantido
entre o Estado, a empresa contratada e os trabalhadores envolvidos, destinado a assegurar,
de modo concreto, a proteção da dignidade humana do obreiro pela da realização dos
direitos fundamentais no trabalho nas contratações públicas, resguardando, sempre, a
humanização dos vínculos laborais e o comprometimento efetivo com o desenvolvimento
sustentável da sociedade. Por ela, dá-se a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho
como condição primeira na contratação pública, estabelecida em disposições objetivas,
diretas e individualizadas, com a capacidade efetiva de exercer seus efeitos em relação às
partes que a elaboram e aceitam, sujeitando-se às sanções imediatas que decorrem da sua
violação. Atua, assim, como instrumento de ação governamental e de materialização de
políticas públicas, possibilitando, sob esta perspectiva, o enfrentamento estrutural
idealizado para a construção de um modelo de consolidação permanente e constante dos
direitos fundamentais no trabalho.
Suscita235, pois, a plena efetivação da liberdade de associação e de organização
sindical, o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas
as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil, a
eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, a geração de
oportunidades de trabalho emprego e renda, o diálogo social e equidade, a proteção social
dos trabalhadores, a afirmação do trabalho seguro e saudável. Protege e promove, assim,
um trabalho produtivo e apropriadamente remunerado, executado em condições de
liberdade, equidade e segurança, sem discriminação e apto para assegurar uma vida digna
aos indivíduos que dele dependam.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, focada na correção das práticas
laborais em relação aos trabalhadores envolvidos na execução do objeto da contratação
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pública e aos profissionais que atuam em fornecedores abrangidos pela cadeia produtiva e
distributiva ativada, ao enaltecer o respeito aos direitos fundamentais no trabalho, fora de
dúvida, torna-se instrumento precioso para a concretização da proteção da dignidade do
trabalhador.
Para além da definição em sentido estrito suso proposta, a qual procura
estabelecer traços delimitados, a cláusula trabalhista nos contratos públicos deve ser
compreendida como autêntico imperativo ético-jurídico, a influenciar a compreensão do
Direito Administrativo e a ação dos agentes públicos nas contratações que realizam, nos
atos que praticam. Considerando que toda a atividade administrativa do Estado
Democrático de Direito está subordinada ao preceptivo da supremacia e da
indisponibilidade dos direitos fundamentais, imperiosa a conclusão relacionada à
concepção da essencialidade da atuação dos Poderes Públicos no sentido de
permanentemente estabelecer e formalizar, em todas as ações que empreendem, medidas
destinadas à concretização de referenciados direitos, em especial, consoante a proposta
disseminada no vertente estudo, dos direitos fundamentais no trabalho.
Da

mesma

forma,

o

expresso

comprometimento

do

Estado

com

o

desenvolvimento e com a sustentabilidade se projeta para a integralidade do ordenamento
jurídico. Na conjugação entre a sustentabilidade, o desenvolvimento social, a função social
das categorias e figuras jurídicas e os direitos fundamentais, dá-se a formação da exigência
da verificação material de um padrão de conduta - revestido de plena juridicidade e
admitido na sociedade - o qual deve buscar, de modo incessante e em evolução constante, a
ampliação permanente e progressiva da proteção do trabalho.
O conceito de cláusula trabalhista nos contratos públicos corresponde à melhoria
da vida das pessoas no exercício laboral, no qual direitos fundamentais dos trabalhadores
necessitam ser respeitados, concretizados. Todo trabalhador tem direito ao trabalho,
respeitando-se sua dignidade e seus direitos fundamentais declarados. Ante a
progressividade exigida, enunciada sistemática deve se dar, sempre, em direção aos mais
altos padrões de direitos humanos e trabalhistas.
Não se trata, pois, de paradigma estático, mas de um padrão dinâmico, evolutivo,
que preconiza o avanço aos mais elevados níveis de proteção ao trabalho.

3.6 Natureza jurídica
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Perquirir a natureza jurídica de um instituto corresponde à busca de sua
substância, sua essência236. Trata-se de atividade que tenta revelar e evidenciar requisitos
ou atributos fundamentais, a sua própria razão de ser. Alexandre Freitas Câmara237 ressalta
que, na referida operação, o que se pretende, em realidade, é identificar a categoria jurídica
a que pertence um instituto, de qual gênero seria o mesmo espécie.
O Direito, como ciência, é formado por inúmeros institutos, os quais podem ser
agrupados em categorias jurídicas mais amplas, em uma relação, já mencionada, de espécie
e gênero. Assim, como exemplo, é possível concluir que a natureza jurídica do contrato é a
de negócio jurídico. Ele se subsume na referida categoria, encontrando, o contrato, sua
fundamentação na teoria do negócio jurídico.
Para definir a natureza jurídica da cláusula trabalhista nos contratos públicos,
mostra-se imprescindível identificar suas características intrínsecas, sua razão de existir.
Neste sentido, assinalar a sua essência funcional mostra-se central.
No objetivo proposto, é possível afirmar que a cláusula trabalhista nos contratos
públicos corresponde, quanto a sua natureza jurídica, a instituto afeito ao Direito Público,
especificamente ao Direito Administrativo238. A relação por ela normatizada evidencia a
subordinação existente entre o Estado e o particular, característica do Direito Público.
Apresenta, pois, caráter imperativo e obrigatório para todos, afastando a autonomia da
vontade e dos interesses dos particulares, pertencendo, portanto, ao domínio do Direito
Público. Preconiza, destarte, uma relação de imposição, na qual uma das partes sujeita a
outra a sua vontade.
Em sua externalização, a cláusula trabalhista nos contratos públicos é expressão
autêntica de intercâmbio disciplinar entre o Direito Administrativo, o Direito
Constitucional e o Direito do Trabalho, à luz da Teoria dos Direitos Fundamentais. Está,
236

Tercio Sampaio Ferraz Júnior informa que ―a distinção entre esfera pública e privada, confusa e sem
nitidez, faz da separação entre direito público e privado tarefa difícil de realizar-se‖. (Apud GUIMARÃES,
Ricardo Pereira de Freitas. Manual de direito individual do trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p.86).
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CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. L. 9. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2003, p. 142.
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Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto ensina que o Direito Administrativo ―compreende todos os
preceitos jurídicos que devem balizar a relação entre o Estado-administração e os particulares com o fito de
constrição, promoção ou composição entre direitos e interesses dos administrados‖. (In: MARQUES NETO,
Floriano Peixoto de Azevedo. A concessão como instituto do direito administrativo. Tese (apresentada ao
concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
2013, p. 524).
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assim, categoricamente associada à realização do princípio da dignidade humana no Estado
de Direito.
Exatamente no atrelamento, na interseção entre o conteúdo das normas de
proteção ao trabalho e a força obrigatória e vinculante das disposições dos contratos
administrativos encontra-se a vocação essencial da cláusula trabalhista nos contratos
públicos, a saber, permitir a efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos inter-relaciona princípios de
proteção ao trabalho e as regras de adjudicação e execução nas contratações lançadas pelos
poderes públicos. Da referida interação, emerge a aptidão jurídica para a realização dos
direitos fundamentais no trabalho. As duas áreas jurídicas devem, necessariamente, se
expressar e se desenvolver em intrínseco conjunto, eis que, separadamente, perderiam a
capacidade conjugada de produzir a eficácia perseguida. Identifica-se, como se nota, sua
natureza especialíssima.
A cláusula trabalhista, na forma apresentada, insere-se nos contratos entabulados
pela Administração Pública. Estes pertencem ao gênero contrato e, como tal, estipulam
direitos e obrigações, regras próprias do Direito Privado, mas que são regidos por normas
de Direito Público, as quais conferem aos agentes do Poder Público maiores prerrogativas
(cláusulas exorbitantes, alterações unilaterais). Tal, todavia, justifica-se plenamente diante
da presença da Administração e, principalmente, da vinculação ao interesse público e aos
direitos fundamentais. Desta forma, enunciados ajustes percebem contornos próprios,
peculiaridades obrigatórias, inerentes ao regime jurídico de Direito Público.
O contrato administrativo atrai a aplicação dos princípios essenciais lex inter
partes, pelo qual o contrato faz lei entre as partes, e pacta sunt servanda, consolidando a
obrigação que as partes têm de cumprir fielmente o que foi entre elas acordado. O seu
conteúdo, ao estabelecer direitos e obrigações em vínculo de atributividade, é fruto de um
consenso que estabelece e promove a colaboração indispensável entre particulares e
Administração com vista ao desenvolvimento de objetivos de interesse geral.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos reveste-se do mencionado caráter em
sua natureza. De se notar que, embora se apresente, na vertente proposta, como uma
cláusula ínsita à contratação pública, sua dimensão transcende o interesse consensual das
partes. Excede-o, exatamente, para alcançar o bem comum, representado pela afirmação
dos direitos fundamentais no trabalho.
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Conforme obtempera Norberto Bobbio239, a ciência jurídica não se esgota apenas
em sua estrutura. A função é elemento essencial da concepção do Direito. Função não
apenas de controlar comportamentos, mas de direcioná-los a objetivos almejados. A
adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos atua como norma diretiva de
comportamentos, voltada ao alcance de um escopo precípuo comum, a saber, a afirmação
dos direitos fundamentais no trabalho.
A força cogente, vinculante, dos contratos, das disposições contratuais, tem a
aptidão de subtrair as declarações de direitos subjetivos da generalidade, do plano etéreo e
contemplativo, estabelecendo um atrelamento concreto, compulsório, sustentado por
obrigações individualizadas, exigíveis diretamente, sob pena, em caso de descumprimento
do instrumento pactuado, de aplicação direta e imediata de sanções. Têm a capacidade de
produzir, portanto, consequências jurídicas efetivas entre as partes contratantes.
Estabelece, destarte, legítimo e autêntico condicionamento comportamental, com
real e concreta capacidade de materialização dos direitos fundamentais no trabalho,
modelando a conduta do particular contratado. Os particulares contratados passam a ser
incentivados e orientados por um regime jurídico especial que os vincula à prevalência
inexorável da efetivação dos direitos fundamentais no trabalho. De se ressaltar que, ao
mesmo tempo e sem qualquer prejuízo, materializa-se a consecução da perquirida função
administrativa, ou seja, a realização do objeto do contrato, correspondente à finalidade
pública demandada, como a realização de obras, serviços, aquisição de bens.
Por deterem instrumentos poderosos para exigir a concretização dos direitos
humanos, aos governos incumbe, sempre, assegurar a afirmação dos direitos fundamentais
como base e objetivo primordial da atuação estatal. O instituto da cláusula trabalhista nos
contratos público preconiza o irrestrito respeito pelas normas fundamentais de proteção ao
trabalho humano como condição primordial nos contratos firmados por autoridades
públicas. Estabelece, em seus termos, a relação concludente entre a contratação pública
socialmente responsável e a realização dos direitos fundamentais no trabalho, constituindose como apropriado meio de intervenção afirmativa destinada à concretização e efetivação
dos direitos fundamentais dos trabalhadores.
A dimensão social da contratação pública, por meio do contrato público
socialmente responsável, deve exigir, com ênfase, a formatação de padrões de emprego e
239
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ocupação laboral que respeitem os direitos humanos no trabalho. Este, o escopo primordial
da cláusula trabalhista nos contratos públicos.

3.7 Conteúdo e elementos essenciais

Os elementos essenciais da cláusula trabalhista nos contratos públicos relacionamse diretamente com a afirmação dos preceptivos definidos na Declaração de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, além das dimensões específicas de proteção do
trabalho decente e do trabalho seguro, em consonância com os postulados da OIT.
Para a necessária sistematização das diretrizes que orientam e integram o
conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos, conforme revela o
propósito do vertente estudo, evidencia-se primordial elencar e contemplar, de modo
sistematizado, os critérios e requisitos mandatórios240 seguintes:

1 - TRABALHO INFANTIL:
1.1 - A CONTRATADA não deve apoiar ou se envolver com a utilização de
trabalho infantil (qualquer trabalho realizado por uma pessoa com menos de 15
anos de idade, salvo se a idade mínima para trabalho ou educação compulsória
seja mais alta, de acordo com a lei local, caso em que a idade mais alta estipulada
se aplicará naquela localidade, exceção feita ao que está previsto na
Recomendação 146 da OIT);
1.2 - A CONTRATADA deve estabelecer, documentar, manter e efetivamente
comunicar aos trabalhadores e às demais partes interessadas, as políticas e
240

Adaptados a partir do exame da Norma SA 8000, ou Social Accountability 8000, a qual foi lançada em
outubro de 1997 pela organização não governamental norte-americana Council on Economics Priorities
Accreditation Agency (CEPAA), atualmente denominada Social Accountability International (SAI), tendo
sido permanentemente atualizada. A Norma SA 8000 é considerada como o primeiro padrão global de
certificação relacionado com os aspectos da responsabilidade social de empresas e se destina, objetivamente,
a estabelecer padrões de relações de trabalho, garantindo os direitos fundamentais dos trabalhadores
envolvidos em processos produtivos, além de promover a padronização, passível de auditoria e certificação,
em todos os setores de negócios, em diferentes países. Seu escopo encontra-se, exatamente, na conformidade
da responsabilidade social das empresas nas relações laborais, com os postulados de Direitos Humanos
propostos, essencialmente, pela OIT. Desenvolvida por um conselho internacional composto por
empresários, organizações não governamentais e organizações sindicais, a SA 8000 apresenta o elevado
desígnio de encorajar a participação de todos os setores da sociedade na melhoria das condições de trabalho e
de vida no ambiente corporativo. Disponível em:
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdPortugese.pdf. Acesso em: 15 dez. 2013.
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procedimentos escritos para reparação de crianças que forem encontradas
trabalhando em situações que se enquadrem na definição de trabalho infantil, e
deve fornecer apoio financeiro adequado e outros meios para possibilitar que tais
crianças frequentem e permaneçam na escola até ultrapassar a idade infantil
(qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, a menos que a idade mínima
para trabalho ou educação compulsória seja estipulada como sendo mais alta pela
lei local, caso em que a idade mais alta estipulada se aplicará naquela localidade);
1.3 - A CONTRATADA pode empregar trabalhadores jovens (qualquer
trabalhador com idade acima da idade infantil conforme definido acima e abaixo
de 18 anos de idade), mas quando tais trabalhadores jovens estiverem sujeitos a
leis de educação compulsória, eles somente podem trabalhar fora dos horários
escolares. Em nenhuma circunstância o tempo somado de aula, trabalho e
transporte desses trabalhadores jovens deve exceder 10 horas por dia, e em caso
nenhum os trabalhadores jovens devem trabalhar mais do que 8 horas por dia. Os
jovens trabalhadores não podem trabalhar durante horário noturno.
1.4 - A CONTRATADA não deve expor crianças ou trabalhadores jovens a
quaisquer situações dentro ou fora do local de trabalho que sejam perigosas ou
inseguras para sua saúde e desenvolvimento físico e mental.
2 - TRABALHO FORÇADO E COMPULSÓRIO:
2.1 - A CONTRATADA não deve apoiar ou se envolver com a utilização de
trabalho forçado ou compulsório (todo trabalho ou serviço que uma pessoa não
tenha se oferecido para fazer voluntariamente e seja obrigada a fazer, sob ameaça
de punição ou retaliação, ou seja obrigada como forma de ressarcimento de
débito), conforme definido na Convenção 29 da OIT, nem se deve solicitar das
pessoas que façam ‗depósitos‘ ou deixem documentos de identificação com a
CONTRATADA quando do início do emprego.
2.2 - Nem a CONTRATADA e nem qualquer entidade que forneça mão de obra à
CONTRATADA devem reter qualquer parte do salário, benefícios, propriedade
ou documentos de qualquer pessoa, a fim de forçar tal pessoa a continuar
trabalhando para a contratada.
2.3 - Todo trabalhador tem o direito de deixar o local de trabalho após concluir
um dia de trabalho padrão e deve ter liberdade para encerrar o contrato de
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emprego, desde que seja feita uma notificação ao empregador com prazo razoável.
2.4 - Nem a CONTRATADA ou qualquer entidade fornecedora de mão-de-obra
deve se envolver ou apoiar o tráfico de seres humanos.
3 - SAÚDE E SEGURANÇA:
3.1 - A CONTRATADA deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
saudável e deve tomar medidas eficazes para prevenir acidentes e danos
potenciais à saúde dos trabalhadores que surjam do, estejam associados com ou
que ocorram no curso do trabalho, minimizando, tanto quanto seja razoavelmente
praticável, as causas de perigos inerentes ao ambiente do local de trabalho e,
tendo-se em mente o conhecimento prevalente da indústria e de quaisquer perigos
específicos;
3.2 - A CONTRATADA deve nomear um representante da alta administração
para ser responsável por assegurar um ambiente seguro e saudável do local de
trabalho para todos os trabalhadores e por implementar os elementos de Saúde e
Segurança deste padrão;
3.3 - A CONTRATADA deve fornecer aos trabalhadores, de forma regular,
instruções eficazes de saúde e segurança, inclusive instruções no próprio local de
trabalho e, quando necessário, instruções específicas da tarefa. Tais instruções
devem ser repetidas para os novos trabalhadores contratados e realocados e nos
casos onde ocorreram acidentes.
3.4 - A CONTRATADA deve estabelecer sistemas para detectar, evitar ou reagir
às ameaças à saúde e segurança dos trabalhadores. A CONTRATADA deve
manter registros escritos de todos os acidentes que ocorram no local de trabalho e
nas residências e propriedades controladas pela contratada.
3.5 - A CONTRATADA deve fornecer aos trabalhadores, assumindo esses custos,
equipamentos de proteção individual. Caso ocorra uma lesão relacionada com o
trabalho, a CONTRATADA deve fornecer primeiros socorros e assistir ao
trabalhador na obtenção de tratamento e acompanhamento médicos.
3.6 - A CONTRATADA deve se comprometer a avaliar todos os riscos em
relação a mães recentes e grávidas, que surjam de suas atividades no trabalho, e
assegurar que todas as medidas possíveis sejam tomadas para remover ou reduzir
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quaisquer riscos à sua saúde e segurança.
3.7 - A CONTRATADA deve proporcionar, para uso por todo os trabalhadores,
acesso a banheiros limpos, acesso à água potável e, quando aplicável, acesso a
instalações sanitárias para armazenamento de alimentos.
3.8 - A CONTRATADA deve assegurar que quaisquer instalações de dormitório
fornecidas aos trabalhadores sejam limpas, seguras e atendam às necessidades
básicas dos trabalhadores.
3.9 – Todos os trabalhadores devem ter o direito de se retirar de local com perigo
grave iminente, sem ter que buscar autorização da contratada.
4 - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO À NEGOCIAÇÃO
COLETIVA:
4.1 - Todos os trabalhadores devem ter o direito de formar, se associar, participar,
financiar e organizar sindicatos de sua escolha e de negociar coletivamente a seu
favor com a contratada. A CONTRATADA deve respeitar este direito e deve
eficazmente informar aos trabalhadores que eles são livres para se associarem a
uma organização de sua escolha e que, ao fazerem assim, isto não irá resultar em
quaisquer consequências negativas para eles, ou em retaliação pela contratada. A
CONTRATADA não deve de nenhuma maneira interferir com o estabelecimento,
funcionamento, financiamento ou a administração de tais organizações de
trabalhadores ou da sua negociação coletiva.
4.2 - Em situações em que o direito à liberdade de associação e o direito de
negociação coletiva forem restringidos por lei, a CONTRATADA deve permitir
livremente aos trabalhadores eleger seus próprios representantes.
4.3 - A CONTRATADA deve assegurar que os representantes dos trabalhadores e
qualquer movimento empenhado em organizar os trabalhadores não sejam sujeitos
à discriminação, assédio, intimidação ou retaliação por motivo de serem membros
de um sindicato ou de participarem de atividades do sindicato e que tais
representantes tenham acesso aos membros de seu sindicato no local de trabalho.
4.4 - A CONTRATADA deve respeitar o exercício do direito de greve,
observados os parâmetros legais estabelecidos, assegurando que os trabalhadores
e seus representantes não sejam sujeitos à discriminação, assédio, intimidação ou
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retaliação por participarem de atividades permitidas, relacionadas ao movimento
paredista, conforme as disposições das normas vigentes. A CONTRATADA deve
fomentar a utilização de mecanismos de prevenção e de solução negociada de
conflitos concernentes ao direito de greve, sem impedir o seu regular exercício ou
desvirtuar sua finalidade em conformidade com a lei.
5 – DISCRIMINAÇÃO:
5.1 - A CONTRATADA não deve se envolver ou apoiar a discriminação na
contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de
contrato ou aposentadoria, com base em raça, origem nacional ou social, classe
social,

nascimento,

religião,

deficiência,

sexo,

orientação

sexual,

responsabilidades familiares, estado civil, associação a sindicato, opinião política,
idade ou qualquer outra condição que poderia dar ensejo à discriminação.
5.2 - A CONTRATADA não deve interferir com o exercício dos direitos dos
trabalhadores em observar preceitos ou práticas, ou em atender às necessidades
relativas à raça, origem nacional ou social, religião, deficiência, sexo, orientação
sexual, responsabilidades familiares, associação a sindicato, opinião política, ou
qualquer outra condição que poderia dar ensejo à discriminação.
5.3 - A CONTRATADA não deve permitir qualquer comportamento que seja
ameaçador, abusivo, explorador ou sexualmente coercitivo, incluindo gestos,
linguagem e, quando aplicável, nas residências e outras instalações fornecidas
pela CONTRATADA para uso pelos trabalhadores.
5.4 - A CONTRATADA não deve submeter os trabalhadores a testes de gravidez
ou virgindade, sob nenhuma circunstância.
6 - PRÁTICAS DISCIPLINARES:
6.1 - A CONTRATADA deve tratar todos os trabalhadores com dignidade e
respeito. A CONTRATADA não deve se envolver ou tolerar a utilização de
punição corporal, mental ou coerção física e abuso verbal das pessoas. Não se
permite tratamento rude ou desumano.
7 - HORÁRIO DE TRABALHO:
7.1 - A CONTRATADA deve estar em conformidade com as leis aplicáveis e
com os padrões da indústria sobre horário de trabalho e feriados públicos. A
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semana de trabalho normal, não se incluindo horas extras, deve ser conforme
definido por lei, mas não deve exceder a 48 horas.
7.2 - Aos trabalhadores deve ser fornecido, pelo menos, um dia de folga, após seis
dias consecutivos de trabalho. Outros arranjos serão permitidos, contudo, nos
casos onde as duas seguintes condições existam:
a) A legislação nacional permite horário de trabalho que exceda a este limite; e
b) Um acordo de negociação coletiva, livremente negociado, está em vigor e que
permite o cálculo da média do tempo de trabalho, incluindo-se períodos
adequados de descanso.
7.3 - Todo trabalho em jornada extraordinária deve ser voluntário, exceto
conforme disposto em 7.4 abaixo e não deve exceder a 12 horas por semana, nem
ser requisitado com regularidade.
7.4 - Nos casos onde o trabalho em jornada extraordinária for necessário para
atingir demandas de curto prazo e a CONTRATADA fizer parte do acordo de
negociação coletiva, livremente negociado com organizações de trabalhadores
(uma associação voluntária de trabalhadores organizados, de forma continuada,
com o objetivo de manter e aprimorar as cláusulas de emprego e as condições no
local de trabalho), representando uma porção significativa de sua força de
trabalho, a CONTRATADA pode requerer tal trabalho em jornada extraordinária,
em conformidade com tais acordos. Qualquer acordo deve estar em conformidade
com os requisitos da Seção 7.1 acima.
8 – REMUNERAÇÃO:
8.1 - A CONTRATADA deve respeitar o direito dos trabalhadores a um salário de
subsistência e assegurar que os salários pagos por uma semana normal de trabalho
devam sempre satisfazer a pelo menos os padrões mínimos da indústria e devem
ser suficientes para atender às necessidades básicas dos trabalhadores e
proporcionar alguma renda extra;
8.2 - A CONTRATADA deve garantir aos trabalhadores envolvidos na
contratação, remuneração, jornada de trabalho, proteção à saúde, segurança e
outras condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as instituídas
para atividades profissionais de equivalente natureza, no mesmo segmento
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econômico, em análoga região geográfica;
8.3 - A CONTRATADA deve assegurar que as deduções dos salários não sejam
feitas por razões disciplinares. Exceções a esta regra se aplicam somente quando
existirem ambas as condições abaixo:
a) As deduções de salário por razões disciplinares são permitidas por legislação
nacional; e
b) Um acordo de negociação coletiva livremente negociado está em vigor.
8.4 - A CONTRATADA deve assegurar que a composição dos salários e
benefícios dos trabalhadores seja detalhada de forma clara e apresentada
regularmente por escrito, para cada período de pagamento. A CONTRATADA
deve assegurar também que os salários e benefícios sejam pagos em plena
conformidade com todas as leis aplicáveis e que a remuneração seja paga em
dinheiro ou cheque, de uma maneira que seja conveniente para os trabalhadores.
8.5 - Toda jornada extraordinária deve ser remunerada em base especial,
conforme definido por lei nacional. Nos países onde uma taxa especial para hora
extra não for regulamentada por lei ou por acordo de negociação coletiva, os
trabalhadores devem ser recompensados por jornada extraordinária em base
especial ou igual aos padrões prevalentes da indústria, a que for mais favorável
aos interesses dos trabalhadores.
8.6 - A CONTRATADA não deve utilizar somente contratos de mão-de-obra
temporária, contratos consecutivos de curto prazo e/ou falsos esquemas de
aprendizagem para evitar o cumprimento das obrigações para com os
trabalhadores, sob a legislação aplicável pertinente às leis e regulamentações
trabalhistas e de seguridade social.

No que respeita, também, aos elementos essenciais, conforme preceitua a
Recomendação nº 84 da OIT, as cláusulas trabalhistas nos contratos públicos devem
prescrever: o valor da remuneração praticada e os adicionais por trabalho realizado em
jornada extraordinária que serão pagos às diferentes categorias de trabalhadores
envolvidas; a jornada de trabalho ordinária, incluindo o número de horas em jornada de
trabalho diária, semanal ou em qualquer outro período, relativo à remuneração a ser paga; a
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jornada laboral aplicável ao trabalho em turnos sucessivos, em processos ininterruptos; a
forma de definição da jornada de trabalho aplicável nos casos em que a mesma for
calculada por número médio de horas, especificando o período de tempo em relação ao
qual esta média será calculada e o número máximo de horas ordinárias trabalhadas no
período determinado, e, ainda, as disposições aplicáveis às férias e às licenças por doença.
Mencionadas especificações devem se dar na própria cláusula em questão, ou por
referência inequívoca às disposições pertinentes contidas em leis, regulamentos, acordos
coletivos, laudos arbitrais ou outros instrumentos reconhecidos.
No mesmo sentido, por ser condição essencial, a empresa contratada pela
autoridade pública deve atender às leis nacionais e a todas as outras regras aplicáveis, em
harmonia com a dimensão social e legal dos contratos públicos e em consonância com os
princípios protetivos juslaborais. Nos casos em que as leis nacionais ou outros preceitos
pertinentes tratarem das mesmas questões definidas na cláusula trabalhista nos contratos
públicos antes proposta, a disposição que for mais favorável aos trabalhadores
preponderará.
Ademais, para garantir a efetividade do cumprimento de todos os elementos
descritos, a cláusula trabalhista nos contratos públicos deve prever um efetivo sistema de
fiscalização, por meio da gestão de documentação, implementação, manutenção,
comunicação e monitoramento da contratada em relação a cada uma das temáticas
abordadas na norma, num processo de melhoria contínua. Em referido sistema insere-se,
ainda, a exigência formal do comprometimento de fornecedores da contratada e demais
integrantes da cadeia de produção, com os ditames da cláusula trabalhista nos contratos
públicos.
Para além das disposições substantivas enunciadas, igualmente necessária será a
estipulação de garantias241 exigidas da empresa contratada, que assegurem o cumprimento
pontual e rigoroso de todas as obrigações trabalhistas previstas e a afirmação obrigatória
dos direitos fundamentais no contexto da contratação pública levada a efeito.
A violação das estipulações da cláusula trabalhista nos contratos públicos deverá
ser objeto de severa reação do Poder Público contratante, consoante será exposto adiante,
com o estabelecimento de sanções precisas e individualizadas.
Embora a proposta da vertente pesquisa relacione-se com o estudo da cláusula
241

Retenção, seguro-garantia, fiança bancária, caução, depósito pecuniário etc. Vid. item 3.9.
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trabalhista nos contratos públicos e a afirmação dos direitos fundamentais do trabalho, é
extremamente desejável - e até mesmo necessário - que as práticas adotadas pelos
particulares no contexto da contratação pública socialmente responsável, caracterizadas
pelo compromisso ético assumido com os trabalhadores e com a sociedade, ultrapassem os
padrões mínimos definidos internacionalmente.
Quanto mais elevados os padrões de direitos trabalhistas destinados aos
empregados e aos profissionais vinculados aos fornecedores ou integrantes da cadeia de
produção e distribuição ativada, mais real se demonstrará o envolvimento da contratada
com a dimensão social da contratação pública. Do mesmo modo, maior será o engajamento
dos trabalhadores em prol da corporação242. Tal, certamente, deflagrará o incremento e
valorização de sua reputação e imagem empresarial perante a sociedade. O próprio Estado
poderá criar modelos de licitação que priorizem a contratação de particulares que adotem
padrões mais altos de direitos trabalhistas.
Seriam, assim, exemplos de elementos complementares, os quais podem ser
contemplados pela cláusula trabalhista nos contratos públicos:
 adoção de programas de participação nos lucros ou resultados da empresa (PLR) –
a proposta da participação nos lucros e resultados das empresas pelos funcionários
é parte integrante de um modelo de gestão que busca integrar os objetivos dos
funcionários da empresa com o escopo da sua administração, otimizando a
organização do processo produtivo. Como recompensa, ao trabalhador é
franqueado participar financeiramente dos lucros e resultados corporativos. Tratase, assim, de um modelo243 de relação que se estabelece em verdadeira comunhão
de interesses entre empresas e trabalhadores, representando, portanto, efeito
transformador das relações de trabalho.
 incentivo à formação da relação de emprego - a importância da relação de trabalho
em sentido estrito deve ser reconhecida e estimulada como meio de proteção
jurídica aos trabalhadores. Segundo afirma Pedro Paulo Teixeira Manus244, o ―ideal
do Direito do Trabalho é que se estabeleça um número maior de contratos de
242

Segundo a definição proposta por Robert Levering, cofundador do Instituto Great Place to Work: "Um
excelente ambiente para trabalhar é aquele em que você confia nas pessoas para as quais trabalha‖.
Disponível em http://www.greatplacetowork.com.br/nossa-abordagem/o-que-e-um-excelente-ambiente-detrabalho. Acesso em: 27 jul. 2013.
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JOÃO, Paulo Sérgio. Participação nos lucros ou resultados das empresas. São Paulo: Dialética, 1998,
p. 74.
244
MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 121.
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trabalho, dada a proteção do empregado e de sua família e a vocação de perenidade
dos contratos de trabalho.‖
 adoção do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista (critério social) em todos os
contratos comerciais – Corresponde à inserção de previsão contratual específica a
qual assegure, sob pena de rescisão motivada e aplicação de penalidades outras, que
os produtos fornecidos à contratante advenham, em sua cadeia produtiva, de
fornecedores que respeitam os direitos fundamentais no trabalho, notadamente no
que concerne à proibição do trabalho análogo ao escravo e o infantil;
 participação na gestão empresarial - A gestão participativa é uma postura
socialmente desejável na medida em que a empresa admite que os empregados
compartilhem seus desafios, projetos, dificuldades. Tal também favorece o
desenvolvimento profissional e a conquista de metas estabelecidas em conjunto. A
valorização dos trabalhadores na tomada de decisão é forma inconteste de investir
na realização pessoal. A participação necessita ser efetiva, e não meramente
simbólica.
Considerando a evolução constante das exigências sociais atinentes às relações
laborais, é possível estender os elementos complementares a serem abrangidos pela
cláusula trabalhista nos contratos públicos de modo a alcançar preceitos como a garantia
aos trabalhadores de não serem despedidos sem causa fundamentada, a liberdade de
opinião no ambiente de trabalho, a diversidade na formação do conjunto de profissionais, o
tratamento equânime e justo, com igualdade plena de oportunidades produtivas, as quais
possibilitem a conciliação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar, o devido processo na
apreciação das questões laborais. Padrões mais altos de direitos trabalhistas estes que,
repita-se, podem ser alcançados mediante adequado incentivo do próprio Estado, por meio
de novos modelos de licitação e adjudicação.
Importante destacar que a formulada proposta da aplicação do conteúdo jurídico
da cláusula trabalhista nos contratos públicos apresenta-se, a um só tempo, como corpo e
em espírito.
Corpo, na medida em que deve constar expressamente nos instrumentos
contratuais245 que envolvam o Poder Público, ou recursos públicos, cumprindo seu
desígnio de cláusula contratual, com força vinculante concreta, objetiva, individualizada.
245

Nos momentos da elaboração, administração e extinção contratual.
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Em espírito, na medida em que suas aspirações como autêntico critério social nas
contratações públicas, deverão nortear e influenciar os atos da Administração Pública,
destinando-se à concretização dos direitos fundamentais no trabalho, à afirmação dos
preceptivos de supremacia e indisponibilidade dos direitos humanos, imprescindíveis ao
desenvolvimento sustentável.
A desafiante – e nevrálgica – questão da afirmação dos direitos fundamentais no
trabalho deve atrair, permanentemente, o olhar cuidadoso e atento do administrador
público. Assim, deverá agir e funcionar como um paradigma norteador da postura da
autoridade administrativa em todas as suas ações e decisões. Uma autêntica tomada de
consciência se faz premente, eis que sem proteção efetiva ao trabalhador inexiste
desenvolvimento sustentável.
Mais do que espírito, como mencionado, necessário que, sob a perspectiva da
ciência jurídica, diante da manifesta e inafastável adstrição à concretização e observância
aos preceptivos de supremacia e indisponibilidade dos direitos humanos, o agente público
esteja estritamente vinculado, em todos os seus atos, à máxima realização dos direitos
fundamentais no trabalho.
O respeito ao fundamento central da dignidade humana por meio da tutela do
trabalho e de seu valor social deve ser compreendido como legítimo imperativo ético,
como princípio basilar e essencial, a influenciar a compreensão do Direito Administrativo
e a ação das autoridades públicas nas contratações administrativas.
O conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos materializa-se,
deste modo, como uma espécie de cláusula permanente, incorporadora de um princípio
ético orientador em todos os casos concretos submetidos à Administração Pública246.
Ainda que não seja fisicamente tangível ou expressamente lançada. Não haveria, pois,
discricionariedade247 na concretização dos direitos fundamentais no trabalho, mas, sim,
autêntica vinculação do agente a um padrão de conduta, não apenas admitido, mas exigido
246

Odete Medauar ensina que: ―Havendo parâmetros de objetividade para enquadrar a situação fática na
fórmula ampla, ensejando uma única solução, não há que se falar em discricionariedade. Se a fórmula ampla,
aplicada a uma situação fática, admitir margem de escolha de soluções, todas igualmente válidas e fundadas
na noção, o poder discricionário se exerce‖. (In: MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 138-139).
247
―O poder discricionário é o verdadeiro cavalo de Tróia no centro do Direito Administrativo em um Estado
de Direito‖ Hans Huber. Apud MARQUES, Carlos Alexandre Michaello et MARQUES, Clarice Gonçalves
Pires. In: Discricionariedade administrativa e conceitos jurídicos indeterminados: Em busca da
concretização do Interesse Público. Disponível em:
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11083. Acesso
em: 17 jul. 2013.
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pela sociedade. Uma inflexível conexão, um indissociável atrelamento à própria
principiologia dos direitos humanos.
Em análogo sentido, sob perspectiva mais aberta, o comprometimento com o
desenvolvimento e com a sustentabilidade deve se projetar ao longo de todo o
ordenamento jurídico. A cláusula trabalhista nos contratos públicos relaciona-se,
inteiramente, com a afirmação dos preceptivos definidos na Declaração de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, além das dimensões específicas de proteção do
trabalho decente e do trabalho seguro, em consonância com os postulados da OIT,
promovendo, de modo progressivo, a justa conjugação entre a sustentabilidade, o
desenvolvimento social, a função social das figuras jurídicas e os direitos fundamentais.
Inafastável que os governos preconizem a dimensão social em suas ações e
políticas públicas, com a afirmação precípua dos direitos fundamentais trabalhistas. A
contratação pública, em particular, precisa revelar-se como modelo de implementação de
proteção ao trabalho, intervindo diretamente para a realização e efetivação dos direitos
fundamentais dos trabalhadores. Assim, privilegiará a proteção do mais valioso bem
jurídico: a dignidade.

3.8 Tipos de contrato público que devem conter a cláusula trabalhista

Considerando que constitui finalidade da cláusula trabalhista nos contratos
públicos248 assegurar a aplicação efetiva dos direitos fundamentais no trabalho a todos os
trabalhadores envolvidos249 em contratações pactuadas por autoridades estatais ou a
abranger o uso de recursos públicos, mister se faz apontar os delineamentos básicos dos
tipos contratuais os quais deverão ser contemplados materialmente com o especial
dispositivo.
Como já foi destacado, a contratação pública envolve uma realidade jurídica
ampla, complexa, em constante transformação, a qual apresenta consideráveis repercussões
sociais. As autoridades governamentais, para a consecução dos desígnios exigidos do
248

Contratos celebrados pelos entes estatais, como União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras
entidades sob seu controle direto ou indireto.
249
Incluindo terceiros subcontratados ou a quem tenha sido transferida parte dos direitos ou obrigações
previstos no contrato.
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Estado pela sociedade, as necessidades e pleitos dos cidadãos, adquirem bens, contratam250
obras,

serviços,

solenizam

concessões,

entabulam

parcerias,

demandando,

permanentemente, a colaboração dos integrantes do nominado segundo setor251, em
vínculo que deve ser orientado por plena juridicidade. Atualmente, inclusive, a realização
das próprias atividades-fim do Estado tem exigido a contratação dos particulares.
Desafiante, portanto, a delimitação dos tipos de contratos que devem incluir a cláusula
trabalhista.
No referido escopo, é recomendável partir das linhas principais definidas pela
Convenção nº 94 da OIT no que respeita à determinação das modalidades contratuais em
que a cláusula trabalhista deve ser contemplada. A norma internacional252 estabelece e
exige a incorporação do proclamado dispositivo de proteção de garantias trabalhistas em
todos os instrumentos celebrados por autoridades públicas que ensejem a ativação e
emprego de trabalhadores para a construção de obras públicas ou fornecimento de bens e
serviços, sempre que referidos contratos envolvam gastos de recursos públicos. A
Convenção se estende, ademais, aos cessionários dos contratos, aos subcontratados ou a
quem tenha sido transferida parte dos direitos ou obrigações previstos nas cláusulas do
instrumento originário.
De acordo com a Convenção nº 94, a inserção da cláusula trabalhista será aplicada
aos contratos cuja execução envolva o dispêndio de fundos por uma autoridade pública

250

Em consonância com os ensinamentos de Maria João Estorninho, os denominados momentos–chave para
inserção do conteúdo da cláusula trabalhista no procedimento de formação de um contrato público
socialmente responsável seriam: a fase inicial, na consolidação da decisão de contratar, com a definição das
necessidades a satisfazer através do contrato; no momento da determinação do procedimento a ser adotado,
enfatizando aqueles que envolvem fases de qualificação de candidatos com possibilidade de tomar em
consideração características técnico-sociais na seleção; na determinação dos requisitos de habilitação; na
integração de considerações sociais nas especificações da licitação e na relação de encargos, sendo que, na
definição das particularizações técnicas, deverão ser fixadas exigências operacionais, incluindo práticas e
critérios sócio-laborais estabelecidos e admitidos; na formalização do anúncio da licitação, tornando públicos
os critérios sociais de adjudicação, os quais devem ter relação com o objeto do contrato e não podem conferir
à entidade adjudicante liberdade ilimitada (o que poderia conduzir à quebra da isonomia na licitação). Após,
já tendo sido formalizado o instrumento contratual, a fiscalização do cumprimento das obrigações
relacionadas à cláusula trabalhista deverá ser permanente, observando rotinas e critérios objetivos e
rigorosos, com a cominação das sanções próprias em caso de infração. (In: ESTORNINHO, Maria João.
Green Public Procurement – Por uma contratação Pública Sustentável, p. 18 e ss. Disponível em:
http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/texto_profa_mje.pdf. Acesso em: 17 ago. 2013).
251
Segundo setor trata-se de uma terminologia sociológica que corresponde ao conjunto de corporações do
setor privado, às empresas, ao mercado, à iniciativa privada. O primeiro setor relaciona-se ao setor público,
ao Estado. O terceiro setor é representado pelo conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e
não-lucrativas,
correspondendo
às
diversas organizações
não
governamentais
(ONG‘s),
iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil.
252
Artigo 1º da Convenção nº 94 da OIT.
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central de um Estado-Membro de OIT253, com o necessário emprego de trabalhadores pela
outra parte contratada. A norma abrange os contratos destinados (i) à construção, alteração,
reparação ou demolição de obras públicas; (ii) à fabricação, montagem, manipulação ou
envio de materiais, suprimentos ou equipamentos, ou (iii) ao desempenho ou fornecimento
de serviços.
Assim, a Convenção considera a aplicação da cláusula trabalho aos contratos que
preencham estas condições cumulativamente, além dos cessionários dos contratos ou
subcontratados.
Ao seu turno, a Recomendação nº 84 da OIT, para além do quanto citado,
preconiza a aplicação das disposições das cláusulas de trabalho nos contratos públicos254
aos casos em que os empregadores do setor privado recebam subsídios ou estejam
autorizados a explorar um serviço público, ampliando, de modo apropriado, o alcance de
seus efeitos.
As balizas enunciadas estabelecem, com clareza, classes contratuais em que a
cláusula trabalhista deve ser observada. Não se revela, todavia, exauriente a relação
proposta.
Embora a vocação primeira da cláusula trabalhista esteja relacionada aos
instrumentos tradicionais255 (contrato de obra pública, contrato de prestação de serviços,
contrato de fornecimento, contrato de empreitada, contrato de gestão) e às contratações
públicas que envolvam o desembolso, o dispêndio efetivo de recursos públicos (como nos
contratos de compras de bens), parece mandatório concluir que ela também deve ser
contemplada em diversos outros âmbitos, como nas diferentes situações jurídicas que
compreendam, direta ou indiretamente, a atuação determinante do Poder Público e sua
autoridade.
Reiterando a linha de raciocínio até aqui sustentada, é imperativo considerar que
toda a atividade administrativa do Estado Democrático de Direito está subordinada ao
preceptivo da supremacia e da indisponibilidade dos direitos fundamentais. Aos agentes do
Estado, dirige-se a obrigação jurídica de permanentemente estabelecer e formalizar, em
todas as ações que empreendem, medidas destinadas à concretização de referenciados
direitos, em especial, consoante a proposta disseminada no vertente estudo, dos direitos
253

Para o qual a Convenção nº 94 da OIT esteja em vigor.
Parágrafo 1º da Recomendação nº 84 da OIT.
255
Inclui as formas de contratação pública que prescindam de licitação.
254
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fundamentais no trabalho. Imprescindível, portanto, a difusão da essencialidade das
cláusulas contratuais que estabelecem e formalizam a concretização de ditos direitos em
seu núcleo.
Concessões de serviços públicos (rodoviárias, aeroviárias, aeroportuárias, energia
elétrica, telecomunicações, saúde), outorgas, permissões, concessões não onerosas,
convênios, acordos, delegações, autorizações, alvarás, autorizações, enfim, todas as
contratações, pactuações, atos administrativos, as situações jurídicas que envolvam, em
alguma medida, a atuação determinante do Poder Público a conferir o assentimento oficial
para que um particular, de algum modo, seja financeiramente beneficiado, direta ou
indiretamente,

devem

estar subordinadas

ao preceptivo da supremacia

e da

indisponibilidade dos direitos fundamentais, às exigências da aplicação e cumprimento das
disposições das cláusulas de proteção ao trabalho - ainda que não envolvam o dispêndio
imediato de fundos ou recursos públicos. Particulares que percebam, por parte do Poder
Público, incentivos, patrocínios, subvenções, também devem observar o conteúdo da
cláusula trabalhista nos contratos públicos, caso empreguem, de alguma forma,
trabalhadores.
Os contratos de financiamento propostos por bancos públicos ou agências
públicas de fomento e desenvolvimento256, os acordos que estabeleçam a participação do
Estado no capital de empresas, todos devem se enquadrar nas exigências de aplicação da
cláusula trabalhista nas contratações públicas. Medidas concretas que assegurem o respeito
aos direitos fundamentais no trabalho deverão ser lançadas em atos desta natureza
praticados ou promovidos por agentes públicos.
Nas empresas estatais ou naquelas que, de algum modo, a direção ou a
administração seja exercida pelo Poder Público, a observância do conteúdo protetivo
previsto na cláusula trabalhista deverá ser amplamente disseminado, em todas as atividades
desenvolvidas.
De se advertir, de modo renovado, acerca da complexidade que permeia o
contrato público e sua definição na atualidade. Constitui um desafio praticamente
insuperável lançar delimitações rigorosamente precisas, sob pena, inclusive, de estabelecer
exclusões absolutamente impróprias ou inadequadas.
Relevante dizer, novamente, que a abrangência proposta e o elenco de contratos
256

v.g.: BRASIL. Lei Federal nº 11.948, de 16 de junho de 2009.
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públicos citados não pretendem ser exaustivos, considerando-se, sobretudo, a dinâmica
irrefreável que caracteriza as atividades administrativas do Poder Público na atualidade. O
ideal é que o legítimo conteúdo protetivo da cláusula trabalhista apresente o mais amplo
alcance257. Importante que todos os trabalhadores envolvidos na execução de contratos
públicos ou em situações jurídicas que demandem, direta ou indiretamente, a atuação
determinante do Poder Público para se consolidarem258, tenham seus direitos fundamentais
protegidos. Este o mandamento maior, o qual deve nortear os atos e ações do exercente de
funções públicas, que devem buscar, de modo incessante e em evolução constante, a
ampliação permanente e progressiva da proteção do trabalho.

3.9 Inexecução da cláusula trabalhista e seus principais efeitos

A construção jurídica da cláusula de trabalho nos contratos públicos, na forma
apresentada, tem a pretensão de contribuir expressivamente para o enfrentamento da
reduzida efetividade dos direitos fundamentais no trabalho, presenciada na atualidade. O
estabelecimento de um modelo de intervenção afirmativa, o qual vincula os particulares em
colaboração com o Poder Público à realização dos referidos direitos, pode representar
decisiva política estatal para a promoção da justiça nas relações de trabalho.
Na interseção entre o conteúdo das normas de proteção ao trabalho e a força
obrigatória e vinculante dos contratos administrativos encontra-se a vocação essencial da
cláusula trabalhista nos contratos públicos, a saber, permitir a efetivação dos direitos
fundamentais no trabalho. Para tanto, a necessidade da implementação de um instrumento
revestido de certeza jurídica plena, dotado da capacidade de exercer concreta influência
sobre os comportamentos dos particulares envolvidos.
No escopo de impelir o cumprimento do conteúdo protetivo previsto na cláusula
trabalhista nos contratos públicos, sanções imediatas, diretas, individualizadas e concretas
devem ser aplicadas aos contratantes que desrespeitarem as suas disposições. A inexecução
do contrato, o não cumprimento faltoso das cláusulas contratuais estipuladas, como a
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Estendendo os efeitos protetivos idealizados aos profissionais que atuam em fornecedores abarcados pelas
cadeias produtiva e distributiva envolvidas, de modo a transmitir os padrões éticos estabelecidos.
258
Ainda que envolvam recursos de particulares, mas que demandem o aval do Poder Público.
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trabalhista, há de provocar sanções eficazes. Para o Luiz Guilherme Loureiro259:

O fim anormal do contrato se dá com a falta de cumprimento das
obrigações assumidas por uma das partes. O inadimplemento implica na
falta de funcionalidade do contrato, na falta de realização da operação
econômica, segundo os acordos e as expectativas dos contratantes.260

Partindo dos parâmetros definidos pela Convenção nº 94 da OIT261, medidas
prontas e efetivas, como a retenção de pagamentos, aplicação de multas, declaração de
inidoneidade do particular para contratar com ao Poder Público, devem ser materialmente
previstas no contrato, visando à salvaguarda de condições laborais justas.
A violação da cláusula trabalhista nos contratos públicos constitui infração
gravíssima. Como tal, deve ensejar a aplicação das mais severas sanções e consequências
ao infrator. Neste sentido, o não cumprimento da cláusula trabalhista, ou seu irregular
cumprimento, com o desatendimento, pelo particular, das determinações regularmente
estipuladas para a proteção das condições laborais previstas, constitui razão suficiente e
legítimo motivo para a própria rescisão do contrato administrativo.
De fato, as sanções administrativas aplicáveis às partes que descumprem os
termos da cláusula trabalhista podem exibir diferentes contornos e abrangências, de modo
a promover equilíbrio e compatibilidade entre a manutenção do interesse dos particulares
em participar de contratações públicas e a necessidade de efetivação dos direitos
fundamentais no trabalho. Nesse sentido, o contratante público deverá estabelecer, no
instrumento contratual, a aplicação gradual de sanções262 nas hipóteses de violação da
cláusula trabalhista. Desde a advertência por descumprimento injustificado na execução da
cláusula em questão, passando pela suspensão temporária do contrato no tocante às
obrigações econômicas dirigidas à Administração Pública, pela cominação de multa
pecuniária263, até a própria rescisão (caducidade) do contrato, fato que poderá ensejar,
ademais, a declaração de inidoneidade264 do particular para contratar com ao Poder Público
por período determinado ou enquanto perdurar os motivos determinantes da punição.
259

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Contratos. 3. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 293.
Grifo nosso.
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Artigo 5º da Convenção nº 94 da OIT.
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v.g. BRASIL. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigos 86 e seguintes.
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A aplicação de multa não deve impedir que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sanções previstas, quando o caso assim recomendar.
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Desse modo, ciente das graves consequências que adviriam do inadimplemento da
cláusula trabalhista e do descumprimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores, o
particular contratado será especialmente desestimulado no tocante ao retardamento da
execução do objeto do ajuste. Com isso, será dissuadido quanto a eventual comportamento
inidôneo no que respeita a falhas na execução do contrato ou no cometimento de fraudes
trabalhistas.
O contrato deverá especificar claramente a cobrança de multas, contemplando as
condições e valores aplicáveis, além do prazo máximo para recolhimento, após ciência da
aplicação. Relevante asseverar que, para a validade da aplicação das sanções e penalidades,
indispensável seja assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório ao contratado,
sempre em prazo razoável. A aplicação de sanções deverá estar motivada em regular
processo de apuração.
Ocorrendo, quando a hipótese contratual assim estipular, a rescisão unilateral por
violação da cláusula trabalhista, deverá ser assegurado à Administração o pleno direito de
assumir de imediato o objeto do contrato, no estado em que se encontrar, ocupando e
utilizando o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução
do contrato, necessários a sua continuidade. Também deverá reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuízos causados pelo contratado. A Administração poderá
dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta, desde que sejam
assegurados – sempre – os direitos fundamentais dos trabalhadores.
Nos contratos de financiamento, a violação da cláusula trabalhista deverá ensejar
o vencimento antecipado do instrumento pactuado, com a exigibilidade da dívida e
imediata sustação de qualquer desembolso. Não seria aceitável, por exemplo, que bancos
públicos ou agências públicas de fomento e desenvolvimento continuassem a financiar
diretamente atividades que importem em trabalho infantil ou trabalho análogo ao de
escravo.
Observando

tendências

atuais

de

aplicação

de

sanções

no

âmbito

administrativo265, é possível identificar modalidades de punição que se dirigem tanto às
empresas infratoras como aos dirigentes envolvidos, como perdimento de bens, direitos ou
valores, suspensão de atividades, reparação integral dos danos, multa em valores que
podem atingir 20% (vinte por cento) do faturamento anual, impossibilidade de participar

265

v.g. BRASIL. Lei Federal nº 12.846, de 01º de agosto de 2013. Artigos 6º e seguintes.
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de licitações. São modos de reprimir violações de direitos compatíveis com os propósitos
da cláusula trabalhista nos contratos públicos.
Para além das disposições substantivas, igualmente recomendável e necessária
será a estipulação de garantias materiais exigidas da empresa contratada, que assegurem o
cumprimento tempestivo e rigoroso de todas as obrigações trabalhistas previstas e a
afirmação obrigatória dos direitos fundamentais no contexto da contratação pública levada
a efeito. Em caso de impontualidade ou inadimplemento, as mesmas deverão ser
prontamente executadas.
Importante ressaltar, ademais, que a aplicação de sanções administrativas não
afasta ou elide a imposição de sanções civis, trabalhistas ou penais decorrentes de práticas
ilegais especificamente constatadas, as quais, no entanto, não serão objeto de detalhamento
no presente estudo.
O adjudicatário, ao assinar o contrato e aceitar as prescrições e imposições
previstas na cláusula trabalhista, não poderá delas se desvencilhar, ou incorrerá no
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas.
Evidentemente que deverá ser assegurada, ao interessado, a apresentação de defesa em
prazo razoável, alusiva aos fatos puníveis. O instrumento pactuado também deverá definir
a autoridade ou órgão competente pela constatação de eventual irregularidade e pela
aplicação da sanção definida.
A violação das estipulações da cláusula trabalhista nos contratos públicos deverá
ser objeto de severa reação do Poder Público contratante, conforme exposto, com o
estabelecimento de sanções precisas e individualizadas. A cláusula trabalhista nos
contratos públicos deve, portanto, estar escoltada por disposições, pactuadas entre os
signatários, as quais incluam, materialmente, sanções no caso de seu descumprimento para
assegurar, de forma concreta, a observância de normas de proteção trabalhista. Apenas pela
aplicação de medida repressiva pronta e efetiva ao violador do contrato estipulado, com
mandamentos propriamente obrigatórios, exigíveis, haverá contribuição tangível para a
aspirada tutela jurídica material, dando acesso aos trabalhadores a seus plenos direitos.

3.10 Cláusula trabalhista nos contratos públicos, dignidade humana e a melhoria das
condições de trabalho: Direito, Ética e justiça social
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A adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos com o propósito de
promover a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho está em absoluta
conformidade com a ordem jurídica, com a justiça e com o interesse social. A ação
interventiva do Estado para defender a supremacia e indisponibilidade dos direitos
humanos, fora de dúvida, reveste-se da mais absoluta legitimidade e juridicidade.
A proteção jurídica da dignidade do trabalhador, como valor ético, deve
apresentar profunda ressonância na interpretação e aplicação das regras que regem as
relações contratuais estabelecidas pelas autoridades governamentais, pela Administração
Pública. Nessa direção, a prevalência dos direitos humanos deve se impor, de modo
especial, na contratação pública.
Amauri Mascaro Nascimento266, de modo profícuo, sustenta a existência de um
patamar ético a ser sempre respeitado nas relações de trabalho:

esses direitos, na esfera das relações de trabalho, têm como fundamento a
necessidade de garantia de um mínimo ético que deve ser preservado nos
ordenamentos jurídicos nas relações e trabalho como forma de
organização jurídico-moral da sociedade quanto à vida, à saúde, à
integridade física, à personalidade e a outros bens jurídicos valiosos para
a defesa da liberdade e integração dos trabalhadores na sociedade e
perante o empregador.

O instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos está associado,
propriamente, a questões de intenso cunho ético267. Em sentido amplo, a Ética, corresponde
ao ―estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação
do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de

266

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 31. ed. São Paulo: LTr, 2005, p.
130-131.
267
As relações existentes entre Ética, Moral e Direito sempre suscitaram enormes dissensões, notadamente
nos domínios da Filosofia do Direito. Mostra-se relevante diferenciar o alcance de cada elemento, embora se
reconheça que esses três conceitos têm fortes vínculos e apresentam, em determinadas questões,
sobreposições e entrelaçamentos. Dimitri Dimoulis sintetiza as diferentes concepções surgidas a propósito
do tema, exibindo as cinco teses sobre a referida relação, a saber: ―a) os mandamentos jurídicos e morais
coincidem (tese da identidade); b) as regras jurídicas constituem o núcleo das regras morais (o direito como
mínimo ético); c) as regras morais constituem o núcleo do direito que compreende muitas normas
moralmente indiferentes (a moral como mínimo jurídico); d) as regras jurídicas são aparentadas com as
morais, sendo impossível criar e interpretar o direito sem levar em consideração a moral (tese da conexão); e)
entre ambos os ordenamentos há plena e absoluta separação (tese da separação).‖ (In: DIMOULIS, Dimitri.
Manual de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: RT, 2003, p. 107-109).
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modo absoluto‖.268 É classificado como ético, sob o prisma filosófico, aquele que é
considerado bom. A conduta humana teria na Ética sua justificativa, enquanto o Direito
corresponderia à regra obrigatória a definir a conduta humana.
Conforme o escólio Osvaldo Ferreira de Melo269, ―cabe à Ética decidir qual seja a
resposta sobre o que é moralmente correto; ao Direito, sobre que seja racionalmente justo.‖
O Direito não pode ser visto como uma técnica meramente dogmática, autômata, de
controle de condutas. Desprovido de um pensamento crítico, não apresentaria qualquer
significado moral270.
Decisivamente, a dignidade humana está no centro da Ética. Então, a Ética, como
princípio dominante na formação da consciência jurídica, intervirá no julgamento
axiológico de toda norma jurídica de modo permanente. É absolutamente indispensável,
hodiernamente, a composição do pensar ético-moral no plano do Direito, sob pena de
inaceitável afastamento do necessário movimento de evolução da humanidade. Segundo
ensina Fábio Konder Comparato271, ―compreende-se que o alcance dos princípios éticos é
ilimitado: eles tendem a alcançar na história uma vigência universal‖.
Na justificação do Direito positivado, devem ser considerados os valores aceitos
pela sociedade em referência. Em tal contexto, a adoção da cláusula trabalhista nos
contratos públicos revela vínculos com os conceitos de Ética, Moral e Direito.
Notadamente, seu enfoque concerne ao bem comum, elemento fundamental de qualquer
doutrina de justiça social.
Ao preconizar a plena efetivação da liberdade de associação e de organização
sindical, o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas
as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil, a
eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, a geração de
oportunidades de trabalho emprego e renda, o diálogo social e equidade, a proteção social
268

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 7. ed. São Paulo:
Positivo, 2008.
269
MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: Fabris Editor, 1994, p.
58-59.
270
E sobre tal discussão informa José Eduardo Faria: ―O fato ilícito não é, em si, tido como um fato imoral
ou eticamente condenável; é apenas encarado como uma conduta contrária a aquela fixada pela norma. Ao
reduzir o direito a um sistema de normas, que se limita a dar sentido jurídico aos fatos sociais à medida que
estes são enquadrados no esquema normativo vigente, tal concepção torna desnecessário o questionamento de
dogmas. Despreza, assim, a discussão relativa à natureza e às implicações éticas da função social das leis e
dos códigos, valorizando apenas seus aspectos técnicos e procedimentais.‖ (In: FARIA, José Eduardo.
Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 21).
271
COMPARATO, Fábio Konder. Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010, p. 520.
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dos trabalhadores, a afirmação do trabalho seguro e saudável, a cláusula trabalhista nos
contratos públicos corresponde à persecução da justa distribuição das riquezas, de acordo
com as necessidades e a capacidade das pessoas, com o aumento do nível de renda das
massas, com a diminuição progressiva das diferenças de classe. O sentido de Justiça, na
ética das contratações públicas, é importante para tratar a dimensão de distribuição dos
benefícios da atividade produtiva. Ao proteger e promover o trabalho produtivo e
apropriadamente remunerado, executado em condições de liberdade, equidade e segurança,
sem discriminação e apto para assegurar uma vida digna aos indivíduos que dele
dependam, valorizando a dignidade do trabalho humano, representa um componente
basilar para o desenvolvimento social.
O instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, fora de dúvida, propõe o
enfrentamento da crise da proteção ao trabalho por meio da vertente dos direitos humanos
e da dimensão social dos contratos públicos. Por ele, a afirmação dos direitos fundamentais
no trabalho é prestigiada como condição essencial da contratação pública. Não há como se
conceber o existência do contrato público socialmente responsável sem a efetiva proteção e
valorização do trabalho humano. Na formalização do contrato administrativo, o qual regerá
a relação jurídica estabelecida no processo de contratação pública, a expressão da vontade
das partes estará disposta nas cláusulas contratuais convencionadas. Assim, representará,
concretamente, a repulsa do direito às contratações públicas ou ao uso de recursos públicos
que financiem violações a direitos fundamentais no trabalho. Corresponderá à reprovação
ético-jurídica do nominado ―custo do trabalho‖ como fator de diferenciação competitiva
em licitações e contratações públicas.
Uma nova dimensão ética, focada na afirmação dos direitos humanos e na
humanização das relações de trabalho, poderá possibilitar a reconciliação entre
desenvolvimento econômico e justiça social, voltada à efetivação das declarações de
direitos para a implementação de uma sociedade justa. A necessidade de concretização dos
direitos fundamentais no trabalho revela-se imperiosa, demandando a contribuição
determinante do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos.
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CAPÍTULO IV

4 CLÁUSULA TRABALHISTA NOS CONTRATOS PÚBLICOS:
ASPECTOS ESPECÍFICOS DOS MODELOS JURÍDICOS EUROPEU
E BRASILEIRO

Para o adequado aprofundamento do estudo do instituto da cláusula trabalhista
nos contratos públicos, necessária se mostra a análise dos modelos e formas de
consideração dos critérios sociais nas contratações envolvendo o Poder Público propostas
internacionalmente272. Com ênfase particular, relevante ressaltar os aspectos específicos
previstos nos sistemas jurídicos europeu e brasileiro, assim como suas significativas
contribuições para a concretização dos direitos fundamentais no trabalho.
O panorama comparativo estabelecido inicia-se, no tocante ao direito europeu,
com a apresentação do quadro de ratificações da Convenção nº 94 da OIT pelos países
abrangidos pelo estudo para, em seguida, observar os critérios sociais de adjudicação nos
contratos públicos a partir da análise das fontes de direito comunitário e de manifestações
jurisprudenciais relacionadas. No que se refere ao direito brasileiro, o estudo ressalta a
aptidão da contratação pública como instrumento de promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, com a apreciação dos parâmetros constitucionais aplicáveis, do
conteúdo jurídico das normas vigentes e de outros instrumentos pertinentes.
Com o conhecimento de diferentes mecanismos regulatórios indicados pelo
direito comparado dogmático, possível se mostra a compreensão dos sistemas jurídicos
ocidentais aqui nomeados para fundamentar a adoção da cláusula trabalhista, assim como o
exame da atualidade de seus postulados e da efetividade pelos mesmos proporcionada.
Com isso, certamente, torna-se possível perceber e aferir a admissível abrangência do
instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos no plano internacional e de sua
própria importância para a proteção dos direitos básicos dos trabalhadores, neste amplo
272

Marc Ancel afirma, com propriedade, que ―apesar da diversidade das legislações, existe uma
universalização do direito; o conhecimento estrangeiro é frequentemente indispensável ao advogado, ao juiz,
ao árbitro; permite ao jurista uma melhor compreensão do direito nacional, cujas características particulares
se evidenciam, muito mais, através de uma comparação com o direito estrangeiro; o método comparativo é
indispensável ao estudo da História do Direito e da Filosofia do Direito; nenhuma legislação nacional pode
dispensar o conhecimento das legislações estrangeiras‖. (Apud DANTAS, Ivo. Direito constitucional
comparado: introdução, teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 64-65).
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cenário.
Pertinente referir que, na presença dos notáveis desafios impostos no contexto
contemporâneo da globalização273, da integração econômica e do novo padrão de
concorrência internacional, o qual afeta as relações laborais em todo o mundo, a cláusula
trabalhista deve ser considerada pelos diferentes países como elemento central das
contratações públicas para a promoção do efetiva do desenvolvimento sustentável.

4.1 Aspectos específicos do modelo jurídico europeu

O celebrado modelo social europeu, construído no Século XX, especialmente no
período pós Segunda Guerra, caracteriza-se, reconhecidamente, por um elevado nível de
proteção deferido aos cidadãos. A cada indivíduo, a partir dos princípios norteadores do
Estado de Bem-Estar Social, ou o Welfare State, deve corresponder um conjunto de bens e
serviços - como educação em todos os níveis, assistência médica, garantia de uma renda
mínima, auxílio ao desempregado, recursos adicionais para a criação dos filhos - garantido,
direta ou indiretamente, pelo Poder Público. Potyara Pereira274 informa que:

A partir daí, os mínimos sociais passaram a ter uma conotação mais
alargada, incluindo, além de políticas de manutenção de renda –
geralmente sob a forma de uma renda de segurança impeditiva do resvalo
de cidadãos social e economicamente vulneráveis para baixo de uma
linha de pobreza legitimada pela sociedade, outros mecanismos
adicionais de proteção social, como: serviços sociais universais (saúde e
educação, por exemplo), proteção ao trabalho (em apoio ao pleno
emprego) e garantia do direito ao acesso a esses bens e serviços e o seu
usufruto. Esta foi a fase de ouro das políticas de proteção social na qual a
otimização da satisfação das necessidades humanas básicas tornou-se
uma tendência promissora, a partir da Europa.

A atual configuração da União Europeia fundamenta-se juridicamente no Tratado
de Lisboa, assinado em 13 de dezembro de 2007 - e que entrou em vigor em 1º de
dezembro de 2009, o qual dispõe:
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Vid. item 2.1 supra.
PEREIRA, Potyara A.. Necessidades Humanas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 112-113.
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Artigo 2º.
A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito
pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a
minorias. Estes valores são comuns aos Estados-Membros, numa
sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a
tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e
mulheres.
Artigo 3º.
1. A União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bemestar dos seus povos.
omissis
3. A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no
desenvolvimento sustentável da Europa, assente num crescimento
econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia
social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno
emprego e o progresso social, e num elevado nível de proteção e de
melhoramento da qualidade do ambiente. A União fomenta o progresso
científico e tecnológico.
A União combate a exclusão social e as discriminações e promove a
justiça e a proteção sociais, a igualdade entre homens e mulheres, a
solidariedade entre as gerações e a proteção dos direitos da criança.
A União promove a coesão econômica, social e territorial, e a
solidariedade entre os Estados-Membros.
omissis
5. Nas suas relações com o resto do mundo, a União afirma e promove os
seus valores e interesses e contribui para a proteção dos seus cidadãos.
Contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do
planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio
livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos do
Homem, em especial os da criança, bem como para a rigorosa
observância e o desenvolvimento do direito internacional, incluindo o
respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas.
omissis
Artigo 6º.
1. A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios
enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de
7 de Dezembro de 2000, com as adaptações que lhe foram introduzidas
em 12 de Dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo valor
jurídico que os Tratados.
omissis‖275

Consoante se dessume, o marco normativo essencial da União Europeia consagra
e enaltece a proteção de valores jurídicos como a dignidade humana, a justiça, a igualdade,
275

Grifo nosso.
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a liberdade, a solidariedade. Assegurando, ademais, a aplicação dos princípios da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia como fonte primária do direito europeu, o que
confere caráter juridicamente vinculativo às suas disposições.
O Tratado de Lisboa reafirma a valorização dos direitos sociais no cenário
europeu, estabelecendo, destarte, o compromisso com o desenvolvimento sustentável e
com a economia social de mercado, voltada ao pleno emprego e ao progresso social,
embasado em elevado nível de proteção. Sua materialização, conforme se percebe,
necessita ser apoiada por ações e políticas públicas norteadas pelos imperativos da justiça
social.
No mesmo sentido, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),
documento essencial o qual, juntamente com o Tratado de Lisboa, constitui base e
fundamento da união econômica e política dos 28 Estados-Membros, dispõe, em seu artigo
9º:
Artigo 9 º.
Na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em conta
as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de
emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a
exclusão social e um nível elevado de educação, formação e proteção da
saúde humana.276

O quadro normativo exposto, o qual ocupa o mais alto nível na hierarquia do
direito europeu, associado aos demais instrumentos que serão apresentados, demonstra a
plena harmonização e inegável coerência da preconizada economia social de mercado com
o instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, cuja fundamentação coliga-se ao
modelo social formulado e proposto para alcançar a sustentabilidade efetiva por meio da
valorização do trabalho.

4.1.1 Critérios sociais de adjudicação nos contratos públicos

As contratações públicas na Europa apresentam, no cenário econômico em que se
desenvolvem, expressivo alcance e significativa abrangência. Estima-se que as autoridades
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públicas despendam cerca de 17%277 do Produto Interno Bruto da União Europeia na
aquisição de bens e produtos, realização de obras, contratação de serviços, entre outras
modalidades de adjudicação.
Em inteira consonância com o modelo social europeu, antes sublinhado, os
Estados-Membros da UE são especialmente incentivados a adotar aspectos sociais em seus
contratos públicos, como a geração de oportunidades de emprego, promoção do trabalho
digno, conformidade com os direitos sociais e laborais, inclusão social, igualdade de
oportunidades, acessibilidade, sustentabilidade, comércio ético e o cumprimento da
responsabilidade social das empresas. Desta forma, ao observarem a necessária interação
entre as condições e exigências econômicas e sociais, os contratos públicos socialmente
responsáveis permitem a realização do regime jurídico que emana do Tratado de Lisboa,
do TFUE, da Carta dos Direitos Fundamentais, das diretivas e regulamentos europeus, das
convenções e recomendações da OIT, entre outros diplomas e acordos internacionais.
O modelo referenciado, embora se mostre passível de questionamentos ao
estabelecer um padrão interventivo o qual, em tese, poderia ensejar limitações à liberdade
de contratação e competição, interferindo na eficiência estritamente econômica da
contratação, revela, sim, a mais ampla legitimidade e juridicidade ao exigir, como objetivo,
a materialização dos direitos fundamentais no trabalho. Utilizar o poder de contratação dos
governos a fim de promover a diminuição das iniquidades é um meio absolutamente
legítimo e eficaz de alcançar a justiça social.
A política social está no centro do processo de integração europeia desde suas
origens278 e apresenta um papel fundamental na construção do próprio poder político e
econômico279 da Europa. O modelo instituído de desenvolvimento e progresso econômico
exige coesão social, com o progressivo avanço do padrão de vida dos indivíduos. São,
portanto, objetivos e verdadeiros pilares da União Europeia para o desenvolvimento
sustentável e inclusivo, a promoção da elevação dos níveis de emprego, da proteção social,
277

COMISSÃO EUROPEIA. Compra social: guia para ter em conta os aspectos sociais nos concursos
públicos. Luxemburgo: Serviços das Publicações da União Europeia, 2011, p. 5.
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O Tratado que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Tratado CECA), assinado em Paris
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social. Embora os salários tivessem continuado a ser da competência nacional, a denominada Alta
Autoridade, em certas condições especificadas no Tratado, podia intervir em casos de salários anormalmente
baixos e de reduções de salários.
279
Note-se, portanto, que adotar a cláusula social nos contratos públicos constitui, efetivamente, elemento
objetivo para determinação da proposta mais vantajosa economicamente nas adjudicações públicas.
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da melhoria das condições do trabalho e da qualidade de vida.
Segundo as conclusões de estudos280 promovidos pela Comissão Europeia281:

Tem havido uma ênfase crescente na UE relativamente aos direitos
sociais e à igualdade, em particular no local de trabalho. À medida que
o desenvolvimento sustentado passou para além das questões ambientais
e se concentrou nas questões sociais, as normas sociais foram cada vez
mais identificadas como um fator no movimento crescente no sentido da
responsabilidade social das empresas.282

No contexto da contratação pública socialmente responsável aplicável aos países
da União Europeia, os aspectos sociais mais relevantes a serem exigidos na adjudicação de
contratos públicos são283:

• A promoção de «oportunidades de emprego», por exemplo:
– promoção do emprego dos jovens;
– promoção do equilíbrio entre homens e mulheres (por exemplo,
equilíbrio entre a vida profissional e a vida particular, combate à
segregação setorial e profissional etc.);
– promoção de oportunidades de emprego para os desempregados de
longa duração e para trabalhadores com idade mais avançada;
– políticas de diversidade e oportunidades de emprego para pessoas de
grupos desfavorecidos (por exemplo, trabalhadores migrantes, minorias
étnicas, minorias religiosas, pessoas com baixo grau de ensino etc.);
– promoção de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência,
incluindo através de ambientes de trabalho inclusivos e acessíveis.
• A promoção do «trabalho digno»: Este conceito universalmente
aprovado baseia-se na convicção de que as pessoas têm direito a ter um
emprego produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e
dignidade humana. A Agenda para o Trabalho Digno é constituída por
quatro pontos igualmente importantes e interdependentes: o direito ao
trabalho produtivo e escolhido de livre vontade, princípios e direitos
fundamentais no trabalho, um emprego que proporcione rendimentos
dignos, proteção social e diálogo social. A igualdade de gênero e a não
discriminação são considerados problemas transversais da Agenda para o
Trabalho Digno. No contexto dos CPSR, existem diversas questões que
280

COMISSÃO EUROPEIA. Compra social: guia para ter em conta os aspectos sociais nos concursos
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podem desempenhar um papel importante, tais como:
– cumprimento das normas laborais básicas;
– salário digno;
– saúde e segurança no trabalho;
– diálogo social;
– acesso à formação;
– igualdade de gênero e não discriminação;
– acesso a proteção social básica.
• A promoção do cumprimento dos «direitos sociais e laborais», tais
como:
– cumprimento das leis nacionais e dos acordos coletivos que estejam em
conformidade com o direito da UE;
– cumprimento do princípio de igual tratamento entre homens e mulheres,
incluindo o princípio de salário igual para trabalho igual, bem como a
promoção da igualdade de gênero;
– cumprimento das leis relativas à saúde e segurança no trabalho;
– combate à discriminação com base noutros fatores (idade, deficiência,
raça, religião e crença, orientação sexual etc.) e criação de oportunidades
iguais.
• O apoio à «inclusão social» e a promoção de organizações de economia
social, tais como:
– igualdade de acesso a oportunidades de adjudicação de contratos
públicos para empresas detidas por (ou que empreguem) pessoas oriundas
de grupos étnicos/minoritários, por exemplo,cooperativas, empresas
sociais e organizações sem fins lucrativos;
– a promoção do emprego de apoio para pessoas com deficiência,
incluindo no mercado laboral aberto. 284

A contratação pública socialmente responsável na realidade europeia deve ser
orientada para a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. A definição das
cláusulas dos contratos que envolvam autoridades públicas necessita incluir considerações
e exigências de ordem social relacionadas com o emprego e com as condições laborais dos
trabalhadores envolvidos.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos representa, neste sentido, efetivo
instrumento a ser utilizado para atribuir sustentação a um modelo social autêntico. Desta
forma, os governos e as entidades adjudicantes utilizam os contratos públicos para apoiar
objetivos sociais comuns. Há, verdadeiramente, fundamentos sólidos a amparar a
contratação pública no contexto da União Europeia como instrumento capaz de produzir
resultados efetivos para a valorização do trabalho e para a justiça social.

4.1.2 Ratificação da Convenção nº 94 da OIT
284

Destaques, em itálico, são do original.
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Considerando o caráter precursor da Convenção nº 94 da OIT para a difusão da
adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos no âmbito internacional, relevante se
mostra a apresentação do quadro de ratificações de tão relevante norma pelos EstadosMembros da UE.
Em toda a Europa, 15 países ratificaram a indicada Convenção285 - e não a
denunciaram - a saber: Armênia (2005), Áustria (1951), Bélgica (1952), Bósnia e
Herzegovina (2010), Bulgária (1955), Chipre (1960), Dinamarca (1955), Espanha (1971),
Finlândia (1951), França (1951), Países Baixos (1952), Itália (1952), Macedônia (2010),
Noruega (1996) e Turquia (1961).
No âmbito da União Europeia, a qual é composta por 28 Estados soberanos, tão
somente 10 de seus membros promoveram a formal admissão da norma (Áustria, Bélgica,
Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Países Baixos, Itália). Não
ratificaram a Convenção nº 94 da OIT os Estados-Membros seguintes: Alemanha, Croácia,
Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Polônia, Portugal, Romênia, República Checa e Suécia. O Reino Unido, embora
tenha sido a primeira nação a ter ratificado a norma internacional em 1950, denunciou-a
em 1982.
Embora não adotem formalmente os termos da Convenção nº 94 da OIT, nações
europeias como Alemanha, Luxemburgo, Suécia, Suíça e o próprio Reino Unido instituem,
em suas legislações nacionais, critérios sociais de adjudicação nos contratos públicos286,
além de observarem os parâmetros definidos na legislação europeia, adiante apresentada.
Ao seu turno, Estados-Membros que ratificaram a norma internacional, não utilizam, com
frequência, a cláusula trabalhista nos contratos públicos287, como demonstram os casos da
Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Países Baixos e Itália.
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Relevante destacar que a OIT288 considera a inexistência de conflitos ou
contradições intransponíveis entre as disposições da Convenção nº 94 e o regime jurídico
de contratação pública da UE. Como se verá, as diretivas europeias relativas aos contratos
públicos são construídas sobre o pressuposto de que os parâmetros de proteção trabalhista
nacional devam ser respeitados, sendo certo que a Convenção nº 94 da OIT incentiva a
materialização de referido escopo e pode ser considerada como uma forma de fortalecer
referido padrão tutelar.
Os preceitos da Convenção nº 94 da OIT coadunam-se, como antes acentuado,
com a realização do modelo social europeu e com a utilização da contratação pública
socialmente responsável orientada para a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.

4.1.2.1 Posicionamento da Convenção nº 94 da OIT no contexto do ordenamento
jurídico europeu

O arcabouço jurídico da União Europeia funda-se, eminentemente, no direito
primário, estabelecido pelos Tratados constitutivos289, pelos princípios gerais estabelecidos
pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e pelos acordos internacionais. No
tocante ao direito secundário, ou derivado, alicerça-se nos atos normativos necessários ao
exercício das competências da União, como as diretivas e regulamentos.
No que respeita ao posicionamento da Convenção nº 94 da OIT no contexto do
ordenamento jurídico europeu, de se dizer, inicialmente, que a União Europeia não pode,
por si só, ratificar ou ser parte dos tratados e normas da OIT de forma direta. Os países
integrantes da UE não se submetem ou se vinculam a nenhuma forma de ratificação
conjunta de normas internacionais, neste sentido. Cada qual, a partir de suas
particularidades, promove a internalização de tratados e convenções.
Apenas os Estados-Membros da OIT, assim, têm a capacidade de proceder à
aprovação e ratificação das convenções, assumindo a condição de partes na mesma.
Portanto, as ratificações da Convenção nº 94 da OIT seguem, precipuamente, as regras
internas e a autonomia de cada país. Conforme já exibido, em toda a Europa, 15 países
288
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ratificaram a Convenção, dos quais 10 são membros da União Europeia.
Como os preceitos do Tratado de Lisboa e dos diplomas que o precederam
preconizam a harmonização legislativa290 entre os Estados-Membros, de um modo geral,
quando uma convenção versa sobre competências da UE291, um procedimento de
consulta prévia é deflagrado pela Comissão Europeia aos parceiros sociais no nível
comunitário, a fim de definir a orientação e a definição das propostas a serem
implementadas.
De fato, a União Europeia pode desempenhar um papel dinamizador para
implementação das normas da OIT, contribuindo com as negociações – na coordenação
das posições dos Estados-Membros - e com a compatibilização das normas internacionais
discutidas com o direito comunitário. A Comissão Europeia, de igual modo, pode
incentivar e acelerar as ratificações pelos seus integrantes, a fim de obter a entrada em
vigor da convenção.
O empenho da União Europeia está direcionado para a evolução e enriquecimento
das normas comunitárias, buscando sempre integrar as convenções mais pertinentes no
direito europeu. Assim, promove a evolução do acervo comunitário, afirmando os valores e
os interesses europeus em fazer avançar as normas sociais no nível mundial.
Na hipótese da Convenção nº 94 da OIT, referenciada ação institucional da União
Europeia não foi demonstrada, por força, dentre outros fatores, da própria precedência da
edição da norma internacional em comento, aprovada no ano de 1949.
Em realidade, o que se constata, no contexto do direito comunitário, assim
considerado como um sistema jurídico autônomo, são os esforços voltados para a
constituição de um conjunto de normas próprias para a regulação do regime de
adjudicações que envolvem autoridades públicas. Neste sentido, demonstra-se verificável o
lançamento formal de iniciativas que promovam a contratação pública socialmente
responsável no cenário jurídico europeu, a ensejar a indissolubilidade dos aspectos
econômicos e sociais, com enfoque na afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.

4.1.3 Direito comunitário europeu
290

Artigos 114º e seguintes do Tratado de Lisboa.
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A ordem jurídica no âmbito da União Europeia, como antes enfatizado, embasa e
fundamenta o modelo social europeu. Os marcos normativos centrais da UE, conforme
demonstram o Tratado de Lisboa, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, consolidam a valorização dos direitos
sociais no cenário europeu, apoiada por ações e políticas públicas norteadas pelos
imperativos da justiça social.
Relevante destacar, neste diapasão, as declarações contidas na Carta Social
Europeia292, de 1961, e na Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos
Trabalhadores293, de 1989, instrumentos estes cuja importância indelével se expressa
textualmente no corpo do Tratado de Lisboa, ao versar sobre a política social prevalente na
União Europeia:

Artigo 151º
A União e os Estados-Membros, tendo presentes os direitos sociais
fundamentais, tal como os enunciam a Carta Social Europeia, assinada
em Turim, em 18 de Outubro de 1961 e a Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, terão por objetivos a
promoção do emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho,
de modo a permitir a sua harmonização, assegurando simultaneamente
essa melhoria, uma proteção social adequada, o diálogo entre parceiros
sociais, o desenvolvimento dos recursos humanos, tendo em vista um
nível de emprego elevado e duradouro, e a luta contra as exclusões.294

A Carta Social Europeia, adotada pelo Conselho da Europa em 1961, foi o
primeiro documento social internacional295 a consagrar explicitamente o direito de greve.
Alcançando todo o continente europeu, e não apenas os Estados-Membros da União,
representa, desde então, um dos principais redutos de proteção dos trabalhadores e dos
cidadãos, notadamente dos mais vulneráveis, para a melhoria das condições de trabalho e
de vida. Reconhecida e ratificada pela maior parte das nações europeias, trouxe, ao seu
tempo, diretrizes para a política social e inovações em matéria de direitos do trabalho, os
quais devem ser integralmente respeitados e efetivados, como tem reconhecido os tribunais
292
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europeus ao reafirmar a sua relevância. Em 1996, seu conteúdo foi revisto e atualizado em
Estrasburgo.
A Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de
1989, consagrou uma estrutura básica de direitos, a serem garantidos e aplicados, a qual
estabelece os grandes princípios sobre os quais se baseia o modelo europeu de direito
laboral. Entre os principais temas que aborda, estão a livre circulação, o emprego, a
melhoria das condições de vida e de trabalho, a proteção social, a liberdade de associação e
negociação coletiva, a formação profissional, a igualdade de tratamento entre homens e
mulheres, o direito à informação e participação dos trabalhadores. Seu conteúdo
influenciou políticas públicas e ações concretas focadas na proteção do trabalhador em
toda a Europa.
A União Europeia,

ao estabelecer, destarte, o compromisso

com o

desenvolvimento sustentável e com a economia social de mercado, voltada ao pleno
emprego e ao progresso social296, demanda, verdadeiramente, instrumentos jurídicos
habilitados à materialização e realização dos direitos e valores evocados em seus tratados
constitutivos, em suas cartas sociais. Direitos sociais meramente ―de papel‘ nada valem,
conforme se intui.
A fundamentação legal para a adoção de aspectos sociais nas contratações
públicas firmadas por autoridades europeias está, como se nota, fortemente lastreada em
normas do mais alto nível hierárquico, as quais vinculam, verdadeiramente, os EstadosMembros e os agentes públicos envolvidos.
Em consonância com a comunicação oficial da Comissão da União Europeia297
sobre o direito comunitário aplicável aos contratos públicos, é perfeitamente possível a
integração de aspectos sociais nos referidos instrumentos:

De forma geral, qualquer entidade adjudicante é livre de, na definição dos
produtos ou serviços que pretende comprar, escolher adquirir bens,
serviços ou obras que correspondam às suas preocupações em matéria
social, inclusivamente em termos de variantes, contanto que essa escolha
não tenha como resultado um acesso restrito ao concurso em questão, em
detrimento dos concorrentes de outros Estados-Membros.298
296
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A incorporação de aspectos sociais nas contratações públicas pode ser observada,
de modo mais objetivo, nas normas europeias relativas à coordenação dos processos de
adjudicação dos contratos públicos. Acerca deste aspecto, assim se pronuncia a Comissão
Europeia299:

A base jurídica para os contratos públicos na União Europeia é dada
pelas Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE (as «Diretivas relativas aos
contratos públicos»), que proporcionam campo suficiente para ter em
conta aspectos sociais, desde que estejam, em particular, ligados ao
objeto do contrato e sejam proporcionais aos requisitos do mesmo e desde
que os princípios de relação qualidade/preço e igualdade de acesso para
todos os fornecedores da UE sejam cumpridos.300

Para os propósitos específicos do presente estudo, relevante antecipar que o
direito comunitário europeu301 não propõe, designadamente, a adoção expressa e cogente
de uma cláusula trabalhista nos contratos públicos, como preceitua a Convenção nº 94 da
OIT302.
Considerando os recentes desenvolvimentos no que se refere ao sistema jurídico
de contratação pública adotado na UE, temos que a incorporação da cláusula trabalhista
que concretize a realização dos direitos fundamentais está em consonância com as
tendências mais atuais de difusão dos critérios sociais de adjudicação nos contratos
públicos e do modelo de sustentabilidade preconizado.
A proteção de valores jurídicos como a dignidade humana, a justiça, a igualdade,
a liberdade, a solidariedade, está prevista nas fontes primárias do direito europeu, as quais
conferem caráter vinculativo às suas disposições. A apresentação e consolidação de
instrumentos jurídicos destinados a promover a efetividade dos direitos fundamentais se
mostra, pois, imperiosa.
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4.1.3.1 Análise das fontes de direito comunitário

Dentre os principais objetivos da formação da União Europeia está a integração
progressiva dos Estados europeus, de modo a estabelecer um mercado comum baseado em
quatro liberdades de circulação – de bens, pessoas, capitais e serviços – além da
coordenação e aproximação progressiva das políticas econômicas nacionais.
Com a finalidade de atingir referidos desígnios, os Estados-Membros renunciaram
a parte da sua soberania, conferindo, às instituições europeias, o poder de aprovação e
adoção de legislação diretamente aplicável no âmbito interno das nações aderentes – e com
prevalência sobre o direito nacional. Em consonância com o artigo 288º do Tratado de
Lisboa, são consideradas espécies ou atos jurídicos da União Europeia os seguintes:

Artigo 288º
Para exercerem as competências da União, as instituições adotam
regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres.
O regulamento tem caráter geral. É obrigatório em todos os seus
elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
A diretiva vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resultado a
alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência
quanto à forma e aos meios.
A decisão é obrigatória em todos os seus elementos. Quando designa
destinatários, só é obrigatória para estes.
As recomendações e os pareceres não são vinculativos.303

No que respeita ao tratamento das contratações públicas no contexto da União
Europeia, são dois os principais instrumentos disciplinadores, a saber, a Diretiva
2004/17/CE e a Diretiva 2004/18/CE, adiante analisadas. Necessária, neste cenário, a
compreensão da natureza e das características gerais da diretiva como tipo normativo.
Dentre as espécies normativas admitidas no âmbito do direito comunitário
europeu304, as diretivas são consideradas fonte de direito secundário ou derivado, eis que
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os tratados e instrumentos constitutivos da EU são tidos como fontes primárias. As
diretivas europeias são comumente utilizadas para harmonizar as legislações nacionais. No
contexto da ordem jurídica comunitária, as diretivas fixam os objetivos que deverão ser
perseguidos pelos Estados-Membros, sendo a estes delegada a escolha dos meios para
atingi-los. Tratam-se de fontes vinculativas que se caracterizam, genericamente, pelo fato
de definirem os resultados pretendidos que deverão ser alcançados pelas nações integrantes
da União Europeia, às quais caberá definir os instrumentos internos, nomeadamente
normativos, adequados à obtenção daquela finalidade eleita.
As diretivas podem ter como destinatários um ou vários Estados-Membros ou,
ainda, a totalidade dos países da UE. Para que os princípios estabelecidos nas diretivas
produzam efeitos, o legislador local tem que adotar um ato de transposição para o direito
nacional dos objetivos definidos na norma. A própria diretiva estabelece, em seu texto, um
prazo para que sejam formalmente transferidas para o âmbito nacional. Desta maneira, os
Estados-Membros dispõem, para a transposição, de uma margem de escolha e adaptação
que permite sejam consideradas as especificidades nacionais. É formalmente admissível,
inclusive, a possibilidade de concretização de diretivas por meio de convenção coletiva, eis
que Estados-Membros poderão confiar, aos parceiros sociais, a transposição das normas
adotadas.
As diretivas diferem dos regulamentos, eis que estes agem como uma verdadeira
―lei comunitária‖, ou seja, têm caráter geral, são compulsórios em seus elementos e
diretamente aplicáveis em todos os Estados-Membros, obrigando não só as autoridades
nacionais, mas também os cidadãos de cada país. As diretivas, portanto, possuem uma
natureza mais branda, embora suas normas, com a transposição aludida, adquiram status de
direito positivo no ordenamento jurídico de cada Estado-Membro, criando direitos e
obrigações com primazia sobre outras normas internas.
Os principais instrumentos normativos que fornecem embasamento legal para a
adoção de aspectos sociais nas contratações públicas firmadas por autoridades europeias305
são, como já referido, a Diretiva 2004/17/CE e a Diretiva 2004/18/CE. Inexistem, até o
presente, regulamentos a tratar da fundamental temática mencionada, exigindo, de forma
geral e imediata, mencionada obrigação. Referidas diretivas permitem às autoridades
públicas, como entidades adjudicantes, estabelecer critérios sociais para as contratações
305

Particularidades do modelo português. Disponível em:
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/info/mercadounico/Paginas/contratos.aspx. Acesso em: 19 set. 2013
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públicas. Como será apresentado adiante, por aplicação da Diretiva 2004/17/CE e da
Diretiva 2004/18/CE, as condições de natureza social previstas em um contrato público são
plenamente compatíveis com as diretrizes definidas pela União Europeia, desde que não
prejudiquem as condições de isonomia entre concorrentes em suas especificações.

4.1.3.1.1 Diretiva 2004/17/CE e Diretiva 2004/18/CE

No quadro normativo da União Europeia, a Diretiva 2004/17/CE306 e a Diretiva
2004/18/CE307 são consideradas como instrumentos fundamentais em matéria de
disciplinamento jurídico dos contratos públicos. A Diretiva 2004/17/CE, de 31 de março de
2004, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia, versa sobre
a coordenação dos procedimentos de adjudicação de contratos nos setores da água, da
energia, dos transportes e dos serviços postais. A Diretiva 2004/18/CE, também de 31 de
março de 2004, trata da coordenação dos procedimentos de adjudicação dos contratos de
empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos
públicos de serviços.
Com a edição das normas em referência, a fim de promover a harmonização
progressiva das legislações nacionais, estabelecendo um autêntico mercado comum, a
União Europeia pretendeu assegurar, no âmbito das contratações públicas, procedimentos
transparentes e isonômicos em todos os Estados-Membros. Tais Diretivas definem regras
para garantir o aumento dos níveis de concorrência entre operadores econômicos e
assegurar a otimização dos certames licitatórios, com melhor destinação dos recursos
públicos envolvidos.
Por meio das citadas normas, a União Europeia formalizou, no quadro jurídico
comunitário, previsão material hábil a promover a efetiva integração dos aspectos sociais
nos contratos públicos pelos diferentes Estados-Membros. Nesse sentido, temos que a
Diretiva 2004/17/CE, em seu artigo 38º, dispõe:
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Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:PT:HTML.
Acesso em: 06 ago. 2013.
307
Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:PT:HTML.
Acesso em: 06 ago. 2013.
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Artigo 38º
Condições de execução do contrato
As entidades adjudicantes podem fixar condições especiais de execução
do contrato desde que as mesmas sejam compatíveis com o direito
comunitário e sejam indicadas no anúncio utilizado como meio de
abertura de concurso ou no caderno de encargos. As condições de
execução de um contrato podem visar considerações de índole social e
ambiental.308

Em idêntica direção, o disposto no artigo 26º da Diretiva 2004/18/CE, do seguinte
teor:

Artigo 26 º
Condições de execução do contrato
As entidades adjudicantes podem fixar condições especiais de execução
do contrato desde que as mesmas sejam compatíveis com o direito
comunitário e sejam indicadas no anúncio de concurso ou no caderno de
encargos de execução de um contrato podem, designadamente, visar
considerações de índole social e ambiental.309

No contexto apresentado, a Diretiva 2004/17/CE e a Diretiva 2004/18/CE
estabelecem a textual possibilidade da inserção de aspectos sociais nos contratos públicos
pelos Estados-Membros. Tal realidade harmoniza-se plenamente com a preconizada prática
da contratação pública socialmente responsável e com a reivindicada concretização do
modelo social europeu.
No que respeita, propriamente, à relevância da adoção de considerações de índole
social relacionadas à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, temos, nas
considerações contidas no preâmbulo da Diretiva 2004/17/CE, o estabelecimento das
indicações seguintes:

(44) As condições de execução dos contratos serão compatíveis com a
presente diretiva desde que tais condições não sejam direta ou
indiretamente discriminatórias e venham indicadas no anúncio utilizado
como meio de abertura de concurso ou no caderno de encargos. Podem,
nomeadamente, ter por objetivo fomentar a formação profissional
prática, o emprego de pessoas com dificuldades especiais de inserção, a
308
309

Grifo nosso.
Grifo nosso.
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luta contra o desemprego ou a proteção do ambiente. A título de
exemplo, poderão citar-se, entre outras, as obrigações — aplicáveis à
execução do contrato — de recrutamento de desempregados de longa
duração ou de pôr em prática ações de formação para os desempregados
ou os jovens, de respeitar, na sua substância, as disposições das
convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho,
caso não tenham sido implementadas no direito nacional, ou de
recrutamento de um número de pessoas deficientes superior ao exigido
pela legislação nacional.
(45) As leis, regulamentações e convenções coletivas, tanto nacionais
como comunitárias, em vigor em matéria social e de segurança, aplicamse durante a execução de um contrato, desde que tais regras e a respectiva
aplicação sejam conformes com o direito comunitário. Em situações
transfronteiriças, em que os trabalhadores de um Estado-Membro
prestam serviços noutro Estado-Membro para a realização de um
contrato, a Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no
âmbito de uma prestação de serviços, enuncia as condições mínimas que
devem ser respeitadas no país de acolhimento relativamente aos
trabalhadores destacados. Se a legislação nacional contiver disposições
nesse sentido, o descumprimento dessas obrigações poderá ser
considerado como falta grave ou como uma infração que afeta a
moralidade profissional do operador econômico em questão, passível de
acarretar a exclusão desse operador do processo de adjudicação.310

Em similar sentido, as disposições contidas no preâmbulo na Diretiva 2004/18/CE
(33 e 34)311. Temos, portanto, a clara e objetiva indicação dirigida aos Estados-Membros
da União Europeia para que adotem aspectos sociais nas regulamentações internas do
regime de contratações públicas. O objetivo e o próprio sentido da norma são
suficientemente claros e sensíveis. Sua aplicação demonstra-se incontestável.
310

Grifo nosso.
―(33) As condições de execução dos contratos serão compatíveis com a presente diretiva desde que tais
condições não sejam direta ou indiretamente discriminatórias e venham indicadas no anúncio de concurso ou
no caderno de encargos‖. Podem, nomeadamente, ter por objetivo fomentar a formação profissional prática,
o emprego de pessoas com dificuldades especiais de inserção, a luta contra o desemprego ou a proteção do
ambiente. A título de exemplo, poderão citar-se, entre outras, as obrigações — aplicáveis à execução do
contrato — de recrutamento de desempregados de longa duração ou de pôr em prática ações de formação
para os desempregados ou jovens, de respeitar, na sua substância, as disposições das convenções
fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, caso não tenham sido implementadas no direito
nacional, ou de recrutamento de um número de pessoas deficientes superior ao exigido pela legislação
nacional. (34) As leis, regulamentações e convenções coletiva, tanto nacionais como comunitárias, em vigor
em matéria de condições de trabalho e de segurança do trabalho aplicam-se durante a execução de um
contrato público, desde que tais regras e a respectiva aplicação sejam conformes com o direito comunitário.
Em situações transfronteiras, em que os trabalhadores de um Estado-Membro prestam serviços noutro
Estado-Membro para a realização de um contrato público, a Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma
prestação de serviços, enuncia as condições mínimas que devem ser respeitadas no país de acolhimento
relativamente aos trabalhadores destacados. Se a legislação nacional contiver disposições nesse sentido, o
descumprimento dessas obrigações poderá ser considerado como falta grave ou como uma infração que
afeta a moralidade profissional do operador econômico em questão, passível de acarretar a exclusão desse
operador do processo de adjudicação de um contrato público‖. (grifo nosso).
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Interessante notar que a Diretiva 2004/17/CE, em seu artigo 59º, expressamente
dispõe:

Artigo 59º
Relações com os países terceiros em matéria de contratos de empreitada
de obras, de fornecimento e de serviços
1. Os Estados-Membros informarão a Comissão sobre eventuais
dificuldades de ordem geral, de direito ou de fato, com que as suas
empresas se deparem e tenham declarado na obtenção de contratos de
serviços em países terceiros.
2. A Comissão enviará um relatório ao Conselho até 31 de Dezembro de
2005, e seguidamente com caráter periódico, sobre a abertura do acesso
aos contratos de serviços nos países terceiros, bem como sobre o
andamento das negociações com esses países neste domínio,
nomeadamente no âmbito da OMC.
3. A Comissão esforçar-se-á, intervindo junto do país terceiro em causa,
por solucionar uma situação em que constate, com base nos relatórios
referidos no nº 2 ou noutras informações, que, em relação à adjudicação
de contratos de serviços, um país terceiro:
4. Os Estados-Membros devem informar a Comissão sobre quaisquer
dificuldades, de direito ou de fato, com que as suas empresas se deparem
e tenham comunicado, e que se devam ao desrespeito das disposições
internacionais em matéria de direito laboral enumeradas no anexo
XXIII312, sempre que tenham procurado obter a adjudicação de contratos
de serviços em países terceiros.313

Trata-se, como se nota, de expressa referência às convenções contempladas na
Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, as quais são
textualmente elencadas no referido anexo XXIII da Diretiva.
A importância da tutela aos trabalhadores também é destacada na Diretiva
2004/17/CE, em seu artigo 39º, ao tratar das disposições em matéria de proteção e
condições de trabalho a serem contempladas nos instrumentos relativos à contratação
pública:

312

Anexo XXIII - Disposições internacionais de direito laboral a que se refere o n.o 4 do artigo 59º:
Convenção n.o 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical; Convenção n.o 98 sobre a
aplicação dos princípios do direito de organização e de negociação coletiva; Convenção n.o 29 sobre o
trabalho forçado ou obrigatório; Convenção n.o 105 sobre a abolição do trabalho forçado; Convenção n.o 138
sobre a idade mínima de admissão ao emprego; Convenção n.o 111 sobre a discriminação em matéria de
emprego e de profissão; Convenção n.o 100 sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres
trabalhadores por trabalho de igual valor; Convenção n.o 182 sobre a interdição das piores formas de trabalho
das crianças e a ação imediata com vista à sua eliminação.
313
Grifo nosso.
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Artigo 39º
Obrigações relativas à fiscalidade, à proteção do ambiente e às
disposições em matéria de proteção e condições de trabalho
1. A entidade adjudicante pode indicar, ou ser obrigado por um EstadoMembro a indicar, no caderno de encargos, o organismo ou os
organismos junto dos quais os candidatos ou proponentes podem obter as
informações pertinentes sobre obrigações relativas à fiscalidade, à
proteção do ambiente e às disposições em matéria de proteção e
condições de trabalho em vigor no Estado-Membro, à região ou
localidade em que as prestações irão ser realizadas e que serão aplicáveis
aos trabalhos efetuado no estaleiro ou aos serviços prestados durante a
execução do contrato.
2. A entidade adjudicante que fornecer as informações referidas no n.o 1
deve solicitar aos proponentes ou candidatos no processo de adjudicação
que indiquem terem tomado em consideração, ao elaborarem as
respectivas propostas, as obrigações relativas às disposições em matéria
de proteção e condições de trabalho em vigor no local em que a
prestação irá ser realizada.314

Em idêntica direção, o disposto no artigo 27º da Diretiva 2004/18/CE315.
A vigilância em relação condições de trabalho também é ressaltada no artigo 57º
da Diretiva 2004/17/CE, a qual prevê, com o advento de propostas apresentadas no
processo licitatório consideradas anormalmente baixas, a justificada necessidade de
informar acerca das específicas condições laborais a serem praticadas na execução
contratual:

Artigo 57º
Propostas anormalmente baixas
1. Se, para um determinado contrato, houver propostas que se revelem
anormalmente baixas em relação à prestação em causa, antes de as poder
rejeitar, a entidade adjudicante solicitará por escrito os esclarecimentos
314

Grifo nosso.
―Artigo 27º - Obrigações relativas à fiscalidade, à proteção do ambiente e às disposições em matéria de
proteção e condições de trabalho - 1. A entidade adjudicante pode indicar, ou ser obrigada por um EstadoMembro a indicar, no caderno de encargos, o organismo ou os organismos junto dos quais os candidatos ou
proponentes podem obter as informações pertinentes sobre as obrigações relativas à fiscalidade, à proteção
do ambiente e às disposições em matéria de proteção e condições de trabalho em vigor no Estado-Membro,
região ou localidade em que as prestações irão ser realizadas e que serão aplicáveis aos trabalhos realizados
no estaleiro ou aos serviços prestados durante a execução do contrato. 2. A entidade adjudicante que fornecer
as informações referidas no n.o 1 deve solicitar aos proponentes ou candidatos no processo de adjudicação
que indiquem ter tomado em consideração, ao elaborarem as respectivas propostas, as obrigações relativas às
disposições em matéria de proteção e condições de trabalho em vigor no local em que a prestação será
realizada‖ (grifo nosso).
315
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que considere oportunos sobre os elementos constitutivos da proposta.
Estes esclarecimentos referir-se-ão, designadamente:
d) Ao respeito das condições relativas à proteção e às condições de
trabalho em vigor no local de execução das prestações;316

No mesmo sentido, o disposto no artigo 55º da Diretiva 2004/18/CE317.
As normas da EU em comento permitem, ademais, que se estabeleça um regime
especial de proteção de acesso ao trabalho aos portadores de deficiências, enquanto ação
afirmativa. Este o teor da Diretiva 2004/17/CE, em seu artigo 28º318:

Artigo 28º
Contratos reservados
Os Estados-Membros podem reservar a participação em processos de
adjudicação de contratos a oficinas protegidas ou reservar-lhes a
execução desses contratos no âmbito de programas de empregos
protegidos, quando a maioria dos trabalhadores em causa seja constituída
por deficientes que, por força da natureza ou gravidade das suas
deficiências, não possam exercer uma atividade profissional em
condições normais.
O anúncio utilizado como meio de abertura de concurso deve fazer
referência ao presente artigo.319

A despeito das diferentes referências e indicações dirigidas aos Estados-Membros
da União Europeia no sentido de adotarem aspectos sociais – especialmente os que
preconizem a proteção dos trabalhadores – nas legislações e normas nacionais relativas ao
disciplinamento das contratações públicas, o fato é que os desígnios manifestados não
ensejaram as repercussões desejadas320.

316

Grifo nosso.
―Artigo 55º - Propostas anormalmente baixas - 1. Se, para um determinado contrato, houver propostas que
se revelem anormalmente baixas em relação à prestação em causa, antes de as poder rejeitar, a entidade
adjudicante solicitará por escrito os esclarecimentos que considere oportunos sobre os elementos
constitutivos da proposta. Esses esclarecimentos referir-se-ão, designadamente: d) Ao respeito das condições
relativas à proteção e às condições de trabalho em vigor no local de execução das prestações;‖ (grifo nosso).
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Em idêntica direção, o disposto no artigo 19º da Diretiva 2004/18/CE: ―Artigo 19º - Contratos reservados
- Os Estados-Membros podem reservar a participação em processos de adjudicação de contratos públicos a
oficinas protegidas ou reservar-lhes a execução desses contratos no âmbito de programas de empregos
protegidos, quando a maioria dos trabalhadores em causa seja constituída por deficientes que, por força da
natureza ou gravidade das suas deficiências, não possam exercer uma atividade profissional em condições
normais. O anúncio de concurso deve fazer referência à presente disposição‖ (grifo nosso).
319
Grifo nosso.
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ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Labour clauses in public contracts. Genebra:
International Labour Office, 2008, p. 81-86.
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As normas em análise, relativas à regência dos contratos públicos no contexto
europeu, revelam-se excessivamente permissivas ao deixarem de definir obrigações
vinculativas de inserção e incorporação efetiva dos critérios sociais às normas internas dos
países, a fim de serem compulsoriamente observados e respeitados pelos pactuantes nos
contratos públicos.
Ao mencionado fator, assoma-se a diretriz expressamente lançada nas normativas
no sentido de que, para as contratações públicas europeias, mostra-se obrigatória, tão
somente, a observação de dois critérios de adjudicação, a saber, o menor preço e a proposta
mais vantajosa do ponto de vista econômico. Fora de dúvida, trata-se de nítida
incongruência com a preconizada incorporação dos aspectos sociais nos contratos públicos.
Eis o disposto no preâmbulo na Diretiva 2004/17/CE (55):

(55) A adjudicação de um contrato deve realizar-se com base em critérios
objetivos que assegurem o respeito dos princípios da transparência, da
não discriminação e da igualdade de tratamento e que garantam a
apreciação das propostas em condições de concorrência efetiva. Por
conseguinte, importa admitir unicamente a aplicação de dois critérios de
adjudicação: o «preço mais baixo» e a «proposta economicamente mais
vantajosa».321

Em similar sentido, as disposições contidas no preâmbulo na Diretiva 2004/18/CE
(46)322. Há, de forma incoerente, nítido desencorajamento à adoção dos critérios sociais
nas contratações públicas pelos Estados-Membros. Ao admitir apenas dois critérios
mandatórios para adjudicação de contratos públicos, quais sejam, o menor preço e a
proposta economicamente mais vantajosa, a norma estabelece notável dissonância em
relação aos alicerces do modelo social europeu e aos princípios e diretrizes estabelecidos
em normas de superior hierarquia, as quais exigem a preeminência dos direitos
fundamentais. Os mandamentos protetivos definidos nos mais altos e relevantes diplomas
normativos europeus, os quais elencam os direitos e garantias fundamentais, deveriam ser
plenamente efetivados, com a exigência expressa e reforçada da adoção da cláusula
321

Grifo nosso.
―(46) A adjudicação de um contrato deve realizar-se com base em critérios objetivos que assegurem o
respeito dos princípios da transparência, da não discriminação e da igualdade de tratamento e que garantam a
apreciação das propostas em condições de concorrência efetiva. Por conseguinte, importa admitir unicamente
a aplicação de dois critérios de adjudicação: o «preço mais baixo» e a «proposta economicamente mais
vantajosa»‖ (grifo nosso).
322
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trabalhista nos contratos públicos.
De fato, para os propósitos específicos do presente estudo, relevante destacar que
o direito europeu, a partir das normas em apreço, não propõe, designadamente, a adoção
expressa e cogente de uma cláusula trabalhista nos contratos públicos, como preceitua a
Convenção nº 94 da OIT.
A importância da incorporação efetiva dos aspectos sociais nas contratações
públicas efetuadas pelos países da União Europeia, de fato, tem sido objeto de constante e
reiterada reflexão. Inclusive, um novo projeto legislativo vem sendo debatido a fim de
reformular o regime dos contratos públicos, neste sentido. Em consonância com os termos
da proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia relativa
aos contratos públicos323, ao tratar da seleção dos participantes e adjudicação dos contratos,
bem como dos requisitos qualificativos exigidos, nota-se a valorização dos critérios
relacionados à efetivação dos direitos trabalhistas:

Artigo 54º
Princípios gerais
1. Os contratos são adjudicados com base nos critérios estabelecidos nos
artigos 66º a 69º, desde que estejam preenchidas todas as seguintes
condições:
omissis
(b) A proposta foi apresentada por um proponente que não se encontra
excluído em conformidade com os artigos 21º e 55º e que cumpre os
critérios de seleção estabelecidos pela autoridade adjudicante nos termos
do artigo 56º e, se for o caso, as regras e os critérios não-discriminatórios
referidos no artigo 64º.
2. As autoridades adjudicantes podem decidir não adjudicar um contrato
ao proponente que apresente a melhor proposta se tiverem determinado
que a proposta não cumpre, pelo menos por via de equivalência, as
obrigações estabelecidas pela legislação da União no domínio do direito
social e do trabalho ou do direito ambiental ou as disposições do direito
internacional no domínio do direito social e ambiental constantes do
anexo XI.
3. Nos concursos públicos, as autoridades adjudicantes podem decidir
analisar as propostas antes de verificarem o cumprimento dos critérios de
seleção, na condição de que sejam observadas as disposições pertinentes
da presente secção, nomeadamente a regra de não-adjudicação do
contrato a um proponente que devesse ter sido excluído nos termos do
artigo 55º ou que não cumpra os critérios de seleção estabelecidos pela
323

Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:PT:PDF.
Acesso em: 06 ago. 2013.
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autoridade adjudicante de acordo com a subsecção 1 da presente secção.
4. São conferidos à Comissão poderes para adotar atos delegados em
conformidade com o artigo 89º a fim de alterar a lista constante do anexo
XI, sempre que tal seja necessário em virtude da celebração de novos
acordos internacionais ou da alteração de acordos internacionais em
vigor.
Artigo 55º
Motivos de exclusão
omissis
3. Uma autoridade adjudicante pode excluir qualquer operador
econômico da participação num procedimento de contratação pública,
caso se verifique alguma das seguintes condições:
(a) Se tiver conhecimento de alguma violação das obrigações
estabelecidas pela legislação da União no domínio do direito social e do
trabalho ou do direito ambiental ou das disposições do direito
internacional no domínio do direito social e ambiental constantes do
anexo XI324. O cumprimento da legislação da União ou das disposições
do direito internacional pode ser garantido por via de equivalência;325

Agora, de forma expressa, o desrespeito aos aspectos sociais, aos direitos
fundamentais no trabalho ensejará, potencialmente, a própria exclusão do licitante nos
procedimentos de contratação pública. O abrandamento sentido nas disposições da Diretiva
2004/17/CE e da Diretiva 2004/18/CE, desta feita, revela-se afastado. Sem dúvida,
percebem-se notáveis avanços, em referido intento.
De acordo como os motivos expostos na proposta de Diretiva relativa aos
contratos públicos326, especificamente no que respeita à sanção das violações da legislação
laboral, lê-se:
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―Anexo XI - Lista das convenções internacionais nos domínios social e ambiental referidas nos artigos
54.º, n.º 2, 55.º, n.º 3, alínea a), e 69.º, n.º 4: – Convenção n.º 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do
direito sindical; – Convenção n.º 98 sobre a aplicação dos princípios do direito de organização e de
negociação coletiva; – Convenção n.º 29 sobre o trabalho forçado ou obrigatório; – Convenção n.º 105 sobre
a abolição do trabalho forçado; – Convenção n.º 138 sobre a idade mínima de admissão ao emprego, –
Convenção n.º 111 sobre a discriminação em matéria de emprego e de profissão, – Convenção n.º 100 sobre a
igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor, – Convenção n.º
182 relativa à interdição das piores formas de trabalho das crianças e à ação imediata com vista à sua
eliminação, – Convenção de Viena para a proteção da camada de ozono e Protocolo de Montreal relativo às
substâncias que empobrecem a camada de ozono, – Convenção sobre o controlo dos movimentos
transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação (Convenção de Basileia); – Convenção de Estocolmo
sobre poluentes orgânicos persistentes (Convenção POP), – Convenção de Roterdão sobre o Procedimento de
Acordo Prévio com Conhecimento de Causa relativamente a Certos Produtos Químicos e Pesticidas
Perigosos no Comércio Internacional (PNUA/FAO) (Convenção PIC), de 10.9.1998, e seus 3 protocolos
regionais.‖
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Nos termos da proposta de Diretiva, uma autoridade adjudicante pode
excluir operadores econômicos de um procedimento de concurso se
identificar infrações a obrigações previstas na legislação da União nos
domínios social, laboral ou ambiental, ou a disposições da legislação
laboral internacional. Além disso, as autoridades adjudicantes serão
obrigadas a excluir propostas caso comprovem que elas são
anormalmente baixas devido a violações da legislação da União nos
domínios social, laboral ou ambiental.327

Ao longo da exposição de motivos da proposta em questão, são destacados os
próprios debates relativos à adoção, de modo efetivo, dos critérios sociais nas contratações
públicas328:

No que respeita à utilização dos contratos públicos para atingir os
objetivos sociais da estratégia Europa 2020, as opiniões das partes
interessadas divergiram. Muitas delas, sobretudo empresas,
manifestaram-se em geral relutantes face à ideia de utilizar os contratos
públicos para apoiar outros objetivos políticos. Outras partes interessadas,
nomeadamente organizações da sociedade civil, revelaram-se bastante
favoráveis a essa utilização estratégica e defenderam a introdução de
profundas alterações aos próprios princípios da política de contratos
públicos da União Europeia.329

Há sólidos fundamentos para tornar a contratação pública, na prática da União
Europeia, um verdadeiro vetor de valorização do trabalho e de outros aspectos sociais. A
adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos representa, neste sentido, um efetivo
instrumento a ser utilizado para atribuir sustentação a um modelo social autêntico de
afirmação dos direitos fundamentais trabalhistas. Desta forma, os governos e as entidades
adjudicantes utilizarão os contratos públicos para materializar objetivos sociais comuns.
A contratação pública socialmente responsável deve ser orientada para a
afirmação dos direitos fundamentais. As entidades do Poder Público precisam exercer a
prerrogativa de impor o respeito aos ditames do direito comunitário por meio das cláusulas
contratuais. Estas cláusulas devem incluir medidas a favor de aspectos sociais,
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notadamente no campo da proteção ao trabalhador.
As diretivas europeias, como já foi destacado, são comumente utilizadas para
harmonizar as legislações nacionais. Destinam-se a definir os objetivos que deverão ser
perseguidos pelos Estados-Membros, os quais optam, em seus específicos contextos, pelos
meios mais adequados para atingi-los. Embora a Diretiva 2004/17/CE e a Diretiva
2004/18/CE possibilitem a consideração de aspectos sociais nas contratações públicas, tal
potencialidade não foi solidificada de modo eficaz, como seria de se exigir.
Em conformidade com os próprios termos da referida proposta de Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia relativa aos contratos públicos330:

Uma avaliação econômica global demonstrou que as diretivas relativas
aos contratos públicos alcançaram, em grande medida, os seus objetivos,
tendo permitido aumentar a transparência e os níveis de concorrência e
obter, simultaneamente, economias palpáveis através de uma redução dos
preços. Contudo, as partes interessadas exigiram uma revisão das
diretivas relativas aos contratos públicos para simplificar as regras,
aumentar a sua eficiência e eficácia e torná-las mais adequadas para dar
resposta à evolução do contexto político, social e econômico. (...) A
melhoria das regras aplicáveis aos contratos públicos irá também permitir
que as autoridades adjudicantes utilizem melhor estes instrumentos para
apoiar objetivos sociais. 331

Considerando os recentes desenvolvimentos no que se refere ao modelo jurídico
de contratação pública adotado na União Europeia332, temos que a incorporação efetiva das
condições de ordem social e da própria cláusula trabalhista nos contratos públicos estaria
em consonância com as tendências mais atuais de desenvolvimento sustentável demandado
das autoridades públicas pela sociedade. São, portanto, propostas realistas que podem ser
exigidas e implementadas no âmbito europeu com plena juridicidade.

4.1.3.1.2 Normas e outros instrumentos correlatos

330
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A juridicidade, ainda mais abalizada e acentuada, da inclusão dos critérios sociais
nas contratações públicas dos países da União Europeia é ressaltada em outras normas
comunitárias, inclusive no que respeita à afirmação de direitos trabalhistas.
A base jurídica que define a disciplina de regência dos contratos públicos na
União Europeia é dada, como já se afirmou, pelas Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, as
quais conferem legalidade e legitimidade suficientes para a incorporação de aspectos
sociais nos mencionados ajustes. No quadro normativo comunitário, outros instrumentos
jurídicos prelecionam a valorização de aspectos sociais nas contratações públicas, embora,
advirta-se, não estabeleçam, de modo específico, a adoção explícita de uma cláusula
trabalhista nos contratos públicos, como preceitua a Convenção nº 94 da OIT.
A Diretiva 2009/81/CE333 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho
de 2009, concernente à coordenação dos procedimentos de adjudicação de determinados
contratos de empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviços por autoridades
ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança, a qual relaciona e
referencia as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, inclusive para promover alterações em
seus termos, pontua, em seu artigo 20º, ao tratar das condições de execução do contrato:

Artigo 20º
Condições de execução do contrato
As autoridades/entidades adjudicantes podem fixar condições especiais
de execução do contrato desde que as mesmas sejam compatíveis com o
direito comunitário e sejam indicadas nos documentos do concurso
(anúncio de concurso, caderno de encargos, memória descritiva ou
documentos complementares). Essas condições podem, designadamente,
incidir sobre a subcontratação ou visar garantir a segurança das
informações classificadas e a segurança do abastecimento requerido pela
autoridade/entidade adjudicante, em conformidade com os artigos 21º,
22º e 23º, ou ter em conta considerações de ordem ambiental ou social.334

Como se observa, a possibilidade da incorporação de considerações de ordem
social no estabelecimento das condições de execução do contrato transparece. Nesse
sentido, ainda, há disposições relativas à necessidade de transparência quanto à prestação
de informações relativas às normas e disposições de proteção das condições de trabalho
333
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aplicáveis, que deverão ser observadas pelos licitantes. Prevê, ainda, que nos casos em que
as propostas apresentadas revelem-se anormalmente baixas335, a autoridade ou a entidade
adjudicante poderá solicitar informações detalhadas acerca dos elementos constitutivos da
oferta formulada relativos à observância das disposições em matéria de trabalho e de
proteção das condições laborais em vigor no local onde a obra, serviço ou fornecimento
será executado.
Em similar sentido, contemplando a inserção de critérios sociais nas contratações
públicas, as disposições contidas na Diretiva 89/665/CEE336 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de dezembro de 1989, relativa à coordenação dos procedimentos de
adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de
fornecimento e dos contratos públicos de serviços. Com índole análoga, o teor da Diretiva
2001/23/CE337, de 12 de março de 2001, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de
transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de
estabelecimentos, contemplando empresas públicas ou a execução de contratos públicos.
No âmbito da execução das obras públicas, dá-se, ainda, a sujeição às disposições
da Diretiva 92/57/CEE338 em matéria de saúde e de segurança nos estaleiros. Esta obriga as
entidades adjudicantes a ter em consideração a segurança e a saúde dos trabalhadores, tanto
na contratação como na execução das respectivas empreitadas de obras públicas. A
Diretiva 1996/71/CE339 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços,
estabelece a observância das condições laborais vigentes no Estado-Membro em que será
executado o serviço sempre que garantidas aos trabalhadores por disposições legislativas,
regulamentares, administrativas por convenções coletivas ou decisões arbitrais declaradas
de aplicação geral. As possibilidades de integrar aspectos de proteção laboral nos contratos
públicos são, portanto, largamente verificáveis, como estabelecem as normas europeias.
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De acordo com os termos formais do nominado Livro Verde340 da Comissão
Europeia, documento oficial o qual versa sobre a modernização da política de contratos
públicos da UE para um mercado mais eficiente, a incorporação dos aspectos sociais nas
contratações públicas deve ser incitada. Ao tratar da imposição de cláusulas de execução
específicas ao contrato, afirma:

Quando do estabelecimento das especificações técnicas e da definição
dos critérios de seleção/adjudicação ou da introdução de cláusulas de
execução no contrato, as entidades adjudicantes podem definir requisitos
ambientais ou sociais. Nesse caso, normalmente, elaboram uma lista das
informações (certificação/documentação e ou compromisso específico)
que devem ser fornecidas pelos candidatos ou proponentes para fazer
prova da sua capacidade para cumprirem esses requisitos no plano
ambiental ou social. De acordo com as atuais regras, podem ser usados
como meios de prova sistemas de certificação específicos
(nomeadamente sistemas de certificação florestal, certificados sociais,
etc.), devendo igualmente ser aceites meios equivalentes.
Quando da análise das manifestações de interesse e das propostas, as
entidades adjudicantes verificam se a informação e a documentação
fornecida pelos candidatos ou proponentes obedece aos requisitos. Na
falta dos dados solicitados, ou se a informação facultada não for
considerada satisfatória, os candidatos ou proponentes serão excluídos do
processo.
De acordo com a regulamentação da UE em vigor no domínio dos
contratos públicos, as cláusulas de execução dos contratos devem estar
relacionadas com as tarefas necessárias para a produção e o fornecimento
dos produtos ou serviços contratados. Essas condições de execução do
contrato podem ter em conta outras considerações políticas,
nomeadamente questões sociais e ambientais. (...) Nesta fase, as
entidades adjudicantes podem impor ao proponente selecionado certas
obrigações relacionadas com a consecução de diferentes objetivos
ambientais ou sociais e que não podiam estar refletidas nas fases
anteriores do processo de adjudicação.341

O amplo arcabouço jurídico da União Europeia sobre os contratos públicos
apresenta, de modo recorrente, a consideração e admissão de aspectos sociais, notadamente
relacionados às condições de trabalho e emprego, em seu conteúdo. A política social
europeia342 contribui para promover a adoção dos critérios sociais nas contratações
públicas de modo a originar ações efetivas capazes de ensejar um elevado nível de
340
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emprego e de proteção social.
Na celebração dos seus contratos, as autoridades e entidades públicas europeias
podem aplicar diferentes aspectos da política social, constituindo um fator predominante de
orientação, estímulo e conformação de condutas empresariais no sentido da efetivação de
direitos. Com efeito, quando alude à exigência do cumprimento de obrigações legais em
matéria de proteção do emprego e de condições de trabalho, produz importante ação
afirmativa, utilizando-se do contrato público como meio para atingir o objetivo perseguido.
Note-se que, de acordo com o teor das normativas, torna-se possível afastar, no âmbito das
contratações públicas, corporações que desrespeitem a legislação trabalhista. Assim, de
modo reflexo, as autoridades e entidades públicas estarão promovendo objetivos sociais.
A incorporação de aspectos sociais nos contratos públicos na realidade jurídica
europeia pode determinar que a proposta, para ser considerada economicamente mais
vantajosa, atenda, concomitantemente, características relacionadas com as condições de
trabalho dos profissionais envolvidos na produção de bens ou na prestação de serviços
relativas ao objeto do contrato. Tal não implica discriminação ou violação de isonomia
entre os licitantes. Ao reverso, promove a efetivação de direitos fundamentais e a própria
realização da dignidade humana, estabelecendo obrigatória vinculação às normas e
desígnios essenciais da União Europeia.
Embora o escopo do presente estudo relacione-se à visualização do direito
comunitário europeu, relevante notar que a adoção efetiva de aspectos sociais em contratos
públicos é verificada em casos específicos nas legislações nacionais. Algumas nações
europeias, designadamente consideradas343, promovem a adoção dos critérios sociais nas
343

Exemplos de casos descritos e destacados pela Comissão Europeia: ―Suécia: os contratos de construção
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e 300 procedimentos de compras públicas por ano. Decidiu, neste contexto, incluir aspectos sociais e
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contratações públicas de modo a originar um elevado nível de proteção social, a melhoria
das condições de trabalho, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, a
inserção social dos deficientes, favorecendo e impulsionando, por meio de ações e de
políticas concretas, o desenvolvimento econômico e social.
Como já foi antes ressaltado, a OIT344 reputa que inexistem conflitos ou
incongruências intransponíveis entre as disposições da Convenção nº 94 e o regime
jurídico europeu de contratação pública. De fato, as diretivas europeias relativas aos
contratos públicos são concebidas sobre o pressuposto de que a proteção social,
especialmente dos trabalhadores, deva ser prestigiada, sendo certo que a Convenção nº 94
da OIT, em plena harmonia e integral conformidade, incentiva a materialização de referido
escopo.
A fundamental importância da valorização dos aspectos sociais nas contratações
públicas para o desenvolvimento sustentável é reconhecida expressamente pela Comissão
Europeia345:

As normas sociais desempenham um papel central na construção do
poder econômico da Europa, ao desenvolver o que foi descrito pelas
instituições da UE como um «modelo social único». O progresso
econômico e a coesão social passaram a ser vistos como pilares
complementares do desenvolvimento sustentável e estão, ambos, no
centro do processo de integração europeia.346

ambientais nos seus processos de aquisição. De acordo com os seus compromissos sociais, a Câmara
Municipal de Paris solicita aos seus fornecedores que assinem uma declaração mediante a qual se
comprometem a respeitar determinados direitos fundamentais no trabalho, tais como as definidas pela
Organização Internacional do Trabalho, durante a execução do contrato (incluindo uma referência explícita
ao salário mínimo dos trabalhadores). A Câmara Municipal de Paris exige também que os seus fornecedores
se sujeitem a verificações por parte de um organismo independente designado pela Câmara e que ponham em
prática as recomendações efetuadas como resultado dessas verificações. França: o artigo L323-1 do Code du
Travail (Código de Trabalho francês) exige que os empregadores privados e públicos (com mais de 25
empregados) disponibilizem pelo menos 6% dos seus postos de trabalho a pessoas com deficiência. Nos
termos do artigo L323-8 do referido código, os empregadores, em particular as agências de contratos
públicos, podem cumprir parcialmente esta obrigação adjudicando contratos a empresas que apóiem o
trabalho de pessoas com deficiência. No contexto da adjudicação de contratos públicos, este aspecto consiste
na reserva de determinados contratos a entidades nas quais mais de 50% do pessoal empregado são pessoas
com deficiência, de acordo com o artigo 19.º da Diretiva 2004/18/CE.‖ In: Compra social: guia para ter em
conta os aspectos sociais nos concursos públicos. Luxemburgo: Serviços das Publicações da União Europeia,
2011, p. 41 e ss.
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No âmbito da União Europeia, constata-se um inegável movimento de
convergência no sentido da implementação dos contratos públicos socialmente
responsáveis347, embora a realidade da adoção de uma cláusula que promova a afirmação
dos direitos fundamentais no trabalho não se faça sentir, por ora, com a intensidade e a
veemência desejadas.

4.1.3.2 Decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia

O Tribunal de Justiça da União Europeia, designado, até o advento do Tratado de
Nice348, Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, é considerado o órgão
jurisdicional supremo para a resolução de litígios no âmbito da UE. O TJUE interpreta o
direito comunitário a fim de garantir a sua aplicação uniforme em todos os EstadosMembros, além de resolver demandas surgidas entre os governos nacionais e as
instituições europeias. Podem, ainda, recorrer ao Tribunal, indivíduos, empresas e
organizações que tiverem seus direitos infringidos por uma instituição no contexto da
União Europeia.
O formal reconhecimento da jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia
por todos os Estados-Membros tem sua atual fundamentação jurídica assentada no Tratado
de Lisboa, em vigor desde 1º de dezembro de 2009, o qual dispõe:
Artigo 13º
1. A União dispõe de um quadro institucional que visa promover os seus
valores, prosseguir os seus objetivos, servir os seus interesses, os dos seus
cidadãos e os dos Estados-Membros, bem como assegurar a coerência, a
eficácia e a continuidade das suas políticas e das suas ações.
As instituições da União são:
(...)
— o Tribunal de Justiça da União Europeia‖
Artigo 19º
1. O Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o Tribunal de Justiça, o
347
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Tribunal Geral e tribunais especializados. O Tribunal de Justiça da União
Europeia garante o respeito do direito na interpretação e aplicação dos
Tratados.
Os Estados-Membros estabelecem as vias de recurso necessárias para
assegurar uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo
direito da União. 349

O Tribunal exerce uma ampla gama de competências jurisdicionais 350. Em sua
atuação, o Tribunal de Justiça da União Europeia assegura o equilíbrio institucional
previsto nos tratados entre os diferentes órgãos comunitários e própria inviolabilidade das
normas da UE pelos Estados-Membros. Enquanto corte de interpretação e aplicação
uniforme do direito comunitário, exerce as atribuições definidas no artigo 267º do TFUE,
do seguinte teor:

Artigo 267º
O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a
título prejudicial:
a) Sobre a interpretação dos Tratados;
b) Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados pelas
instituições, órgãos ou organismos da União.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer
órgão jurisdicional de um dos Estados-Membros, esse órgão pode, se
considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao
julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo
pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não
sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse
órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal.
Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente
perante um órgão jurisdicional nacional relativamente a uma pessoa que
se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior brevidade
possível.351

A partir do exercício das competências mencionadas, a importância do Tribunal
de Justiça se projeta no próprio processo de construção dos marcos normativos da União
349
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Europeia. Das interpretações emanadas de suas decisões judiciais, decorrem os parâmetros
para a elaboração e adequação das proposições legislativas no âmbito comunitário. Tal
questão está declarada nas próprias normas postas, como se vê nas considerações contidas
no preâmbulo na Diretiva 2004/17/CE, que estabelece as indicações seguintes:

(1) omissis A presente diretiva baseia-se na jurisprudência do Tribunal
de Justiça, nomeadamente naquela relativa aos critérios de adjudicação,
que explica quais as possibilidades de os poderes públicos satisfazerem as
necessidades dos públicos em causa, incluindo no domínio ambiental
e/ou social, desde que aqueles critérios estejam ligados ao objeto do
contrato, não confiram ao poder público liberdade de escolha ilimitada,
sejam expressamente indicados e respeitem os princípios fundamentais
referidos no considerando.352

Ao Tribunal de Justiça da União Europeia compete, em última instância,
interpretar e aplicar o direito comunitário, impondo suas decisões aos Estados-Membros,
os quais devem lançar medidas corretivas de imediato quando se achem em desalinho com
as normas europeias.
A proteção dos trabalhadores à luz do direito comunitário é tema que tem sido
desenvolvido ao longo dos anos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União
Europeia, notadamente, em suas interações com as diretrizes europeias que estabelecem o
regime jurídico dos contratos públicos. A importância da valorização dos aspectos sociais
nas contratações públicas para o desenvolvimento sustentável inclui-se no mencionado
contexto.
De um modo geral, é possível afirmar que a adoção de critérios que demandem o
cumprimento de normas sociais no âmbito das contratações públicas tem sido admitida,
desde que exiba relação direta com objeto do contrato e revele a necessária
proporcionalidade no que concerne aos princípios da isonomia de acesso aos fornecedores
da União Europeia e da vantajosidade, na consideração dos atributos de qualidade e preço.
De se notar que, embora a União Européia tenha atingido elevados níveis de
efetivação dos direitos trabalhistas na comparação com nações de outras regiões, o fato é
que a coexistência de fontes normativas distintas e autônomas advindas do Direito
Comunitário, do Direito Internacional e do Direito Interno tem gerado, no mais das vezes,
imprecisões e, até mesmo, dissensos. Neste sentido, o papel desempenhado pelo Tribunal
352
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de Justiça da União Europeia se mostra ainda mais vital. Fora de dúvida, a proteção dos
trabalhadores demanda e depende de uma harmonização efetiva e autêntica de princípios
jurídicos que se coadunem com o modelo social europeu.

4.1.3.2.1 Acórdão pertinente ao processo C-31/87 do TJUE

Consoante foi exposto anteriormente, as diretivas que disciplinam os contratos
públicos no âmbito da União Europeia permitem a incorporação de aspectos sociais na
definição dos processos de adjudicação. O Tribunal de Justiça da União Europeia, no
exercício de sua competência jurisdicional, tem interpretado o direito comunitário e
solucionado litígios, reconhecendo a adoção de critérios sociais nas contratações públicas,
fato que influencia, como afirmado, a própria formulação normativa no âmbito europeu.
A primeira decisão proferida pelo TJUE acerca da admissibilidade da previsão de
aspectos sociais em licitações a tornar-se célebre, deu-se em 20 de setembro de 1988, no
Processo C-31/87353, envolvendo Gebroeders Beentjes BV contra o Estado dos Países
Baixos. No caso em análise, o edital da licitação, ou anúncio de concurso, para pactuar
contrato de obra pública pelo Ministério da Agricultura e da Pesca dos Países Baixos,
estabeleceu exigência no sentido de que: "a mão-de-obra utilizada deve ser constituída,
pelo menos por 70% de desempregados de longa duração que sejam colocados por
intermédio do serviço regional de emprego". Tal constitui um dos aspectos questionados
pela Beentjes, que postulava uma decisão favorável à proposta que apresentou durante o
processo licitatório, a qual foi preterida.
Ao decidir o Processo C-31/87, o Tribunal de Justiça da União Europeia assim se
posicionou:

a condição de emprego dos desempregados de longa duração é
compatível com a diretiva se não tiver incidência discriminatória direta
ou indireta em relação a proponentes de outros Estados-membros da
Comunidade. Tal condição particular suplementar deve ser
obrigatoriamente mencionada no anúncio do concurso.354
353
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A Corte sustentou que o critério em questão era compatível com as diretivas
relativas aos contratos públicos vigentes, desde que em conformidade com os demais
princípios relevantes do direito comunitário, a envolver isonomia e critérios de índole
econômico-financeira. Reconhecia-se, assim, a indicação de uma condição relativa à
ativação de desempregados de longa duração na execução do contrato de obra pública.
Ao comentar a decisão, Maria João Estorninho355 preleciona:

O TJUE pronunciou-se (...) no sentido da admissibilidade de introduzir
considerações de caráter social como critérios de valoração na
adjudicação. Recorde-se o Acórdão Beentjes, de 20 de Setembro de 1988,
Proc. 31/1987 no qual o TJUE se pronunciou no sentido da possibilidade
de utilização de critérios de natureza social, em concreto, neste caso, o
emprego de desempregados de longa duração, tendo afirmado igualmente
que tais critérios deveriam respeitar as proibições que resultam da
consagração nos Tratados das liberdades de estabelecimento e de livre
prestação de serviços.

Em consonância com o espírito do acórdão Beentjes, às entidades públicas
contratantes é assegurada a possibilidade de apontarem critérios sociais nos processos de
adjudicação, como exigir a ativação de mão-de-obra local pelas empresas contratadas,
criação de emprego estável e postos de trabalho para portadores de deficiências, dentre
outros, desde que não seja configurada discriminação relativamente à liberdade de
prestação de serviços no âmbito europeu.
O Tribunal, ao decidir o processo, admitiu formalmente, já no ano de 1988, sob a
égide das diretivas de então, a consideração de aspectos sociais nas contratações públicas,
ainda que de forma limitativa.

4.1.3.2.2 Acórdão pertinente ao processo C-225/98 do TJUE

Em ulterior decisão, também celebrada, proferida pelo TJUE em 26 de Setembro
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de 2000 no Processo C-225/98356, o qual envolveu a Comissão das Comunidades
Europeias, atual Comissão da União Europeia, em face da República Francesa, a
apreciação da incorporação dos aspectos sociais em contratações públicas foi considerada.
No caso em exame, as autoridades públicas da região Nord-Pas-de-Calais promoveram
licitação tendo por objeto a contratação de empresas para a realização de obras de reforma
em edifícios escolares, adotando um ―critério adicional relativo ao emprego‖. Estabeleceu,
neste particular, exigência expressa no sentido de que a empresa contratada deveria gerar
novos empregos.
Ao decidir o Processo C-225/98, o Tribunal de Justiça da União Europeia assim se
posicionou:

No caso em apreço, como se referiu no n.° 48 do presente acórdão, a
Comissão apenas põe em causa a menção de tal critério no anúncio de
concurso enquanto critério de adjudicação. Não argumenta que o critério
relacionado com a luta contra o desemprego não respeita os princípios
fundamentais do direito comunitário, designadamente o princípio da não
discriminação, nem que não foi publicado no anúncio de concurso.
Nestas condições, deve ser rejeitada a acusação da Comissão relativa ao
critério de adjudicação adicional relacionado com a luta contra o
desemprego. 357
No que se refere ao argumento apresentado pela Comissão de que o
acórdão Beentjes, já referido, dizia respeito a uma condição de execução
do contrato e não um critério de adjudicação da empreitada, basta
declarar que, como claramente decorre do n.° 14 do referido acórdão
Beentjes, a condição de emprego de desempregados de longa duração,
que estava em causa nesse processo, servia de fundamento para a
exclusão de um proponente, não podendo, assim, deixar de constituir um
critério de adjudicação da empreitada.358

A Corte manteve, portanto, o aspecto social considerado na contratação,
nominado ―critério adicional relativo ao emprego‖, evidenciando a possibilidade da
incorporação de objetivos sociais nos contratos públicos.
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Ao comentar a decisão, Maria João Estorninho359 preleciona:

O TJUE pronunciou-se (...) no sentido da admissibilidade de introduzir
considerações de caráter social como critérios de valoração na
adjudicação. (...) Recorde-se também o Acórdão Comissão/França, de 26
de Setembro de 2000, Proc. C-225/1998, no qual o Tribunal afirmou que
a Diretiva 93/37 não exclui a possibilidade das entidades adjudicantes
utilizarem como critério uma condição relacionada com a luta contra o
desemprego, sempre que ela respeite os princípios fundamentais do
Direito comunitário e, em particular, o princípio da não
discriminação.360

A decisão proferida no Processo C-225/98 pelo Tribunal de Justiça da União
Europeia, embora ainda tenha se revelado limitativa, influenciou, diretamente, as
discussões no Conselho e no Parlamento Europeu sobre a reformulação das diretivas
concernentes aos contratos públicos, servindo, posteriormente, para fundamentar a
legislação que esclareceu, de modo explícito, a possibilidade da adoção de critérios sociais.

4.1.3.2.3 Acórdão pertinente ao processo C-513/99 do TJUE

Conquanto não verse, especificamente, sobre aspectos sociais nas licitações, mas
trate da admissão de critérios de ordem ambiental em contratações públicas, a decisão
proferida pelo TJUE em 17 de Setembro de 2000 no Processo C-513/99361, o qual
envolveu a Concordia Bus Finland contra a República da Finlândia, é de fundamental
importância para compreender a evolução do exame da questão no direito europeu, posto
que o julgado em evidência lançou importantes diretrizes que influenciaram a formulação
da legislação sobre a matéria.
A demanda originou-se de licitação promovida pela municipalidade de Helsinque
com o objetivo de formalizar a contratação de prestador de serviços de transporte urbano
de passageiros. De acordo como o edital, seria admitida e declarada vencedora a proposta
359
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economicamente mais vantajosa, a qual contemplasse três diferentes critérios, a saber, o
preço global pretendido para a execução dos serviços, a qualidade da frota de veículos a ser
utilizada e a gestão ambiental (emissão de gases e ruídos) levada a efeito na execução dos
serviços pela empresa a ser contratada. Estabeleceram-se, neste sentido, requisitos
ambientais como especificações técnicas exigíveis para a definição da contratação.
Ao decidir o Processo C-225/98, o Tribunal de Justiça da União Europeia assim se
posicionou:

(...) quando, no quadro de um concurso público referente à prestação de
serviços de transportes urbanos por autocarro, a entidade adjudicante
decida adjudicar um concurso ao proponente que apresente a proposta
economicamente mais vantajosa, pode tomar em consideração critérios
ecológicos, como o nível de emissões de óxido de azoto ou o nível sonoro
dos autocarros, desde que esses critérios estejam relacionados com o
objeto do concurso, não confiram à referida entidade adjudicante uma
liberdade de escolha incondicional, estejam expressamente mencionados
no caderno de encargos ou no anúncio de concurso e respeitem os
princípios fundamentais do direito comunitário, designadamente o
princípio da não discriminação.
O princípio da igualdade de tratamento não se opõe à tomada em
consideração de critérios relacionados com a proteção do ambiente,
como os em questão na causa principal, apenas pelo fato de a própria
empresa de transportes da entidade adjudicante figurar entre as raras
empresas que têm a possibilidade de propor um material que satisfaça os
referidos critérios. 362

O TJUE sustentou, destarte, o aspecto ambiental considerado na contratação,
confirmando sua admissibilidade no regime jurídico de contratação pública. Critérios
relativos à proteção do ambiente poderiam definir a proposta economicamente mais
vantajosa. O Tribunal entendeu que tais considerações harmonizavam-se aos princípios
jurídicos comunitários, aos direitos fundamentais europeus.
Ao comentar a decisão, Maria João Estorninho363 preleciona: ―O caráter inovador
deste Acórdão Concordia reside na defesa da compatibilidade entre a introdução de
exigências ambientais em termos de critério de adjudicação e o referido princípio da não
discriminação.‖
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A importância da decisão em comento também evidencia-se na medida em que o
Tribunal, zelando pela afirmação da plena concorrência no mercado europeu, da
transparência e da isonomia como princípios basilares da contratação pública, estabeleceu
condições para a consideração de aspectos ambientais, de modo a alcançar um equilíbrio
entre os vários interesses públicos preconizados pela UE. Filipe Brito Bastos364 assim
sistematiza a questão:

(...) o Tribunal de Justiça estabeleceu os requisitos para a admissibilidade
da tomada em consideração de critérios ambientais na adjudicação de
contratos públicos. Primeiro, os critérios devem estar ligados ao objeto do
contrato. Segundo, não podem conferir à entidade adjudicante uma
liberdade de escolha incondicional.Terceiro, devem estar expressamente
mencionados no caderno de encargos ou anúncio do concurso. Quarto,
devem respeitar todos os princípios fundamentais do Direito da União,
designadamente o da não discriminação.

Referidos critérios, estabelecidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia,
foram determinantes para a elaboração das Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE no tocante
à inclusão dos critérios sociais de adjudicação nas contratações públicas.

4.1.3.2.4 Acórdão pertinente ao processo C-346/06 do TJUE

Especialmente, a decisão proferida pelo TJUE em 03 de abril de 2008, no
Processo C-346/06365, envolvendo Dirk Rüffert contra Land Niedersachsen, na Baixa
Saxônia, Alemanha, tornou-se rumorosa, despertando calorosos debates, ao tratar, ainda
que de forma oblíqua, da previsão de aspectos sociais em um contrato público. No caso em
análise, Dirk Rüffert, agiu na qualidade de administrador judicial da Objekt und Bauregie
GmbH & Co.
Mencionada companhia, após regular concorrência, foi contratada para realizar
obra pública em estabelecimento prisional. Ocorre que, depois de vencer o certame,
364
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subcontratou uma empresa polaca para a realização da obra. Embora tenha se
comprometido a garantir o cumprimento da convenção coletiva do setor da construção civil
a todos os trabalhadores, restou demonstrado que a empresa polonesa, a qual empregou 53
operários na empreitada, pagava um salário 53,43% menor do que o piso remuneratório
previsto na norma aplicável à categoria. Diante da violação constatada, o Land
Niedersachsen decretou o rompimento do contrato, aplicando as penalizações previstas em
lei366.
O caso foi submetido ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o qual, ao decidir
o Processo C-346/06, assim se posicionou:

Resulta das considerações precedentes que um Estado-Membro não tem o
direito de impor, ao abrigo da Diretiva 96/71, às empresas estabelecidas
noutros Estados-Membros, através de uma medida como a que está em
causa no processo principal, uma remuneração salarial como a prevista
pela convenção coletiva «Construção civil».
Efetivamente, (...), quanto à remuneração salarial fixada por uma
convenção coletiva como a que está em causa no processo principal, essa
remuneração apenas se aplica, por efeito de uma legislação como a lei
do Land, a uma parte do setor da construção, uma vez que, por um lado,
essa legislação se aplica unicamente aos contratos públicos, com exclusão
dos contratos privados, e que, por outro, a referida convenção coletiva
não foi declarada de aplicação geral.
Ora, os autos submetidos ao Tribunal de Justiça não contêm qualquer
indício que permita concluir que a proteção resultante dessa remuneração
salarial, que, de resto, como assinala igualmente o órgão jurisdicional de
reenvio, excede a remuneração salarial mínima aplicável por força da
AEntG, só é necessária a um trabalhador ativo no setor da construção
quando este exerce as suas atividades no âmbito de um contrato de
empreitada de obras públicas e não quando trabalha ao abrigo de um
contrato privado. 367

A avaliação da decisão por diferentes atores sociais, notadamente sindicalistas e
políticos, conduziu a posições muitas vezes extremadas368. Para alguns, o Tribunal de
Justiça Europeu estaria promovendo a legalização do dumping social, da concorrência
366
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entre trabalhadores, ameaçando direitos conquistados ao longo de séculos de lutas. Em
análise metódica, nota-se que a decisão ressalta, preambularmente, que devem ser
garantidas aos trabalhadores destacados para ativação em distinto Estado-Membro,
condições de trabalho e de emprego dignas, dentre as quais, proteção ao piso mínimo de
remuneração369. Ressalva, no entanto, que tais condições laborais devem de ser fixadas por
meio de disposições normativas, convenções coletivas ou decisões arbitrais de aplicação
geral. No caso concreto, a determinação da remuneração salarial mínima não cumpria os
requisitos de aplicação geral previstos na diretiva vigente, não podendo, portanto, ser
imposta a empresas estabelecidas em distinto Estado-Membro. Importaria, assim, a
aplicação sem amparo legal, em restrição à liberdade de prestação de serviços.
Portanto, a decisão não invalidaria, em absoluto, a incorporação de aspectos
sociais na adjudicação de contratos públicos no âmbito da União Europeia. De se notar, no
contexto apresentado, que as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, as quais exprimem a
relevância da adoção de considerações de índole social relacionadas à afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho nas contratações públicas, sequer foram abordadas ou
apreciadas no julgado.
O caso Rüffert, embora demonstre-se incompleto para a avaliação integral da
temática posta e, em certo sentido, ambíguo, evidencia que a legislação da União Europeia
necessita ser mais clara, abrangente e incisiva no sentido de exigir a incorporação de
aspectos sociais nos contratos públicos pelos Estados-Membros. Talvez seja essa uma das
razões para que esteja em curso, na União Europeia, um processo de revisão das Diretivas
de 2004 sobre contratos públicos370.

4.1.3.2.5 Apontamentos sobre as diretrizes definidas pelo TJUE

Consoante foi anteriormente afirmado, o Tribunal de Justiça da União Europeia,
369
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no exercício de suas competências jurisdicionais, influencia decisivamente o processo de
elaboração das normas comunitárias, estabelecendo parâmetros e diretrizes. De similar
modo, condiciona e molda o comportamento dos agentes públicos europeus. Ao
reconhecer que os processos de adjudicação em contratações públicas podem transcender
critérios meramente econômicos, a Corte Europeia sedimentou o caminho para a admissão
dos aspectos sociais e ambientais, conforme antes pontuado.
Há, de forma objetiva, indicação dirigida aos Estados-Membros da União
Europeia para que adotem aspectos sociais em seus regimes de contratações públicas,
observados os parâmetros definidos. O direito comunitário, definitivamente, não obsta que
os agentes políticos e os gestores públicos, na esfera da autonomia institucional dos
Estados-Membros, promovam a inclusão mais abrangente de critérios sociais de
contratação.
Na realidade europeia contemporânea, considerando os novos preceptivos da
contratação pública socialmente responsável, é preciso aprofundar a adequação da
normatização aplicável aos contratos administrativos ao renovado contexto político, social
e econômico371. É de fundamental importância que os contratos públicos sejam utilizados
para apoiar objetivos sociais comuns, como a promoção do emprego e da inclusão social e
a criação das melhores condições laborais. As autoridades europeias devem desenvolver os
instrumentos necessários que possibilitem a utilização estratégica dos contratos públicos
para responder aos novos desafios que se apresentam, notadamente no que respeita à
necessidade permanente de melhoria das condições sociais.
O contexto mencionado fundamenta, com solidez, a contratação pública enquanto
instrumento autêntico de valorização do trabalho e de outros aspectos sociais relevantes.
Deve promover, essencialmente, a afirmação dos direitos fundamentais trabalhistas, o que
ensejará a realização de objetivos sociais comuns consistentes com o regime jurídico
comunitário e com o modelo social europeu.

4.2 Aspectos específicos do modelo jurídico brasileiro

O advento da promulgação da Constituição Federal de 1988 representou a mais
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ampla, geral e irrestrita consagração do vetor humanista na ordem jurídica brasileira.
Foram enaltecidos, em seu núcleo de proteção essencial, o princípio da dignidade humana
(CF, art. 1º, III372), o princípio da prevalência dos direitos humanos (CF, art. 4º, II373),
assim como o princípio da cooperação dos povos para o progresso da humanidade (CF, art.
4º, IX374). Ademais, todos os objetivos centrais do Estado brasileiro expressam
compromisso irrecusável com a alargada irradiação da causa humanista (CF, art. 3º375).
A proteção da dignidade humana é um valor fundante na ordem constitucional
brasileira. Como já se discorreu, efetivar direitos fundamentais no trabalho corresponde à
autêntica afirmação da dignidade humana. Em referido encaminhamento, a consagração
dos Direitos Sociais é solenizada expressamente na Constituição (arts. 6º a 11).
O compromisso da sociedade e do direito brasileiro com a valorização do trabalho
está categoricamente transubstanciado em seu diploma maior. Maurício Godinho
Delgado376, acerca do reconhecimento da singular importância do trabalho na ordem
jurídica brasileira, assim se posiciona:

No Brasil, esse ápice de afirmação constitucional encontra-se na Carta de
1988, como se sabe (...) Na verdade, são quatro os principais princípios
constitucionais afirmativos do trabalho na ordem jurídico-cultural
brasileira: o da valorização do trabalho, em especial do emprego; o da
justiça social; o da submissão da propriedade à sua função
socioambiental; e o princípio da dignidade da pessoa humana. Tratam-se
de efetivos princípios constitucionais do trabalho. São eminentemente
constitucionais, não apenas porque reiteradamente enfatizados no corpo
normativo da Carta Magna de 1988, mas sobretudo por fazerem parte do
próprio núcleo filosófico, cultural e normativo da Constituição. São
princípios que acentuam a marca diferenciadora da Carta de 1988 em
toda a História do País e de todo o constitucionalismo brasileiro,
aproximando tal Constituição dos documentos juspolíticos máximos das
sociedades e Estados mais avançados, no plano jurídico, na Europa
Ocidental. É claro que alguns deles – justiça social, submissão da
propriedade à sua função socioambiental, dignidade da pessoa humana –
372

BRASIL. Constituição Federal. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana;
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos humanos;
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios: IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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DELGADO, Maurício Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. In: Revista de Direitos e
Garantias Fundamentais - nº 2. Vitória: FDV, 2007, p. 14 e 15.
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não concentram efeitos exclusivamente ou essencialmente apenas no
plano trabalhista, uma vez que produzem repercussões para múltiplas
searas jurídicas, econômicas, sociais e culturais. Mas todos, sem dúvida,
atingem de maneira exponencial a dimensão laborativa da existência
humana e social.

O Estado brasileiro, em consequência, tem a obrigação indeclinável de assegurar a
concretização constitucional dos direitos fundamentais trabalhistas. Neste sentido, são
demandadas medidas destinadas à materialização da proteção jurídica ao trabalho, da
fiscalização das condições laborais, enfim, da efetivação imanente a dignidade humana do
trabalhador. Apenas serão individualmente fruíveis os direitos sociais consagrados
mediante ação efetiva do Poder Público. Em decorrência, instrumentos jurídicos
relacionados à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho são exigidos, notadamente
como políticas públicas. A cláusula trabalhista nos contratos públicos insere-se plenamente
no mencionado contexto normativo, social e político.
O modelo jurídico de contratação pública no sistema brasileiro, o qual reverencia
princípios de Direito Público377 como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
vinculação ao instrumento convocatório, competição, julgamento objetivo e eficiência,
distingue e assinala, enquanto critérios para a seleção de contratados, a isonomia entre os
licitantes, a vantajosidade e, mais recentemente, o atendimento desenvolvimento nacional
sustentável378.
Considerando que a Constituição figura no centro do sistema jurídico, de onde
irradia sua força normativa, dotada de supremacia formal e material, é forçoso admitir, de
modo antecedente, que as licitações e contratações públicas estão indissociavelmente
adstritas à concretização do princípio da dignidade humana e - mais especificamente,
conforme o escopo e os contornos propostos para o presente estudo - à efetivação da
proteção da dignidade do trabalhador. Trata-se, fora de dúvida, de expressão essencial da
propagação dos valores constitucionais por todo o ordenamento jurídico e de verdadeiro
parâmetro de validade para a ordem infraconstitucional.
377

BRASIL. Constituição Federal. Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (omissis).
378
BRASIL. Lei Federal nº 8.666/1993. Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
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O valor social do trabalho e a proteção da dignidade do trabalhador, como
corolários, devem influenciar e envolver a atuação estatal, no sentido de impor a
materialização da proteção aos direitos do trabalhador. Assim, não se admite como válido
um regime de contratação pública que, no sistema jurídico brasileiro, se afaste da
aplicabilidade direta e imediata dos institutos e regras destinados à concretização dos
direitos fundamentais no trabalho.
Nessa acepção, a adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos, como
instrumento jurídico destinado à realização e concretização dos direitos fundamentais no
trabalho, revela-se enquanto elemento de indispensável consideração nas licitações e
contratações conduzidas pelo Poder Público para a real afirmação da proteção da dignidade
do trabalhador.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, ao enaltecer o respeito aos direitos
fundamentais no trabalho, fora de dúvida, torna-se instrumento jurídico precioso e
poderoso para a concretização da tutela da dignidade do trabalhador. No contexto atual das
licitações e contratações sustentáveis, evidencia-se, com maior corpulência ainda, a
importância da dimensão social da contratação pública no enfrentamento do trabalho
indigno e sua essencial função para a construção de um modelo efetivo de
desenvolvimento e de sustentabilidade social, vinculado à realização dos direitos
fundamentais no trabalho.

4.2.1 Promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio dos contratos
públicos

A Constituição Federal de 1988, a qual consagra, como antes enfatizado, a
proteção da dignidade humana e a causa humanista, estabelece, como um dos objetivos
fundamentais da República, assegurar o desenvolvimento nacional (CF, Art. 3º, II379). Em
idêntico sentido, a previsão do desenvolvimento nacional como uma das finalidades
norteadoras da intervenção regulatória estatal (CF, Art. 174 380). O imperativo do
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: II - garantir o desenvolvimento nacional;
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica,
o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. § 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e
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desenvolvimento381 mostra-se nitidamente assentado no ordenamento brasileiro e
corresponde a um abrangente e complexo processo econômico, social, cultural e político
capaz de permitir, no sentido proposto, sejam plenamente realizados os direitos humanos e
as liberdades fundamentais382 por meio de avanços permanentes das forças produtivas, das
instituições jurídicas, culturais, sociais.
Ao se investir na condição de garantidor do desenvolvimento, o Estado brasileiro,
em seu proeminente papel, compromete-se com a realização do crescimento econômico, da
preservação ambiental e da inclusão social, sendo certo que sua atuação estará
permanentemente vinculada à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais.
Melina Girardi Fachin383 especifica obrigações que decorrem do reconhecimento expresso
do desenvolvimento como direito, a saber:

As obrigações que nascem ao Estado, a partir da assunção desse direito
como fundamental, são de ordem positiva e negativa. Não se circunscreve
apenas à abscisão de empecilhos ao desenvolvimento, mas também ações
concretas de promoção progressiva e crescente do desenvolvimento com
o máximo de recursos disponíveis. Existem, destarte, face ao direito ao
desenvolvimento, deveres positivos e negativos do estado e da
comunidade na qual este direito está inserido, com fundamento na
solidariedade constitucional.

bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os
planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
381
Diferentes concepções do desenvolvimento são observadas, demonstrando-se relevante destacar o
pensamento de Amartya Sem, que ilustra a complexidade do fenômeno: ―Primeiro, no contexto das visões
mais restritas de desenvolvimento - como crescimento do PNB ou industrialização -, frequentemente se
pergunta se determinadas liberdades políticas ou sociais, como, por exemplo, a liberdade de participação ou
dissensão política ou as oportunidades de receber educação básica, são ou não são "conducentes ao
desenvolvimento". À luz da visão mais fundamental de desenvolvimento como liberdade, esse modo de
apresentar a questão tende a passar ao largo da importante concepção de que essas liberdades substantivas
(ou seja, a liberdade de participação política ou a oportunidade de receber educação básica ou assistência
médica) estão entre os componentes constitutivos do desenvolvimento. Sua relevância para o
desenvolvimento não tem de ser estabelecida a posteriori, com base em sua contribuição indireta para o
crescimento do PNB ou para a promoção da industrialização. O fato é que essas liberdades e direitos também
contribuem muito eficazmente para o progresso econômico; essa relação será amplamente examinada neste
livro. Mas, embora a relação causal seja de fato significativa, a justificação das liberdades e direitos
estabelecida por essa ligação causal é adicional ao papel diretamente constitutivo dessas liberdades no
desenvolvimento.‖ (In: SEM, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das
Letras, 2000, p. 19-20).
382
Declaração sobre o direito ao desenvolvimento da ONU de 1986. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/spovos/lex170a.htm. Acesso em: 05 set. 2013.
383
FACHIN, Melina Girardi. Direito fundamental ao desenvolvimento – uma possível ressignificação entre a
Constituição Brasileira e o sistema internacional de proteção dos direitos humanos. In: PIOVESAN, Flávia;
SOARES, Inês Virgínia Prado (Coords.). Direito ao desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p.
195-196.
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Evidenciando, no contexto do verdadeiro desenvolvimento, aspectos que
transcendem o mero crescimento econômico, assim assevera Celso Furtado384:

O que caracteriza o desenvolvimento é o projeto social subjacente. O
crescimento econômico, tal qual o conhecemos, funda-se na preservação
de privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização. Quando
o projeto social dá prioridade à efetiva melhora das condições de vida da
maioria da população, o crescimento se metamorfoseia em
desenvolvimento. Ora, essa metamorfose não se dá espontaneamente, ela
é fruto da realização de um projeto, expressão de uma vontade política.

Embora a Constituição não faça literal alusão ao termo, o desenvolvimento, em
consonância com os anseios da sociedade, há de ser, como atributo inseparável, sustentável
– e apenas assim seria concebível. A sustentabilidade385, como já foi destacado, representa
um conceito sistêmico. Não se limita, tão somente, aos aspectos relacionados ao meio
ambiente. É, em verdade, multidimensional. Envolve uma plêiade complexa de fatores,
uma realidade muito mais ampla e intricada. Dentre as principais dimensões exigidas para
a concepção de sustentabilidade, apresentam-se as vertentes econômica, ambiental e
social386. A questão trabalhista insere-se, de modo contundente, na temática social, embora
relacione-se também aos demais aspectos. Acerca do assunto, Isabel Silva Dutra de
Oliveira propõe a definição seguinte 387:
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FURTADO, C. O Nordeste: reflexões sobre uma política alternativa de desenvolvimento. Revista de
Economia Política, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 5-14, jul.-set. 1984. (Centro de Economia Política), p. 11.
Disponível em: http://www.rep.org.br/pdf/15-1.pdf. Acesso em: 05 set. 2013.
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Relevante apontar que, na doutrina, não há consenso quanto à coincidência de sentidos e alcances no uso
das expressões desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentado e sustentabilidade (v.g.
OLIVEIRA, Isabel Silva Dutra de. Alternativas para implementação da avaliação ambiental estratégica
no Brasil. Tese de Doutorado. São Carlos: Universidade de São Paulo, 2008, p. 191).
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Embora as dimensões econômica, ambiental e social sejam as mais ressaltadas no estudo da
sustentabilidade, para Ignacy Sachs o desenvolvimento sustentável está alicerçado nos seguintes pilares
principais: a) o Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa da
perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do nosso
planeta; b) o Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida como provedores
de recursos e como ―recipientes‖ para a disposição de resíduos); c) o Territorial, relacionado à distribuição
espacial dos recursos, das populações e das atividades; d) o Econômico, sendo a viabilidade econômica a
conditio sine qua non para que as coisas aconteçam; e) a Política, pois a governança democrática é um valor
fundador e um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem, a liberdade faz toda a diferença. (In:
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p.
15-16).
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estratégica no Brasil. (Tese de Doutorado). São Carlos: Universidade de São Paulo, 2008, p. 9.
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o desenvolvimento sustentável é um processo que considera um
crescimento econômico estável com distribuição equitativa de renda, com
melhoria das condições de vida da população, respeitando os limites
estabelecidos pelas condições biofísicas e socioculturais dos diversos
locais.

O ordenamento brasileiro tem incorporado os ditames da sustentabilidade como
autêntico bem jurídico a ser tutelado, sendo certo que a doutrina388 alçou o conjunto de
suas enunciações normativas à condição de princípio constitucional de natureza
fundamental a condicionar e orientar o Poder Público e a sociedade. O princípio do
desenvolvimento sustentável preconiza um justo equilíbrio entre o crescimento da
economia e a redução da degradação ambiental e da pobreza. Não objetiva, em absoluto,
impedir o progresso material, mas, sim, encontrar uma equação balanceada que torne o
crescimento econômico menos intensivo e mais equitativo no tocante aos impactos que
produz389. Segundo Frederico Amado390:

o Princípio do Desenvolvimento Sustentável não possui apenas uma
vertente econômico-ambiental, mas também tem uma acepção social,
consistente na justa repartição das riqueza do mundo, pois inexiste
qualquer razoabilidade em se determina a alguém que preserve os
recursos naturais sem previamente disponibilizar as mínimas condições
de dignidade humana.

A busca constante pela promoção do desenvolvimento nacional sustentável é, de
modo induvidoso, um dos principais desafios com os quais se depara o Poder Público. Para
a materialização de suas dimensões, mostra-se imprescindível a adoção progressiva de
políticas públicas e o uso intensivo de instrumentos jurídicos afirmativos, como as
licitações e contratações públicas.
No modelo jurídico brasileiro, a aptidão da contratação pública como instrumento
de promoção do desenvolvimento nacional sustentável evidencia-se a partir da apreciação
dos parâmetros constitucionais aplicáveis, do conteúdo jurídico das normas vigentes e de
instrumentos legais e regulatórios pertinentes. Há, notadamente, fundamentos legais
suficientes para a prática das licitações e contratações sustentáveis. Mais do que isto, a
388

v.g. AMADO, Frederico. Direito Ambiental Esquematizado. 3. ed. São Paulo: Método, 2012, p. 56.
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adoção de critérios sustentáveis nas licitações e nas contratações públicas é,
verdadeiramente, uma imposição constitucional.
Com o advento da Lei Federal nº 12.349/2010, adiante particularizada, a qual
alterou a Lei Federal nº 8.666/1993, a disciplina jurídica das licitações e das contratações
administrativas passou a incluir, expressamente, a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável projetada como finalidade do procedimento licitatório, para além da
necessidade da isonomia e da competitividade. Ressalte-se, como já aduzido, que o
desenvolvimento sustentável sempre esteve firmemente abrigado na Constituição Federal
de 1988, antecedente ao próprio aparecimento da Lei Federal nº 8.666/93.
Diante das novas exigências incorporadas pelo instituto jurídico das licitações e
contratações públicas, as quais transcendem os objetivos ordinários e imediatos já
enfatizados, a Administração assume novas obrigações perante a sociedade e passa a
utilizar-se de renovados instrumentos para promover o desenvolvimento sustentável. Para
isso, mostra-se indispensável conjuminar as indicadas finalidades às exigências sociais
impostas.
A contratação pública vinculada à promoção do desenvolvimento social
sustentável,

como

propugnado

no

contexto

brasileiro,

necessita

incentivar,

inelutavelmente, a proteção ao trabalho, o emprego e a inclusão social. A Constituição
Federal (CF, arts. 1º, IV391 e 3º, III392), com sua inegável força normativa, determina que
também as licitações e contratações públicas devem observar, como fundamento, os
valores sociais do trabalho e objetivar a erradicação da pobreza e da marginalização, assim
como reduzir as desigualdades.
O Estado brasileiro, reprise-se, tem a inequívoca obrigação constitucional de
assegurar a realização dos direitos fundamentais trabalhistas. Imprescindível, portanto, o
lançamento de medidas afirmativas, a adoção de instrumentos destinados à materialização
da proteção jurídica do trabalho e da dignidade do trabalhador. A ação exigida da
Administração Pública focaliza-se, de modo acentuado, na utilização de institutos jurídicos
relacionados à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, como a introdução da
cláusula trabalhista nos contratos públicos.
391

BRASIL. Constituição Federal. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos: IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
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Demonstra-se, até mesmo, basilar que o desenvolvimento seja socialmente justo.
Assim, o imperativo do desenvolvimento social sustentável faz exsurgir, com notável
intensidade, a função social do contrato administrativo, o qual deverá primar por
finalidades do interesse da coletividade. A contratação pública, ao exigir, como condição
objetiva, o cumprimento pleno dos direitos fundamentais no trabalho, potencializa a
materialização da proteção laboral, vinculando e transformando, legitimamente, as
condutas sociais.
Simplesmente inexiste desenvolvimento sem a promoção da dignidade humana. O
crescimento econômico deve pressupor vantagens coletivas, com a realização da inclusão
social, a qual demanda, em prelazia, o reconhecimento do valor social do trabalho. Sem
equidade, sem verdadeiro equilíbrio social, não há como garantir desenvolvimento. As
licitações e contratações públicas devem estar perfeitamente alinhadas à promoção do
desenvolvimento sustentável, o que pressupõe, de modo precípuo, a efetivação dos direitos
fundamentais no trabalho.

4.2.2 Ratificação da Convenção nº 94 da OIT

No contexto do estudo do modelo jurídico brasileiro, imprescindível se mostra o
exame da aplicabilidade do conteúdo normativo da Convenção nº 94 da OIT, a qual estatui
que os contratos firmados por uma autoridade pública adotem cláusulas expressas
garantindo, aos trabalhadores envolvidos na contratação, remuneração, jornada de trabalho,
proteção à saúde, segurança e outras condições de trabalho que não sejam menos
favoráveis do que as instituídas para atividades profissionais de equivalente natureza, no
mesmo segmento econômico, em análoga região geográfica.
Como já sublinhado, a adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos no
âmbito internacional foi disseminada pela Convenção nº 94 da OIT, aprovada durante a 32ª
sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra no ano de 1949, a
qual entrou em vigor pleno no dia 20 de setembro de 1952. Em equivalente sentido, a
validação, na mencionada sessão, da Recomendação nº 84 da OIT, que complementa as
diretrizes definidas pela norma internacional principal citada.
Tendo participado da 32ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, o
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Brasil393 aprovou formalmente a Convenção nº 94 por meio do Decreto Legislativo nº 20,
de 1965394 no âmbito do Congresso Nacional. Em 18 de junho de 1965, deu-se a
formalização da ratificação brasileira junto à Repartição Internacional do Trabalho da OIT.
Consoante o disposto no artigo 11, §3º, da Convenção nº 94, a norma internacional entrou
em vigor no cenário jurídico nacional no dia 18 de junho de 1965. A promulgação do texto
da norma foi, então, solenizada com o advento do Decreto nº 58.818, de 14 de julho de
1966395, publicado em 19 de julho de 1966396quando, de fato e de direito, passou a produzir
efeitos em sua integralidade397.
Temos, portanto, que, desde 19 de julho de 1966 o conteúdo jurídico da Convenção
nº 94 da OIT aplica-se aos contratos públicos no direito brasileiro, incorporando-se à
legislação que rege a matéria no Brasil.
Importante destacar que não há conflitos ou contradições invencíveis entre as
disposições da Convenção nº 94 e o regime jurídico brasileiro de contratação pública.
Como se evidenciará, ainda mais, as normas brasileiras - notadamente as relativas aos
contratos públicos - foram elaboradas sob o imperativo da proteção da dignidade humana,
o que implica, de forma inexorável, o cumprimento pleno das normas de proteção
trabalhista. Há, assim, correspondência plena com os ditames da Convenção nº 94 da OIT,
393

SÜSSEKIND, Arnaldo Lopes. Convenções da OIT. 2. ed. São Paulo: LTr, 1998, p. 338.
Brasil. Decreto Legislativo n.º 20, de 1965. - Art 1º São aprovadas as Convenções de ns.
21,22,93,94,97,103,104,105,108 e 107, adotadas pela Conferência- Geral da Organização Internacional do
Trabalho. § 1º A Convenção de n.º 103 não será aplicada às categorias de trabalho enumeradas no seu art.
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excetuadas as constantes da alínea "b". Art 2º É rejeitada a Convenção n.º 90, adotada pela 31ª Sessão da
Conferência-geral da Organização Internacional do Trabalho, reunida em 1948, em São Francisco. Art 3º
Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SENADO FEDERAL, em 30 de abril de 1965. Instrumento que confere autorização ao Presidente da
República para a ratificação de um tratado.
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Consoante ensina Flávia Piovesan, o regime adotado no Brasil consagra a colaboração entre o Executivo e
o Legislativo na conclusão de tratados internacionais, que não se aperfeiçoa enquanto a vontade do Poder
Executivo, manifestada pelo Presidente da República, não se somar à vontade do Congresso Nacional. Os
tratados internacionais demandam, assim, um ato complexo, integrado pela manifestação de vontade do
Presidente da República, que os celebra, e a do Congresso Nacional. Em consequência, para que um tratado
internacional produza efeitos no âmbito do direito interno, necessária a formalização de ato normativo (no
caso do Brasil, um decreto de execução), expedido pelo Presidente da República, com a finalidade específica
de conferir execução e cumprimento ao conteúdo do tratado ratificado no âmbito interno. Tal, demais,
evidencia a adoção da teoria dualista. (PIOVESAN, Flávia. A Incorporação, a Hierarquia e o Impacto dos
Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro. In: GOMES, Luiz Flávio e
PIOVESAN, Flávia (Coords.). O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e o Direito
Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 157).
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a qual incentiva, de modo deliberado, a concretização de referido desígnio.
O tratado internacional em comento conforma-se, mormente, com a realização do
valor social do trabalho e com a utilização da contratação pública socialmente responsável
orientada para o desenvolvimento sustentável e para a afirmação dos direitos fundamentais
no trabalho, demandados no sistema brasileiro.

4.2.2.1 Posicionamento das normas de direito internacional no contexto do
ordenamento jurídico interno

O ordenamento jurídico brasileiro exibe inegável complexidade, sendo certo que a
variedade de instrumentos normativos que o compõe mostra-se expressiva398. A produção
dos preceitos compreendidos no sistema legal em referência emerge dos diferentes Poderes
constituídos399, em seus distintos níveis – federal, estadual e municipal. Daí decorrer a
cominação de necessária estruturação hierárquico-normativa da legislação brasileira.
Dentre as diferentes fontes de direito formal admitidas, apresentam-se os tratados
de direito internacional ratificados pelo país. A incorporação das convenções da
Organização Internacional do Trabalho, como tratados internacionais, corresponde à
inserção, no ordenamento interno, de fonte de Direito Público Internacional.
Conforme já aludido, a internalização, no sistema brasileiro, da Convenção nº 94
da OIT sobre as cláusulas de trabalho nos contratos firmados por uma autoridade pública,
deu-se, efetivamente, com a promulgação do texto da norma internacional pelo Decreto nº
58.818, de 14 de julho de 1966, publicado em 19 de julho de 1966, quando, materialmente,
passou a produzir seus efeitos.
Considerando a estruturação hierárquica concebida, temos que as normas podem
se situar, ordinariamente, nos planos constitucional (normas constitucionais, emendas à
constituição), legal (leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos
398

Segundo Ives Gandra da Silva Martins Filho, são mais de vinte formas normativas. MARTINS FILHO,
Ives Gandra da Silva. O ordenamento jurídico brasileiro. In: Revista Jurídica Virtual, Brasília, v. 1, n. 3,
jul. 1999. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_03/ordenamento%20jur%20brasil.htm. Acesso em: 16 set.
2013.
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Legislativo, Executivo e, de forma absolutamente atípica, Judiciário. v.g. Poder normativo da Justiça do
Trabalho (limitado após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004), edição de regimentos, construção
da jurisprudência vinculante (para alguns autores).
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legislativos, resoluções) ou infralegal (decretos, portarias, instruções normativas). Os
tratados internacionais, após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004400, a qual
estatuiu o disposto no §2º do artigo 5º da CF401, podem se posicionar, de acordo com a
matéria e o modo de sua aprovação, nos níveis constitucional, legal ou supralegal402
(infraconstitucional), sobrepondo-se, neste caso, às leis, mas inferiorizando-se perante a
constituição.
Discorrendo sobre o tema403, preleciona Marcelo Novelino404:
de acordo com o conteúdo e forma de aprovação, os tratados
internacionais passam a ter três hierarquias distintas: I) tratados e
convenções internacionais de direitos humanos, aprovados em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (CF,
art. 5º, §, 3º); II) tratados internacionais de direitos humanos, aprovados
pelo procedimento ordinário (CF, art. 47), terão status supralegal,
situando-se abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária; III)
tratados e convenções internacionais que não versem sobre direitos
humanos ingressarão no ordenamento jurídico brasileiro com força de lei
ordinária.405

De se notar, portanto, que os tratados internacionais de direitos humanos podem
assumir hierarquia constitucional, propriamente, como se emendas à constituição
fossem406.

400

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm. Acesso em:
19 set. 2013.
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 5.º - § 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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Há uma corrente doutrinária que considera, ainda, a hierarquia supraconstitucional dos tratados, relativa a
sua natureza supranacional, embora apresente reduzida adesão no Brasil (MELLO, Celso D. de Albuquerque.
O §2º do art. 5º da Constituição Federal. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos Direitos
Fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: 2010, p. 1-29).
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Em similar sentido, João Trindade Cavalcante Filho informa: ―hoje, os tratados internacionais podem ter
no ordenamento brasileiro três diferentes posições hierárquicas: a) hierarquia constitucional (tratados de
direitos humanos aprovados pelo trâmite das emendas constitucionais: art. 5º, §3º); b) hierarquia supralegal
(tratados de direitos humanos aprovados antes de 2004 – e, portanto, sem ser pelo trâmite de emenda
constitucional); c) hierarquia legal (tratados que não sejam sobre direitos humanos)." (CAVALCANTE
FILHO, João Trindade. Teoria geral dos direitos fundamentais. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Joao_Trindadade__Teori
a_Geral_dos_direitos_fundamentais.pdf . Acesso em: 19 set. 2013.) Relevante destacar que, de acordo com o
artigo 98 do Código Tributário Nacional, também os tratados internacionais que versem sobre matéria
tributária assumem status normativo supralegal.
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NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Método, 2012, p. 470-471.
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Grifo nosso.
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Para Antonio Augusto Cançado Trindade e Flavia Piovesan, a teoria de paridade entre o tratado
internacional e a legislação federal não se aplica aos tratados internacionais de direitos humanos, tendo em
vista que a Constituição de 1988 assegura a estes privilégio hierárquico próprio das normas constitucionais
(art.5.o § 2.o da CF). Os tratados de direitos humanos, por objetivarem a salvaguarda dos direitos do ser
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É possível considerar, a partir dos pressupostos conceituais e doutrinários
lançados, que a Convenção nº 94 da OIT assume, no ordenamento brasileiro, o nível
hierárquico legal, revestida de força de lei ordinária, por conseguinte. Tal apreciação, além
do aspecto temporal, aprovada que foi muito antes do aparecimento da Emenda
Constitucional nº 45/2004, decorre do fato de que, ao estatuir que os contratos firmados
por uma autoridade pública adotem cláusulas expressas garantindo, aos trabalhadores
envolvidos na contratação, remuneração, jornada de trabalho, proteção à saúde, segurança
e outras condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as instituídas para
atividades profissionais de equivalente natureza, no mesmo segmento econômico, em
análoga região geográfica, a norma internacional, verdadeiramente, não cria ou estabelece
direitos humanos. Não é norma definidora de direitos fundamentais. Ela prevê, em
realidade, a imposição de um instrumento para promover a efetivação de direitos sociais
reconhecidos. Seu caráter é instrumental, adjetivo.
Tal consideração, por se tratar de mera expressão de sua natureza, em nada
desprestigia o instituto. Muito pelo contrário. É fundamental que os ditames da Convenção
nº 94 da OIT sejam, de fato, exigidos e aplicados no Brasil em todas as contratações
levadas a efeito por autoridades públicas, eis que estão revestidos de força de lei,
vigorando, seu imperativo teor legal, em todo o território nacional, nos diferentes níveis e
esferas do Poder Público.
Mais ainda, é preciso que seu conteúdo jurídico seja concretamente adotado para
fins de controle de convencionalidade, obrigando a adequação das condutas dos agentes
públicos à norma externa, a qual deve reger as contratações públicas de modo efetivo, em
necessária conformidade com o tratado internacional ratificado e em vigor no país
Na hipótese de aplicação da Convenção nº 94 da OIT, há efetiva vinculação das
autoridades administrativas, as quais deverão adotar a cláusula trabalhista nos contratos
públicos de acordo com as diretrizes por ela determinadas. Integra, assim, de modo
inafastável, e enquanto não for denunciada, o conjunto de normas próprias para a regulação
humano, sendo considerados parte do jus cogens, justificam o deferido tratamento jurídico diferenciado,
assumindo, pois, hierarquia especial e privilegiada. (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 133;
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, p 67). Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, a tese de equiparação entre direitos fundamentais disposto em
tratados internacionais e os previstos na Constituição formal (por força do disposto no art. 5o. §2.o, da CF),
seria a que mais perfeitamente harmoniza a especial relevância jurídica e axiológica dos direitos
fundamentais nas ordens jurídicas interna e internacional, nivelando direitos fundamentais constitucionais e
os direitos humanos dos instrumentos jurídicos internacionais (SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Humanos
e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 334) .
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do regime de contratações que envolvem autoridades públicas brasileiras. Com isso, detém
a inteira capacidade de ensejar a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, fazendo
prevalecer a necessária proteção social almejada.

4.2.3 Direito brasileiro

O ordenamento jurídico brasileiro consagra um modelo sedimentado na afirmação
e na proteção intransigente da dignidade humana, como ressaltado. Com efeito, os direitos
fundamentais declarados constituem autênticos marcos normativos garantidores da
dignidade, os quais influenciam e vinculam a aplicação das demais normas jurídicas.
Segundo a lição de Luísa Cristina Pinto e Netto e Erico Bitencourt Neto 407:

Uma das áreas mais significativas de incidência dos Direitos
Fundamentais é, sem dúvida, o Direito Administrativo, nascido
autoritário de um uma revolução libertária, hoje sujeito a contínuas
reconstruções de seu instrumental, seja para torná-lo permeável ao
sistema constitucional de Direitos Fundamentais, seja para adaptá-lo aos
frequentes abalos de crises econômicas e financeira, ou, ainda,
particularmente no caso brasileiro, para moldá-lo à imagem e semelhança
de um Constituição democrática.

Na inter-relação entre direitos humanos e Direito Administrativo, sob a égide da
Constituição Federal de 1988, impõe-se a efetiva consolidação dos direitos sociais
trabalhistas no cenário brasileiro, a qual deve ser sustentada e amparada por ações e
políticas públicas orientadas pelos ditames da justiça social.
Segundo o escólio de José Renato Nalini408:

O Estado brasileiro é o maior contratante de bens, obras e serviços. O
volume dos empreendimentos estatais impulsiona a economia e
condiciona o surgimento, prosperidade e desaparecimento de
407

NETTO, Luísa Cristina Pinto e; BITENCOURT NETO, Erico (Coord.). Direito administrativo e
direitos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 13.
408
NALINI, José Renato. A sustentabilidade nas licitações. In: SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa
Villac Pinheiro (Coords.). Licitações e contratações públicas sustentáveis. Belo Horizonte: Fórum, 2011,
p. 13.
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conglomerados empresariais. Ao licitar, obrigação da qual não pode
escapar, a Administração Pública não está liberada de atender aos
princípios fundamentais da República.

Em harmonioso encadeamento, assentam-se os ensinamentos de Daniel Ferreira e
Maria Ivone Godoy409:

Analisando-se com certa atenção a Lei das leis, é possível sustentar que a
exigência da regularidade das empresas relativamente às referidas
obrigações trabalhistas para fins de participação em licitações encontra
amparo, ainda que implícito, nos próprios objetivos fundamentais da
República.

Neste diapasão, é de se destacar que o direito brasileiro ressalta, modernamente, a
aptidão da contratação pública como instrumento de excelência para a promoção do
desenvolvimento

nacional

sustentável,

consoante

demonstram

os

parâmetros

constitucionais aplicáveis, o conteúdo jurídico das normas vigentes e os demais
instrumentos regulatórios pertinentes.
A partir do contexto apresentado pelo direito nacional posto, consideradas as
patentes desigualdades ainda vivenciadas no país, não há dúvida de que os aspectos sociais
das contratações públicas sustentáveis assumem intensa relevância. Simplesmente, inexiste
desenvolvimento sustentável sem proteção ao trabalhador. A promoção da contratação
pública socialmente responsável na realidade nacional demanda, de modo inexorável, a
afirmação e concretização dos direitos fundamentais no trabalho.
Com isso, certamente, torna-se possível perceber e aferir a admissível abrangência
do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos no plano nacional e sua
importância para a proteção dos direitos básicos dos trabalhadores, neste cenário. Sem
instrumentos de concretização, os direitos declarados não demonstram serventia ou
utilidade verdadeira.
A cláusula trabalhista corresponde à emanação da força cogente, vinculante, dos
contratos públicos, das disposições contratuais, e revela a capacidade de subtrair os direitos
subjetivos do plano abstrato, formando uma conexão real e obrigatória, alicerçada em
409

FERREIRA, Daniel; GODOY, Maria Ivone. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a
certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). In: Revista Jurídica Unicuritiba. V. 2. nº 29 (2012).
Curitiba: Unicuritiba, 2012, p. 341. Disponível em:
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/527/411. Acesso em: 25 set. 2013.
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obrigações particularizadas, diretamente imponíveis, incorrendo o infrator de seus
comandos, na imediata aplicação de sanções. Por conseguinte, produz implicações
jurídicas materiais para os contratantes.
O desenvolvimento atual do sistema jurídico de contratação pública adotado no
Brasil revela que a adoção da cláusula trabalhista destinada à realização dos direitos
fundamentais está de acordo com as disposições contemporâneas que regem as licitações
sustentáveis. Está, igualmente, prevista nas diferentes fontes do direito brasileiro, as quais
conferem caráter vinculativo às suas disposições.
Para assegurar, verdadeiramente, a proteção ao trabalho, a cláusula trabalhista
deve ser considerada como elemento central das contratações públicas e do
desenvolvimento sustentável.
Relevante, nesta altura, destacar a explanação de Marçal Justen Filho410, o qual
preleciona que ―o Estado está constitucionalmente subordinado a adotar, em cada caso
concreto e no conjunto de suas decisões e políticas, as práticas e as decisões mais
compatíveis com a promoção da dignidade de todos‖.
Mais do que em qualquer outro momento da história, os valores relacionados à
sustentabilidade na Administração Pública são exigidos. Impõe-se um modelo fundado na
proteção efetiva da dignidade humana e na concretização dos direitos fundamentais,
conduzindo à própria reconfiguração de seus institutos. Neste sentido, a afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho é medida imperativa. A apresentação e consolidação de
instrumentos jurídicos destinados a promover a efetividade dos direitos sociais se mostra,
pois, imprescindível. A cláusula trabalhista nos contratos públicos torna-se, por evidência,
cogente.

4.2.3.1 Análise das fontes de direito internas

O sistema normativo brasileiro apresenta, na atualidade, um modelo evolutivo de
contratações envolvendo o Poder Público, o qual se demonstra especialmente profícuo para
a aplicação do instituto da cláusula trabalhista e para o desenvolvimento das suas efetivas
410

JUSTEN FILHO, Marçal. Desenvolvimento nacional sustentado: contratações administrativas e o
regime introduzido pela Lei 12.349/10. Disponível em:
http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=50&artigo=528&l=pt. Acesso em: 31 mai. 2012.
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contribuições em direção à realização dos direitos fundamentais no trabalho.
O regime jurídico dos contratos administrativos no direito brasileiro é
estabelecido por inúmeras normas de diferentes níveis hierárquicos. Obedecendo as
delimitações e o escopo propostos para o vertente estudo, somente as fontes de direito
principais e seus específicos aspectos relacionados à cláusula trabalhista serão observados.
Primeiramente, de se ressaltar que, no Brasil, vigora o princípio da supremacia da
Constituição, segundo o qual as normas constitucionais ocupam um patamar de
superioridade em relação às demais leis e regras, servindo de fundamento de validade para
as mesmas. No referido sentido, José Afonso da Silva411 sustenta:

Nossa Constituição é rígida. Em consequência, é a lei fundamental e
suprema do Estado brasileiro. Toda autoridade só nela encontra
fundamento e só ela confere poderes e competências governamentais.
Nem o governo federal, nem os governos dos Estados, nem os governos
dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque todos são
limitados, expressa e implicitamente, pelas normas positivas daquela
norma fundamental. Exercem suas atribuições nos termos nela
estabelecidos. Por outro lado, todas as normas que integram a ordenação
jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas da
Constituição Federal.

Neste direcionamento, a Constituição da República estabelece enunciações
normativas concernentes às contratações administrativas no direito brasileiro412, como o
princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da impessoalidade, princípio da
moralidade e da probidade administrativa, princípio da contratação de obras, serviços,
compras e alienações mediante processo de licitação pública em igualdade de condições
assegurada a todos os concorrentes, princípio da economicidade para a Administração,
princípio da publicidade, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, princípio
do julgamento objetivo. Ao mesmo tempo, a Constituição Federal de 1988 consagra uma
estrutura de direitos fundamentais a serem garantidos e aplicados em matéria de direito
laboral413. Da enunciada simbiose, associada a elementos essenciais outros, como o direito
ao desenvolvimento414, emerge as bases próprias que conferem juridicidade à cláusula
411

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p.
47.
412
CF, art. 37.
413
CF, arts. 7º e seguintes.
414
CF, arts. 3º, II, 5º, XXIX, 21, 170 e 225.
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trabalhista nos contratos públicos.
A partir do fundamento de validade atribuído pela Carta Maior, diferentes fontes
de direito internas, as quais serão adiante abordadas, compõe a legislação de regência da
licitação e da contratação administrativa.
Por força do sistema de repartição de competências415 materiais e legislativas
entre os diferentes entes federativos416 instituído pela Constituição Federal de 1988,
necessária se mostra a apreciação, ainda que perfunctória, da delimitação da atuação
legiferante em matéria de licitação e contratação pública.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, XXVII417, determina que a União
exerce a competência privativa para legislar sobre as normas gerais de licitação e
contratação administrativa. A União, desta forma, desempenha, sem participação de outros
entes federativos, a competência legislativa em matéria de edição de normas gerais que
regem a licitação e a contratação pública, sendo que, apenas por meio da edição de lei
complementar, poderá autorizar os Estados a legislar acerca de questões específicas sobre
o tema (CF, art. 22, parágrafo único418).
No Brasil, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993419, instituiu as normas
para licitações e contratos da Administração Pública e as providências correlatas. De
acordo com o entendimento de Marçal Justen Filho420, a norma geral421 sobre licitação e
contratação administrativa compreende a disciplina de: requisitos mínimos necessários e
indispensáveis à validade da contratação administrativa; hipóteses de obrigatoriedade e de
415

Segundo esclarece Walber de Moura Agra, ―a principal característica de uma forma de Estado federativa é
a repartição de competência entre os entes que a compõe‖. (In: AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.361). José Afonso da Silva elucida que ―competência é a
faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir
decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades
estatais para realizar suas funções‖. (In: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.
9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 419).
416
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no Art.
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do Art. 173, § 1º, III;
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BRASIL. Constituição Federal. Art. 22 - Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os
Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
419
BRASIL. Lei Federal nº 8.666/93. Art. 1º: "Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal de dos Municípios".
420
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13. ed. São
Paulo: Dialética, 2009, p. 10.
421
De se asseverar que a competência para estabelecer normas gerais não significa, necessariamente, a
concentração de toda a temática tratada em um único diploma legislativo.
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não obrigatoriedade de licitação; requisitos de participação em licitação; modalidades de
licitação; tipos de licitação; regime jurídico da contratação administrativa.
Em consequência, o poder regulamentar dos Estados, Distrito Federal e
Municípios em matéria de licitação e contratação pública limita-se à competência
suplementar. Destarte, o que foi objeto de tratamento pleno pela norma federal (norma
geral), não admitirá atuação legislativa dos demais entes, sob pena de usurpação de
competência. Estados, Distrito Federal e Municípios somente legislam sobre matéria
passível de complementação, sem jamais invadir o campo privativo da União.
Desta forma, as regras, ritos, procedimentos e condições preceituados pela Lei
Federal nº 8.666/93 não podem ser modificados por norma editada pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios. Com efeito, a regulamentação em matéria de licitação e contratação
pública apenas poderá constituir objeto de normatização pelos entes federativos
mencionados nos delimitados espaços normativos passíveis de serem preenchidos, desde
que observadas as normas gerais definidas pela União e respeitados os princípios nelas
estabelecidos para os procedimentos licitatórios.
Para os propósitos específicos do estudo vertente, serão destacados os tipos
normativos que fornecem embasamento legal para a adoção de aspectos sociais nas
contratações públicas firmadas por autoridades brasileiras. Essencialmente, são normas que
apresentam hierarquia constitucional, legal ou infralegal, fundamentando, no respectivo
campo de atuação específica, a adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos.
Conforme será ressaltado, a Lei Federal nº 8.666/93, principal instrumento
disciplinador da matéria, preceitua, como uma das finalidades legais das licitações e
contratações publicas, o desenvolvimento nacional sustentável e estatui a consideração de
aspectos sociais nas contratações envolvendo o Poder Público, apresentando-se, pois, como
consistente esteio de legitimação da adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos
Na realidade jurídica brasileira, a proposta da aplicação do conteúdo jurídico da
cláusula trabalhista nos contratos celebrados pelo Poder Público deve constar
expressamente nos instrumentos formais materializados, revestindo-se, assim, de força
vinculante objetiva e individualizada, agregada à aplicação de sanções diretas e imediatas.
Com semelhante eficácia e influência, deve nortear os atos da Administração Pública como
autêntico critério social imprescindível ao desenvolvimento sustentável, destinando-se à
concretização dos direitos fundamentais no trabalho e à afirmação dos preceptivos de
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supremacia e indisponibilidade dos direitos humanos.
Sobretudo, a adoção do instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos
público deve expressar a repulsa do direito brasileiro às contratações públicas ou ao uso de
recursos públicos que financiem violações aos padrões internacionais de proteção do
trabalhador, representando a consolidação da dimensão social da contratação por
autoridades públicas.

4.2.3.1.1 Constituição Federal

A Constituição Federal de 1988 figura no centro do sistema jurídico brasileiro, de
onde irradia sua força normativa, dotada de supremacia formal e material. Funciona, assim,
não apenas como parâmetro de validade para a ordem infraconstitucional, mas também
como instrumento essencial de propagação dos valores abrigados nos princípios e regras
nela insculpidos para todo o ordenamento jurídico. Se, numa visão pretérita, não se
vislumbrava sua aplicabilidade direta e imediata, que dependia, como regra geral, da
intermediação do legislador, na atualidade tal capacidade se caracteriza enquanto fator
essencial e primordial destinado à concretização dos direitos fundamentais.
Luís Roberto Barroso422 esclarece que a concepção da constitucionalização do
Direito:

está associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo
conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo
o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos
contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a
condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito
infraconstitucional.

Joaquim José Gomes Canotilho e Vital Moreira423, ao abordarem a questão da
supremacia e influência da normatividade constitucional em relação à ordem
infraconstitucional, ensinam que:
422

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo, e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do
direito constitucional no Brasil. In: QUARESMA, Regina; OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula; OLIVEIRA,
Farlei Martins Riccio de (Org.). Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 67.
423
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra:
Coimbra, 1991, p. 45-46.
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a Constituição ocupa o cimo da escala hierárquica no ordenamento
jurídico. Isto quer dizer, por um lado, que ela não pode ser subordinada a
qualquer outro parâmetro normativo supostamente anterior ou superior e,
por outro lado, que todas as outras normas hão de conformar-se com ela.
(...) A principal manifestação da preeminência normativa da Constituição
consiste em que toda ordem jurídica deva ser lida à luz dela e passada
pelo seu crivo, de modo a eliminar as normas que se não conformem com
ela. São três as componentes principais desta preeminência normativa da
Constituição: (a) todas as normas infraconstitucionais devem ser
interpretadas no sentido mais concordante com a Constituição (princípio
da interpretação conforme à Constituição); (b) as normas de direito
ordinário desconformes com a Constituição são inválidas, não podendo
ser aplicadas pelos tribunais e devendo ser anuladas pelo Tribunal
Constitucional; (c) salvo quando não são exequíveis por si mesmas, as
normas constitucionais aplicam-se diretamente, mesmo sem lei
intermediária, ou contra ela e no lugar dela. 424

Ao definir os fundamentos da República, A Constituição Brasileira consagrou,
com proeminência, o princípio da dignidade humana, conforme estabelece o seu artigo 1º,
III:

Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;

A proteção da dignidade humana apresenta-se, por conseguinte, enquanto
princípio fundamental, o qual se projeta expansivamente para todas as partes do
ordenamento jurídico brasileiro. De modo ainda mais incisivo, repercute sua influência na
esfera da atuação estatal, conformando e vinculando o seu exercício aos preceptivos da
supremacia e da indisponibilidade dos direitos fundamentais. A dignidade humana
apresenta-se no núcleo essencial dos direitos fundamentais, coligado ao próprio direito à
vida, e demanda efetiva concretização. O trabalho, fora de dúvida, é o meio basilar dado à
pessoa para existir com dignidade. Sua proteção assume, assim, manifesta importância.

424

Destaques, em itálico, são do original.
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Como se vê, o princípio da dignidade humana incorpora-se, de forma profunda, ao Direito
do Trabalho, demandando sua realização.
A realização da dignidade humana, nesse sentido, revela-se como a razão
fundamental da própria existência do Estado, o qual deve buscar permanentemente a
materialização de uma sociedade justa. A contratação pública vincula-se, desta forma, aos
direitos fundamentais, à afirmação do princípio da dignidade humana, à valorização social
do trabalho, incumbindo-lhe o dever de efetivá-los. A incorporação da cláusula trabalhista
nos contratos públicos apresenta-se, decididamente, como elemento inafastável para a
efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
Ao definir as disposições gerais que regem a Administração Pública, a
Constituição Brasileira estabelece no artigo 37, inciso XXI425:

425

Decisões destacadas no sítio do Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação do artigo 37, XXI, da
Constituição Federal no tocante a direitos trabalhistas: "Responsabilidade subsidiária da administração
pública por débitos trabalhistas (Lei 8.666/1993, art. 71, § 1º). Ato judicial reclamado plenamente justificado,
no caso, pelo reconhecimento de situação configuradora de culpa in vigilando, in eligendo ou in omittendo.
Dever legal das entidades públicas contratantes de fiscalizar o cumprimento, por parte das empresas
contratadas, das obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado (Lei
8.666/1993, art. 67)." (Rcl 12.580-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 21-2-2013, Plenário, DJEde
13-3-2013.) Vide: Rcl 8.150-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Ellen Gracie, julgamento em 24-11-2010,
Plenário, DJE de 3-3-2011; ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 24-11-2010, Plenário, DJE de
9-9-2011. ―Acórdão que entendeu ser aplicável ao caso o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a
consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 com a observância da
cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da CF. Não houve no julgamento do incidente de
uniformização de jurisprudência (...) a declaração formal da inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei
8.666/1993, mas apenas e tão somente a atribuição de certa interpretação ao mencionado dispositivo legal.
(...) As disposições insertas no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 e no inciso IV da Súmula TST 331 são
diametralmente opostas. O art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 prevê que a inadimplência do contratado não
transfere aos entes públicos a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
enquanto o inciso IV da Súmula TST 331 dispõe que o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo
contratado implica a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, se tomadora dos serviços. O
acórdão impugnado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo TST no item IV do
Enunciado 331, esvaziou a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Ocorrência de negativa
implícita de vigência ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Plenário do TST tivesse declarado
formalmente a sua inconstitucionalidade. Ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 10 devidamente
configurada.‖ (Rcl 8.150-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Ellen Gracie, julgamento em 24-11-2010, Plenário, DJE de
3-3-2011.) No mesmo sentido:Rcl 7.517-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 24-11-2010,
Plenário, DJE de 14-4-2011.Vide: Rcl 12.580-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 21-2-2013,
Plenário, DJE de 13-3-2013; ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 24-11-2010, Plenário, DJE de
9-9-2011.―Responsabilidade contratual. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência
negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência
proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal 8.666/1993. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. (...). É
constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal 8.666, de 26-6-1993, com a redação dada pela
Lei 9.032, de 1995.‖ (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 24-11-2010, Plenário, DJE de 9-92011.) No mesmo sentido: Rcl 9.894-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 24-11-2010,
Plenário, DJE de 17-2-2011. Vide: Rcl 12.580-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 21-2-2013,
Plenário, DJE de 13-3-2013; Rcl 7.517-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 24-11-2010,
Plenário, DJE de 14-4-2011; Rcl 8.150-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Ellen Gracie, julgamento em 24-11-2010,
Plenário, DJE de 3-3-2011. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar.
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Artigo 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.426

Tratam-se, como se depreende, de disposições específicas sobre o processo de
licitação e contratação pública descritas na Carta Maior427. A partir de uma interpretação
literal e estritamente positivista, de simplificada subsunção, do dispositivo transcrito, para
além das ―exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis‖, nenhuma outra
seria imponível no contexto da contratação pública, nos casos que expõe.
Evidentemente, o estreito alcance da leitura exposta não parece admissível a partir
da aplicação da nova hermenêutica, em que os direitos fundamentais precedem,
influenciam e, verdadeiramente, condicionam a leitura e exegese dos textos normativos.
O escopo da norma em questão relaciona-se, diretamente, a estabelecer o
princípio da isonomia nos procedimentos licitatórios, preceptivo este assecuratório da
igualdade de tratamento entre todos os concorrentes, os potenciais contratados, em sintonia
com o caput do artigo 37 da Constituição, o qual exige a submissão e a obediência aos
critérios da legalidade, impessoalidade e moralidade – e ao fundamento de que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. De semelhante modo, vincula-se à
aplicação do princípio da economicidade no uso dos recursos públicos.
Exigir a concretização dos direitos fundamentais não enseja desigualdades ou
discriminações entre os concorrentes. Tampouco desqualifica ou desnatura certames
licitatórios. Ao reverso, qualifica-os, legitima-os. Mais ainda, torna-os lícitos, em
conformidade com a constituição e com as regras nela insculpidas.
De fato, o próprio dispositivo constitucional acima reproduzido preconiza e

Acesso em: 21 ago. 2013.
426
Grifo nosso.
427
Relevante, neste sentido, destacar o teor do artigo 175 da CF. BRASIL. Constituição Federal. Art. 175 Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.
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vincula, textualmente, as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis ―à
garantia do cumprimento das obrigações.‖ Dentre as obrigações insere-se, evidentemente,
as que apresentam natureza trabalhista.
Ademais, o cumprimento das normas trabalhistas de ordem pública, cogentes e
obrigatórias, vigentes no país, não pode ser considerado, sob qualquer ângulo que se
vislumbre – especialmente o jurídico – ônus excessivo, violação da economicidade ou
onerosidade desproporcional ou inaceitável. Realizar direitos considerados fundamentais
mostra-se, sim, inafastável, irrecusável.
A adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos, enquanto efetiva
exigência de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento
das obrigações assumidas pelo particular, harmoniza-se com os dispositivos reproduzidos,
mostrando-se plenamente admissível, o que afasta qualquer tentativa de apontar
inconformidades de natureza constitucional do instituto em questão. Em breves
considerações, temos que a qualificação técnica também está relacionada à ativação de
profissionais mantidos em relação laboral juridicamente sustentável, em que sejam
respeitados os direitos fundamentais no trabalho. A qualificação econômica também está
relacionada ao pagamento das obrigações devidas aos mesmos profissionais, notadamente
quanto à satisfação dos direitos laborais básicos.
No direito brasileiro, não é plausível ou aceitável que recursos públicos
financiem, ou que atos administrativos autorizem, a violação de direitos fundamentais. Ao
reverso. Haverá plena harmonia com o espírito da Norma Maior sempre que existir a
exigência de condições sociais nas contratações públicas. Também deverão ser garantidas,
simultaneamente, igualdade e critério objetivo de julgamento, tornando a competição
viável. A cláusula que determina a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho está
alicerçada na Constituição, verdadeiramente. Não há, sob qualquer prisma, que considerar
incompatíveis tais pressupostos – cláusula trabalhista, isonomia e objetividade de
julgamento.
A proteção da dignidade humana é um valor fundante na ordem constitucional
brasileira. Como já se discorreu, efetivar direitos fundamentais no trabalho corresponde à
afirmação da dignidade humana. A Constituição Federal de 1988 fez erigir uma sólida
estrutura de direitos fundamentais a serem garantidos e aplicados em matéria de direito
laboral. Entre as garantias que estatui, são consubstanciadas a abolição efetiva do trabalho
infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, a associação e

228

a organização sindical, o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a
eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório.
A Constituição é a norma fundamental do ordenamento jurídico de um Estado,
ostentando superior importância, que deve ser respeitada e aplicada. A obediência aos
preceitos constitucionais é mandatória. O seu efetivo cumprimento constitui inafastável
dever.
O princípio da dignidade humana vincula toda a aplicação normativa. Os direitos
fundamentais precedem, influenciam e, verdadeiramente, condicionam a leitura e a
exegese dos textos normativos. Enunciada sistemática recai, insofismavelmente, sobre o
regramento que governa o processo de licitação e a contratação pública. O distanciamento
da vinculação aos direitos fundamentais no trabalho deturparia, fatalmente, todo o sentido
do ordenamento jurídico. Assim, conclui-se que, para a realização da dignidade humana do
trabalhador, indispensável se demonstra a valorização de seu labor por meio da efetivação
e consolidação do trabalho digno como direito fundamental a ser assegurado a todos.
Há, inelutavelmente, fundamentação jurídico-constitucional no ordenamento
brasileiro para a adoção plena da cláusula trabalhista nas contratações públicas.

4.2.3.1.2 Lei federal nº 8.666/1993 e as alterações promovidas pela lei federal nº
12.349/2010

A Lei Federal nº 8.666, a qual institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, foi sancionada em 21 de junho de 1993 428. A lei em questão
regulamenta o artigo 37, XXI da Constituição Federal de 1988 e dá outras providências
correlatas à temática. A norma em comento, a qual substitui o Decreto-Lei nº 2.300/1986,
permitiu sensível evolução no que respeita ao tratamento jurídico da matéria aludida, posto
que, dentre outros aspectos específicos, instituiu, como regra e obrigação dirigida ao Poder
Público em seus diferentes níveis, o generalizado dever de licitar, para além de fixar
procedimentos definidos e preceitos objetivos e exigentes - o que não era constatado no
regime anterior.

428

BRASIL. Lei Federal nº 8.666/93. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666compilado.htm. Acesso em: 03 out. 2013.
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Segundo o conceito proposto por Mauro Sérgio dos Santos429: ―Licitação é o
procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública seleciona, a partir
da efetiva competição deflagrada entre os interessados, a proposta que melhor atenda aos
interesses da coletividade.‖430
Em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, a licitação objetiva
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia no escopo de selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. De acordo com esta lei, a Administração
Pública celebra contratos com terceiros pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações, obedecendo à prévia obrigatoriedade de
licitar431.
A licitação, assim, corresponde ao procedimento administrativo formal em que
Poder Público anuncia, mediante condições estabelecidas e antecipadamente divulgadas, o
intuito de contratar empresas interessadas na prestação de serviços, execução de obras,
venda de bens. O procedimento de licitação possibilita que a Administração contrate
particulares que reúnam as condições necessárias para o atendimento da demanda pública
anunciada, devendo demonstrar as qualidades técnicas e econômico-financeiras que
assegurem o cumprimento das obrigações estatuídas.
Ao longo de vinte anos de vigência, a Lei Federal nº 8.666/93 percebeu dezenas
de alterações. Suas regras foram modificadas por novas normas, como a nominada lei das
concessões432, a instituição do pregão433 como modalidade licitatória, a promulgação da lei
regulamentadora das parcerias público-privadas434, o surgimento do regime diferenciado de
contratações435 pelo Poder Público.
Com o notável aumento da complexidade da realidade jurídica da contratação
pública, decorrente da necessidade da consecução dos novos desígnios exigidos do Estado
pela sociedade, a evolução do regime definido na Lei Federal nº 8.666/93 passou a ser
constantemente demandada. Novos contratos e práticas administrativas surgiram para
assegurar a compatibilidade do modelo jurídico vigente com o atendimento das
429
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necessidades dos cidadãos na realidade atual. Especialmente, os novos anseios e demandas
da sociedade em relação às diretrizes do desenvolvimento sustentável fizeram-se
reverberar, ensejando adequada sistematização com o advento da Lei Federal nº
12.349/2010436, a qual modificou o conteúdo do artigo 3º Lei Federal nº 8.666/93. Referido
dispositivo passou a apresentar o seguinte teor:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.437

O desenvolvimento sustentável está firmemente abrigado na Constituição
Federal438, como já aduzido, antecedente à própria edição da Lei Federal nº 8.666/93439.
Sua explícita transposição para o regramento ordinário dos procedimentos licitatórios, ora
perenemente materializado com o aparecimento das alterações explicitadas, sem dúvida,
elucida e resolve, com inafastável aplicabilidade, o escopo proposto. Trata-se da
incorporação expressa e incontestável do princípio da sustentabilidade nas contratações
públicas.
Segundo a interpretação proposta por Daniel Ferreira e Maria Ivone Godoy440:

para que uma licitação brasileira se realize conforme à lei e ao Direito
não basta garantir a isonomia de tratamento entre agentes econômicos
436
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(em abstrato) e entre os partícipes do certame (in concreto). Do mesmo
modo, não se faz suficiente, para fins de legitimidade jurídica,
simplesmente acrescer-se a isso a obtenção da proposta mais vantajosa.
Contemporaneamente, pois, a licitação deve simultaneamente promover
o desenvolvimento nacional sustentável, de sorte a deliberadamente
auxiliar na concreção dos comandos constitucionais que assim o
exigem.441

Marçal Justen Filho442 corrobora a concepção funcionalista e dirigista das
licitações e contratações públicas para a promoção e fomento estatal ao desenvolvimento
nacional sustentável:

A Lei 12.349 determina que a contratação administrativa funcione como
um incentivo ao desenvolvimento nacional sustentado. Isso significa a
existência de uma relação de causalidade, cuja intensidade pode ser
variada, entre a contratação administrativa e objetivos relacionados ao
desenvolvimento nacional. Sob o prisma teórico, há dois aspectos
envolvendo a questão. a) A dimensão econômico-social: o fomento às
atividades no Brasil - O contrato administrativo é concebido como um
instrumento para fomentar atividades no Brasil. Tanto podem ser
atividades materiais realizadas aqui como desenvolvimento de ideias, no
âmbito do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Isso significa, em
última análise, assegurar um tratamento preferencial às empresas
estabelecidas no Brasil. Haverá uma preferência pela contratação de
empresas aptas a assegurar empregos, a pagar tributos e a manter a
riqueza nacional. 443

De acordo com a opinião de Marcelo Alexandrino e de Vicente Paulo444:

seguindo políticas que já são adotadas em alguns países, o Brasil passa a
utilizar o enorme peso econômico das compras governamentais como um
instrumento teoricamente apto a promover o desenvolvimento nacional,
sobretudo fortalecendo empresas que deverão gerar emprego e aumento
de renda no âmbito doméstico.

A promoção do desenvolvimento sustentável, a abranger, de modo sistêmico, suas
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dimensões econômica, social e ambiental, passa a orientar e – mais ainda – vincular
verdadeiramente a Administração Pública em sua atuação. Sob a ótica da sustentabilidade,
obras, bens e serviços são matérias licitáveis a exigir plena e completa subsunção à
finalidade legal explicitada.
Considerando que o desenvolvimento sustentável almeja, em essência, a proteção
da dignidade humana, com todas as matizes que tal desígnio demanda, temos que a
afirmação dos direitos fundamentais, especialmente os de natureza trabalhista, assume,
com maior intensidade ainda, expressa proeminência, exigindo formal efetivação por meio
das licitações e contratações públicas.
A adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos, neste sentido, assume
legitimidade e juridicidade ainda mais eloquente, como se percebe 445. De fato, a própria
Lei Federal nº 8.666/93 já contempla e justifica, em diversos de seus dispositivos (artigos
3º446, 27447, 29448, 66449, 67450, 68451, 69452, 70453, 71454), a compatibilidade das licitações e
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contratações públicas com os preceitos do instrumento de afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho proposto.
Em cada contratação pública, o Estado deverá promover a sustentabilidade,
especialmente em sua vertente social. A Lei Federal nº 12.349/2010, ao alterar o disposto
no artigo 3º455 Lei Federal nº 8.666/93, em realidade, tornou ainda mais explícita a
exigência da consagração e ampla disseminação no modelo jurídico brasileiro da compra
pública sustentável, da licitação positiva e sustentável, impedindo, por exemplo, o
financiamento das atividades que importem em trabalho infantil ou trabalho análogo ao de
escravo. Corresponde, precisamente, à expressão legítima da utilização do poder estatal
para assegurar a efetivação de seus objetivos sociais.
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Para Daniel Ferreira e Fernando Paulo da Silva Maciel Filho456:

reconhecendo-se o desenvolvimento como um objetivo da República, um
direito fundamental e, mais recentemente, um dever legal expresso (Lei
Federal n.º 8.666/93) resta absolutamente legitimado ao Estado regular a
ordem econômica com vistas a fomentar a sustentabilidade e a inclusão
social por meio das suas licitações e das contratações públicas.

Ao assegurarem as finalidades legais da isonomia, competitividade e função
social, representada pela promoção do desenvolvimento nacional sustentável, as licitações
públicas e os contratos administrativos passam a atender comando legal vinculante e
compulsório, afastando eventual atuação meramente discricionária.
Relevante destacar que os mandamentos contidos na cláusula trabalhista nos
contratos públicos, ao serem incorporados ao conteúdo das obrigações exigidas do
contratado, ensejará o estabelecimento de uma justa equação pela qual a dimensão
econômica do encargo definido pela Administração e previsto no edital integra-se à
expressão financeira da remuneração definida pelo licitante na sua proposta. Assim, formase uma relação intangível de equivalência jurídica entre as partes, proporcionando o
equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato convencionado. Enunciada
correlação, ao ser constituída de modo transparente e legítimo, elimina a potencialidade de
risco em torno da perseguida efetividade dos direitos fundamentais no trabalho, que
também será robustecida com a aplicação de sanções em caso de inadimplemento.
Ademais, as obrigações de índole trabalhista apresentam-se como exigências plenamente
lícitas e justificadas, as quais verdadeiramente vinculam a Administração em seu atos.
A adoção do instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos deve
representar a consolidação da dimensão social da contratação por autoridades brasileiras
como instrumento autêntico de efetivação dos direitos fundamentais no trabalho. Deve
expressar a repulsa do direito às contratações públicas ou ao uso de recursos públicos que
financiem violações aos padrões internacionais de proteção do trabalhador.
Coligados à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais, o valor
social do trabalho e a proteção da dignidade do trabalhador são, para além de qualquer
456
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conjectura, verdadeiros princípios éticos a influenciar e envolver as ações de governo
como preceptivos essenciais da atividade administrativa no Estado Democrático de Direito.

4.2.3.1.3 Lei federal nº 12.440/2011

A promulgação da Lei Federal nº 12.349, de 7 de julho de 2010457, instituiu a
denominada Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e promoveu alterações nas
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 (artigos 27458, 29459). De acordo com a
interpretação do seu conteúdo, para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos
interessados a documentação relativa à regularidade trabalhista, provando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
A norma em questão coliga-se à temática da consideração dos aspectos sociais nas
licitações públicas e à legitimação do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos
contratos da Administração, posto que restringe a possibilidade de participação nos
certames licitatórios aos interessados que apresentem regular situação trabalhista a partir
da demonstração da inexistência de débitos ou pendências sem garantia relativos às
relações de trabalho, nos mesmos moldes em que são exigidas as certidões de regularidade
fiscal460.
Para Daniel Ferreira e Maria Ivone Godoy461: ―a Lei Federal nº 12.440/2011
inseriu novo requisito de habilitação, qual seja a comprovação de regularidade trabalhista
como conditio sine qua non para participação dos interessados‖.
A instituição da Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas no direito brasileiro
corresponde à exigência de apresentação de documento indispensável à participação em
457
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licitações públicas, o qual pode obstaculizar, consequentemente, a formação de qualquer
vínculo contratual da Administração Pública com empregadores que descumpram a
obrigação de quitação e satisfação dos direitos trabalhistas reconhecidos.
O particular não obterá a certidão, restando, pois, impedido de participar de
licitações pública, quando for constatado o inadimplemento de obrigações estabelecidas
em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho462 ou
em acordos judiciais trabalhistas, de obrigações decorrentes de execução de acordos
firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Será, contudo, expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da CNDT quando for identificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente
ou com exigibilidade suspensa.
O novo diploma legal cumpre uma notável função social ao buscar a efetividade
plena dos direitos dos trabalhadores, estimulando vivamente as condutas empresariais no
sentido do cumprimento das obrigações trabalhistas. Apenas aos que demonstrarem a
regularidade de sua situação perante a Justiça do Trabalho, será concedida a oportunidade
de contratar com o Poder Público. Protege, no mais, os interesses da consecução do próprio
objeto contratado, posto que a CNDT revela, ainda que de modo elementar, a capacidade
econômico-financeira do licitante em cumprir suas obrigações.
Considerada como requisito mínimo e indispensável a ser necessariamente
preenchido, a CNDT elide, ademais, a concorrência desigual de empresas que se utilizam
do descumprimento das obrigações trabalhistas como vantagem competitiva. No mesmo
diapasão do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos, afasta, com
relativa eficácia, a utilização dos denominados ―custos trabalhistas‖ como um elemento de
diferenciação entre os licitantes, na medida em que a norma exige o efetivo respeito aos
padrões de proteção laboral praticados.
O uso do poder de compra governamental pode, definitivamente, influenciar a
máxima efetivação exigida dos desígnios sociais da atuação estatal. Nesta acepção, aduzem
Daniel Ferreira e Maria Ivone Godoy463:
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Assim, a necessidade de prévia atestação da regularidade trabalhista para
participação de licitações surge como instrumento protetivo, ainda que
indireto e mediato, dos direitos fundamentais dos trabalhadores e como
parâmetro estimulador de comportamentos das pessoas individuais e
coletivas em prol do desenvolvimento econômico, ambiental e social.

Impedir a Administração Pública de contratar violadores de direitos trabalhistas,
fora de dúvida, reveste-se de plena juridicidade a qual se sustenta e se justifica,
notadamente, pela afirmativa aplicação da supremacia e da indisponibilidade dos direitos
fundamentais. A proteção do trabalhador deve vincular o Poder Público em todos os seus
atos como decorrência do próprio reconhecimento da aplicação expansiva da dignidade
humana e dos direitos fundamentais no sistema jurídico brasileiro.

4.2.3.1.4 Lei federal nº 12.462/2011

A Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011464, entre outras disposições,
instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), considerado como uma
nova modalidade de licitação, inicialmente aplicável apenas à consecução dos contratos
administrativos necessários à realização da Copa das Confederações da Fifa 2013, da Copa
do Mundo da Fifa 2014, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, além das obras de
infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da
Federação distantes até trezentos e cinquenta quilômetros das cidades sedes dos eventos
desportivos em referência. Posteriormente, a aplicação de suas disposições foi estendida
para a realização das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)465 e para a
realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino 466.
Trata-se, como se infere da leitura de suas disposições, de um modelo novo de
licitação, revestido de formalidades mais tênues em comparação com aquelas exigidas pela
464
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Lei Federal nº 8.666/93, resultando na simplificação dos procedimentos que se focam,
pois, na eficiência e celeridade para a realização da contratação do parceiro privado, ao
qual, inclusive, são transferidas novas responsabilidades467.
De acordo com o teor do artigo 3º da Lei Federal nº 12.462/2011:

Art. 3o - As licitações e contratações realizadas em conformidade com o
RDC deverão observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
objetivo.468

Como se nota, a exemplo do quanto preconizado na Lei Federal nº 12.349/2010, a
qual modificou o disposto no artigo 3º Lei Federal nº 8.666/93, o desenvolvimento
nacional sustentável encontra-se expressamente contemplado no RDC enquanto princípio
de observância imperativa. Há, portanto, plena harmonia com as novas finalidades da
licitação, transcendendo os pressupostos da economicidade e isonomia. As dimensões
econômica, social e ambiental da sustentabilidade devem ser rigorosamente observadas e
contempladas, portanto.
A incorporação e valorização dos critérios sociais para contratação, especialmente
os relacionados à proteção dos trabalhadores, são reiteradamente destacadas na Lei Federal
nº 12.462/2011, como se verifica em diversos de seus dispositivos (artigos 4º, III469, 14470,
45471). De se destacar que a exibição da CNDT também se faz necessária nesta modalidade
licitatória.
No contexto das licitações sustentáveis, também propugnada pela Lei Federal nº
12.462/2011, a adoção do instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos
deve representar a consolidação da dimensão social da contratação por autoridades
467

v.g.: elaboração dos projetos básico e executivo.
Grifo nosso.
469
BRASIL. Lei Federal nº 12.462/2011 - Art. 4º - Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão
observadas as seguintes diretrizes: III - busca da maior vantagem para a administração pública, considerando
custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à
manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de
igual relevância.
470
BRASIL. Lei Federal nº 12.462/2011 - Art. 14 - Na fase de habilitação das licitações realizadas em
conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, observado o seguinte: omissis.
471
BRASIL. Lei Federal nº 12.462/2011 - Art. 45 - Nas licitações regidas pelo RDC será aplicado, no que
couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei no 8.666, de 1993.
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brasileiras como instrumento autêntico de efetivação dos direitos fundamentais no
trabalho.

Deve reiterar a repulsa do direito às contratações públicas que financiem

violações aos direitos trabalhistas.
O RDC, ao admitir critérios ambientais, sociais e econômicos nas contratações às
quais se aplica, considera os parâmetros da licitação sustentável tendo por fim o
desenvolvimento da sociedade em seu sentido mais amplo. Ao exigir o cumprimento de
normas trabalhistas de ordem pública, cogentes e obrigatórias, vigentes no país, revela
plena sintonia com os anseios da sociedade na busca pela realização de direitos
considerados fundamentais.

4.2.3.1.5 Leis correlatas e outros instrumentos

Na atualidade, numerosas normas brasileiras evidenciam e ratificam a crescente
disseminação dos distintos aspectos e requisitos exigidos para a caracterização das
licitações sustentáveis. A utilização progressiva da contratação pública socialmente
responsável possibilita ao Estado, com racionalidade e eficiência, levar a efeito a
consecução de diferentes finalidades públicas que lhe são demandadas e determinadas. A
dimensão social das contratações públicas, especialmente no que respeita à exigência de
requisitos e critérios trabalhistas, se faz sentir com amplitude, como se verá, nos
instrumentos apresentados. Enunciada constatação corrobora, com maior intensidade
ainda, a juridicidade da incorporação do conteúdo da cláusula trabalhista nos contratos
públicos no ordenamento jurídico brasileiro.
Primeiramente, cumpre destacar o teor da Lei Federal nº 10.520/2002 472, a qual,
para além das tipologias ordinárias previstas no artigo 22473 da Lei Federal nº 8.666/93,
472

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
BRASIL. Lei Federal nº 8.666/93 - Art. 22 - São modalidades de licitação: I - concorrência; II - tomada
de preços; III - convite; IV - concurso; V - leilão. § 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. § 2o Tomada de preços é a
modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação. § 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até
24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. § 4o Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de
473
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institui, para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, a modalidade de licitação denominada pregão.
O pregão foi estabelecido com o intuito de contribuir para a racionalização,
economia, agilidade e transparência das licitações destinadas à aquisição de bens e serviços
comuns. O simplificado procedimento de disputa previsto nesta modalidade licitatória
caracteriza-se, essencialmente, pela inversão das fases de habilitação e de análise das
propostas. Como regra, apenas a documentação do participante que tenha apresentado a
melhor proposta será objeto de detida verificação. Os atos se concentram, em breves
linhas, na sessão pública na qual a proposta mais vantajosa para a Administração é feita,
inclusive, na forma eletrônica. Após a conclusão dos lances, poderá haver, ainda, a
negociação direta com o pregoeiro, no escopo de reduzir o valor envolvido na contratação.
Ao pregão, nos termos do artigo 9º474 da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicam-se
subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93, antes destacada. De se enfatizar que a
exibição da CNDT, nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, se aplica
igualmente ao pregão.
A importância de realçar a Lei Federal nº 10.520/2002 relaciona-se ao fato de que,
ante os expressivos resultados e vantagens obtidos para a concretização das licitações, a
utilização do pregão pela Administração Pública tem se generalizado com grande
amplitude.
Merece destaque, ademais, a Lei Federal nº 9.854/99475, a qual acrescentou o
inciso V ao artigo 27 e o inciso XVIII ao artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. Refere-se,
pois, à exigência, no âmbito das licitações e contratações públicas, do cumprimento do
disposto no artigo 7º, XXXIII476, da Constituição, o qual prevê a proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
474
BRASIL. Lei Federal nº 10.520/2002. Art. 9º - Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de
pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
475
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9854.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
476
BRASIL. Constituição Federal - Art. 7º - XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.
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A Lei Federal nº 9.854/99 foi regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 5 de
setembro de 2002477, a qual estabelece, para o cumprimento das exigências criadas, entre
outras disposições, que os Ministérios do Trabalho e Emprego e do Planejamento,
Orçamento e Gestão adotem procedimentos necessários para disponibilizar aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, informações relativas às autuações efetuadas
em função do uso de mão-de-obra infantil.
Em semelhante sentido, oportuno referenciar o denominado cadastro de
empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo,
mantido no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Disciplinado pela Portaria
Interministerial n.º 2, de 12 de maio de 2011478, o citado cadastro decorre de
procedimentos de fiscalização conduzidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego para
coibir e punir a prática e está relacionado às ações autorizadas pelo Plano Nacional para
Erradicação do Trabalho Escravo. Por ele, o nome do infrator somente será incluído na
lista, a qual é atualizada semestralmente, após decisão final no processo administrativo
respectivo, instaurado a partir do auto de fiscalização que flagrar a existência de trabalho
em condições análogas à de escravo dentro de uma propriedade, assegurada a ampla
defesa.
Embora a Lei Federal nº 8.666/93 ainda não proíba expressamente, no âmbito das
licitações e contratações públicas, a participação de empresas que figurem na cognominada
―lista negra do trabalho escravo‖, na prática, a vedação tem sido concretizada por meio dos
próprios editais dos certames com base, inclusive, no disposto no artigo 149479 do Código
Penal Brasileiro, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 10.803/2003480, que
criminaliza a prática.
No ordenamento jurídico brasileiro, a utilização dos requisitos sociais exigidos
477

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4358.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4358.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
479
BRASIL. Código Penal. Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 1 o Nas mesmas
penas incorre quem: I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de
retê-lo no local de trabalho; II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: I – contra criança ou adolescente; II – por motivo
de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem."
480
Disponível em:
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012FFA7DD87E4E75/p_20110512_2.pdf. Acesso
em:
05 out. 2013.
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para a caracterização das licitações sustentáveis apresenta-se em diferentes normas
regulamentadoras. O aperfeiçoamento da contratação pública socialmente responsável,
com foco na efetivação de direitos trabalhistas, pode ser percebido na recente adoção da
nominada

margem

de

preferência

estabelecida

pela

já

tratada

Lei

Federal

nº 12.349/2010481, a qual alterou os artigos 3º, 6º, 24 e 57 da Lei Federal nº 8.666/93. A
margem de preferência é um mecanismo legal para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, pelo qual são atribuídas vantagens efetivas482 para os licitantes que
atendam aos requisitos relacionados às finalidades definidas em lei. A geração de emprego
e renda483 é considerada uma causa justificadora de deferimento de vantagens. Corrobora,
ademais, o conteúdo do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2013484, o qual regulamenta o
artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Inter-relacionada à temática da sustentabilidade ambiental, a proteção da saúde e
da segurança do trabalhador no meio ambiente de trabalho também deve ser considerada
como condição nas contratações públicas. Neste sentido, a Instrução Normativa nº 1, de 19
481

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1. Acesso
em: 05 out. 2013.
482
BRASIL. Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011 (regulamenta o disposto nos §§ 5o a 12 do art. 3o da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e institui a Comissão Interministerial de Compras Públicas). Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se: I - Margem de preferência normal - diferencial de preços entre os
produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais e os produtos manufaturados estrangeiros e serviços
estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de produtos manufaturados nacionais e serviços
nacionais; II - Margem de preferência adicional - margem de preferência cumulativa com a prevista no inciso
I do caput, assim entendida como o diferencial de preços entre produtos manufaturados nacionais e serviços
nacionais, resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, e produtos
manufaturados estrangeiros e serviços estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de
produtos
manufaturados
nacionais
e
serviços
nacionais;
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Decreto/D7546.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
483
BRASIL. Lei Federal nº 8.666/1993. Art. 3o - omissis - § 5o Nos processos de licitação previstos
no caput, poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços
nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. § 6o A margem de preferência de que trata o § 5 o será
estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, que
levem em consideração: I - geração de emprego e renda; omissis.
484
BRASIL. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012. Art. 1º - Este Decreto regulamenta o art. 3o da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP. Art. 2º - A administração pública
federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar
serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento
convocatório, conforme o disposto neste Decreto. Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de
sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do certame. Art. 3º - Os
critérios e práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2º serão veiculados como especificação técnica do
objeto ou como obrigação da contratada. Parágrafo único. A CISAP poderá propor à Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o estabelecimento de outras
formas de veiculação dos critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações. Art. 4º - São diretrizes de
sustentabilidade, entre outras: omissis IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra
local; Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm. Acesso em: 05 out. 2013.

243

de janeiro de 2010, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão485, a qual dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. A
norma prevê que os editais para a contratação de serviços deverão estabelecer que as
empresas contratadas adotarão práticas de sustentabilidade na execução dos trabalhos,
como o controle de ruído emitido pelos equipamentos utilizados e o fornecimento dos
equipamentos de segurança que se fizerem necessários aos empregados para a execução de
serviços.
Relevante notar que a instrução normativa citada faz menção à inserção
obrigatória de cláusula contratual expressa486 que determine à parte a observância os
critérios de sustentabilidade especificados.
Também a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, da Secretária
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão487, que trata do plano de gestão de logística sustentável no âmbito federal, destaca
que as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços deverão
485

BRASIL. Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretária de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Art. 1º Nos termos do
art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as especificações para a aquisição de bens, contratação de
serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. Omissis Art. 3º Nas licitações que utilizem
como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no edital
critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das propostas. Omissis Art.
6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes
práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: omissis III – Observe a Resolução
CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu
funcionamento; IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para
a execução de serviços. Disponível em:
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295. Acesso em: 05 out. 2013.
486
BRASIL. Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretária de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Art. 10. Os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da formalização,
renovação ou aditamento de convênios ou instrumentos congêneres, ou ainda de contratos de financiamento
com recursos da União, ou com recursos de terceiros tomados com o aval da União, deverão inserir cláusula
que determine à parte ou partícipe a observância do disposto nos arts. 2° a 6° desta Instrução Normativa, no
que couber. Disponível em: http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295.
Acesso em: 05 out. 2013.
487
BRASIL. Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, da Secretária de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Art. 1º Ficam
instituídas as regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável - PLS, na Administração
Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes, conforme determina a
alínea ―b‖ do inciso I do art. 11 do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012. Omissis Art. 8º As práticas de
sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços deverão abranger, no mínimo, os seguintes
temas: omissis V – qualidade de vida no ambiente de trabalho. Disponível em:
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=597. Acesso em: 05 out. 2013.
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abranger a qualidade de vida no ambiente de trabalho.
No que respeita às diretrizes e regras para a contratação de serviços por parte dos
órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a
Instrução Normativa nº 2, de 19 de janeiro de 2010, da Secretária de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão488, enuncia
numerosas condições relativas à proteção e afirmação de direitos dos trabalhadores nas
licitações e contratações citadas.
Especificamente no que respeita à garantia do cumprimento das obrigações
trabalhistas pelo particular em colaboração com Poder Público, estabelece a norma em
apreço:

Art. 19-A Em razão da súmula nº 331 do Tribunal Superior do
Trabalho489, o edital poderá conter ainda as seguintes regras para a

488

BRASIL. Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, da Secretária de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em:
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MPOG/2008/2.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
489
Súmula nº 331 do TST - Contrato de prestação de serviços. Legalidade (nova redação do item IV e
inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 - I - A
contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação
irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não forma vínculo de
emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde
que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas,
por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V
- Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º
8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período
da prestação laboral. Disponível em:
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html. Acesso em:
07 out. 2013. Acerca da temática, v.g. decisão proferida pelo TRT-2ª Região Administração Pública:
Responsabilidade subsidiária. Lei 8.666/93. A responsabilização do Poder Público, como devedor
subsidiário, não significa afastar a incidência do §1º do art. 71 da Lei 8.666/93. Tal dispositivo apenas veda a
transferência de encargos trabalhistas à Administração Pública quando inadimplente o devedor principal. A
subsidiariedade não se confunde com a transferência da responsabilidade vedada pelo dispositivo legal em
questão. O responsável pelo débito continua a ser a empresa prestadora de serviços; a Administração Pública
é mera devedora subsidiária. Entendimento diverso retiraria o sentido do §2º do mesmo art. 71,segundo o
qual a Administração Pública responde solidariamente pelos créditos previdenciários. Ora, se responde por
tais créditos, como mais razão responderá pelos trabalhistas, os quais, de natureza privilegiada, preferem
àqueles. (TRT-2ª Região – 1ª T. - Proc. 00008407920125020431 - Ac. 20130758005 – Rel. Des. Wilson
Fernandes) Disponível em: http://aplicacoes1.trtsp.jus.br/vdoc/TrtApp.action?viewPdf=&id=607869. Acesso
em: 11 out. 2013.
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garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de
serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra:
I - previsão de que os valores provisionados para o pagamento das férias,
13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada serão
depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme
o disposto no anexo VII desta Instrução Normativa, que somente será
liberada para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas
seguintes condições:
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários,
quando devidos;
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias,
quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários
proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado
vinculado ao contrato;
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias; e
e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado;
II - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato,
autorizar a Administração contratante a fazer a retenção na fatura e o
depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da
contratada, observada a legislação específica;
III - previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela
empresa contratada deverá ocorrer via depósito bancário na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por
parte da Administração; e
IV - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato,
autorizar a Administração contratante a fazer o desconto na fatura e o
pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos
trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações
por parte da contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo
das sanções cabíveis.490

A norma prevê que a violação dos direitos dos trabalhadores ativados ou
envolvidos na contratação pública efetivada ensejará graves sanções491, como a própria
rescisão contratual492. Para assegurar que recursos públicos não financiem infrações à

490

Grifo nosso.
Relevante ressaltar que, no sistema brasileiro, foi instituído o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS, banco de dados que tem por finalidade consolidar e divulgar a relação de empresas ou
profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou
de celebrar contratos com a Administração Pública. Disponível em:
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/63/CGU/2010/516.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
492
BRASIL. Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, da Secretária de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Art. 34-A - O descumprimento das
obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado
não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. Parágrafo único. A
491
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legislação trabalhista, diferentes mecanismos são adotados em seus regramentos493.
De se acentuar que a Instrução Normativa em estudo, de fato, delineia diversos
dos elementos previstos na proposta da cláusula trabalhista nos contratos públicos, embora
sua aplicação se restrinja à contratação de serviços no âmbito federal. Mas se constata,
inegavelmente, disposição concreta para a utilização da contratação pública socialmente
responsável voltada à efetivação de direitos trabalhistas.
A juridicidade da incorporação do conteúdo da cláusula trabalhista nos contratos
públicos no sistema normativo brasileiro demonstra-se consistente e progressiva.

A

exigência do cumprimento e observância dos requisitos de proteção laboral para a
contratação pública é evidenciada, pois, em distintos instrumentos expedidos por diferentes
fontes.
Neste diapasão, relevante se mostra ressaltar as normas e práticas contratais
adotadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
agência financeira federal de fomento494. O BNDES é o principal instrumento de execução
da política de investimento do Governo Federal495 e tem por objetivo primordial apoiar
programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento
econômico e social do País. Desde 2008, todos os contratos de financiamento pactuados no
âmbito do BNDES incluem a nominada ―cláusula social‖. De acordo como o seu
conteúdo496, a parte que se beneficia dos recursos concedidos pelo banco oficial deve se

Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou
suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a
incapacidade da empresa de corrigir a situação. Disponível em:
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MPOG/2008/2.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
493
BRASIL. Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, da Secretária de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em:
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MPOG/2008/2.htm. Artigos 36 e seguintes. Acesso em:
05 out. 2013.
494
Criado pela Lei Federal nº 1.628/52. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19501969/L1628.htm. Acesso em: 06 out. 2013.
495
Segundo informações de seu presidente Luciano Coutinho, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social desembolsou R$ 156 bilhões no ano de 2012. Disponível em:
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2013/01/bndes-desembolsa-r-156-bilhoes-em-2012-alta-de12-sobre-2011.html. Acesso em: 07 out. 2013.
496
De acordo com informações fornecidas pela área jurídica do BNDES (Servidora Paula Bag de Souza),
com base nas normas aplicáveis e no conjunto de circulares vigentes.
(v.g.http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/downloa
d/Circ016_11.pdf) a "cláusula social" apresenta, materialmente, o seguinte teor: ―Condição prévia à
contratação: Comprovação de inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por
autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela Beneficiária ou por seus dirigentes, que
importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença
condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que
caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente. Na hipótese de ter
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comprometer, explicitamente, com o combate à discriminação de raça ou de gênero, ao
trabalho infantil, ao assédio moral, ao assédio sexual e ao trabalho escravo no Brasil. De
igual modo, a criação de postos de trabalho e a restrição à demissão imotivada durante
período convencionado impõem-se como requisitos de natureza social à concessão de
empréstimos e avais497.
Nos mesmos moldes da proposta da cláusula trabalhista nos contratos públicos, a
cláusula social do BNDES estipula sanções imediatas, individualizadas e concretas que
devem ser aplicadas aos contratantes que desrespeitarem as suas disposições. Com a
finalidade de obrigar a efetivação do conteúdo protetivo previsto, notadamente no que
respeita às garantias de cunho trabalhista, o descumprimento das cláusulas contratuais
estipuladas resultará em suspensão ou vencimento antecipado do contrato, impondo o
pagamento imediato dos desembolsos efetuados. De se ressaltar que a observância dos
requisitos contidos nas cláusulas sociais também atua como condição prévia para a
contratação de financiamento no banco.
A consideração de aspectos sociais nas contratações conduzidas pelo BNDES,
determinada em lei498, atua como instrumento efetivo de controle por órgão

havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos acima referidos, a contratação da
operação ficará impedida até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação da
Beneficiária ou de seus dirigentes, conforme o caso. Hipótese de vencimento antecipado: O BNDES poderá
declarar vencido antecipadamente este Contrato, com a exigibilidade da dívida e imediata sustação de
qualquer desembolso, se, além das hipóteses previstas nos artigos ―x‖ e ―x‖ das disposições aplicáveis aos
contratos do BNDES, a que se refere a cláusula ―x‖, inciso ―x‖, forem comprovados pelo BNDES: ―x‖) a
existência de sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Beneficiária, que
importem em trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente; parágrafo ―x‖ - A
declaração de vencimento antecipado com base no estipulado na alínea ―x‖ não ocorrerá se efetuada a
reparação imposta ou enquanto estiver sendo cumprida a pena imposta à Beneficiária, observado o devido
processo legal."
497
Brasil. Lei Federal nº 11.948/2009. Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir
condicionamentos aos contratos de financiamentos decorrentes da aplicação de recursos de que trata o art. 1o
relativos à criação de postos de trabalho ou a restrição à demissão imotivada durante período convencionado,
respeitados os elementos de natureza econômica e financeira necessários à viabilidade dos projetos
financiados. Art. 4º - Fica vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos
pelo BNDES a empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou
sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11948.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
498
Brasil. Lei Federal nº 12.309/2010. Art. 89 - As agências financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas
especificidades, observarão as seguintes prioridades: IV - para o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES: g) redução das desigualdades regionais, sociais, étnico-raciais e de gênero,
por meio do apoio à implantação e expansão das atividades produtivas; V - para a Financiadora de Estudos e
Projetos – FINEP e o BNDES, promoção do desenvolvimento da infraestrutura e da indústria, da agricultura
e da agroindústria, com ênfase no fomento à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica, à melhoria da
competitividade da economia, à estruturação de unidades e sistemas produtivos orientados para o
fortalecimento do Mercosul, à geração de empregos e à redução do impacto ambiental; § 1o A concessão ou
renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas agências financeiras oficiais de fomento não
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governamental, que passa a dispor de mecanismo jurídico para exigir, com efetividade o
cumprimento de direitos fundamentais no trabalho. O Poder Público, em consequência,
assume necessária e firme postura499 no repúdio ao trabalho escravo, infantil ou contra
qualquer forma de discriminação, entre outros indesejáveis comportamentos.
A incorporação dos ditames da cláusula trabalhista nos contratos públicos com o
propósito de promover a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho está em
consonância com a ordem jurídica brasileira, insofismavelmente. A ação interventiva
estatal, destinada a promover a supremacia e indisponibilidade dos direitos humanos,
revela-se imprescindível para a proteção dos preciosos bens jurídicos envolvidos, como a
proteção da dignidade do trabalhador.
Recentemente, com a ampliação do programa de desestatização500 promovido
pelos Poderes Públicos no Brasil, a adoção de aspectos sociais nas contratações públicas
tem se intensificado, em conformidade com as normas vigentes. Ao ensejo da concessão
pertinente a importantes aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)501 tem
promovido a incorporação de requisitos sociais, de compulsória observância, aos
instrumentos contratuais respectivos.
Os contratos de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos
aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, decorrentes do edital do
leilão nº 2/2011502, ilustram, de modo contundente, a exigência de condições próprias da
cláusula trabalhista em seus dispositivos. O Poder Concedente, ao definir os deveres da
concessionária, explicitamente determina o cumprimento das determinações legais quanto
serão permitidas: IV - às instituições cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou sexual,
racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12309.htm. Acesso em: 05 out. 2013.
499
A empresa Cosan S.A., maior corporação sucroalcooleira do Brasil, teve seu nome incluído na
denominada ―lista suja do trabalho escravo‖ do Ministério do Trabalho e Emprego. A Cosan foi incluída na
lista no dia 31/12/2009, após 42 trabalhadores terem sido resgatados da usina Junqueira, em Igarapava,
extremo norte de São Paulo. O fato fez com que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) decidisse suspender todas as operações com a Cosan. Além da suspensão, a celebração de novos
contratos com o BNDES ficou condicionada à exclusão da companhia do referido cadastro. Como
consequência direta, as ações da empresa cotadas na BOVESPA perceberam declínio expressivo, da ordem
de 10%. Algumas instituições especializadas, como o CITIGROUP, classificaram a situação da empresa
como ―dramática‖. A Cosan declarou que adotou prontamente diversas providências, dentre as quais o
pagamento de todas as despesas necessárias à regularização dos trabalhadores prejudicados, revelando a
decisiva contribuição da cláusula social para a efetivação de direitos trabalhistas. Disponível em:
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE6060RI20100107. Acesso em: 05 out. 2013.
500
BRASIL. Lei Federal nº 9.491/97. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491.htm.
Acesso em: 07 out. 2013.
501
BRASIL. Lei Federal nº 11.182/2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/Lei/L11182.htm. Acesso em: 07 out. 2013.
502
Disponível em: http://www2.anac.gov.br/gru-vcp-bsb/. Acesso em: 07 out. 2013.
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à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, concernentes
aos seus empregados e terceirizados, além de garantir investimentos contínuos na
capacitação, treinamento e orientação, representação sindical dos trabalhadores, garantia de
emprego pelo período cinco anos, dentre outros direitos, sob pena de aplicação de sanções
efetivas em caso de violação.
A consideração de aspectos sociais nas contratações públicas, especialmente os
relativos à proteção dos trabalhadores, apresenta, no direito brasileiro, notável relevância.
As autoridades nacionais devem se valer dos instrumentos eficazes que possibilitem a
utilização estratégica dos contratos públicos para responder às novas finalidades legais
demandadas. A materialização do instituto jurídico da cláusula trabalhista, destinada à
realização dos direitos fundamentais no trabalho, evidencia, sobretudo, a importância da
dimensão social da contratação pública em seu papel primordial destinado a viabilizar um
modelo efetivo de desenvolvimento sustentável.

4.2.4 Atuação do Ministério Público do Trabalho

A afirmação do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos
deve ser exigida pela sociedade como um todo e realizada plenamente pelo Poder Público.
No cenário brasileiro, Ministério Público do Trabalho503, sindicatos e Tribunais de Contas,
especialmente, devem, no desempenho de suas funções institucionais, exigir a
implementação do desenvolvimento sustentável como finalidade das licitações e da
consideração de aspectos justrabalhistas nas contratações públicas.
O Ministério Público do Trabalho executa um proeminente papel para a
efetivação dos direitos fundamentais do trabalho no Brasil. A atuação do Parquet em
defesa dos trabalhadores é legitimada pela Constituição Federal. Neste sentido, o teor dos
seus artigos 127 e 129, que disciplinam a ação do Ministério Público:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

503

Da atuação dos órgãos e atores sociais mencionados eclode, mormente, o próprio posicionamento do
Poder Judiciário brasileiro acerca da temática em análise.
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indisponíveis.504
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;505

Tratando especificamente das competências atribuídas ao Ministério Público do
Trabalho, relevante destacar o disposto na Lei Orgânica do Ministério Público da União506,
em seus artigos 83 e 84:

Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das
seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:
I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal
e pelas leis trabalhistas
(...)
III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho,
para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos
sociais constitucionalmente garantidos; 507
Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas
atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II,
III e IV do Título I, especialmente:
(...)
II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos,
sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais
dos trabalhadores;
III - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos
de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos,
podendo acompanhá-los e produzir provas;
(...)
V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que
compatíveis com sua finalidade. 508

Consoante se percebe, o Ministério Público do Trabalho deve promover,
permanentemente, a defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático, dos direitos
504

Grifo nosso.
Grifo nosso.
506
BRASIL. Lei Complementar nº 75/93. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm. Acesso em: 07 out. 2013.
507
Grifo nosso.
508
Grifo nosso.
505
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humanos e da dignidade do trabalhador. Irretorquível se mostra, portanto, a titularidade
constitucional do Ministério Público para exigir a afirmação dos direitos fundamentais no
trabalho no âmbito das contratações públicas. O Parquet tem o manifesto dever
institucional de elidir a utilização de mão-de-obra infantil, do trabalho forçado, de jornadas
extenuantes de trabalho, enfim, de condições laborais indignas negligenciadas por
governos, em espúria afronta à dignidade humana, no que concerne aos atos praticados e
contratos mantidos pelo Poder Público.
Gustavo Filipe Barbosa Garcia509 enfatiza que:

A atuação do Parquet do Trabalho apresenta relevância diferenciada para
o bem comum, inclusive por defender os direitos humanos e
fundamentais de ordem social, pertinentes às relações do trabalho,
concretizando o mandamento constitucional de dignidade da pessoa
humana (arts. 1º, incisos II, III e IV, 3º, Incisos I, III e IV, 5º, 6º, 7º, 8º e
9º da Constituição da República).510

Há, de fato, um amplo campo para a atuação do Ministério Público do Trabalho
no país, especialmente no que se refere ao combate às irregularidades trabalhistas na
Administração Pública511. Constata-se, na realidade pragmática512, a multiplicidade de
509

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense,
2012, p. 97.
510
Destaques, em itálico, são do original.
511
Foi criada, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a Coordenadoria Nacional de Combate às
Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública (Conap). Referida divisão tem como objetivo
promover ações integradas de combate às irregularidades trabalhistas na administração pública,
especialmente as contratações sem concurso público, a terceirização ilícita, o desvirtuamento da contratação
temporária e empregos em comissão, além da improbidade administrativa. A Coordenadoria implementa
projetos de atuação uniforme e coordenada, apóia e integra seus membros, promovendo a troca de
experiências e discussões sobre o tema, estabelece parcerias com órgãos e entidades do poder público e da
sociedade civil, com vista ao combate às fraudes e à regularização das relações de trabalho na administração
pública. Disponível em:
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/administracao_publica/!ut/p/c5/04_SB8K
8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgsFBfM6B8pFm8AQ7gaEBAt5dVHpOfhLQnnCQzbjVOppC5PHY5OeRn5uqX5AbURkckK4IAFiz3fc!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3L
zZfQUdTSUJCMUEwTzRHMjBJVDU1R0o2UlY1SDA!/. Acesso em: 09 out. 2013.
512
v.g. A União Federal, após o ajuizamento de ação civil pública pela Procuradoria Regional do Trabalho da
10ª Região, viu-se compelida a celebrar termo de conciliação judicial em que firmou o compromisso de
abster-se de contratar serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância, portaria, recepção,
copeiragem, reprografia, telefonia, manutenção, secretariado, ascensorista, enfermagem, contínuo, digitação,
motorista, entre outros, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às
suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandasse execução em estado de
subordinação, quer em relação ao tomador, quer em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo
elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados. A União reconheceu,
expressamente, que os trabalhadores vitimados laboravam em situação fática idêntica a dos empregados das
empresas prestadoras de serviços terceirizáveis e se encontravam à margem de qualquer proteção jurídicolaboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas
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casos fáticos de desconsideração à obrigatória vinculação do Poder Público, dos
administradores de órgãos oficiais, aos preceptivos da supremacia e da indisponibilidade
dos direitos fundamentais no trabalho. Verdadeiras abominações praticadas em violação de
direitos laborais expressam inconcebível retrocesso e inaceitável precarização, de nefastos
efeitos. Há, verdadeiramente, exemplos didáticos do que se pode denominar o avesso513 da
consideração de critérios sociais na contratação pública.
A necessidade da atuação vigilante e inflexível do Ministério Público do
Trabalho, fora de dúvida, revela, com lamentável intensidade, as insuficiências do modelo
brasileiro de cláusula trabalhista nos contratos públicos, a qual não tem sido observada e
adotada como seria de se exigir.
Diante do exposto, torna-se plausível constatar que a atuação do Ministério
Público, notadamente pelo manejo da ação civil pública514, é essencial para a defesa dos
direitos fundamentais no trabalho no contexto das licitações e compras públicas, no afã de
assegurar a prevalência dos aspectos sociais imponíveis515. O Parquet do Trabalho pode,
a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, em afronta ao princípio da isonomia, da dignidade
humana e dos valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal). No
mencionado termo, ficou estabelecido que, para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deveria comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as
quais se objetivava a contratação, constituindo-se, esse requisito, condição obrigatória à assinatura do
respectivo contrato. Disponível em:
http://www.trt10.jus.br/search?q=cache:www.trt10.jus.br/consweb_gsa/gsa_segunda_instancia.php%3Ftip_p
rocesso_trt%3DRO%26ano_processo_trt%3D2003%26num_processo_trt%3D3905%26num_processo_voto
%3D40357%26dta_publicacao%3D23/04/2004%26dta_julgamento%3D03/03/2004%26embargo%3D%26ti
po_publicacao%3DDJ+&access=p&output=xml_no_dtd&client=default_frontend&proxystylesheet=metas.
Acesso em: 09 out. 2013. O município de Porto Alegre foi compelido judicialmente a reconhecer o vínculo
de um empregado que lhe prestava serviços por meio da Cooperativa de Autônomos em Limpeza e Serviços
Ltda (Cooeza). No julgamento do apelo, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu
do recurso, ficando mantida a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS),
que considerou a cooperativa fraudulenta. (RR-299000-26.2005.5.04.0018). Disponível em:
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/2848891. Acesso em: 10 out. 2013. A
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo descumpria a obrigação de contratar profissionais via
concurso para exercer atividades exclusivas do serviço público e por terceirização (processo licitatório) nas
atividades-meio nas escolas da rede estadual de ensino. Também realizava repasse de numerário para as
Associações de Pais e Mestres para que estas viabilizassem serviços de limpeza e de merenda, mediante
custos extremamente reduzidos, abaixo do salário mínimo, mediante substituição da mão de obra efetiva,
desvirtuamento das Associações de Pais e Mestres e incentivo à contratação de cooperativas. Com a atuação
do Ministério Público, foram celebrados numerosos termos de ajustamento de conduta para a regularização
da situação. Disponível em: http://www.prt2.mpt.gov.br/imprensa/noticia_detalhe.php?seq=248. Acesso em:
10 out. 2013. Outros casos disponíveis em: http://www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia/consultatac.php.
Acesso em: 09 out. 2013.
513
Expressões verdadeiras do que poderia ser denominada ―cláusula anti-trabalhista‖ ou ―cláusula
antissocial‖.
514
Lei Federal nº 7.347/85. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm. Acesso
em: 09 out. 2013.
515
A Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região obteve liminar determinando a imediata suspensão da
concorrência pública para concessão dos serviços rodoviários do Sistema de Transporte Público do Distrito
Federal. Na ação civil pública, o Ministério Público pleiteou a suspensão dos efeitos do edital de
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fora de dúvida, contribuir decisivamente para proporcionar a perenização da incorporação
da cláusula trabalhista aos contratos públicos, ativando-se como autêntico indutor do
desenvolvimento sustentável.

4.2.5 Atuação dos Tribunais de Contas

Os Tribunais de Contas516 exercem, no modelo brasileiro, a incumbência precípua

concorrência pública até que fossem incluídas cláusulas que assegurassem a integridade física e da saúde dos
empregados do setor de transporte público coletivo do Distrito Federal tais como: a instalação de ar
condicionado nos veículos, a mudança do motor para a parte traseira e a adoção de coletivos dotados de
cambio automático e direção hidráulica. Pleiteou-se, ainda, que os terminais de espera fossem dotados de
banheiros e água potável. O ministro ressaltou, ainda, que o edital da Concorrência nº 1/2011 tinha sido
adequado pela Secretaria de Transportes do DF às exigências fixadas em decisão anterior que havia
antecipado, em parte, os efeitos da tutela na ação civil pública, atendendo dessa forma as normas de
segurança e saúde no trabalho. A decisão veio a ser suspensa pelo presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, o qual considerou que, a despeito da inegável importância do direito pretendido no cerne da ação
civil pública originária, tal não poderia se sobrepor ao direito do cidadão de receber a prestação dos serviços
públicos em questão. Disponível em:
https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&nu
meroTst=8982&digitoTst=61&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=00&varaTst=0000. Acesso em: 10
out. 2013
516
BRASIL. Constituição Federal. Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: I - apreciar as contas prestadas
anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias
a contar de seu recebimento; II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos
atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão,
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que
não alterem o fundamento legal do ato concessório; IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; V - fiscalizar as contas
nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta,
nos termos do tratado constitutivo; VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município; VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou
por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; VIII - aplicar aos responsáveis, em caso
de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; IX - assinar prazo para que o órgão ou
entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; X - sustar,
se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal; XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. § 1º - No caso de
contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao
Poder Executivo as medidas cabíveis. § 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de
noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. § 3º - As
decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. § 4º - O
Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
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de executar, em conjunto com o Poder Legislativo, a fiscalização financeira e orçamentária
da aplicação dos recursos da Administração Pública. Como órgãos de controle, devem
assegurar a transparência da atuação estatal, pugnando pela legalidade e pela
indisponibilidade dos direitos fundamentais em todos os atos administrativos do Poder
Público.
De acordo como o escólio de Carlos Ayres Britto517:

Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo
aquele que tenha por competência (e consequente dever) cuidar de tudo
que é de todos, tanto do prisma da decisão como do prisma da gestão. E
tal responsabilidade implica o compromisso da melhor decisão e da
melhor administração possíveis, com a exposição de todos eles (os que
decidem sobre a res publica e os que a gerenciam) à comprovação do
estrito cumprimento dos princípios constitucionais e preceitos legais que
lhes sejam especificamente exigidos. A começar, naturalmente, pela
prestação de contas das sobreditas gestões orçamentária, financeira,
patrimonial, contábil e operacional. É essa responsabilidade jurídica
pessoal (verdadeiro elemento conceitual da República enquanto forma de
governo) que demanda ou que exige, assim, todo um aparato orgânicofuncional de controle externo. Os Tribunais de Contas, participando desse
aparato como peça-chave, se assumem como órgãos impeditivos do
desgoverno e da desadministração.

As Cortes de Contas atuam como tribunal administrativo dotado de distintas
competências518. No desempenho do controle externo519, devem permanentemente
combater, de forma preventiva ou repressiva, o cometimento de irregularidades de que
resultem prejuízos ao erário, exercendo, para tanto, as funções fiscalizadora, consultiva,
informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e a educativa.
Das mais expressivas atribuições dos Tribunais de Contas apresenta-se,
exatamente, o controle das licitações e dos contratos públicos520. A fiscalização521 das
517

BRITTO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. Revista Interesse Público –
nº 13. Porto Alegre: Notadez, 2002, p. 187.
518
BRASIL. Lei Federal nº 8.443/92. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm.
Acesso em: 10 out. 2013.
519
Mauro Sérgio dos Santos ensina que ―controle externo será aquele exercido por um Poder sobre o outro,
ou ainda por algum órgão independente, que, a embora não pertença à estrutura do órgão controlado, possui
autorização constitucional para exercer tal controle, como ocorre, por exemplo, com aquele exercido pelo
Tribunal de Contas‖ (In: SANTOS, Mauro Sérgio dos. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Forense, 2012, p. 441 – destaques, em itálico, são do original).
520
Súmula nº 222 do Tribunal de Contas da União (TCU): Decisões do Tribunal de Contas da União,
relativas a aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente a União legislar,
devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
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licitações, por meio de um procedimento externo de controle, destina-se a garantir a
legalidade dos atos públicos, evitando desvirtuamentos e desmandos. Neste sentido,
impõe-se a atuação do órgão de Estado para exigir a afirmação da cláusula trabalhista nos
contratos públicos.
As licitações sustentáveis, como já se afirmou, têm amplo amparo constitucional e
legal, concretizando preceitos de ordem pública imponíveis aos atos administrativos. A
tarefa de fiscalização levada a efeitos pelos Tribunais de Contas deve passar,
necessariamente, pela verificação e análise do perfeito cumprimento das obrigações
laborais dos trabalhadores envolvidos na contratação pública522. Tal controle, perpetrado

521

A fiscalização efetivada pelos Tribunais de Contas se concretiza por meio de diferentes instrumentos
como: i) levantamento: instrumento utilizado para conhecer a organização e funcionamento de órgão ou
entidade pública, de sistema, programa, projeto ou atividade governamental, identificar objetos e
instrumentos de fiscalização e avaliar a viabilidade da sua realização; ii) auditoria: por meio desse
instrumento verifica-se in loco a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, quanto aos aspectos contábil,
financeiro, orçamentário e patrimonial, assim como o desempenho operacional e os resultados alcançados de
órgãos, entidades, programas e projetos governamentais; iii) inspeção: serve para a obtenção de informações
não disponíveis no Tribunal, ou para esclarecer dúvidas; também é utilizada para apurar fatos trazidos ao
conhecimento do Tribunal por meio de denúncias ou representações; iv) acompanhamento: destina-se a
monitorar e a avaliar a gestão de órgão, entidade ou programa governamental por período de tempo
predeterminado; v) monitoramento: é utilizado para aferir o cumprimento das deliberações do Tribunal e dos
resultados delas advindos. (Disponível em:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/institucional_funcionamento.
Acesso em: 11 out. 2013).
522
Deliberações do TCU relativas a aspectos trabalhistas: v.g.: ―Observe o disposto no art. 1º do Decreto n°
4.358/2002, no tocante à declaração firmada por licitantes quanto a emprego de menores‖. Acórdão 845/2005
Segunda Câmara (Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2047782.PDF. Acesso em:
11 out. 2013). Defina, quando da realização de licitações para contratação de mão-de-obra terceirizável, a
forma pela qual o labor será executado com supedâneo em contratações anteriores. Se ficar patente que essas
atividades ocorrem, no mais das vezes, na presença do vínculo de subordinação entre o trabalhador e o
fornecedor de serviços, deve o edital ser expresso (e fundamentado) quanto a esse ponto, o que autorizará a
vedação à participação de cooperativas de trabalho, ou de mão-de-obra, de acordo com entendimento firmado
no Acórdãoº 1815/2003 - Plenário – TCU. Acórdão 975/2005 Segunda Câmara (Disponível em:
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO
50770&texto=2b2532384e554d41434f5244414f2533413937352b4f522b4e554d52454c4143414f253341393
7352532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323030352b4f522b4e554d414e4f524
54c4143414f25334132303035253239&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAOLEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAOLEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0. Acesso em: 11 out. 2013). Atente para a necessidade de
exigir, a cada pagamento referente a contrato de execução continuada ou parcelada, comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS e contribuições sociais administradas pela Secretaria
da Receita Federal), para com o FGTS (CEF) e para com a Fazenda Federal (SRF e PGFN), em observância
à Constituição Federal (art. 195, § 3º), à Lei 8.666/1993 (arts. 29, incisos III e IV, e 55, inciso XIII), à Lei
8.036/90 (art. 27, a ), à Lei 9.012/95 (art. 2º), à Lei 8.212/91 (art. 47), ao Decreto 612/92 (art. 16 e parágrafo
único, art. 84, inciso I, alínea a e § 10, alíneas a e b ) e ao Decreto-lei 147/67, de modo a afastar, inclusive, a
possibilidade de, por força do Enunciado TST 331, vir a responder subsidiariamente pelo inadimplemento de
encargos trabalhistas. Acórdão 593/2005 Primeira Câmara (Disponível em:
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAOLEGADO49223&texto=2b2532384e554d41434f5244414f2533413539332b4f522b4e554d52454c4143414f2
533413539332532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323030352b4f522b4e554d
414e4f52454c4143414f25334132303035253239&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORD
AO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO
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pelas Cortes de Contas, deve ocorrer permanentemente, nos momentos prévio,
concomitante e posterior ao ato do Poder Público.
No exercício da função normativa, devem expedir instruções e atos
regulamentares, de cumprimento obrigatório, sob pena de responsabilização do infrator,
acerca de matérias de sua competência, inclusive para a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho. Ao constatarem ilegalidades ou irregularidades trabalhistas em
licitações e contratações de qualquer órgão ou entidade pública, os Tribunais de Contas
devem exercer as funções sancionadora e corretiva, fixando penas e prazos para o efetivo
cumprimento da lei, podendo determinar, inclusive, a sustação do ato impugnado.
Não é admissível que recursos públicos financiem a violação de direitos
fundamentais. Os Tribunais de Contas devem, por imperativo legal, combater as
contratações públicas das quais decorram transgressões de direitos, notadamente os de
natureza trabalhista, ou a utilização de compras estatais que financiem violações à
dignidade humana523. A contratação pública, sobretudo, deve ser concebida como veículo
de efetivação dos direitos fundamentais, notadamente os de caráter trabalhista.
Os Tribunais de Contas, no ordenamento jurídico nacional, são instrumentos de
cidadania indispensáveis para a promoção do desenvolvimento sustentável como finalidade
das licitações. Portanto, é possível concluir que aos referidos organismos incumbe papel
essencial para a prevenção das violações aos trabalhadores e para a efetividade dos direitos
fundamentais no trabalho, notadamente por meio da obrigatória difusão da cláusula
trabalhista nos contratos públicos.
LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0. Acesso em: 11 out. 2013).
523
Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que frigoríficos com
financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) adquiriram gado de
fazendas envolvidas em desmatamento e trabalho análogo à condição de escravo. O objetivo da auditoria era
identificar se as diretrizes adotadas pelos bancos oficiais na concessão de financiamentos a atividades
agropecuárias na Amazônia Legal estavam em conformidade com a legislação que induz a adoção de práticas
sustentáveis na região. Motivada, em sua origem, pela Comissão da Amazônia, Integração Nacional e
Desenvolvimento Regional, da Câmara dos Deputados, a auditoria compreendeu a fiscalização do BNDES,
Banco da Amazônia (Basa), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para identificar a responsabilidade
dos mesmos. Como consequência, verificou-se que alguns frigoríficos beneficiados pelos financiamentos
públicos de fato compraram gado de fazendas envolvidas com desmatamento ilegal e com trabalho escravo,
apontando a necessidade de correção de pontos frágeis atinentes à adoção das práticas sustentáveis exigidas.
Disponível em:
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight;jsessionid=5EC8D88BA804E0CA001EDAA81397EF44?key=A
CORDAO-LEGADO
87137&texto=74726162616c686f2b6573637261766f&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ATOPESSOAL;ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;PROCESSOEXTERNO;NORMATIVOS;PORTAL-PUBLICO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;ATA-SAGAS;ATAPORTAL;&highlight=74726162616c686f2b6573637261766f&posicaoDocumento=0. Acesso em: 11 out.
2013.
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4.2.6 Atuação dos sindicatos

O processo de construção dos direitos dos trabalhadores no Brasil é o resultado de
um longo caminho de lutas reivindicatórias, das quais participaram ativamente as entidades
sindicais. A consagração dos direitos fundamentais sociais na Constituição Federal de 1988
e das demais garantias laborais previstas nas leis brasileiras, no entanto, não representa, por
si só, a certeza de sua concretização. A ação dos sindicatos no movimento de
materialização de direitos revela-se essencial. Com índole prefacial, relevante destacar a
lição de Maurício Godinho Delgado524

Sindicatos são entidades associativas permanentes que representam
trabalhadores vinculados por laços profissionais e laborativos comuns,
visando tratar de problemas coletivos das respectivas bases
representadas, defendendo seus interesses trabalhistas e conexos, com o
objetivo de lhes alcançar melhores condições de labor e vida.525

A atuação dinâmica e eficiente dos sindicatos pode e deve representar,
inquestionavelmente, a garantia de realização dos direitos fundamentais sociais dos
trabalhadores. É de se inferir, portanto, que as normas protetivas da condição do
trabalhador demandam, para a sua consumação, a consecução de instrumentos capazes de
impulsionar a efetividade aspirada.
Aos sindicatos, no exercício de suas funções institucionais, também incumbe
exigir a implementação do desenvolvimento sustentável como finalidade das licitações e
da consideração de aspectos justrabalhistas nas contratações públicas. A efetivação de um
verdadeiro sistema de controle social sindical das práticas licitatórias, notadamente no que
se refere às condições laborais relacionadas, parece inolvidável. Neste sentido, a afirmação
do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos deve ser reivindicada
ativamente pelos sindicatos junto ao Poder Público.
Demonstra-se induvidosa a amplitude da esfera de atuação sindical para a defesa

524
525

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 430.
Destaques, em itálico, são do original.
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dos direitos fundamentais no trabalho526 no âmbito das licitações e contratações
públicas527. Não há como admitir que o ente revestido da atribuição constitucional528
526

―Os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos
individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada [CB/88, art. 8º, III]‖. Precedentes: AI
n. 453.031-AgR/SP, Relatora Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, publicado no DJe de 7.12.2007, RE n. 226.205AgR, Relator Min. Eros Grau, 2ª Turma, publicado no DJe de 22.5.2007 e AI n. 422.148-AgR, Relator Min.
Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, publicado no DJe de 14.11.2007.
527
Questionando processo de licitação e contratação pública de serviços de limpeza e conservação que
violara direitos fundamentais dos trabalhadores representados pela entidade, o Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo – SIEMACO – ajuizou ação cautelar
preparatória, com pedido de liminar, perante o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (Processo
nº DC-23600/2000-0000-02.00) em face de Companhia de Engenharia de Tráfego – CET – e Demax
Serviços e Comércio Ltda. O autor alegou que a proposta de "composição de preços unitários" apresentada
pela segunda requerida, vencedora da licitação promovida pela primeira requerida mostrava-se "enganosa,
porquanto seu preço é absolutamente inexequível". Requereu, na ação proposta: "garantia aos trabalhadores
da categoria que realizem serviços contratados pela CET da adoção dos índices de produtividade por servente
em jornada de oito horas diárias, de (i) áreas internas: 550 metros quadrados por jornada de 8 horas de
trabalho; (ii) áreas externas: 1.100 metros quadrados". O Juiz Relator deferiu a medida liminar requerida
"para garantir, até decisão final, aos integrantes da categoria profissional, as condições de trabalho
pertinentes à metragem, índices de produtividade e jornada de trabalho praticadas até a presente data". Fixou,
ademais, multa diária de R$ 4.000,00 para a hipótese de inadimplemento. Oportunamente, o sindicato
representante da categoria profissional ajuizou ação principal, corroborando os termos da ação cautelar
apresentada, asseverando que "a estratégia adotada pela Suscitada Demax para vencer a concorrência pública
pelo critério de menor preço em questão foi a de reduzir, exatamente, os custos com a mão-de-obra. E de que
modo? Reduzindo o número de trabalhadores para a execução dos serviços. A estratégia adotada: um
trabalhador da categoria, o qual pelos parâmetros legais deveria ser responsável pela limpeza de uma área
externa de 110 metros quadrados encontra-se, de acordo com a proposta vencedora e no contrato em
evidência, sujeito à execução de seus serviços em área de aproximadamente 5000 metros quadrados.
(...) Com efeito, o subitem 4.1.3 do Anexo III da Concorrência 11/99, o qual foi inserido no contrato, ao
cuidar da produtividade esperada de cada profissional, para 8 horas de trabalho, que varia conforme o tipo de
área, estabelece a medida de 1.100 metros quadrados para as Áreas Internas - oficinas e Áreas Externas pisos pavimentados ou terra e áreas verdes ou jardins. A Suscitada referida, por seu turno, adotou a
produtividade equivalente a 5.000 metros quadrados para cada profissional, afirmando que extraiu a referida
produtividade de outros contratos já executados." Ante o exposto, o Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo – SIEMACO – requereu que ―fossem
asseguradas as normas preexistentes de proteção e tutela aos integrantes da classe profissional, garantindo-se
aos trabalhadores da categoria as condições de trabalho pertinentes à metragem, índices de produtividade e
jornadas de trabalho praticados na atualidade (contrato nº 81/94 - CET - aditamento nº 31/2000)‖ ou,
sucessivamente, que fosse assegurada a realização dos ―serviços contratados pela CET mediante adoção dos
índices de produtividade por servente em jornada de oito horas diárias, de (i) áreas internas: 550 metros
quadrados por jornada de 8 horas de trabalho; (ii) áreas externas: 1.100 metros quadrados por jornada de 8
horas de trabalho, impedindo que a primeira Suscitada permita a execução dos serviços de limpeza, asseio e
conservação predial estabelecidos no contrato nº 39/2000 - CET em violação aos parâmetros e limites
sobreditos‖. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, julgando conjuntamente as ações cautelar
e principal, declarou que as regras anteriormente contratadas pela CET (com anterior empresa interposta)
prevaleciam sobre aquelas formalmente constantes do novo contrato. O Acórdão, denunciando e condenando
a violação de direitos trabalhistas por meio de contratação pública, asseverou que: "esse procedimento de
alterar, para mais, o número de metros, sem considerar os benefícios em favor dos suscitados, veio acarretar
aos trabalhadores verdadeiros prejuízos, eis que mantidos os seus contratos, ou iniciados outros sem as
vantagens pelo excesso de trabalho, com desprezo às regras preexistentes. Na hipótese, os trabalhadores
perdem, não se justificando, sob qualquer argumento, a existência de prejuízos, ainda que calcado o ato em
procedimento administrativo, que primou pelo esquecimento daqueles que garantem o implemento do
contrato civil. Por isso tudo, julgo procedente a ação, de maneira a garantir aos integrantes da categoria
(grupo), o direito de continuarem a prestar serviços, de conformidade com a produtividade preexistente, para
a jornada de trabalho de 8 horas/dia, à base de 550 (quinhentos e cinqüenta) metros quadrados nas áreas
internas (1x550) e 1.100 (hum mil e cem) metros quadrados nas áreas externas (1x1.100)." O caso da CET
revela como a Justiça do Trabalho, instada pelo sindicato representante da categoria profissional envolvida,
pode atuar em relação às contratações públicas que desrespeitam, em seu cerne, os direitos fundamentais no
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primeira de defesa dos trabalhadores se mantenha inerte ou omisso diante da utilização de
recursos públicos que financiem a violação de direitos laborais básicos. Ao sindicato cabe
um papel ativo e contundente na defesa dos direitos e interesses de toda a categoria que
representa. Inclusive, por meio do manejo da ação civil pública529.
Ademais, considerando que a moderna relação de trabalho é aquela que se rege e
se desenvolve, fundamentalmente, pelas condições concebidas em justa negociação de
interesses, é possível ponderar que as entidades sindicais devem, pela oportuna via das
negociações coletivas, pleitear a inserção de disposição específica em norma coletiva a
obrigar a incorporação do conteúdo protetivo estabelecido na cláusula trabalhista às
contratações públicas correspondentes, em que, de algum modo, estejam envolvidos
trabalhadores da categoria representada. De igual modo, devem garantir que as conquistas
alcançadas na norma coletiva da categoria também sejam inseridas no conteúdo material da
enunciada cláusula laboral.
Não há dúvida de que os sindicatos, individualmente, e o movimento sindical,
como um todo, precisam atuar intensamente no sentido de influenciar a formulação de
políticas públicas e de projetos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do país,
apoiando o avanço da incorporação de instrumentos jurídicos que contribuam para a defesa
dos interesses dos trabalhadores, como a cláusula trabalhista nos contratos públicos.

4.2.7 Insuficiências do modelo brasileiro

A crise de efetividade que atinge a aplicação dos direitos fundamentais no
trabalho no Brasil é sensível. A maior parcela dos brasileiros que trabalham encontra-se na
informalidade530, à margem da lei, completamente desprotegida. Permanece em autêntico
trabalho, combatendo a violação da dignidade humana dos trabalhadores envolvidos. Disponível em:
http://www.trt2.jus.br. Acesso em: 30 ago. 2013.
528
BRASIL. Constituição Federal. Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte: III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas.
529
As entidades sindicais detém legitimidade processual ativa para o ajuizamento de ação civil pública, nos
termos do artigo 8º da Constituição Federal, dos artigos 5º e 21 da Lei 7.347/85 e dos artigos 81, parágrafo
único, III, 82, IV e 117 do Código de Defesa do Consumidor.
530
Existem distintas compreensões acerca da caracterização do nominado trabalho informal. De acordo com
a legislação brasileira, trabalhadores formais, observados os requisitos do artigo 3º da CLT, seriam aqueles
cuja relação de trabalho encontra-se devidamente registrada em carteira de trabalho, assegurando, em tese,
benefícios como repouso semanal remunerado, férias, contribuição para a seguridade social, compensação
financeira no caso de demissão sem justa causa, licenças legais, entre outros direitos. Por tal ótica, estariam
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submundo jurídico. Trata-se de um cenário de profundo antagonismo, com a rigidez
protetiva formal e simbólica do conjunto amplo de direitos reconhecidos, contraposta à
desumana desproteção material de um contingente expressivo de trabalhadores, a
consubstanciar inaceitável exclusão social.
A injustiça perpetrada é de tal modo evidente que explicita, só por si, a
incapacidade do Estado brasileiro em concretizar direitos declarados e a própria
insuficiência no uso de instrumentos jurídicos e políticas públicas que ensejem as
condições necessárias para a ruptura de tão infausto paradigma531.
Nesse contexto, exsurge a premente necessidade da intensificação do uso do
instituto jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos. Ao representar, em seu
arcabouço conceitual, a afirmação da contratação pública socialmente responsável e da
licitação sustentável, a cláusula trabalhista nos contratos públicos apresenta-se como
instrumento fundamental de transformação, de desenvolvimento e de promoção da justiça
nas relações trabalhistas, orientando a reconciliação entre desenvolvimento econômico e
justiça social.
O ordenamento jurídico brasileiro confere ampla juridicidade para a adoção da
cláusula trabalhista nos contratos públicos. Em realidade, a incorporação dos aspectos
sociais nas licitações e contratações públicas apresenta-se como autêntica obrigação legal à
qual está vinculado o Poder Público, por meio de seus mandatários e gestores.
O Estado brasileiro, democrático e social, está inexoravelmente vinculado à
afirmação dos direitos fundamentais532 no exercício de todas as suas funções. A proteção
da dignidade humana deve sempre ser demonstrada em todos os atos da Administração. A
afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, considerados indispensáveis para a
existência digna, está intrinsecamente relacionada ao núcleo axiológico da Constituição
na informalidade aqueles trabalhadores que não possuem registro, ou seja, aqueles que deveriam possuir
relação de trabalho devidamente registrada em carteira de trabalho, mas não a têm. Outra possível forma de
identificação do trabalho informal corresponderia à somatória dos cidadãos que não são segurados pela
Previdência Social. Deste modo, seriam considerados informais os integrantes da população ocupada do país
que não contribuem para a Previdência Social (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD/IBGE).
Embora inexista consenso ou precisão, estima-se que mais da metade dos trabalhadores brasileiros encontrese na informalidade. (In: MORETTO, Amilton José. Políticas de emprego e sua contribuição à redução da
informalidade e discriminação no mercado de trabalho brasileiro: a experiência recente. Brasília:
Organização Internacional do Trabalho - Escritório no Brasil, 2010).
531
De se ressaltar, demais, que aproximadamente quatro milhões de ações trabalhistas tramitam na Justiça do
Trabalho brasileira, demonstrando, em expressiva medida, o recorrente descumprimento de direitos
trabalhistas, assim como a reduzida efetividade do ordenamento vigente (In: Consolidação Estatística da
Justiça do Trabalho - Relatório Geral 2012. Disponível em: www.csjt.jus.br. Acesso em: 08 out. 2013).
532
BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5ª, § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
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brasileira, demandando efetividade direta e imediata.
Assim, o Poder Público, na realidade brasileira, para a adequada aplicação das
normas constitucionais e legais, tem o dever de assegurar a máxima efetividade dos
direitos fundamentais no trabalho, adotando políticas públicas e instrumentos jurídicos,
como a cláusula trabalhista nos contratos públicos, dotados de força vinculante concreta,
objetiva, individualizada.
Não há dúvida de que as normas que regem a licitação e as contratações públicas
no Brasil têm apresentado sensível evolução. O desenvolvimento sustentável, como
finalidade dos procedimentos licitatórios, no entanto, tem beneficiado mais os aspectos
ambientais do que os sociais. As licitações sustentáveis no Brasil não devem se ater, tão
somente, à proteção ambiental. Não podem ser sinônimo apenas de preocupação com o
meio ambiente. Devem, necessariamente, observar os requisitos sociais, especialmente no
que se refere à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, de fato, deve ser cumprida como
regra objetiva, assim como os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 533, sob pena de
consubstanciação de invencível quadro de ilicitude e injuridicidade. O principal desafio
que se apresenta parece ser o despertar do Poder Público para os aspectos sociais que
devem ser exigidos nas contratações administrativas. É preciso direcionar o foco dos
gestores públicos para afirmação dos direitos sociais, com a realização dos direitos
fundamentais no trabalho no âmbito das licitações sustentáveis.
O aspecto mais marcante se refere à ausência da inserção efetiva de cláusula
trabalhista expressa nos instrumentos que formalizam as contratações públicas. De modo
irrestrito, a prática deveria, por imperativo legal, ser adotada cotidianamente, em todos os
instrumentos formais e contratuais. Neste sentido, em consonância com a ratificada
533

Há notícias de que a Lei Federal nº 8.666/93 sofrerá ampla revisão nos próximos meses, sendo que mais
de 200 propostas de alteração estão sendo apreciadas. Trata-se de profícuo momento para que a compulsória
incorporação do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos torne-se ainda mais
evidente. Relevante destacar que o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, o qual regulamenta o artigo 3º
da Lei Federal nº 8.666/93, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, não apresenta uma única referência à
efetivação dos direitos fundamentais no trabalho ou à adoção de cláusula trabalhista nos contratos
públicos. A única referência ao trabalho humano se refere à geração de empregos como diretriz de
sustentabilidade, o que denota insuficiência. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/441569-LEI-DELICITACOES-DEVE-PASSAR-POR-AMPLA-REVISAO-NO-CONGRESSO.html. Acesso em: 12 out.
2013.
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Convenção nº 94 da OIT534, é imperiosa a inserção da cláusula trabalhista nos contratos
públicos como medida inafastável, imprescindível e cogente para a efetivação de uma
verdadeira política pública de respeito à dignidade do trabalhador e de concretização dos
direitos humanos no trabalho.
Em que pese, repita-se, o avanço proporcionado pela inserção do desenvolvimento
nacional sustentável como finalidade legal das licitações, há muito a evoluir para alcançar
os ideais manifestados pelas contratações públicas sustentáveis. O que transparece é uma
conjuntura de omissão em relação à exigência dos aspectos sociais nas licitações públicas,
situação esta que deve ser firmemente combatida. Para tanto, a sociedade como um todo
deve exigir, permanentemente, a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho em todas
as contratações públicas, em todas as decisões administrativas que envolvem, direta ou
indiretamente, a ativação de trabalhadores em qualquer atuação estatal.
Nesse sentido, o efetivo modelo de desenvolvimento sustentável exige a adoção
progressiva dos elementos da cláusula trabalhista nos contratos públicos, cujo conteúdo
jurídico:
 Deve ser promovido e exigido pelo Estado e órgãos governamentais;
 Deve ser reivindicado e demandado pelos trabalhadores e pelos sindicatos;
 Deve ser defendido e estimulado por organizações não governamentais e imprensa;
 Deve ser verificado e cobrado pelos cidadãos em suas decisões de voto;
 Deve ser convencionado como condição obrigatória para concessões de
financiamento, investimentos e empréstimos por agências de fomento, instituições
bancárias e fundos de investimento (critério ético);
 Deve ser preconizado e fiscalizado pelas empresas em colaboração com o Poder
Público em toda a cadeia de produção e distribuição.
A proteção da dignidade humana é um valor fundante na ordem constitucional
vigente. O Estado brasileiro, em consequência, tem a obrigação legal de assegurar a
concretização constitucional dos direitos fundamentais trabalhistas. O Poder Público, no
Brasil, deveria ser o primeiro a exigir a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho,
notadamente, pela efetivação da cláusula trabalhista nos contratos públicos. Mas a

534

As leis nacionais devem observar a norma de matriz internacional, inclusive pela aplicação do modelo de
controle de convencionalidade.
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realidade difere e destoa, em larga medida, da concretização legal, contribuindo para a
inadmissível consolidação de um preocupante quadro que afasta o país da realização dos
anseios de igualdade material e de solidariedade social.
A consolidação dos critérios sociais autênticos nas contratações públicas deve
nortear, como uma verdadeira tomada de consciência, todos os atos da administração
pública brasileira, destinando-se à concretização dos direitos fundamentais no trabalho, à
afirmação dos preceptivos de supremacia e indisponibilidade dos direitos humanos,
imprescindíveis que se mostram ao desenvolvimento sustentável.
É essencial que a cláusula trabalhista nos contratos públicos seja incluída em
todos os contratos públicos, assegurando sua função indutora, promotora da afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho. Quando são concedidos, ad exemplum, incentivos
fiscais a um segmento econômico determinado, é imprescindível que seja determinado o
efetivo cumprimento das exigências da cláusula trabalhista. Ou, então, o Poder Público
poderá estar subsidiando a violação de direitos fundamentais, o que é inaceitável e afronta
qualquer parâmetro de juridicidade e, sobretudo, de justiça. Desonerações, incentivos e
estímulos governamentais devem ser acompanhados da exigência e da aplicação da
cláusula social trabalhista. É inconcebível a utilização de recursos públicos e o exercício de
prerrogativas próprias do Poder Público que ensejem ou provoquem a violação direitos
fundamentais.
É imperativo que a Constituição Federal de 1988, como documento da dignidade
e da justiça social, seja, de fato, cumprida. A proteção insuficiente dos direitos trabalhistas
fundamentais, fora de dúvida, trata-se de grave violação constitucional praticada pelo
Estado. O direito fundamental ao desenvolvimento e o dever do Estado Brasileiro de
promovê-lo,

nas

suas

várias

dimensões,

estão

constitucionalmente

previstos.

Definitivamente, não há desenvolvimento sustentável destituído de proteção ao
trabalhador.
O Brasil pode, verdadeiramente, tornar-se um referencial moderno do
desenvolvimento econômico e social sustentável. Para tanto, o crescimento deve ser
socialmente justo. Sem equidade, sem verdadeiro equilíbrio social, não há como garantir
desenvolvimento. As licitações e contratações públicas devem estar perfeitamente
alinhadas à promoção do desenvolvimento sustentável, o que pressupõe, de modo
principal, a efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.

264

CAPÍTULO V

5 CLÁUSULA TRABALHISTA NOS CONTRATOS PÚBLICOS
COMO

INSTRUMENTO

FUNDAMENTAIS

DO

DE

AFIRMAÇÃO

TRABALHO:

DOS

DIREITOS

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

O Estado contemporâneo vivencia um momento de profundos questionamentos,
incertezas e mudanças535 diante das aspirações de uma sociedade em transformação. O
inevitável desafio da adoção real e concreta do modelo de desenvolvimento sustentável
parece ser, entre todos, o que se apresenta como maior premência.
O compromisso internacional com a promoção do desenvolvimento, como forma
essencial de enfrentamento das dificuldades e mazelas de caráter econômico, social,
cultural ou humanitário, foi expressamente solenizado na Declaração da ONU sobre o
Direito ao Desenvolvimento536. O tratado internacional, aprovado pelos governos de
diferentes países537, reconhece que o desenvolvimento é primordial para proporcionar a
realização dos direitos humanos. Neste sentido, o teor dos artigos 1º e 2º da Declaração:

Artigo 1º
§1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em
virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar
do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para a ele

535

Há real necessidade de uma autêntica reordenação social capaz de restabelecer o primado da pessoa e dos
valores sociais relativos à sua emancipação, com a humanização das relações, senso de responsabilidade,
coletivismo, solidariedade e liberdade. SEM, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000. GIDDENS, Anthony. A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e
o futuro da social-democracia. Rio de Janeiro: Record, 2000. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de
Alice. O social e o político na pós-modernidade. 9. ed, revista e aumentada. Coimbra: Almedina, 2013.
536
ONU. Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Adotada pela Resolução nº 41/128 da
Assembléia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobre-o-direito-aodesenvolvimento.html. Acesso em: 13 out. 2013.
537
A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento representa um dos mais expressivos avanços
alcançados no contexto internacional acerca da questão do desenvolvimento. Ao ensejo da votação de seu
texto, 146 países foram favoráveis ao novo tratado, sendo que apenas os Estados Unidos foram contrários à
aprovação. Oito países se abstiveram de votar, entre os quais França, Japão, Suíça e Israel.
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contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados.538

Artigo 2º
§1. A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser
participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento.539

Asseverando que a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento é a
responsabilidade primária das diversas nações, relevante apresentar o disposto nos artigos
2º e 10º da Declaração:

Artigo 2º
§3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais
adequadas para o desenvolvimento, que visem ao constante
aprimoramento do bem-estar de toda a população e de todos os
indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e significativa, e no
desenvolvimento e na distribuição eqüitativa dos benefícios daí
resultantes.540
Artigo 10º
Os Estados deverão tomar medidas para assegurar o pleno exercício e o
fortalecimento progressivo do direito ao desenvolvimento, incluindo a
formulação, adoção e implementação de políticas, medidas legislativas e
outras, em níveis nacional e internacional. 541

Reafirmado como universal e inalienável ao ensejo da Conferência Mundial dos
Direitos Humanos da ONU de 1993, por meio da Declaração e Programa de Ação de
Viena542, o direito ao desenvolvimento543 é considerado primordial para proporcionar a
realização dos direitos humanos.
Demonstra-se inegável que o empenho internacional para promover e proteger os
538

Grifo nosso.
Grifo nosso.
540
Grifo nosso.
541
Grifo nosso.
542
ONU. Declaração e Programa de Ação de Viena. Adotada consensualmente pela Conferência Mundial
dos Direitos Humanos da ONU, em 25 de junho de 1993. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-TratadosInternacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-e-programa-de-acao-de-viena.html. Acesso em:
13 out. 2013.
543
O direito ao desenvolvimento é classificado como um direito de solidariedade, pertencente, portanto, aos
intitulados direitos humanos de terceira dimensão.
539
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direitos humanos demanda esforços concentrados na concepção de uma nova ordem
internacional, em que a prevalência do desenvolvimento sustentável se impõe como
condição precípua. Por conseguinte, um renovado papel do Estado é exigido e não se
resume a garantir a ordem ou a prestar serviços básicos.
Neste sentido, o Estado deve fomentar o desenvolvimento sustentável com
políticas públicas destinadas à realização do interesse coletivo e à afirmação dos direitos
fundamentais. Isso inclui, necessariamente, todos os elementos de um conceito
multidimensional, no qual se destaca o aspecto social. Sob o domínio da economia de
mercado e do fenômeno da globalização, profundas transformações são exigidas pela
sociedade a respeito das formas pelas quais o Estado promove intervenções em seu âmbito.
Dentre outras atribuições, do Poder Público é exigido o desempenho efetivo do
papel de indutor, promotor e garantidor do desenvolvimento sustentável.
Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto544:

os atos do Estado ou seus delegados estimulam ou incentivam, direta,
imediata e concretamente, a iniciativa dos administrados ou de outras
entidades, públicas e privadas, para que estas desempenhem ou
estimulem, por seu turno, as atividades que a lei haja considerado de
interesse público para o desenvolvimento integral e harmonioso da
sociedade.

Considerando que a dignidade ínsita a cada pessoa situa-se no núcleo da noção de
desenvolvimento, ao Estado, por meio dos poderes e recursos de que é investido, incumbe
a obrigação de assegurar a realização dos direitos fundamentais.
Como adverte Asbjorn Eide545:

Caminhos podem e devem ser encontrados para que o Estado assegure o
respeito e a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, de
forma a preservar condições para uma economia de mercado
relativamente livre. A ação governamental deve promover a igualdade
social, enfrentar as desigualdades sociais, compensar os desequilíbrios

544

MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense,
2002, p. 524.
545
EIDE, Asbjorn. Obstacles and Goals to be Pursued. In: EIDE, Asbjorn; KRAUSE, Catarina; ROSAS,
Allan. Economic, Social and Cultural Rights. Dordrecht, Boston e Londres: Martinus Nijhoff Publishers,
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criados pelos mercados e assegurar um desenvolvimento humano
sustentável.

O desenvolvimento sustentável almejado deve ser socialmente justo, deve ser
includente. Cada indíviduo deve obter do Estado, direta ou indiretamente, as condições
para a satisfação de suas necessidades econômicas, sociais, culturais indispensáveis à sua
existência com dignidade.
Neste diapasão, esclarece Carlos Gabaglia Penna546:

O desenvolvimento sustentável exige da sociedade que suas necessidades
sejam satisfeitas pelo aumento da produtividade e pela criação de
oportunidades políticas, econômicas e sociais iguais para todos. Ele não
deve pôr em riso a atmosfera, à água, o solo e os ecossistemas,
fundamentais à vida na Terra. O desenvolvimento sustentável é um
processo de mudança no qual o uso dos recursos, as políticas econômicas,
a dinâmica populacional e as estruturas institucionais estão em harmonia
e reforçam o potencial atual e futuro para o progresso humano. Apesar de
reconhecer que as atividades econômicas devem caber à iniciativa
privada, a busca do desenvolvimento sustentável exigirá, sempre que
necessário, a intervenção dos governos nos campos social, ambiental,
econômico, de justiça e de ordem pública, de modo a garantir
democraticamente um mínimo de qualidade de vida para todos.

O combate à pobreza e à desigualdade social deve estar no foco central das
preocupações governamentais a serem consideradas na realização do princípio do
desenvolvimento sustentável. Iniciativas voltadas à proteção dos direitos dos trabalhadores
e à extensão da proteção social são meios sustentáveis de reduzir a desigualdade. Emerge,
daí, a questão trabalhista, a qual está na essência e na origem do paradigma do
desenvolvimento com sustentabilidade.
Mostra-se induvidoso o fato de que o trabalho humano tem sido, ao longo dos
tempos, o grande fator de estabilidade e progresso da sociedade. A valorização do trabalho,
como referência social, exige a plena efetivação dos direitos humanos de proteção ao
trabalhador.
A efetivação dos padrões internacionais de proteção ao trabalhador apresenta-se,
assim, como conditio sine qua non para o desenvolvimento sustentável. Considerando a
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influente interação e a interdependência existentes entre Direito do Trabalho e
desenvolvimento sustentável, é possível conceber as condições para o surgimento de um
novo paradigma. A concretização dos direitos fundamentais no trabalho deve, portanto, ser
objeto central da atuação estatal. No âmbito das licitações e contratações do Poder Público,
a cláusula trabalhista nos contratos públicos manifesta-se como expressão real de tal
desiderato.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos representa instrumento legítimo de
afirmação dos direitos fundamentais do trabalho em sua efetiva contribuição para o
desenvolvimento sustentável. Expressa, pois, a essencialidade da promoção de um modelo
verdadeiro de desenvolvimento e de sustentabilidade econômica e social o qual exige a
adoção progressiva dos direitos trabalhistas, com a concretização da proteção da dignidade
do trabalhador, enaltecendo a cláusula laboral como instrumento de afirmação de direitos
sociais.
O trabalho é, inquestionavelmente, um dos pilares de sustentação da atividade
produtiva e dos sistemas econômicos. Fragmentá-lo ou precarizá-lo significaria a
desestruturação de toda a sociedade, ocasionando irreparáveis malefícios. Não resta dúvida
de que a proteção ao trabalho, enquanto alicerce fundamental, deve se inserir, com
primazia, nas dimensões políticas, econômicas e sociais da sustentabilidade e da
responsabilidade de governos e empresas, conformando um novo padrão ético para a vida
em sociedade.
No mesmo sentido, coloca-se a preocupação com o meio ambiente laboral, que
também é vital para o desenvolvimento sustentável. A conjugação da sustentabilidade
ambiental com a sustentabilidade social e trabalhista, manifesta-se, em relação simbiótica,
pelo direito ao meio ambiente laboral equilibrado.
A contratação pública, consoante já se sustentou no presente estudo, para além de
constituir mero procedimento destinado à aquisição de bens e serviços pelos governos,
deve ser considerada como influente instrumento para implementação de políticas públicas
de efetivação de direitos sociais547, sobretudo. O que está em causa, saliente-se, é, mais do
que garantir uma eficiente alocação de recursos, promover uma determinada orientação
dessa afetação, privilegiando aspectos considerados essenciais. No caso da cláusula
547
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trabalhista nos contratos públicos, a concretização dos direitos fundamentais no trabalho.
Mostra-se premente e necessária uma nova leitura e compreensão do fenômeno
das contratações públicas à luz dos desafios trazidos pelo Século XXI. O enfrentamento
estrutural da reduzida efetividade dos denominados ―direitos sociais de papel‖ exige,
essencialmente, a incorporação dos instrumentos jurídicos como expressão de
implementação de política pública verdadeira. A adoção da cláusula trabalhista nos
contratos públicos pode representar a realização desse relevante desígnio.
É preciso, de fato, dotar o Direito Administrativo de instrumentos capazes de
modificar o modo como o Estado realiza intervenções estruturais em seu âmbito de
influência, exigindo-se uma postura ativa dos governantes e gestores públicos para a
realização princípio da dignidade humana, consubstanciado na satisfação dos direitos
fundamentais dos cidadãos.
André Ramos Tavares548 ensina que:

O desenvolvimento do Estado passa prioritariamente pelo
desenvolvimento do homem, de seu cidadão, de seus direitos
fundamentais. Sem ele, o mero avanço econômico pouco significará, ou
fará sentido para poucos. Assim, independentemente do conceito que
determinada atitude possa ocupar nas teorias econômicas, ela será
adotada se puder ser utilizada como instrumento para alcançar
mencionado desenvolvimento. Portanto, a intervenção do Estado, sempre
que servir para esse desiderato, será necessária, bem como as prestações
de cunho social (e especialmente tais prestações), sem que isso signifique
a assunção de um modelo socialista. Da mesma forma, a consagração da
liberdade, incluindo a livre iniciativa e a livre concorrência, serão
essenciais para que se implemente aquele grau de desenvolvimento
desejado.

O desenvolvimento sustentável verdadeiro, almejado por todos, deve ser
socialmente justo. E o Estado é o principal responsável por assegurar a concretização do
direito fundamental ao desenvolvimento. O Direito do Trabalho exerce uma função
determinante para o desenvolvimento sustentável, notadamente no que respeita aos
aspectos sociais concernentes. Demanda, pois, instrumentos de efetivação.
Relevante observar que, mesmo na consideração dos aspectos estritamente
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ambientais, nomeadamente os mais pobres consomem menos e são mais impactados pelos
problemas da degradação ecológica. Os mais ricos consomem mais e são menos
impactados. Uma situação de agravada injustiça, sem dúvida. Para alcançar o
desenvolvimento sustentável, portanto, combater as iniquidades sociais revela-se basilar,
capital.
A proteção aos direitos fundamentais no trabalho deve ser estimulada pela atuação
do Poder Público como agente fundamental de transformação, de desenvolvimento e de
promoção da justiça nas relações trabalhistas. A cláusula trabalhista nos contratos públicos
apresenta-se como um mecanismo eficiente para realizar, progressivamente, os direitos
humanos econômicos e sociais relativos ao mundo do trabalho.

5.1 Função do Direito de transformação da sociedade e de afirmação do sistema de
valores vigentes

O desenvolvimento sustentável, como demanda social e obrigação jurídica, exige,
para a sua realização, a proteção formal e material do indivíduo que trabalha. Somente se
concretizados, os direitos fundamentais no trabalho serão instrumentos efetivos para a
verdadeira afirmação da dignidade do trabalhador. Ao jurista549, mais do que analisar o
texto normativo e sua concepção formal, apresenta-se o desafio de encontrar os meios de
efetivação das declarações de direitos para a implementação de uma sociedade justa, a
partir da compreensão das estruturas nela estabelecidas. Mais do que a abordagem ou a
análise dogmática meramente positivista, importa uma visão funcionalista, pós-positivista,
do Direito. O autêntico papel do Direito, como instrumento de transformação da sociedade
e de concretização do sistema de valores almejados, necessita, como em nenhum outro
momento, ser prontamente exercido. A investigação da dimensão social da contratação
pública insere-se, precisamente, no cerne da mencionada questão, com a proposta da
introdução da cláusula trabalhista nos contratos públicos como instrumento jurídico de
intervenção estrutural destinado à efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
549
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O Direito não se reduz à normatividade. Ele vai muito além, na busca incessante
pela justiça. Daí, seu notável fascínio. Envolve, fora de dúvida, as peculiaridades de um
autêntico e sensível fenômeno. Nesse sentido, o conteúdo do Direito do Trabalho não se
esgota no estudo da legislação trabalhista. As relações de trabalho evidenciam progressiva
complexidade e mutação constante, em contínuo processo de adaptação às exigências
modernas. Diante das recentes e profundas transformações antes abordadas, a adoção de
medidas efetivas para a concretização dos direitos fundamentais no trabalho revela-se
imperativa.
É essencial que instrumentos jurídicos sejam consolidados e solidificados de
modo a compelir a materialização das normas fundamentais no trabalho. Fora de dúvida, se
faz premente retirar a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
e os postulados do trabalho decente e seguro do plano contemplativo, etéreo, intangível,
assegurando, verdadeiramente, sua concretização. Tal, por certo, permitirá a intensificação
da difusão de seus valiosos mandamentos, contribuindo para o fortalecimento das normas
internacionais no contexto da globalização econômica.
Para Jorge Luiz Souto Maior550:

a abordagem crítica do direito deve se voltar a explicitar o método de
análise que melhor atenda aos objetivos do Direito Social, ou o método
necessário para que o intérprete respeite os objetivos traçados pelo pacto
humanitário da construção de uma sociedade mais justa e humana dentro
do sistema capitalista de produção.

O jurista não pode mais permanecer aprisionado no passado, em desconexão com
a realidade atual. Não há mais espaço para a aceitação de promessas que jamais são
cumpridas com fundamento em justificativas baseadas em conceitos ou argumentos
medievais. A sociedade não tolera mais aguardar por resultados que nunca são alcançados.
O Direito, sem perder sua natureza essencial, precisa se voltar ao momento
contemporâneo, para, evoluído, produzir, com maior eficácia, os resultados por todos
esperados e promover justiça.
O Direito, como ciência de organização social, necessita avançar no sentido de
ultrapassar e suplantar os limites postos à concretização das normas fundamentais de
550

MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de Direito do Trabalho. Teoria Geral do Direito do Trabalho. Vol. 1.
Parte 1. São Paulo: LTr, 2011, p. 699.

272

proteção ao trabalho. Vivemos em uma sociedade essencialmente jurídica, regida por
incontáveis regramentos definidores de praticamente todas as condutas concebíveis. Tulio
Ascarelli551, com autoridade, afirma que ―na atual crise de valores, o mundo pede aos
juristas ideias novas, mais que sutis interpretações‖.
Instituições jurídicas devem ser lançadas para interferir nas estruturas
estabelecidas, as quais condicionam o sujeito, ensejando o perecimento de sua
subjetividade e o enfraquecimento da efetividade dos direitos humanos. O Direito, como
instrumento essencial, necessita cumprir sua finalidade, permitindo o aperfeiçoamento da
sociedade.
Um direito que se demonstre autenticamente social. Pensar o Direito que
ultrapasse os limites individualistas da formulação jurídica advinda do liberalismo. Buscar
a prevalência democrática, efetivamente. Uma democracia que transcenda o limitado e
circunscrito Direito de votar e ser votado. Uma democracia autêntica, em que prepondere o
equânime desenvolvimento social e econômico. Enquanto houver pobreza e miséria,
inexiste democracia552.
A ciência jurídica, mais do que exegética, mais do que analítica, há de ser
transformadora da realidade. A realização da justiça é, por excelência, a primordial função
do Direito. Seu papel transformador coliga-se à inelutável necessidade de superar as
patentes injustiças vivenciadas em nossos dias. Diante dos desafios da efetivação do
desenvolvimento sustentável, o Direito deve ser um instrumento destinado a estabelecer,
de modo permanente, as condições necessárias para permitir, promover e alavancar
avanços e melhorias sociais, econômicas e ambientais. Neste sentido, a inafastável
cooperação requerida da ciência do Direito e sua inserção no contexto sistêmico e holístico
do desenvolvimento com sustentabilidade.
Nesta direção, é preciso assumir que uma das funções da legislação é a de dar
amparo e estímulo aos cidadãos e às instituições que compõem o cenário social. Ao
Direito, no contexto do presente estudo, incumbe ofertar instrumentos capazes de
incentivar e promover condições para a realização da contratação pública socialmente
responsável. Impõe-se, dessa forma, a abertura da reflexão jurídica e ética para que os
551
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governantes se sintam fortalecidos e incentivados a assumir práticas de responsabilidade e
sustentabilidade social.
A admissão da cláusula trabalhista nos contratos públicos corresponde à expressão
do intercâmbio disciplinar estabelecido entre Direito do Trabalho, Direito Administrativo e
Direito Constitucional, à luz da teoria dos direitos humanos, revelando juridicidade plena
como instituto jurídico orientado à efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
Evidencia, ainda, à inter-relação existente entre Direito do Trabalho e desenvolvimento
sustentável como um novo paradigma.
O interesse adjacente se relaciona, não apenas à satisfação das necessidades
presentes, mas, também, das futuras. Interesses e necessidades da atual geração e, também,
os interesses e necessidades das futuras gerações. O Direito precisa colocar-se,
efetivamente, a serviço da humanidade – assim como a economia também deve. Estar a
serviço da humanidade, fora de dúvida, consiste em concretizar o respeito os direitos
humanos de forma intransigente.
Questões advindas da temática do desenvolvimento sustentável devem estar no
centro do debate jurídico contemporâneo. Ao Direito compete instrumentalizar,
verdadeiramente, a função interventiva e promocional do Estado, o qual deve induzir e
modelar o comportamento do setor privado, valorizando as organizações que respeitam os
direitos fundamentais no trabalho e inviabilizando aquelas que se utilizam de trabalho
análogo ao de escravo, trabalho infantil, enfim, que desrespeitam a dignidade do
trabalhador.
Segundo preleciona Otavio Pinto e Silva553:

o Direito pode dar a sua colaboração ao oferecer novos instrumentos que
tenham a finalidade de tentar garantir a todos os cidadãos o acesso ao
―trabalho decente‖, inserido em uma política de promoção dos direitos
humanos fundamentais.

Fora de questionamento, o foco principal das preocupações relaciona-se à
realização dos direitos fundamentais. Em especial, ao uso do poder e dos recursos públicos
553
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para implementação de política afirmativa dos direitos fundamentais no trabalho. Ademais,
a cláusula trabalhista nos contratos públicos, em sua concepção deontológica, destina-se a
assegurar a realização dos direitos humanos do trabalhador, a um só tempo, como política
pública, ao exigir postura permanente dos agentes estatais, e como fundamento de
justiciabilidade, na medida em que seu cumprimento pode ser demandado, notadamente,
perante o Poder Judiciário.
A ciência jurídica deve desempenhar a função de materialização e concretização
do sistema de valores almejados pela sociedade na superação dos desafios impostos para a
realização da sustentabilidade social e econômica. Como expressão da consolidação da
dimensão social da contratação por autoridades governamentais, o instituto jurídico da
cláusula trabalhista nos contratos públicos deve representar instrumento autêntico de
efetivação dos direitos fundamentais no trabalho no sistema capitalista. Deve proclamar a
repulsa do Direito às violações dos padrões internacionais de proteção do trabalhador por
meio das contratações públicas ou pelo uso de recursos públicos. Deve evidenciar a
supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais como preceptivos essenciais da
atividade administrativa no Estado Democrático de Direito.

5.1.1 A contratação pública enquanto instrumento de ação governamental e de
materialização de políticas públicas: enfrentamento estrutural para a construção de
um modelo de afirmação dos direitos fundamentais no trabalho

A supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais devem ser objeto de
permanente concretização por meio de ações governamentais e de políticas públicas
afirmativas. A atuação dos gestores e agentes públicos competentes deve se pautar, como
padrão de conduta definido, pela materialização dos direitos laborais basilares. Neste
sentido, parece não haver dúvida de que o Poder Público possui instrumentos jurídicos
dotados de força obrigatória para determinar a concretização dos direitos fundamentais no
trabalho e à proteção da dignidade do trabalhador.
Aos governos, por meio de seu inegável poder de indução e interferência554
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atribuído pelo ordenamento jurídico, incumbe superar os limites existentes à concretização
das normas fundamentais de proteção ao trabalho. Neste propósito, a contratação pública,
ao contemplar cláusulas de proteção trabalhista de cumprimento compulsório, vinculadas a
sanções imediatas e individualizadas, assume importante função interventiva voltada à
busca pela realização da sustentabilidade no domínio social, fomentando atividades e
condutas desejadas. Em semelhante direção, a ponderação de Ricardo Alexandre
Sampaio555:

Ao inserir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como
uma das finalidades legais da licitação, legitima-se, também, o uso do
poder de compra do Estado como ferramenta voltada à difusão de
políticas públicas. Com isso, mais do que apenas satisfazer as
necessidades da Administração, o contrato administrativo também servirá
como indutor de políticas públicas.

O instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, propugnado no presente
estudo, preconiza, em seus postulados, o respeito pelas normas fundamentais de proteção
ao trabalho humano como condição primordial nos contratos firmados por autoridades
públicas. Por conseguinte, deve prevalecer, sempre, a afirmação dos direitos fundamentais
como base e objetivo primordial da atuação estatal. Tal corresponde, necessariamente, à
relação concludente que é estabelecida entre a contratação pública socialmente responsável
e a realização dos direitos fundamentais no trabalho. Representa, deste modo, meio de
intervenção afirmativa destinada à concretização e efetivação dos direitos fundamentais
dos trabalhadores.
A autêntica dimensão social da contratação pública, o contrato público
socialmente responsável, deverá prestigiar e exigir, com ênfase, a formatação de padrões
de emprego e ocupação laboral que respeitam os direitos humanos no trabalho. Trata-se de
arcabouço necessário para propiciar e orientar a reconciliação entre desenvolvimento
econômico e justiça social. O instituto proposto é a expressão material da interseção entre a
contratação pública e a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, simbiose esta que
MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. A concessão como instituto do direito administrativo.
Tese (apresentada ao concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito,
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contribui para o enfrentamento do desafio de se encontrarem os meios de efetivação das
declarações de direitos no que se refere aos padrões essenciais no trabalho. Sem a
afirmação e a proteção dos direitos fundamentais no trabalho, aparentemente, nenhum
outro direito ou preceptivo de tutela ao trabalhador subsistirá, determinando a exclusão
social absoluta. Trata-se, fora de dúvida, da consagração de um direito social fundamental,
profundamente inserido no contexto dos direitos humanos, indispensável para assegurar
sua realização.
Sob ponto de vista específico, o qual decorre da abordagem proposta pela
perspectiva estruturalista, é possível identificar os interessados envolvidos diretamente no
contexto das contratações públicas, a saber, trabalhadores e seus sindicatos respectivos,
governos, representados especificamente pelos administradores públicos, e empresas
privadas que, por meio de contratos administrativos, fornecem bens, serviços, obras aos
entes públicos. Temos, ainda, de acordo com a perspectiva da sustentabilidade, a sociedade
como interessada. Para a consecução das finalidades públicas que lhe são demandadas e
determinadas, o Estado, ante as limitações e insuficiências estruturais e materiais que
expõe, requer, por meio das contratações públicas, a colaboração dos particulares. No
tocante aos interesses envolvidos, temos que os trabalhadores postulam a efetivação plena
de seus direitos fundamentais no trabalho e a melhoria de sua condição social. A
Administração Pública busca a maior eficiência no gasto público, tentando alcançar o
melhor serviço ou o mais qualificado bem pelo menor custo possível. As empresas
postulam, como finalidade básica, o lucro. A sociedade clama pela implementação de um
modelo de desenvolvimento sustentável. A partir do contexto apresentado, essencial se
mostra a compreensão da atuação das estruturas existentes e prevalentes, as quais
vinculam, de modo questionável, Administração Pública e empresas, transformando a
contratação pública em instrumento de exploração econômica que protege e garante ao
particular contratado o lucro, completamente dissociado da esperada efetivação dos
direitos fundamentais no trabalho e do desenvolvimento sustentável.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos intervém no cenário proposto,
ressaltando a supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais como preceptivos
essenciais da atividade administrativa no Estado Democrático de Direito. Desse modo, ao
produzir, concretamente, as repercussões da dimensão social da contratação pública em
relação ao avanço da proteção dos direitos humanos no sistema capitalista, a afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho é explicitada e difundida como condição contratual
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essencial, cujo descumprimento ensejará autêntico desvio de finalidade, a determinar as
sanções e consequências punitivas mais severas e rigorosas556.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, ao propor o estabelecimento de uma
interação e de um consenso cooperativo necessário, com força vinculante, entre os
diferentes grupos interessados, representa construção teórica de afirmação da dignidade
humana no campo jurídico, associada às especificidades do Direito do Trabalho e do
Direito Administrativo. O próprio reconhecimento efetivo do direito de negociação
coletiva dos trabalhadores como garantia fundamental enseja procedimentalização
necessária para o alcance dos objetivos postulados. Dá-se, então, a relação concludente do
conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos com a afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho.
O Direito, assim, como ciência de organização social baseada em um legítimo
sistema de valores, estabelece e exige a implementação de política pública a qual traduz e
materializa a reprovação ético-jurídica do nominado ―custo do trabalho‖ como fator de
diferenciação competitiva em licitações e contratações públicas. Trata-se da manifestação
autêntica de repulsa do Direito às contratações públicas ou ao uso de recursos públicos que
financiem violações a direitos fundamentais no trabalho. A ciência jurídica passa a
privilegiar, efetivamente, os fornecedores e parceiros privados da Administração que
cumprem objetivamente os direitos humanos de índole trabalhista. A eles serão revertidos
os recursos públicos, em autêntico círculo virtuoso, hábil a contribuir para a busca do
desenvolvimento sustentável e da diminuição das iniquidades e das desigualdades.

5.1.2 A adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos como política pública
orientada à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho

A utilização de políticas públicas para a realização de direitos sociais constitui
obrigação precípua na vigência de um autêntico Estado Democrático de Direito. A
concretização dos direitos fundamentais no trabalho exige a permanente atuação do Poder
Público. Trata-se de fator determinante para a consecução da proteção da dignidade do
trabalhador. A omissão dos governos, por falta de interesse político ou da insuficiente
iniciativa da sociedade civil, no controle dos atos públicos impacta, diretamente, a redução
556

v.g. Multas, rescisão - caducidade, inidoneidade declarada.
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da efetividade das normas em questão. Neste sentido, coloca-se a adoção da cláusula
trabalhista nos contratos públicos como instrumento integrativo de políticas públicas
necessárias à materialização dos direitos laborais.
Segundo a conceituação557 proposta por Marta Maria Assumpção Rodrigues558,
políticas públicas:

constituem um conjunto articulado de ações, decisões e incentivos que
buscam alterar uma realidade em resposta a demandas e interesses
envolvidos. Essas ações são desencadeadas por atores que lidam com
algum problema público e são desenvolvidas por instituições públicas
governamentais pelo processo político (legislativo, judiciário, tribunais de
contas, ministério público etc.) que as condicionam. O objetivo é
assegurar que o desempenho dessas instituições esteja a serviço do
interesse público e submetido ao controle democrático.

Marta Maria Assumpção Rodrigues559 afirma, ademais, que as políticas públicas
representam ações de Governo revestidas de autoridade soberana, apresentadas como
instrumentos de materialização das reivindicações da sociedade. A efetivação dos direitos
fundamentais no trabalho, enquanto anseio social, demanda, necessariamente, a ação
realizadora do Poder Público.
A incorporação da cláusula trabalhista aos contratos públicos representa a
utilização legítima de instrumento jurídico que pode direcionar a atuação estatal rumo à
realização do desenvolvimento sustentável. Inserida no contexto da contratação pública
socialmente responsável como programa estrategicamente desenvolvido pelo Poder
Público560, torna-se possível a ativação sistemática de política pública561 destinada a
557

Celina Souza aduz que ―não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública.
Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes
questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos
específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que
agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a
definição de política pública como ―o que o governo escolhe fazer ou não fazer‖. A definição mais conhecida
continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública implicam responder às
seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz‖. (In: SOUZA, Celina. Políticas Públicas:
uma revisão da literatura. 2006. Revista Sociologias, ano 8, nº 16, jul/dez 2006. Porto Alegre: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Programa de Pós-Graduação em
Sociologia, 2006, p. 24).
558
RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas públicas. São Paulo: Publifolha, 2010, p. 52-53.
559
RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas públicas. São Paulo: Publifolha, 2010, p. 53.
560
Direta ou indiretamente.
561
Ao mesmo tempo em que o conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos atua como
instrumento orientado à disseminação de política pública destinada à realização dos direitos laborais
fundamentais, a própria adoção maciça do instituto jurídico em tela deve ser incorporada como parte
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promover a materialização das declarações de direitos laborais. Política pública esta que,
quanto à natureza ou grau de intervenção, pode ser considerada estrutural, e não
conjuntural. No tocante à abrangência, será universal, eis que a proteção do trabalho
beneficia a sociedade como um todo e contribui para o desenvolvimento sustentável. E
também será regulatória, na medida em que define e interfere em procedimentos e
comportamentos de modo perene.
A contratação pública pautada pela afirmação dos direitos fundamentais no
trabalho deve ser fomentada, exigida e fortalecida. O instituto da cláusula trabalhista nos
contratos públicos, adotado como instrumento de política pública, em associação com a
transparência na gestão pública e com o controle efetivado pelos diferentes atores sociais e
pelo Poder Judiciário, pode representar contribuição determinante para a afirmação da
proteção juslaboral no contexto do desenvolvimento sustentável.
O cumprimento dos direitos sociais trabalhistas deve ser reconhecido como
questão crucial nos procedimentos de licitação e na contratação pública. A cláusula
trabalhista nos contratos públicos pode agir com efetividade e rigor para refrear e coibir o
desrespeito aos diretos fundamentais trabalhistas. Demonstra-se essencial, a partir do
ordenamento jurídico estabelecido, das demandas da sociedade e dos movimentos de
trabalhadores, a ação articulada do Poder Público no repúdio à violação dos direitos
laborais, ao trabalho infantil, à discriminação, às condutas atentatórias à liberdade sindical,
ao trabalho análogo ao de escravo. É imprescindível que os órgãos governamentais
aperfeiçoem seus instrumentos legais de controle e de ação para elidir descumprimentos de
direitos trabalhistas, atendendo às prioridades da política social e do desenvolvimento
sustentável.
Interessante notar que, se a concretização dos direitos fundamentais acarreta, em
regra, significativos custos diretos para o Estado562, a proposta da disseminação ampla da
cláusula trabalhista nos contratos públicos não demanda, para produzir o efeito realizador
desses direitos, a disponibilidade considerável de recursos públicos.
Sob distinta perspectiva, de se ressaltar que a articulação existente entre uma
política macroeconômica de mercado de trabalho que tenha na geração de empregos um de
seus pressupostos, com políticas microeconômicas de fomento às licitações sustentáveis,

integrante e indissociável da ação governamental que caracteriza e identifica referida política voltada à
efetivação das declarações de direitos dos trabalhadores para a implementação de uma sociedade justa.
562
Sendo certo que a tributação representa o principal meio de financiamento público, onerando a sociedade.

280

caracterizada pela adoção sistemática da cláusula trabalhista nos contratos públicos,
possibilita a equalização de iniquidades sociais e a redução das desigualdades e assimetrias
existentes entre os diversos grupos de trabalhadores.
Segundo informa Pedro Roberto Jacobi563, o caminho para uma sociedade
sustentável se fortalece na medida em que se desenvolvam políticas públicas específicas. A
incorporação da cláusula trabalhista nos contratos públicos deve ser admitida e inserida no
conjunto de preceitos e programas que objetivem o desenvolvimento social e a
sustentabilidade, inegavelmente. Em cada decisão de contratar, o Poder Público deve
privilegiar a proteção ao trabalhador. Ao preconizar a efetivação dos direitos fundamentais
no trabalho, a incorporação do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista expressa-se, pois,
como inegável elemento de densificação do princípio da dignidade humana564 e da justiça
social.

5.1.3 A crise da proteção ao trabalho e a sua reafirmação por meio da vertente dos
direitos fundamentais e da dimensão social dos contratos públicos

A visível crise de efetividade dos direitos fundamentais no trabalho, verificada
nos mais diferentes países, desperta severos questionamentos acerca da função da ciência
jurídica para a transformação da sociedade e para a afirmação do sistema de valores
vigentes. É forçoso considerar que, na atualidade, o presenciado alargamento da
globalização econômica, a despeito de promover avanços tecnológicos e a ampliação da
escala mundial de produção de riquezas, determinou o acirramento de iniquidades no
campo social. A exasperação de um modelo extremo de competição no cenário do
comércio internacional, fator este que se coliga às pressões pela liberalização de óbices à
eficiência das corporações, consolidaram as estruturas de sedimentação em prol da índole
exploratória dos mercados, cujo incólume funcionamento ameaça vivamente os preceitos
de proteção ao trabalho565.

563

BETIOL, Luciana Stocco; UEHARA, Thiago Hector Kanashiro; LALOË, Florence Karine;
APPUGLIESE, Gabriela Alem; ADEODATO, Sérgio; RAMOS, Lígia; MONZONI NETO, Mario Prestes.
Compra Sustentável: a força do consumo público e empresarial para uma economia verde e inclusiva. São
Paulo: FGV - Programa Gestão Pública e Cidadania, 2012, p. 20.
564
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2004, p. 48.
565
Segundo o escólio de Pedro Paulo Teixeira Manus: ―Os interesses econômicos internacionais determinam
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Com o aparecimento de uma nova e desfigurada morfologia do trabalho imposta
pelas forças da globalização da economia, em que os vínculos clássicos estão sendo
substituídos por relações meramente transitórias e desprovidas de adequada proteção ou
regulamentação, os direitos fundamentais no trabalho são colocados em iminente risco. O
processo de desconstrução dos direitos sociais necessita ser refreado de modo lancinante e
eficaz.
De acordo com os ensinamentos de Maria Celina Bodin de Moraes566:

No mundo social existem duas categorias de valores: o preço (preis) e a
dignidade (Würden). Enquanto o preço representa um valor exterior (de
mercado) e manifesta interesses particulares, a dignidade representa um
valor interior (moral) e é de interesse geral. As coisas têm preço; as
pessoas, dignidade. O valor moral se encontra infinitamente acima do
valor de mercadoria, porque, ao contrário deste, não admite ser
substituído por equivalente. Daí a exigência de jamais transformar o
homem em meio para alcançar quaisquer fins. Em consequência, a
legislação elaborada pela razão prática, a vigorar no mundo social, deve
levar em conta, como sua finalidade máxima, a realização de valor
intrínseco da dignidade humana.

O pressuposto fundamental do presente estudo, que sobrevém, em sua essência,
do já referenciado sistema filosófico proposto por Immanuel Kant, corresponde ao
imperativo ético segundo o qual cada indivíduo, por ser dotado de dignidade, é um fim em
si mesmo e, por isso, não pode ser coisificado ou tratado como mero objeto, nem ser
instrumentalizado ou considerado como meio para atingir um determinado fim por seus
semelhantes.
Ante a complexidade da sociedade globalizada, a crise de efetividade do sistema
jurídico de proteção ao trabalho revela-se insofismável. Parece não haver dúvida de que a

a ação empresarial no mundo todo, suplantando a política desses grandes grupos às fronteiras nacionais, e até
submetendo os Estados a seus interesses. Eis por que não tem cabimento afirmar que o fenômeno chamado
de globalização, que não é recente, mas apenas mais incisivo nos dias de hoje, possa ser benéfico às relações
de trabalho nos países do Terceiro Mundo, pois o capitalismo impõe sempre medidas que preservem e
aumentem o lucro, o que importa, sempre, em diminuir os custos da mão-de-obra e, por conseqüência,
agravar as condições de trabalho. É importante lembrar que a riqueza do mundo é uma só e que o acúmulo
em alguns setores ou países só se dá em detrimento de uma grande massa da população mundial. O bem-estar
e o alto poder aquisitivo das populações dos países desenvolvidos dão-se também graças à miséria em que
vive a imensa maioria da população do planeta.‖ (In: MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho.
6. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 123).
566
MORAES, Maria Celina Bodin. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo
normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (organizador). Constituição, direitos fundamentais e direito
privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 115-116.
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reafirmação da justiça nas relações laborais exige instrumentos jurídicos adequados para
induzir a recuperação do equilíbrio social por todos almejado.
Neste

contexto,

o

desenvolvimento

sustentável

pode

representar

uma

transformação verdadeira do mundo em que vivemos. Para tanto, necessária a consolidação
do nominado tripé da sustentabilidade, representado pela exigência do ambientalmente
correto, economicamente viável e socialmente justo. Decorre, daí, o papel essencial dos
governos no sentido de promoverem a licitação sustentável e a contratação pública
socialmente responsável.
A sociedade contemporânea não mais admite que os objetivos dos procedimentos
licitatórios e de contratação pública ensejem o financiamento ou a autorização estatal da
violação de direitos fundamentais, especialmente os de natureza trabalhista. Exige-se, do
Poder Público, uma postura afirmativa no sentido de prestigiar a formatação de padrões de
emprego e ocupação laboral que respeitem os direitos humanos no trabalho.
Segundo José João Abrantes567:

hoje, quando o Direito do Trabalho é chamado a responder em um mundo
do trabalho cada vez mais diversificado e complexo, que vai muito além
dos limites do trabalho subordinado que o viu nascer e se consolidar, a
afirmação da validade dos direitos fundamentais da pessoa humana,
imbuídos tais direitos do propósito de assegurar uma melhor qualidade de
vida e realização pessoal para a pessoa do trabalhador possibilita ao
Direito do Trabalho recuperar seu autêntico papel de proteção do
trabalhador como pessoa e como cidadão.

O desenvolvimento humano é o fundamento primeiro para o verdadeiro
crescimento sustentável, o que reclama, portanto, a realização dos direitos humanos. Neste
sentido, são, os direitos humanos, a essência do Direito do Trabalho. A vinculação da
contratação pública à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho possibilita a
afirmação da proteção jurídica de direitos sociais e, em consequência, do próprio
desenvolvimento sustentável.
O uso estratégico dos contratos públicos para o enfrentamento dos novos desafios
que se apresentam à efetivação dos diretos fundamentais no trabalho fornece, às
autoridades
567

governamentais,

instrumento

imprescindível

para

a

promoção

da

ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 19.

283

sustentabilidade. O Poder Público, ao se utilizar dos contratos públicos para apoiar
objetivos sociais, como a proteção do trabalhador, acrescenta maior eficiência ao uso dos
recursos disponíveis e à criação de melhores condições de trabalho e inclusão. Ao
contribuírem para a realização de tais objetivos, escolhendo adquirir bens e serviços que
fomentem o desenvolvimento sustentável, os governos aprimoram, simultaneamente, o
emprego e as condições sociais.
Não há equívoco em dizer que a adoção da cláusula trabalhista nos contratos
públicos coaduna-se plenamente com a materialização do fenômeno do desenvolvimento
sustentável e com a transformação social que propicia, sendo capaz de demonstrar
impactos sensíveis no âmbito dos comportamentos para a concretização dos direitos
humanos.
O objetivo do desenvolvimento é, fundamentalmente, o respeito e a realização dos
direitos humanos. Preconiza-se, dessa forma, o enfrentamento da crise da proteção ao
trabalho por meio da reafirmação da vertente dos direitos humanos e da dimensão social
dos contratos públicos. O verdadeiro papel do Direito emerge na busca por uma nova
dimensão ética. O foco na afirmação dos direitos humanos promove a humanização das
relações de trabalho e a conciliação entre desenvolvimento sustentável e justiça social.

5.2 Afirmação dos direitos fundamentais no trabalho como condição primeira na
contratação pública

A compreensão do fenômeno da contratação pública sustentável evidencia que os
governos devem cumprir integralmente com as suas múltiplas atribuições e finalidades
para o modelo de desenvolvimento perquirido, o que abrange as dimensões econômica,
social e ambiental. Os procedimentos licitatórios, como instrumentos da ação
governamental, necessitam alcançar distintos desígnios, produzindo resultados materiais
em diferentes áreas, como em questões comunitárias, do meio ambiente, do uso eficiente
dos recursos públicos. Mas é no campo das relações de trabalho que a função social das
contratações públicas deve manifestar-se de modo precípuo.
Sob a perspectiva da premência de sua concretude, os direitos fundamentais no
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trabalho devem ser objeto de proteção primeira568 nas contratações levadas a efeito pelo
Poder Público. Ora, a dimensão subjetiva do valor social do trabalho concretiza a
dignidade humana, justificando sua preponderância. A par do proclamado reconhecimento
nas mais relevantes declarações de direitos, é inegável que a proteção do trabalho cumpre
propósitos primordiais para a vida em sociedade569. Como bem essencial, o trabalho
representa a fonte autêntica de realização material, moral e espiritual do trabalhador.
Para Leonardo Raupp Bocorny570:

O trabalho é, conforme a experiência, um valor moral aceito pelas
sociedades contemporâneas e possui em si a dupla função: primeiro, é
uma das formas de se revelar e se atingir o ideal da dignidade humana,
além de promover a inserção social; segundo, é elemento econômico
indispensável, direta ou indiretamente, para que haja crescimento. Tratase de percepções que somente a evolução cultural e científica da
humanidade permitiu ao cidadão moderno ter, isto é, demandaram um
complexo processo histórico a fim de que o trabalho fosse admitido e
aceito como fator de progresso social.

Nessa linha, ensina Jorge Luiz Souto Maior571: ―o trabalho é da essência humana,
no sentido de dever de valorização pessoal e de integração social, e será ao mesmo tempo
um dever e um direito, na relação do indivíduo com a sociedade e o Estado‖.
Sob a perspectiva da economia, assim aduz Fernando Augusto Mansor de
Mattos

572

:

Em sociedades em que as relações humanas são mediadas pelo mercado,
e, portanto, monetizadas, ter um emprego é fundamental para que a
pessoa possa ter acesso aos bens e serviços necessários a uma
sobrevivência digna. Mais do que isso, ter um trabalho é uma forma de
568

Maurício Godinho Delgado, ao tratar da prevalência do valor-trabalho e dos direitos trabalhistas no
ordenamento jurídico em seu conjunto, sustenta ser imperativa a ―construção de um critério de salvaguarda
desse valor e dos direitos que lhe são decorrentes quando em confronto com outros valores e normas que a
mesma ordem jurídica também elege como relevantes‖ (In: DELGADO, Maurício Godinho. Curso de
Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 430).
569
Para Benedetto Croce, "não trabalhar é enfastiar-se, definhar, morrer". CROCE. Apud BAGOLINI,
Luigi. O Trabalho na Democracia. Brasília: UnB, 1981, p. 36.
570 570
BOCORNY, Leonardo Raupp. A valorização do trabalho humano no Estado Democrático de
Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 71.
571
MAIOR, Jorge Luiz Souto. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr,
2000, p. 102.
572
MATTOS. Fernando Augusto Mansor de. Emprego, trabalho e Direitos Humanos. In: NALINI, José
Renato; CARLINI, Angélica. Direitos Humanos e formação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.
193.
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reconhecimento social e de autoestima do ser humano, dimensões da vida
que também são importantes – e que vão além da esfera meramente
econômica.

A relevância da proteção do indivíduo que trabalha cumpre múltiplas finalidades,
essenciais à convivência e à estabilidade social573. O trabalho deve ser assegurado como
instrumento de distribuição de renda e formação de mercado interno, agregando, como
regra, valor econômico à sociedade. As pessoas obtêm os recursos para subsistência a
partir de seu trabalho e movimentarão toda a economia a partir das aquisições que
realizam. À inserção econômica também se coliga a realização pessoal, o bem estar e a
sociabilidade proporcionados. Ao mesmo tempo, é por meio da produção do trabalho que,
a sociedade tem atendidas as suas necessidades. O trabalho reveste indivíduos de
respeitabilidade em sua condição laborativa e status social, eis que o trabalhador protegido
obtém consideração e deferência na sociedade. Decorrente do trabalho, a própria
incidência tributária sobre os salários e sobre as folhas salariais cumpre papel fundamental
para a geração dos recursos necessários ao exercício da função estatal. Ou seja, os frutos
do trabalho devem ser utilizados para a materialização da proteção do trabalhador.
De se apontar que o Estado, se não pode proporcionar diretamente trabalho digno
e protegido a todos os cidadãos tem, sim, a obrigação de promover as condições para a sua
realização por meio de seu poder de indução e intervenção. A proteção ao trabalhador é um
direito cuja concretização deve ser garantida pelo Estado 574. O Poder Público, consciente
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Compete enfatizar a afirmação de Geraldo Feix: ―O mercado pode prescindir do trabalhador substituindoo por capital, tecnologia, informação e escala, mas não pode sobreviver sem consumidores e sem ideologia.
Sem trabalho, os homens perdem o referencial enquanto homens modernos e não sabem o que fazer para o
sustento próprio e de suas famílias. O descarte do trabalho enquanto finalidade econômica e até mesmo
enquanto fator de produção em setores genéricos da economia, se em curto prazo representa ganho na
redução de custos e diminuição de preços, a médio e longo prazo gera o rompimento da precária homeostase
do sistema, acirrando a competição entre grupos, nações e etnias. Por outro lado, a redução de pessoas
empregadas faz reduzir, na mesma proporção, o potencial de consumo, desestabilizando social e
economicamente todo o sistema.‖ (Apud PETTER, Josué Lafayete. Princípios Constitucionais da Ordem
Econômica: o significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005, p. 153).
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Pedro Roberto Jacobi, de modo lúcido, assevera que: ―A temática da Compra Sustentável enseja uma
necessária reflexão sobre o quanto a sociedade planetária precisa fortalecer práticas sustentáveis, e dentre
estas mudanças na lógica das licitações públicas enquanto instrumento de transformação no modus
operandi da cadeia produtiva dos diferentes setores da economia. O desafio de promover práticas
socioambientalmente responsáveis se estende a todos os segmentos da sociedade, mas notadamente aos
governantes e empresários, na medida em que estes tem papel estratégico na definição de estratégias
inovadoras para transformar os padrões produtivos e as formas de promover estilos da vida e
comportamentos. fortalecendo o controle social.‖ (In: BETIOL, Luciana Stocco; UEHARA, Thiago Hector
Kanashiro; LALOË, Florence Karine; APPUGLIESE, Gabriela Alem; ADEODATO, Sérgio; RAMOS,
Lígia; MONZONI NETO, Mario Prestes. Compra Sustentável: a força do consumo público e empresarial
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de suas obrigações575, deve assegurar, com efetividade, o aumento e a supremacia do
espectro social de sua ação institucional. Não importa apenas cumprir os preceitos
mínimos e os objetivos ordinários e imediatos pertinentes aos aspectos técnicos e
econômicos em sua atuação, como o menor estipêndio de recursos financeiros nas
contratações públicas. A Administração, ao avocar novos compromissos diante da
sociedade, passa a ser, efetivamente, um ator vital ao desenvolvimento sustentável.
Desse modo, a concretização dos direitos fundamentais no trabalho é apresentada
como condição primeira na contratação pública focada no valor social do trabalho e na
proteção da dignidade do trabalhador como princípios éticos de humanização das relações
laborais. A incorporação da cláusula trabalhista nos contratos públicos deve ser exigida a
partir das necessidades sociais mais vitais.
As relações, interações e situações jurídicas que decorrem das contratações
públicas devem preconizar, de forma integral e absoluta, o respeito à dignidade do
trabalhador. O primado da dignidade humana exige, de modo basilar, a concepção da
proteção do trabalho. Do trabalho digno. O trabalho é o meio fundamental dado à pessoa
para efetivar sua existência com dignidade. Sua proteção, em decorrência, assume
diferenciado plano, superior importância.
A autêntica contratação pública socialmente responsável deve prestigiar, com
ênfase maior, a formatação de padrões de emprego e ocupação laboral que respeitam os
direitos humanos no trabalho. Nessa direção, a interseção entre a cláusula trabalhista nos
contratos públicos e a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.
Se fosse possível estabelecer uma hierarquia entre os diferentes aspectos,
instrumentos e manifestações da licitação sustentável, da compra social, o respeito aos
direitos fundamentais no trabalho, fora de dúvida, estaria no plano sobrejacente. Valorizar
as pessoas em sua atuação laboral corresponde à verdadeira humanização da atuação
estatal.
Não parece possível identificar qualquer razoabilidade ou sentido em considerar
para uma economia verde e inclusiva. São Paulo: FGV - Programa Gestão Pública e Cidadania, 2012, p. 20)
- Grifo nosso.
575
Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto preconiza que o Direito Administrativo ―é especialmente um
instrumento de efetivação de direitos no que toca a prover bens e serviços de interesse público, proteger
hipossuficientes, assegurara direitos fundamentais, efetivar políticas públicas‖. (In: MARQUES NETO,
Floriano Peixoto de Azevedo. A concessão como instituto do direito administrativo. Tese (apresentada ao
concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
2013, p. 526.)
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sustentável o procedimento licitatório que promove e exige obrigações da contratada
voltadas à preservação ambiental576, se as condições de trabalho praticadas no interior da
empresa admitida como parceira do Poder Público não são adequadas, ou, pior, revelam-se
indignas. É precedente577 a vinculação dos governos à concretização dos direitos
fundamentais no trabalho. A incorporação dos requisitos da cláusula trabalhista nos
contratos públicos é forma real de dar cumprimento à inseparável obrigação estatal.
A verdadeira contratação pública socialmente responsável necessita primar pelo
irrestrito respeito aos direitos sociais trabalhistas, sob pena de incorrer em ilegalidades
incontornáveis. O quadro exposto compõe o arcabouço de sustentação da assertiva segundo
a qual a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho deve ser exigida como condição
primeira da contratação pública. Por isso, a atuação estatal estará impelida a atender às
legítimas expectativas da sociedade, respeitando, principalmente, o desenvolvimento pleno
das pessoas.

5.2.1 Direitos fundamentais no trabalho, cláusula trabalhista nos contratos públicos e
justiça social

Fábio Konder Comparato578, ao discorrer sobre o fundamento de validade do
576

Relevante reiterar que as normas e garantias do trabalhador são consagradas como fundamentais. A
proteção ao trabalho está, expressa e solenemente, formalizada como direito fundamental em diferentes
textos constitucionais (CF, art. 7º). No direito alemão, a proteção ao meio ambiente não é promulgada como
norma de direito fundamental. No direito português, não é considerado direito subjetivo, propriamente. Na
Constituição Brasileira, o meio ambiente não está inserido textualmente no título que trata dos direitos e
garantias fundamentais (CF, arts. 5º a 17). Não há como se negar que a noção de proteção ao meio ambiente
corresponde a direito fundamental. Esta a ideia genérica a ser admitida (CF, art. 225).
577
Importante notar que as exigências de inserção da cláusula trabalhista nas contratações públicas são as que
podem ser implantadas com grande facilidade. E seus benefícios não se dirigem apenas à sociedade ou aos
trabalhadores. Elas se revertem, com notável intensidade, em prol da própria empresa contratada pelo Poder
Público. E de diferentes modos, como: um bom lugar para se trabalhar torna os produtos e serviços melhores,
com melhor qualidade; os trabalhadores mostram-se mais criativos e inovadores, além de assumirem mais
responsabilidades; as empresas envolvidas na prestação de um bom ambiente de trabalho a seus trabalhadores
têm menores taxas de rotatividade do pessoal; amplia a produtividade da empresa, pois reduz absenteísmo no
trabalho e o stress; melhora a satisfação com o trabalho; a promoção dos direitos fundamentais no trabalho
nas empresas otimiza o empenho e lealdade de empregados; a existência de um ambiente de trabalho que se
apóia na confiança e no respeito ajuda a atrair e reter talentos; o cumprimento das obrigações trabalhistas
contribui decisivamente para valorizar a imagem da marca e melhorar a sua reputação. A efetivação dos
direitos fundamentais laborais pela empresa contratada também poderá contribuir para que o trabalhador,
além de ser beneficiado com as práticas assumidas por parte da empregadora, também se sensibilize e passe a
agir de forma consciente, responsável e sustentável na sociedade onde está introduzido. Forma-se,
verdadeiramente, uma relação de dependência e proveito mútuo.
578
COMPARATO, Fabio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/comparato/comparato1a.html. Acesso em: 30 out. 2013.
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Direito, ensina que: ―Se o direito é uma criação humana, o seu valor deriva, justamente,
daquele que o criou. O que significa que esse fundamento não é outro, senão o próprio
homem, considerado em sua dignidade substancial de pessoa‖.
A expectativa da vida humana digna, ao expressar reconhecidos valores de uma
consciência ética universal, vincula a consolidação de todo o ordenamento jurídico e
demanda plena realização. Klaus Günther579 enaltece a prevalência do pleito universalista
dos direitos humanos e do respeito à dignidade humana, que sujeita e condiciona ―a
validade de todas as orientações normativas‖.
A exigência da afirmação da dignidade humana está intrinsecamente ligada à
prevalência dos ditames da justiça social. No que se refere à perspectiva da promoção do
desenvolvimento sustentável, é possível afirmar que o delineamento do conceito de justiça
social corresponde à interseção necessária e equânime que deve se dar entre a dimensão
econômica e a dimensão social. Como construção moral e política, embasada na
solidariedade, a justiça social volta-se, necessariamente, ao irrestrito respeito aos direitos
humanos e à materialização de oportunidades reais de desenvolvimento das classes sociais
mais desfavorecidas.
Consoante expressa Eros Roberto Grau580:

Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na
repartição, a nível pessoal, do produto econômico. Com o passar do
tempo, contudo, passa a conotar cuidados, referidos à repartição do
produto econômico, não apenas inspirados em razões micro, porém
macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição deixam de ser
apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar exigência de
qualquer política econômica capitalista.581

Gabriela Neves Delgado582 ressalta que:

Na história das principais sociedades do Ocidente europeu, o direito do
trabalho é considerado um instrumento de justiça social, pois contribui
579

GÜNTHER, Klaus. Teoria da Argumentação no Direito e na Moral: Justificação e Aplicação.
Traduzido por Claudio Molz. São Paulo: Landy. 2004, p. 195.
580
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 4. ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 245.
581
Destaques, em itálico, são do original.
582
DELGADO, Gabriela Neves. Opção pelo direito do trabalho. Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte:
Edição do dia 29.09.2006, p.15.
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para a implementação de níveis razoáveis de distribuição de renda e de
bem-estar social em favor de suas respectivas populações. Essa relação
acontece porque a participação das pessoas na vida econômica é feita, em
geral, pelo trabalho e não por meio de outras modalidades de geração de
renda (aluguéis e fundos de investimentos, por exemplo). Portanto, tornase fundamental para a boa distribuição de renda, na lógica da sociedade
contemporânea, estruturar-se uma ampla e eficiente política pública de
valorização do trabalho. Tal política tem se concretizado, nos países
europeus, desde finais do século 19 até hoje, especialmente por meio do
direito do trabalho. 583

Os governos devem proporcionar as condições exigidas para que toda a sociedade
possa se desenvolver em suas diferentes dimensões. A justiça social584 implica
o compromisso do Estado de intervir para compensar as desigualdades que decorrem da
liberdade do mercado ou que, de outra forma, emergem na sociedade. Neste sentido,
apresenta-se a demanda pela efetivação dos direitos sociais de índole trabalhista.
A afirmação dos direitos fundamentais no trabalho mostra-se essencial para que se
alcance, verdadeiramente, a proteção da dignidade humana e a concretização do ideal de
justiça social. Ao Estado, a obrigação de implementação dos desígnios anunciados. A
incorporação da cláusula trabalhista nos contratos públicos constitui, legitimamente, a
busca pela efetivação de referidos direitos, quais sejam: a eliminação de toda forma de
trabalho forçado ou obrigatório, a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do
direito da negociação coletiva, a peremptória abolição do trabalho infantil, a eliminação da
discriminação em matéria de trabalho e a prevalência do trabalho decente e seguro.
A própria Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho,
adotada pela Organização Internacional do Trabalho585 em 1998, dispõe que ―a justiça
583

Destaques, em itálico, são do original.
De acordo com a Carta Encíclica Divinis Redemptoris, do Papa Pio XI: “Efetivamente, além da justiça
comutativa, há a justiça social que impõe, também, deveres a que nem patrões nem operários se podem
furtar. E é precisamente próprio da justiça social exigir dos indivíduos quanto é necessário ao bem comum.
Mas, assim como no organismo vivo não se provê ao todo, se não se dá a cada parte e a cada membro tudo
quanto necessitam para exercerem as suas funções; assim também se não pode prover ao organismo social e
ao bem de toda a sociedade, se não se dá a cada parte e a cada membro, isto é, aos homens dotados da
dignidade de pessoa, tudo quanto necessitam para desempenharem as suas funções sociais. O cumprimento
dos deveres da justiça social terá como fruto uma intensa atividade de toda a vida econômica, desenvolvida
na tranquilidade e na ordem, e se mostrará assim a saúde do corpo social‖. Disponível em:
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini
redemptoris_po.html. Acesso em: 01 nov. 2013.
585
Relevante destacar que, em 10 de junho de 2008, a Conferência Internacional da OIT adotou a
Declaração sobre a Justiça Social para uma Globalização Equitativa, a qual reafirma, de modo enfático,
que a proteção do trabalho no âmbito internacional constitui fator de promoção da equidade e da dignidade
dos trabalhadores. Na referida declaração, foram destacados seus princípios e alcance, a saber: ―A. Num
contexto marcado por mudanças aceleradas, os compromissos e esforços dos Membros e da Organização
584
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social é essencial para garantir uma paz universal e permanente‖ e que ―o crescimento
econômico é essencial, mas não suficiente, para assegurar a equidade, o progresso social e
a erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a OIT promova políticas
sociais sólidas, justiça e instituições democráticas‖. Trata-se, como acentuado
anteriormente, do instrumento internacional que define os direitos fundamentais sociais
relativos ao trabalho, os quais constituem concretizações verdadeiras da dignidade humana.
As transformações profundas que alcançam o mundo do trabalho no contexto

visando a colocar em prática o mandato constitucional da OIT, particularmente pelas normas internacionais
do trabalho, para situar o pleno emprego produtivo e o trabalho decente como elemento central das políticas
econômicas e sociais, deveriam basear-se nos quatro igualmente importantes objetivos estratégicos da OIT,
sobre os quais se articula a Agenda do Trabalho Decente e que podem resumir-se da seguinte forma: i)
promover o emprego criando um entorno institucional e econômico sustentável de forma que: - os indivíduos
possam adquirir e atualizar as capacidades e competências necessárias que permitam trabalhar de maneira
produtiva para sua própria realização pessoal e bem-estar coletivo; - o conjunto de empresas, tanto públicas
como privadas, sejam sustentáveis com o fim de favorecer o crescimento e a criação de maiores
possibilidades e perspectivas de emprego e renda para todos, e - as sociedades possam alcançar seus
objetivos de desenvolvimento econômico e de progresso social, bem como alcançar um bom nível de vida; ii)
adotar e ampliar medidas de proteção social – seguridade social e proteção dos trabalhadores – que sejam
sustentáveis e estejam adaptadas às circunstâncias nacionais, e particularmente: - a extensão da seguridade
social a todos os indivíduos, incluindo medidas para proporcionar ingressos básicos àqueles que precisem
dessa proteção e a adaptação de seu alcance e cobertura para responder às novas necessidades e incertezas
geradas pela rapidez dos avanços tecnológicos, sociais, demográficos e econômicos; - condições de trabalho
que preservem a saúde e segurança dos trabalhadores, e - as possibilidades para todos de uma participação
eqüitativa em matéria de salários e benefícios, de jornada e outras condições de trabalho, e um salário
mínimo vital para todos aqueles que têm um emprego e precisam desse tipo de proteção; iii) promover o
diálogo social e tripartismo como os métodos mais apropriados para: - adaptar a aplicação dos objetivos
estratégicos às necessidades e circunstâncias de cada país; - transformar o desenvolvimento econômico em
progresso social e o progresso social em desenvolvimento econômico; - facilitar a formação de consenso
sobre as políticas nacionais e internacionais pertinentes que incidem nas estratégias e programas de emprego
e trabalho decente, e - fomentar a efetividade da legislação e as instituições de trabalho, em particular o
reconhecimento da relação de trabalho, a promoção de boas relações profissionais e o estabelecimento de
sistemas eficazes de inspeção do trabalho, e iv) respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos
fundamentais no trabalho, que são de particular importância, tanto como direitos como condições necessárias
para a plena realização dos objetivos estratégicos, tendo em vista que: - que a liberdade de associação e
liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva são particularmente
importantes para alcançar esses quatro objetivos estratégicos, e - que a violação dos princípios e direitos
fundamentais no trabalho não pode ser invocada nem utilizada como legitima vantagem comparativa e que as
normas do trabalho não devem servir aos fins comerciais protecionistas. B. Os quatro objetivos estratégicos
são indissociáveis, interdependentes e se reforçam mutuamente. A falta de promoção de qualquer um deles
prejudicaria a realização dos demais. Para obter maior impacto, os esforços destinados a promovê-los
deveriam compor uma estratégia global e integrada da OIT em beneficio do Trabalho Decente. A igualdade
entre homens e mulheres e a não-discriminação devem ser consideradas questões transversais no marco dos
objetivos estratégicos mencionados anteriormente. C. Corresponde determinar a cada Membro o alcance os
objetivos estratégicos, sob observância das obrigações internacionais que tenha assumido e de acordo com os
princípios e deveres fundamentais do trabalho, considerando entre outras coisas: - as condições e
circunstâncias nacionais, assim como necessidades e prioridades expressadas pelas organizações
representativas de empregadores e trabalhadores; - a interdependência, solidariedade e cooperação entre
todos os Membros da OIT que são mais pertinentes que nunca, no contexto de uma economia globalizada, e os princípios e disposições das normas internacionais do trabalho‖. Disponível em:
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/resolucao_justicasocial.pdf. Acesso em:
31 out. 2012.
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atual da globalização586, em que os mercados globais têm crescido rapidamente e sem
desenvolvimento paralelo das instituições econômicas e sociais necessárias para que atuem
de forma equitativa, demandam a ação concreta dos atores estatais. As desigualdades
globais são inadmissíveis e intoleráveis sob o prisma moral ou jurídico.
Para a concretização da aspiração universal por justiça social, é premente que os
resultados da globalização sejam equitativamente distribuídos entre todos com o fim de
assegurar a sustentabilidade em seu autêntico sentido. Nesta conjuntura, é preciso
estabelecer um firme elo que seja capaz de coligar a atuação dos governos, a proteção da
dignidade humana e a concretização do ideal de justiça social.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos pode representar, em tais
circunstâncias, instrumento revestido de inegável importância para a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho. A valorização da dignidade inerente ao trabalho humano é um
componente essencial e imprescindível para a justiça social.

5.2.2 Valor social do trabalho e a proteção da dignidade do trabalhador como
princípios éticos

O trabalho humano manifesta-se internacionalmente como o grande fator de
desenvolvimento e progresso da sociedade, representando, neste sentido, elemento
determinante da evolução social. A valorização do trabalho exsurge, assim, como
justificativa à proteção humanista ao trabalhador, permanentemente ameaçado em função
dos resultados econômicos de sua exploração, e como fundamento para justificar a
implementação de medidas concretizadoras da sua necessária proteção.
O trabalho dignifica e valoriza o ser humano. Considerando que o trabalho torna
digno o indivíduo ao possibilitar o pleno desenvolvimento de sua personalidade, impõe-se,
com vigor, a sua necessária valorização. Respeitar a dignidade humana deve ser uma
atitude permanente e inabalável nas relações laborais. O Direito, neste sentido, deve atuar
de forma dinâmica para proteger tão relevante bem jurídico, induzir comportamentos
necessários à materialização da tutela perquirida e transformar condutas que o depreciem.
586

Demarcada pela internacionalização da produção e caracterizada pela difusão de novas tecnologias, pelo
intercâmbio de bens e serviços, pela intensa circulação das ideias, pelo crescimento da movimentação de
capital e fluxos financeiros, pela internacionalização do mundo dos negócios e seus processos, pelo diálogo e
circulação de pessoas, notadamente trabalhadoras e trabalhadores.
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Segundo a lição de Leonardo Raupp Bocony587:

A valorização do trabalho humano, esclareça-se, não somente importa em
criar medidas de proteção ao trabalhador, como foi destacado nos Estados
Sociais. (...) o grande avanço do significado do conceito que se deu no
último século foi no sentido de se admitir o trabalho (e o trabalhador)
como principal agente de transformação da economia e meio de inserção
social, por isso, não pode ser excluído do debate relativo às mudanças das
estruturas de uma sociedade. Assim, o capital deixa de ser o centro dos
estudos econômicos, devendo voltar-se para o aspecto, talvez subjetivo,
da força produtiva humana.

O reconhecimento do trabalho como valor estruturante e fundamental da ordem
social e econômica enseja a legitimação da construção do conjunto normativo estabelecido
para a afirmação da dignidade do trabalhador, o qual demanda integral realização. A
incontestável relevância do trabalho humano como referência vital da sociedade
contemporânea implica a demanda pela plena efetivação dos padrões básicos de proteção
ao trabalhador.
À valorização social do trabalho corresponde, destarte, à exigência de
humanização588 no campo das relações sociais e econômicas. Uma das funções principais
do Direito é, fora de dúvida, a de possibilitar o aperfeiçoamento e a materiazliação das
condições dignas nas relações de trabalho. Tal papel deve ser visto como realizador do
ideal da justiça social nas relações laborais.
Onde houver presença humana, impõe-se o valor social do trabalho. Em qualquer
contexto em que o indivíduo é coisificado, em que o ser humano é desrespeitado na sua
condição existencial, a realização dos direitos fundamentais no trabalho será exigida a
partir da própria consciência ética coletiva, que permitirá o prevalecimento do valor social
do trabalho e da proteção da dignidade do trabalhador.
Neste diapasão, mostra-se imprescindível considerar que o ser humano é a razão
de ser do Estado e das próprias empresas, sendo incontrastável que a ele devem se voltar
justas garantias e efetiva tutela. Transcendendo qualquer circunstância ou conjuntura, o
587

BOCORNY, Leonardo Raupp. A valorização do trabalho humano no Estado Democrático de Direito.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 42.
588
A concepção humanista do trabalho proposta por Pico della Miràndola, relaciona-se à potencialidade pela
qual ―ao homem é dada a oportunidade para realizar seu projeto existencial‖. MIRÀNDOLA, Pico della. A
dignidade do homem. Traduzido por Luiz Feracini. São Paulo: Escala, 1999, p. 42.
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valor social do trabalho e a proteção da dignidade do trabalhador apresentam-se como
verdadeiros princípios éticos a influenciar e envolver as ações governamentais ou
empresariais.
A valorização da dignidade inerente ao trabalho humano deve orientar,
decisivamente, a atuação estatal. Ao Estado, a obrigação de repelir e rejeitar qualquer ato
que implique em violação dos direitos fundamentais no trabalho. Neste sentido, o conteúdo
jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos pode representar efetivo instrumento
de intervenção estrutural apropriada para favorecer a afirmação dos direitos fundamentais
no trabalho.
O Estado, como indutor do desenvolvimento sustentável, deve condicionar toda a
atuação governamental, como a realização de investimentos e compras públicas, ao pleno
cumprimento da dimensão social da sustentabilidade. Valorizar a dignidade inerente ao
trabalho humano, fora de dúvida, é obrigação inafastável dos governos, adstritos que estão
à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais trabalhistas. O Poder Público
tem a obrigação de valorizar o trabalho humano na sua essência, adotando políticas
públicas que assegurem, a todos os trabalhadores, uma existência digna.

5.3 Cláusula trabalhista nos contratos públicos e a afirmação da dignidade humana

José Afonso da Silva589, ao tratar da estruturação axiológica dos direitos
fundamentais, sustenta que: ―A dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai
o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida,
acompanhando o homem até a sua morte.‖590
Relevante asseverar que o diploma o qual, sem precedentes no constitucionalismo
pretérito591, enlevou a inviolabilidade da dignidade humana como direito fundamental
expressamente reconhecido e aclamado, foi a Lei Fundamental da República Federal da

589

SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Ética,
democracia e justiça: Livro de teses da XV Conferência Nacional da OAB. OAB: Foz do Iguaçu, 1994, p.
108.
590
Grifo nosso.
591
SARLET, Ingo Wolfgang. A lei fundamental da Alemanha nos seus 60 anos e o Direito Constitucional
Brasileiro: algumas aproximações. Revista Direitos Fundamentais & Justiça. Porto Alegre, v.3, n.7, p.8995, jun. 2009. p. 90.
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Alemanha592, de 1949, a qual declara: "A dignidade da pessoa humana é intangível.
Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público‖.593
A atuação do Poder Público está vinculada, de modo inexorável, ao respeito e à
afirmação da dignidade humana. A proteção efetiva e concreta da existência humana em
condições de dignidade, fora de dúvida, demonstra-se como fundamento central da
organização do Estado. Neste sentido, a supremacia e a indisponibilidade dos direitos
fundamentais como preceptivos essenciais da atividade administrativa no Estado
Democrático de Direito.
Em consonância com os princípios da força normativa da constituição e da
efetividade594, é indeclinável a obrigação estatal no sentido de conferir a máxima
concretização aos direitos fundamentais e à proteção da dignidade humana. Aos poderes
públicos compete o dever de cominar efeitos reforçados às normas que consagram os
direitos fundamentais, assegurando a mais ampla eficácia admissível595. Ao tratar da
atuação dos governos em relação aos direitos sociais, afirma David Trubek596:

Os direitos sociais, enquanto social welfare rights, implicam a visão de
que o Governo tem a obrigação de garantir adequadamente tais condições
para todos os indivíduos. A ideia de que o welfare é uma construção
social e de que as condições de welfare são em parte uma
responsabilidade governamental repousa nos direitos enumerados pelos
diversos instrumentos internacionais, em especial pelo Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ela também
expressa o que é universal neste campo, na medida em que se trata de
uma ideia acolhida por quase todas as nações do mundo, ainda que exista
uma grande discórdia acerca do escopo apropriado da ação e
responsabilidade governamental, e da forma pela qual o social welfare
pode ser alcançado em específicos sistemas econômicos e políticos.

O valor central da ordem constitucional moderna, a delinear e definir a atuação
592

Disponível em:
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF.pdf. Acesso
em: 30 out. 2013.
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Grifo nosso.
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HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1991, p.14-16.
595
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2004, p. 285.
596
TRUBEK, David. Economic, Social and Cultural Rights in the Third World: Human Rights Law and
Human Needs Programs. In: MERON, Theodor (E.). Human Rights in International Law: Legal and Policy
Issues. Oxford: Claredon Press, 1984, p. 207 (tradução nossa).
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estatal, corresponde à proteção da dignidade humana. A construção dos direitos
fundamentais destina-se, essencialmente, a assegurar a intangibilidade da vida digna597. O
Direito Administrativo apresenta-se, neste contexto, como campo de incidência primordial
dos direitos fundamentais. O avanço da contratação pública socialmente responsável, das
licitações sustentáveis, da compra social, representa, de modo indiscutível, expressão
concreta da indicada assertiva. O Poder Público tem a obrigação de valorizar o trabalho
humano na sua essência, adotando instrumentos que assegurem ao trabalhador uma
existência digna. Valorizar a dignidade inerente ao trabalho humano é obrigação dos
governos, adstritos que estão à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais
no trabalho.
É necessário exaltar a prevalência da lógica que mantém atrelados, de forma
inafastável e indissociável, atuação estatal e afirmação dos direitos fundamentais. A
aplicação irrestrita dos direitos fundamentais no trabalho e dos preceitos do trabalho
decente é pressuposto primeiro para a verdadeira qualificação da contratação pública
socialmente responsável. Referido paradigma apenas se configura com o cumprimento e
efetivação dos direitos trabalhistas.
A temática contemporânea da dimensão social da contratação pública exige, neste
sentido, a adoção do instituto jurídico cláusula trabalhista nos contratos públicos como
valioso instrumento de afirmação da proteção do trabalho. Por ela, o Estado exerce sua
função primordial de agente operacional ativo na realização dos direitos fundamentais no
trabalho. Em qualquer forma de contratação pública, a envolver investimentos e recursos
públicos, ou, em algum nível, autorização estatal, a supremacia e a indisponibilidade dos
direitos fundamentais no trabalho devem ser garantidas por meio de cláusulas e de
disposições objetivas que materializem o respeito e a efetividade desses imprescindíveis
direitos.
A promoção do desenvolvimento sustentável demanda, necessariamente, emprego
de qualidade, proteção social e respeito aos direitos dos trabalhadores. A contratação
pública socialmente responsável clama a incorporação da cláusula laboral em seu
597

Luís Roberto Barroso preleciona que ―a dignidade humana, então, é um valor fundamental que se viu
convertido em princípio jurídico de estatura constitucional, seja por sua positivação em norma expressa seja
por sua aceitação como um mandamento jurídico extraído do sistema. Serve, assim, tanto como justificação
moral quanto como fundamento normativo para os direitos fundamentais‖. (In: BARROSO Luís Roberto. A
Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos
Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010.
Disponível
em:
http://www.osconstitucionalistas.com.br/wp-content/uploads/2010/12/LRBarroso-Adignidade-da-pessoa-humana-no-Direito-Constitucional-contemporaneo.pdf. Acesso em: 04 nov. 2013.)
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conteúdo. A cláusula trabalhista nos contratos públicos representa o instrumento que
constitui o vínculo ético-jurídico destinado a assegurar, de modo concreto, a proteção da
dignidade humana do obreiro por meio da realização dos direitos fundamentais no trabalho
nas

contratações

públicas,

resguardando

o

comprometimento

efetivo

com

o

desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade. Deve ser, assim, compreendida como
autêntico imperativo ético-jurídico, a influenciar a compreensão do Direito Administrativo
e a ação dos agentes públicos nas contratações que realiza.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos atua como instrumento de ação
governamental e de materialização de políticas públicas, possibilitando, sob esta
perspectiva, o enfrentamento estrutural idealizado para a construção de um modelo de
consolidação permanente e constante dos direitos fundamentais no trabalho e,
consequentemente, da dignidade do trabalhador.

Por ela, a afirmação dos direitos

fundamentais

disposições

trabalhistas

é

estabelecida

em

objetivas,

diretas

e

individualizadas, com a real capacidade de exercer seus efeitos em relação às partes que a
elaboram e aceitam, sujeitando-se às sanções imediatas que decorrem da sua violação.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos, ao exigir a prevalência dos direitos
fundamentais no trabalho nas contratações governamentais, torna-se instrumento jurídico
essencial para a concretização da proteção da dignidade do trabalhador.

5.3.1 Globalização justa e a sua dimensão sócio-trabalhista

A despeito do vasto arcabouço jurídico composto por numerosos tratados e
declarações internacionais a legitimar a ampla tutela e a plena valorização do trabalhador,
presencia-se, em escala global, um processo progressivo de precarização estrutural das
condições de trabalho, fomentado pelo desmonte da legislação social de proteção laboral, a
ampliar as formas de abuso e de exploração do trabalho em condições indignas598.
As

ameaças

à

dignidade

do

trabalhador,

lamentavelmente,

avançam,

evidenciando, desta forma, a reduzida efetividade da Declaração dos Direitos e Princípios
Fundamentais no Trabalho da OIT, bem como das preconizadas dimensões do trabalho
decente e seguro.
598

SOMAVÍA, Juan. Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global. Disponível em:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc89/pdf/rep-i-a.pdf. Acesso em: 07 nov. 2013.
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A excessiva valorização dos resultados econômicos em detrimento dos demais
aspectos exigidos pelo desenvolvimento social sustentável pode levar a sociedade à ruptura
e ao caos, verdadeiramente. A ação política, jurídica e social deve reafirmar o valioso
papel desempenhado pelos trabalhadores na conjuntura contemporânea. A doutrina
neoliberal599necessita ser revisada, sob o prisma da sustentabilidade. Revela-se
imprescindível reconduzir a dignidade humana à condição de valor supremo e intangível
na relação capital-trabalho.
As implicações sociais da globalização exigem a afirmação de atitudes efetivas,
apropriadas a elidir retrocessos. Elimar Pinheiro do Nascimento600 afirma que:

Enquanto a modernidade ganha novas qualificações e novas dimensões,
com a crescente mundialização da economia, agudizando tendências que
se encontravam em seu interior, desde os seus primórdios, a exclusão
constitui uma ameaça real e direta à modernidade, destruindo um de seus
espaços essenciais, o da igualdade. Na superação das tendências de
exclusão reside, portanto, a possibilidade de redefinição de modernidade,
o que demanda, paradoxalmente, uma maior efetivação do Estado-nação.
Sem ética nacional e sem Estado de Direito, intervindo nos processos
econômicos, a modernidade tende a desaparecer. E aí é que se revela a
influência indireta do processo de mundialização sobre o esgotamento da
modernidade, pois ele retira poderes do Estado, esgarça-o
simultaneamente para fora (internacionalização da produção) e para baixo
(controle do crescimento da desigualdade).

No ambiente econômico globalizado, em que sobressai o capitalismo financeiro,
os governos necessitam assumir, como em nenhum outro momento, seu necessário papel
na proteção efetiva dos direitos humanos no trabalho601. Esse, necessariamente, o caminho
599

Eric Hobsbawm sustenta que o neoliberalismo ―baseia-se no pressuposto de que a liberalização do
mercado otimiza o crescimento e a riqueza do mundo e leva à melhor distribuição deste incremento. Toda
tentativa de controlar e regulamentar o mercado deve, portanto, apresentar resultados negativos, pois
restringe a acumulação de lucros sobre o capital, e, portanto impede a maximização da taxa de
crescimento‖.(In: HOBSBAWM, Eric. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 78).
600
NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Globalização e exclusão social: fenômenos de uma nova crise da
modernidade? In: ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima de (org.). Globalização, neoliberalismo e o mundo
do trabalho. Curitiba: Edibej, 1998, p. 241.
601
Durante a 14.ª Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho, em 26 e 27 de setembro de 2005 na
Cidade do México, o instrumento formal resultante, intitulado Declaração do México, adotou o tema ―a
pessoa e seu trabalho no centro da globalização‖, assim se pronunciando: ―3. Recordamos a Carta
Democrática Interamericana, aprovada pela OEA em Lima, Peru, em setembro de 2001, em particular seu
artigo 10 que reconhece que a promoção e o fortalecimento da democracia requerem o exercício pleno e
eficaz dos direitos dos trabalhadores e a aplicação de normas trabalhistas básicas, tal como estão consagradas
na Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho e Seu Seguimento. A democracia se fortalece com a melhoria das condições trabalhistas e a
qualidade de vida dos trabalhadores do Hemisfério.―4. Reafirmamos nosso compromisso de respeitar,

298

a ser percorrido para se alcançar o ideal da sustentabilidade global, reunindo crescimento
econômico e desenvolvimento social.
A Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da Globalização, criada no âmbito
da OIT e composta por importantes lideranças políticas internacionais, após identificar o
impacto desigual que a globalização gerava nas pessoas, excluindo muitas delas dos seus
benefícios, manifestou a imprescindível necessidade da reafirmação de seus aspectos
sociais, baseados no respeito à dignidade dos indivíduos e no cumprimento dos direitos
humanos. O relatório final602 aprovado pela mencionada Comissão preconiza a reforma da
governança da globalização, reivindicando, textualmente, o seguinte:

• Enfoque centralizado nas pessoas. A pedra angular de uma globalização
mais justa é a satisfação das demandas de todas as pessoas no que diz
respeito a seus direitos, sua identidade cultural e autonomia; trabalho
decente e plena capacitação das comunidades locais em que vivem. A
igualdade de gênero é indispensável.
• Estado democrático e eficaz. O Estado deve ser capaz de administrar
sua integração na economia global, bem como proporcionar
oportunidades sociais e econômicas, e segurança.
• Desenvolvimento sustentável. A busca de uma globalização justa deve
sustentar-se nos pilares, interdependentes e que se reforçam mutuamente,
do desenvolvimento econômico e social e da proteção do meio ambiente
em escala local, nacional, regional e mundial.
• Mercados produtivos e equitativos. Para isso, é necessário dispor de
instituições coerentes, que promovam oportunidades e impulsionem
empresas numa economia de mercado que funcione devidamente.
• Regras justas. As regras da economia global devem oferecer a todos os
países igualdade de oportunidades e de acesso, bem como reconhecer as
diferenças em relação às capacidades e necessidades de desenvolvimento
de cada país.
• Globalização solidária. Há responsabilidade compartilhada quanto à
prestação de assistência a países e indivíduos excluídos ou desfavorecidos
pela globalização. A globalização deve contribuir para corrigir as
desigualdades que existem entre os países e dentro deles e para erradicar
promover e tornar realidade os princípios da Declaração da OIT (1998). Consideramos que o cumprimento
deste compromisso oferece as bases para um crescimento econômico sustentado com Justiça Social.
Comprometemo-nos, além disso, a continuar fortalecendo a aplicação da legislação trabalhista nacional e a
promover seu cumprimento eficiente e eficaz, conscientes de que o trabalho é um direito e um dever social, e
consideraremos a ratificação dos oito convênios fundamentais da OIT. Disponível em:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fddse%2Fespanol%2Fdocumentos%2F14min_trab%2FDec1%2520PO
R%2520(Declaracion%2520FINAL).DOC&ei=Ptp6Uvq3LYHkQf_1YDgCw&usg=AFQjCNEKdWzqS5Mp
DQdMevEXIyLz9XLw2A&bvm=bv.55980276,d.eW0. Acesso em: 06 nov. 2013.
602
Disponível em:
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BCB2790012BD4FF0C68139E/pub_Globalizacao_web.pdf.
Acesso em 07 nov. 2013.
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a pobreza.
• Maior responsabilidade perante as pessoas. Interlocutores públicos e
privados de todas as categorias que dispõem de capacidade para influir
nos resultados da globalização devem ser democraticamente responsáveis
por políticas que aplicam e medidas que adotam. Além disso, têm de
cumprir seus compromissos e usar seu poder respeitando os demais.
• Associações mais comprometidas. São numerosos os interlocutores que
intervêm na realização dos objetivos sociais e econômicos globais, por
exemplo, organizações internacionais, governos e parlamentos, empresas,
sindicatos, sociedade civil, entre muitos outros. O diálogo e a associação
entre eles representam um instrumento democrático fundamental para se
criar um mundo melhor.
• Nações Unidas eficazes. Um sistema multilateral mais sólido e eficaz é
um instrumento indispensável para se estabelecer um marco democrático,
legítimo e coerente para a globalização. 603

O fato é que os objetivos perseguidos pela Comissão Mundial sobre a Dimensão
Social da Globalização não se concretizaram até o momento. A atual fase da globalização,
em muitos países, tem agravado as desigualdades sociais ainda mais. Para o advento da
globalização justa e inclusiva, mostra-se imprescindível a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho, a serem realizados universalmente.
A valorização da dimensão sócio-trabalhista da globalização deve ser defendida e
enfatizada, com premência. Ao mesmo tempo em que a importância dos direitos
fundamentais no trabalho deve ser reafirmada, as dificuldades inerentes à exigida
realização dos seus conteúdos devem ser enfrentadas. Não basta, simplesmente, formalizar
declarações. É preciso concretizá-las. Para tanto, os governos devem exercer um papel
verdadeiramente ativo, a fomentar e a exigir o efetivo cumprimento dos direitos humanos
dos trabalhadores, notadamente pela aplicação de instrumentos jurídicos como a cláusula
trabalhista nos contratos públicos.
Neste sentido, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, órgão
integrante do sistema da ONU responsável por promover a proteção e o respeito universal
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, composto por representantes de 47
países, aprovou a declaração multilateral intitulada ―Princípios Orientadores para Empresas
e Direitos Humanos‖604. Trata-se de um conjunto de 31 princípios orientadores globais
603

Grifo nosso.
Os princípios, aprovados em 16/06/2011, são o resulta de pesquisa liderada pelo Representante Especial
do Secretário-Geral para Empresas e Direitos Humanos John Ruggie, professor da Universidade de Harvard,
ao longo de seis anos e envolveu governos, empresas, associações empresariais e a sociedade civil em todo o
mundo.
604
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para assegurar que as empresas não violem os direitos humanos em suas atividades e
efetuem plena reparação nos caso de ocorrência de infrações. Sob o lema ―Proteger,
Respeitar e Reparar‖, o documento605 das Nações Unidas tem o objetivo de promover a
governança adequada para o enfrentamento dos desafios relativos ao exercício da atividade
empresarial e o respeito aos direitos humanos.
Todos os princípios elencados no documento internacional foram elaborados a
partir de normas preexistentes de direitos humanos. Embora, em seu título, esteja
destacado o enfoque orientador para as empresas, o fato é que a carta de princípios
estabelece, com ênfase, a obrigação dos Estados de proteger os direitos humanos.
Logo na primeira parte do documento, a qual trata do ―Dever do Estado de
Proteger‖, os princípios orientadores explicitam o compromisso dos governos na tutela e
realização dos direitos humanos, o que deve se dar, notadamente, por meio de políticas
públicas, edição de normas de concretização e acesso ao judiciário. As obrigações
internacionais dos Estados exigem a atuação permanente dos governos respectivos no
sentido de respeitarem, protegerem e implementarem os direitos humanos. Isso inclui a
aplicação de instrumentos jurídicos como a cláusula trabalhista nos contratos públicos.
Para os propósitos do presente estudo, relevante destacar os seguintes aspectos dos
―Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos‖606:

I. O DEVER DO ESTADO DE PROTEGER OS DIREITOS
HUMANOS
A. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
PRINCÍPIO 1
Os Estados devem proteger contra violações dos direitos humanos
cometidas em seu território e/ou sua jurisdição por terceiros, inclusive
empresas. Para tanto, devem adotar as medidas apropriadas para
prevenir, investigar, punir e reparar tais abusos por meio de políticas
adequadas, legislação, regulação e submissão à justiça.
PRINCÍPIO 2

605

A estrutura do documento aprovado é apoiada em três bases distintas: o dever do Estado de proteger
contra abusos de direitos humanos por parte de terceiros, incluindo empresas, através de políticas,
regulamentos e julgamentos; a responsabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos, evitando
infringi-los e corrigindo os impactos adversos nas hipóteses de violação; e o acesso das vítimas aos meios de
denunciar violações e aos recursos efetivos, judiciais ou não.
606
Disponível em:
http://www.conectas.org/arquivossite/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRuggie_mar2012%281%29
.pdfAcesso em: 07 nov. 2013.

301

Os Estados devem estabelecer claramente a expectativa de que todas as
empresas domiciliadas em seu território e/ou jurisdição respeitem os
direitos humanos em todas suas operações.
B. PRINCÍPIOS OPERACIONAIS
FUNÇÕES NORMATIVAS E DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA DO
ESTADO DE CARÁTER GERAL
PRINCÍPIO 3
Em cumprimento de sua obrigação de proteger, os Estados devem:
A. Fazer cumprir as leis que tenham por objeto ou por efeito fazer as
empresas respeitarem os direitos humanos, avaliar periodicamente se tais
leis resultam adequadas e remediar eventuais lacunas;
B. Assegurar que outras leis e diretrizes políticas que regem a criação e
as atividades das empresas, como o direito empresarial, não restrinjam
mas sim que propiciem o respeito aos direitos humanos pelas empresas;
C. Assessorar de maneira eficaz as empresas sobre como respeitar os
direitos humanos em suas atividades;
D. Estimular e se for preciso exigir que as empresas informem como
lidam com o impacto de suas atividades sobre os direitos humanos.
O NEXO ENTRE O ESTADO E AS EMPRESAS
PRINCÍPIO 4
Os Estados devem adotar medidas adicionais de proteção contra as
violações de direitos humanos cometidas por empresas de sua
propriedade ou sob seu controle, ou que recebam significativos apoios e
serviços de organismos estatais, tais como as agências oficiais de crédito
à exportação e os organismos oficiais de seguros ou de garantia dos
investimentos, exigindo, se for o caso, auditorias (due diligence) em
matéria de direitos humanos.
PRINCÍPIO 5
Os Estados devem exercer uma supervisão adequada, a fim de cumprir
suas obrigações internacionais de direitos humanos, quando contratam os
serviços de empresas, ou promulgam normas com essa finalidade, que
possam ter um impacto sobre o gozo dos direitos humanos.
PRINCÍPIO 6
Os Estados devem promover o respeito aos direitos humanos por parte
das empresas com as quais realizam transações comerciais.
FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS PELAS
EMPRESAS EM REGIÕES AFETADAS POR CONFLITOS
PRINCÍPIO 7
Tendo em vista que o risco de graves violações de direitos humanos é
maior em regiões afetadas por conflitos, os Estados devem tratar de
assegurar que as empresas que operem em tais contextos não se vejam
implicadas em abusos dessa natureza, adotando entre outras as seguintes
medidas:
A. Colaborar o mais cedo possível com as empresas para ajudá-las a
identificar, prevenir e mitigar os riscos para os direitos humanos que
impliquem suas atividades e relações empresariais;
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B. Prestar assistência adequada às empresas para avaliar e tratar os
principais riscos de abusos, prestando especial atenção tanto à violência
de gênero quanto à violência sexual;
C. Negar o acesso ao apoio e serviços públicos a toda empresa que
esteja envolvida em graves violações dos direitos humanos e se negue a
cooperar para resolver a situação;
D. Assegurar a eficácia das políticas, leis, regulamentos e medidas
coercitivas vigentes para prevenir o risco de que as empresas se vejam
envolvidas em graves violações dos direitos humanos.
GARANTIR A COERÊNCIA POLÍTICA
PRINCÍPIO 8
Os Estados devem assegurar que os departamentos e organismos
governamentais e outras instituições estatais que orientem as práticas
empresariais sejam conscientes das obrigações de direitos humanos do
Estado e as respeitem no desempenho de seus respectivos mandatos,
especialmente oferecendo-lhes informação, capacitação e apoio
pertinentes.
PRINCÍPIO 9
Os Estados devem manter um marco normativo nacional adequado para
assegurar o cumprimento de suas obrigações de direitos humanos
quando firmem acordos políticos sobre atividades empresariais com
outros Estados ou empresas, por exemplo, por meio de tratados ou
contratos de investimento.
PRINCÍPIO 10
Os Estados quando atuem na qualidade de membros de instituições
multilaterais que tratam questões relacionadas com as empresas, deverão:
A. Buscar assegurar que essas instituições não limitem a capacidade dos
Estados membros de cumprir seu dever de proteção nem impeçam o
respeito aos direitos humanos pelas empresas;
B. Incentivar essas instituições, no âmbito de seus respectivos mandatos e
capacidades, a promover o respeito aos direitos humanos pelas empresas,
e, quando demandadas, auxiliar os Estados no cumprimento de seu dever
de proteção contra as violações dos direitos humanos cometidas por
empresas, por meio de iniciativas de assistência técnica, atividades de
formação e sensibilização;
C. Inspirar-se nestes Princípios Orientadores para promover o mútuo
entendimento e a cooperação internacional no gerenciamento dos
desafios relacionados às empresas e os direitos humanos.607

O relevante documento internacional explicita que a atuação do Estado deve ser
constante para assegurar a supremacia e a indisponibilidade dos direitos fundamentais. No
relacionamento com as empresas, os Estados deverão cumprir e fazer cumprir suas
obrigações internacionais de direitos humanos. Fora de questionamento, o sentido da
607

Grifo nosso.
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globalização justa exige o respeito à dignidade humana em todo o mundo. Apenas por
meio da ampla conscientização e verdadeira implementação dos direitos fundamentais será
possível a construção de países sustentáveis, de um mundo sustentável, verdadeiramente.
Para David Trubek608:

O Direito Internacional está se orientando no sentido de criar obrigações
que exijam dos Estados a adoção de programas capazes de garantir um
mínimo nível de bem-estar econômico, social e cultural para todos os
cidadãos do planeta, de forma a progressivamente melhorar este bemestar.

Neste sentido, o escólio de Fábio Konder Comparato609:

Sem entrar na tradicional querela doutrinária entre monistas e dualistas, a
esse respeito, convém deixar aqui assentado que a tendência
predominante, hoje, é no sentido de se considerar que as normas
internacionais de direitos humanos, pelo fato de exprimirem de certa
forma a consciência ética universal, estão acima do ordenamento jurídico
de cada Estado. Em várias Constituições posteriores à 2ª Guerra Mundial,
aliás, já se inseriram normas que declaram de nível constitucional os
direitos humanos reconhecidos na esfera internacional. Seja como for,
vai-se firmando hoje na doutrina a tese de que, na hipótese de conflito
entre regras internacionais e internas, em matéria de direitos humanos, há
de prevalecer sempre a regra mais favorável ao sujeito de direito, pois a
proteção da dignidade da pessoa humana é a finalidade última e a razão
de ser de todo o sistema jurídico.

A proteção da dignidade humana e a concretização da dimensão social da
globalização exigem o esforço conjunto de todas as nações. Cada Estado desempenha
imprescindível papel para a realização dos valores supranacionais, os quais devem permear
todos os ordenamentos jurídicos.
O irrestrito respeito aos direitos humanos trabalhistas é essencial para que a
globalização seja, de fato, socialmente sustentável. Enquanto expressão da competência
estatal e da atividade administrativa, a contratação pública pode atuar como instrumento
608

TRUBEK, David. Economic, Social and Cultural Rights in the Third World: Human Rights Law and
Human Needs Programs. In: MERON, Theodor (E.). Human Rights in International Law: Legal and Policy
Issues. Oxford: Claredon Press, 1984, p. 207 (tradução nossa).
609
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 61.
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consistente para a disseminação de valores tão sensíveis, como a consideração dos aspectos
sociais nas licitações. Os efeitos produzidos pelo atrelamento da dimensão social da
contratação pública com o conteúdo jurídico das declarações internacionais de direitos
humanos no trabalho enseja, com diferenciada efetividade, a afirmação dos direitos
fundamentais trabalhistas.
A implementação da cláusula trabalhista nos contratos públicos privilegia a
materialização dos direitos fundamentais no trabalho. Além dos governantes das diferentes
nações, também as organizações internacionais e agências de financiamento, tais como
Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco
Europeu, dentre outros, devem exigir a aplicação da cláusula trabalhista nos contratos em
que estejam envolvidos, preconizando, sempre, a afirmação dos direitos humanos dos
trabalhadores.
Para que se alcance o ideal da globalização que seja capaz de conduzir,
legitimamente, ao desenvolvimento mundial sustentável, mostra-se inadiável a concepção
e realização de um efetivo modelo estrutural de desenvolvimento e de sustentabilidade
econômica e social para todos, com a adoção progressiva dos direitos laborais e com a
materialização crescente da proteção da dignidade do trabalhador.

5.4 Desenvolvimento sustentável no mundo contemporâneo: por uma nova ética
global de humanização das relações de trabalho

Segundo o pensamento de Fritjof Capra610:

A evolução de uma sociedade, inclusive a evolução do seu sistema
econômico, está intimamente ligada a mudanças no sistema de valores
que serve de base a todas as suas manifestações. Os valores que inspiram
a vida de uma sociedade determinarão sua visão de mundo.

Como expressão do sistema de valores por todos almejado, de um verdadeiro
entendimento coletivo, o Estado contemporâneo, diante dos extraordinários desafios que,
610

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 25. ed. São Paulo: Cultrix, 1999, p. 182.
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de modo incessante, se apresentam por impulso de uma sociedade altamente complexa, em
constante transformação, necessita incorporar e realizar o modelo de desenvolvimento
sustentável para a consolidação de sua legitimidade e afirmação.
Gustavo Justino de Oliveira611 assevera que

Em verdade, o fim do Estado contemporâneo parece ser o de constituir-se
em canal e instrumento indispensável para a promoção do
desenvolvimento dos indivíduos e da própria sociedade. Eis uma leitura
atualizada da consagrada expressão bem comum, entendida pela doutrina
clássica como a finalidade a ser perseguida pelo Estado.

Decisivamente, o Estado tem a obrigação precípua de proteger os direitos
fundamentais de modo suficiente612. Neste sentido, o Poder Público, transcendendo o papel
de mero agente de controle e fiscalização, passa a ser demandado no alvitre de intervir,
efetivamente, colimando o cumprimento do dever de induzir e fomentar o desenvolvimento
sustentável por meio políticas públicas destinadas à realização do interesse coletivo e à
afirmação dos direitos fundamentais.
De acordo com Ignacy Sachs613:

a noção de desenvolvimento é central nas preocupações da ONU. Ao
longo dos últimos 50 anos, ela se enriqueceu consideravelmente. A ideia
simplista de que o crescimento econômico, por si só, bastaria para
611

OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Direito ao desenvolvimento na Constituição Brasileira de 1988.
Disponível em:
http://www.justinodeoliveira.com.br/wpcontent/uploads/2011/10/26_Direitoaodesenvolvimento._Gustavo_Ju
stino_mar_08.pdf. Acesso em: 14 out. 2013.
612
Em consonância com o princípio da proporcionalidade, em seu sentido positivo, dirige-se ao Estado a
obrigação de proteger de forma eficiente os bens jurídicos mais caros à sociedade. Segundo afirma o Ministro
do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, em voto proferido nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.112, assim caracteriza-se enunciada feição do princípio da proporcionalidade: ―Os
direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingrif sverbote),
expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Utilizando-se da expressão de Canaris, podese dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote),
mas também podem ser traduzidos como proibições de proteção deficiente ou imperativos de tutela
(Untermassverbote). (...) a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela (Canaris)
imprime ao princípio da proporcionalidade uma estrutura diferenciada. O ato não será adequado quando não
proteja o direito fundamental de maneira ótima; não será necessário na hipótese de existirem medidas
alternativas que favoreçam ainda mais a realização do direito fundamental; e violará o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo é inferior ao grau em que não
se realiza o direito fundamental de proteção‖. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/adi3112.pdf. Acesso em: 11 nov. 2013.
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SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez,
2007, p. 351-352.
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assegurar o desenvolvimento foi rapidamente abandonada em proveito de
uma caracterização mais complexa do conceito, expressa pelas adições
sucessivas de epítetos: econômico, social, cultural, naturalmente político,
depois viável [sustainable], enfim, último e recente acréscimo, humano,
significando ter como objetivo o desenvolvimento dos homens e das
mulheres em lugar da multiplicação de coisas.

Sob o domínio da economia de mercado e do fenômeno da globalização,
profundas transformações são exigidas pela sociedade a respeito das formas pelas quais o
Estado promove intervenções em seu âmbito. Isso inclui, necessariamente, a realização de
todos os elementos do desenvolvimento sustentável como conceito multidimensional, no
qual se destaca o aspecto social.
Neste contexto, a importância da dimensão sócio-trabalhista do desenvolvimento
mostra-se irrecusável, como acentua Fernando Augusto Mansor de Mattos614:

A vasta literatura sobre desenvolvimento econômico sempre teve como
tema central a questão do emprego e da distribuição da renda,
procurando avaliar as razões econômicas, históricas e políticas, entre
outras, que explicassem a diferença de grau de desenvolvimento
econômico entre os países. Desde muito antes de Adam Smith, essas
preocupações intelectuais já faziam parte do rol de questões abordadas
pelos pensadores sociais.615

O comprometimento do Estado com a sustentabilidade, com o desenvolvimento
social, com a função social das categorias e figuras jurídicas e com a realização dos
direitos fundamentais, deve ser vinculado à ampliação permanente e progressiva da
proteção do trabalho. Sob o primado do desenvolvimento sustentável, a questão laboral
assume posição extremamente relevante.
Segundo o escólio de Otavio Pinto e Silva616:

Os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho proporcionam as
regras básica para o desenvolvimento. A promoção do emprego é um
614

MATTOS. Fernando Augusto Mansor de. Emprego, trabalho e Direitos Humanos. In: NALINI, José
Renato; CARLINI, Angélica. Direitos Humanos e formação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.
193.
615
Grifo nosso.
616
SILVA, Otavio Pinto e. A função do Direito do Trabalho no mundo atual. In: CORREIA, Marcus Orione
Gonçalves. (Org.). Curso de Direito do Trabalho - Teoria Geral do Direito do Trabalho. V. I. São Paulo:
LTr, 2007, p. 148.
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modo de associar a produção econômica a um nível de vida aceitável. A
proteção social garante a seguridade e a cidadania dos seres humano. O
diálogo social conecta a produção com a distribuição e garante a
participação no desenvolvimento.

Para Maurício Godinho Delgado617, ―a generalização do Direito do Trabalho é o
veículo para a afirmação do caminho do desenvolvimento econômico com justiça social.‖
De fato, o debate sobre o desenvolvimento sustentável deve se concentrar, com
proeminência, na proteção trabalhista, não podendo se limitar à questão ambiental.
Danielle Marcial618, neste sentido, esclarece que:

O clamor pelo desenvolvimento sustentável não é simplesmente um
chamado à proteção ambiental. O desenvolvimento sustentável implica
um novo conceito de crescimento econômico, que propõe justiça e
oportunidade para todas as pessoas do mundo e não só para uns poucos
privilegiados, sem destruir ainda mais os recursos naturais finitos do
mundo nem colocar em dúvida a capacidade de sustentabilidade da
Terra.

A afirmação dos direitos fundamentais dos trabalhadores, a extensão da proteção
social são meios sustentáveis de reduzir a desigualdade, de promover justiça social619. A
questão trabalhista620 está na origem e na essência do paradigma do desenvolvimento com
sustentabilidade.
De se notar que a afirmação e o cumprimento das normas trabalhistas
fundamentais, para além das razões essenciais já discorridas, abordam e materializam de
algum modo, os principais pilares do desenvolvimento sustentável. No que tange ao
617

DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego: entre o paradigma da destruição e
os caminhos de reconstrução. São Paulo: LTr, 2006, p. 143.
618
MARCIAL, Danielle, ROBERT, Cínthia, SÉGUIN, Elida. O direito do desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 48.
619
O sentido ético da ciência jurídica deve penetrar igualmente a teoria e a práxis do direito, direcionando-se,
com total respeito às diferenças culturais, para a união dos povos em torno da afirmação verdadeira da justiça
social.
620
Arnoldo Wald assevera que a ―formulação atual do direito de desenvolvimento está vinculada a uma ideia
que é, ao mesmo tempo antiga e nova. Antiga na sua concepção, nova na sua densidade e nas dimensões que
está alcançando. É a ideia de parceria. Parceria entre as nações, parceria entre o Estado e a iniciativa privada,
parceria entre empresas concorrentes, parceria entre moradores do mesmo bairro, parceria entre produtor e o
consumidor, parceria entre acionistas e dirigentes de empresa, e finalmente, parceria entre empregados e
empregadores, com a participação nos lucros e com a função social atribuída à empresa― (grifo nosso). (In:
WALD, Arnoldo. O Direito de Parceria e a nova Lei de Concessões. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 27).
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aspecto econômico, a realização dos direitos fundamentais no trabalho proporciona, de
forma determinante, o crescimento. Segundo Juan Somavia621, "condições de trabalho que
respeitem as necessidades de dignidade humana, igualdade e de proteção social também
contribuem para a produtividade no trabalho e para a competitividade empresarial". O
Direito do Trabalho exerce função econômica extraordinária ao realizar a distribuição de
renda e a formação de consumidores. Enseja contínua melhoria nos padrões empresariais,
das condições para a produção. No campo ambiental, tutela o meio ambiente laboral,
amparando os postulados do trabalho decente, saudável e seguro. No campo social,
promove a dignidade do trabalhador, afastando a injusta exploração do trabalho, sendo
fator essencial para a redução da pobreza e para o enfrentamento das desigualdades e
iniquidades.
A realização dos padrões internacionais de proteção ao trabalhador é condição
imperiosa

e

inexcedível

para

o

desenvolvimento

sustentável.

Deve

nortear,

verdadeiramente, a atuação estatal. No âmbito das licitações e contratações do Poder
Público, a cláusula trabalhista nos contratos públicos manifesta-se como expressão real de
tal desiderato. A admissão da cláusula trabalhista nos contratos públicos evidencia a interrelação existente entre Direito do Trabalho e desenvolvimento sustentável como um novo
paradigma de afirmação de direitos fundamentais.
As licitações e contratações efetuadas pelo Poder Público devem estar vinculadas
à promoção do desenvolvimento sustentável, o que pressupõe, de modo principal, a
efetivação dos direitos fundamentais no trabalho. O enfrentamento do reduzido nível de
concretização dos direitos sociais é premente, exigindo a ativação de instrumentos
jurídicos que interfiram e induzam comportamentos, neste sentido.
Para Manoel Messias Peixinho e Suzani Andrade Ferraro 622:

o problema para o desenvolvimento está na falta de efetividade das
normas, quer por falta de interesse político e da insuficiente iniciativa da
sociedade civil no controle dos atos públicos. No entanto, existem
instrumentos jurídicos que podem direcionar a atuação estatal rumo ao
621
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Acesso em: 10 nov. 2013.
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desenvolvimento, a exemplo da adoção de políticas públicas aliadas à
transparência na gestão pública e ao controle do Judiciário que podem ser
o elo entre a positivação constitucional e a efetivação do direito ao
desenvolvimento.

A realização dos direitos fundamentais no trabalho necessita estar no foco da
atuação dos governos. No campo das licitações e contratações do Poder Público, a cláusula
trabalhista nos contratos públicos manifesta-se como expressão concreta deste desígnio. A
abordagem jurídica da sustentabilidade é um autêntico fator de mudança para diversas
áreas do Direito. O desenvolvimento econômico e social sustentável pressupõe o
crescimento socialmente justo. Sem equidade, sem equilíbrio social, não há como garantir
desenvolvimento623 no qual a preservação e a efetividade de direitos são fundamentais para
a qualidade da proteção ao trabalho.
Os ideais de justiça e de igualdade são primordiais à compreensão do direito ao
desenvolvimento. Como já se afirmou, o desenvolvimento sustentável exige uma
abordagem sistêmica, a contemplar, com precedência, o problema fundamental 624 da
efetividade da proteção dos direitos humanos laborais. Informações da OIT625 confirmam
que apenas vinte por cento dos trabalhadores em esfera mundial ativam-se em condições
de trabalho decente e estão amparados por uma rede de proteção social626.
Os direitos humanos do trabalhador, decididamente, necessitam sair do plano
etéreo. A implementação dos direitos fundamentais no trabalho e das dimensões do
trabalho digno e seguro se mostra inadiável.
Luciano de Castilho Pereira627 acentua que:

O desemprego e a precarização do trabalho cada vez mais vinculam o
Direito do Trabalho aos Direitos Humanos, não como um apêndice deste,
623

Luis Carlos Bresser Pereira ensina que ―o desenvolvimento é um processo de transformação econômica,
política e social, através da qual o crescimento do padrão de vida da população tende a tornar-se automático e
autônomo‖. (In: PEREIRA, Luiz C. Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil. 7. ed. Brasília: Brasiliense,
1977, p. 21).
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BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24.
625
Apud BRAYN, Alessandra S. Almeida. Trabalho decente: uma avaliação das possibilidades de aplicação
do conceito. Dissertação (Mestrado em Economia Política). Faculdade de Economia. Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. 2006, p. 76.
626
A Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, cânone de direitos humanos do
trabalhador, ainda está longe de se tornar realidade na maioria dos países, inclusive no Brasil.
627
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mas como um de seus fundamentos básicos. O trabalho decente, com
remuneração justa, é elemento essencial à dignidade humana e eficaz
elemento à paz social. Pois como se sabia – parece que esquecemos todos
– a paz é obra da Justiça.

O significado mais importante do trabalho é, indiscutivelmente, a dignidade que
ele confere ao ser humano. Cada trabalhador precisa ser percebido como um ser único,
uma vida, constituindo grave equívoco vislumbrá-lo apenas em sua dimensão meramente
econômica, desumanizada628.
José João Abrantes629 adverte que:

hoje, quando o Direito do Trabalho se encontra cada vez mais ameaçado
nos seus princípios jurídicos tradicionais, com a pressão cada vez maior
das necessidades ligadas à flexibilização do mercado de trabalho, a
afirmação da plena validade dos direitos fundamentais da pessoa humana
(também) ao nível da empresa é o meio que deve orientar a procura de
uma melhor qualidade de vida e de realização pessoal do trabalhador,
permitindo assim àquele ramo do direito – que, no quadro atual, se
transforma, sem, contudo, perder sua natureza própria – recuperar o seu
autêntico papel de garantia de uma plena autodeterminação do
trabalhador, como pessoa e como cidadão, ao fim e ao cabo, o seu tema
fundamental de sempre.

O desenvolvimento sustentável precisa estar diretamente vinculado ao
compromisso de humanização do trabalho. A humanização decorre, exatamente, da
efetivação plena dos direitos fundamentais trabalhistas. O ataque mais contundente que
pode ser desferido em face da dimensão humana do trabalho está na insuficiência de sua
proteção jurídica630, notadamente pelo descumprimento ou pela extinção pura e simples de
628

Nas palavras de Daniel Lima Ribeiro: ―Se é preciso buscar um sentido à vida humana, fugaz por natureza,
é preciso ver que as lições de nossos antepassados decorrentes desta empreitada podem e devem ser
consideradas como um projeto ético em constante andamento, ainda que registre passos de progresso e de
retrocesso. Mesmo que seja difícil avançar neste projeto, é inadmissível retroceder, por meio de uma decisão
ou omissão em tomá-la, a ponto anterior à superação de uma situação social desumana e indigna. Admitindose um sentido da história, legitima-se, pois, a preocupação quanto ao retrocesso, razão pela qual cada decisão
acerca de valores ínsitos à dignidade da pessoa humana deve deixar contaminar-se por esta preocupação,
para, assim, firmar mais um passo em frente, em direção à luz, ou à paz perpétua de Kant, e não às trevas.‖
GARCIA, Emerson (Coord.). A efetividade dos direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 50.
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ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2005, p.
19-20.
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A desvalorização do trabalho tem sido percebida com o aumento das pressões sobre os direitos dos
trabalhadores, representadas pelas formas atípicas de trabalho, inexistência de vínculos laborais, duração
incerta e efêmera do trabalho, instabilidade, desregulação dos critérios remuneratórios, individualização da
relação de trabalho, a suprimir-lhe o enquadramento coletivo em categorias profissionais, dentre inúmeros
outros fatores deletérios.
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direitos.
É imprescindível resgatar a condição do trabalhador-pessoa por meio da
humanização das relações de trabalho. Os direitos fundamentais no trabalho constituem-se
como fatores decisivos, em referido intento. Sem a proteção aos direitos fundamentais,
nenhuma outra tentativa de guarida ao trabalho humano subsistirá de modo sustentável.
O Direito do Trabalho, para Boaventura de Souza Santos631, expressa a
necessidade de humanização632 ambicionada:

O direito trabalhista se apresenta, assim, como integrante deste paradigma
de pensamento da pós-modernidade, na medida em que considera que o
objeto do contrato é uma pessoa (o trabalho humano). Impõe, pois, a
perspectiva da prudência social ética e solidária, na medida em que
estabelece nessa operação de conhecimento uma equação montada numa
relação entre dois sujeitos e não entre sujeito e objeto. Por isso, o direito
do trabalho, ao tutelar uma relação que tem homens como seu ‗objeto‘,
deve estar impregnado de base socioética incompatível com o capitalismo
neoliberal e que suplanta o paradigma da Era moderna.

O trabalho humano, enquanto valor ético633, não pode ser concebido apenas como
um mero fator de produção, um mecanismo que serve para produzir riqueza, à qual, no
mais das vezes, o trabalhador não terá acesso. Ele é – sim – instrumento essencial de
afirmação da dignidade humana. Jamais pode ser avaliado pela ótica estritamente material.
Não é a pessoa que deve servir à economia, mas a economia que deve servir ao bem-estar
da pessoa. Ora, é o trabalho humano que possibilita a realização pessoal, que permite o
acesso ao desenvolvimento integral, à dignidade. A preservação e a efetividade de direitos
são fundamentais para a qualidade da proteção ao trabalho634.

631

Apud CASTELO, Jorge Pinheiro. O Direito Material e Processual do Trabalho e a Pós- Modernidade.
A CLT, o CDC e as repercussões do novo Código Civil. São Paulo: Ltr, 2003, p.102.
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O individualismo, como patologia do indivíduo, a indiferença, o embrutecimento da humanidade não
podem, jamais, admoestar o sentimento de afirmação da dignidade da humana, valor central da sociedade.
Valorizar as pessoas por meio da efetivação plena dos direitos fundamentais laborais corresponde à
verdadeira humanização do trabalho.
633
A sociedade atual vivencia uma crise muito mais profunda do que a crise econômica. Vivencia – sim – a
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garantidas melhores condições laborais, como acentua Josué Lafayete Petter: ―Destarte, como ponto de
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Definitivamente, é preciso expungir todas as formas e manifestações do trabalho
indigno, como o trabalho infantil, de trabalho forçado, de trabalho em condições análogas
às de escravo, entre outras práticas ainda mais desumanas.
A verdadeira humanização635 do sistema capitalista situa-se na efetivação plena
dos direitos sociais. O Estado636, para legitimar-se, está obrigado a promover condições
dignas de trabalho e de desenvolvimento humano dos trabalhadores como pressuposto
primeiro da atividade administrativa. A efetivação dos direitos fundamentais no trabalho
necessita, como em nenhum outro momento, ser aperfeiçoada. A cláusula trabalhista nos
contratos públicos, com a força obrigatória, vinculante, que lhe é inerente, revela-se como
instituição jurídica fundamental para realização de direitos perquirida.
A exigência do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nas licitações e
contratações públicas exsurge como instrumento protetivo dos direitos fundamentais dos
trabalhadores e como parâmetro de determinação de comportamentos em consonância com
os preceitos do desenvolvimento econômico, ambiental e social. Nomeadamente, a
incorporação da cláusula trabalhista nos contratos públicos deve ser disseminada como
política pública orientada à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, colimando a
implementação de uma sociedade sustentável.
A adoção do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos pelos
diferentes países deve representar a expressão do autêntico compromisso internacional com
a afirmação dos direitos sociais trabalhistas na busca por uma nova dimensão ética global,
focada na afirmação dos direitos humanos e na humanização das relações de trabalho,
intrinsecamente vinculada ao direito ao desenvolvimento e à globalização solidária.

partida, tome-se a noção de que valorizar o trabalho humano diz respeito a todas as situações em que haja
mais trabalho, entenda-se, mais postos de trabalho, mais oferta de trabalho, mas também àquelas situações
em que haja melhor trabalho, nesta expressão se acomodando todas as alterações fáticas que repercutam
positivamente na própria pessoa do trabalhador (e.g., o trabalho exercido com mais satisfação, com menos
riscos, com mais criatividade, com mais liberdade etc.)‖ (In: PETTER, Josué Lafayete. Princípios
Constitucionais da Ordem Econômica: o significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.154).
635
Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, ao tratar da ação estatal para a efetivação dos direitos
fundamentais, define-os como ―vetor de promoção ativa de valores humanos.‖ (In: MARQUES NETO,
Floriano Peixoto de Azevedo. A concessão como instituto do direito administrativo. Tese (apresentada ao
concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
2013, p. 561.)
636
As diversas nações do mundo têm condições de propagar os direitos fundamentais no trabalho como
objetivo estratégico em seus projetos de desenvolvimento sustentável, construindo, com solidez, uma ponte
entre o social e o econômico. Importante dizer, ademais, que os elementos e dimensões dos direitos humanos
laborais correspondem a um piso de proteção, não a um teto. A proteção ao trabalho deve, sempre, avançar,
notadamente quando o progresso social e econômico assim permite.
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Para Mohammed Bedjaqui637:

Na realidade, a dimensão internacional do direito ao desenvolvimento é
nada mais que o direito a uma repartição equitativa concernente ao bem
estar social e econômico mundial. Reflete uma demanda crucial de nosso
tempo, na medida em que os quatro quintos da população mundial não
mais aceitam o fato de um quinto da população mundial continuar a
construir sua riqueza com base em sua pobreza.

As injustas assimetrias globais podem ser constatadas pelo fato de que a renda
líquida obtida em 2012 pelas 100 pessoas mais ricas do mundo, estimada em 240 bilhões
de dólares, poderia acabar quatro vezes com a extrema pobreza no planeta638. Assim, não
há mais como se admitir a neutralidade da sociedade e, sobretudo, do Estado, no que diz
respeito à urgência da promoção do desenvolvimento sustentável.
A prosperidade das nações só pode ser idealizada e concebida com a distribuição
justa de esforços e riquezas. O desenvolvimento sustentável deve se concentrar, com
ênfase superior, nos aspectos sociais. A valorização dos trabalhadores e a proteção de suas
garantias e direitos, neste sentido, revelam-se imprescindíveis.
Como demonstram e comprovam as diversas declarações e conferências
promovidas no âmbito dos diferentes órgãos que integram o sistema da ONU, há uma
consciência internacional acerca da necessidade de se implantar um novo modelo de
desenvolvimento sustentável no âmbito global. Do mesmo modo, há um reconhecimento
geral acerca da reduzida efetividade dos direitos fundamentais no trabalho, como
expressam as seguidas declarações juslaborais, as quais reduzido impacto produziram na
realidade prática de milhões de trabalhadores no mundo. Faz-se imperiosa, portanto, a
promoção do desenvolvimento sustentável por via das licitações e das contratações
administrativas. O conteúdo da cláusula trabalhista nos contratos públicos relaciona-se,
inteiramente, à afirmação dos direitos sociais trabalhistas para a consolidação de uma
verdadeira dimensão ética global.
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Mohammed Bedjaqui, The Right to Development. In: M. Bedjaoui ed., International Law: Achievements
and Prospects, 1991, p. 1182. Apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o trabalho: principiologia dos
Direitos Humanos aplicada ao Direito do Trabalho. São Paulo: Revista do Advogado – AASP, n. 97, p. 73,
2008.
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Disponível em:
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cost-of-inequality-oxfam-mb180113.pdf. Acesso em: 11
nov. 2013.
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A imposição da cláusula trabalhista nos contratos públicos corresponde aos efeitos
afirmativos que decorrem da conjugação da dimensão social da contratação pública com o
conteúdo jurídico das declarações de direitos humanos no trabalho enquanto sustentável
estrutura destinada à materialização dos direitos fundamentais no trabalho.
Sem proteção efetiva ao trabalhador, inexiste desenvolvimento sustentável. As
perspectivas da globalização dos direitos trabalhistas, da humanização das relações de
trabalho, da afirmação da dignidade do trabalhador, da progressividade dos direitos
humanos demandam, justamente, a ampliação da efetividade dos direitos fundamentais no
trabalho como instrumentos imprescindíveis à sustentabilidade econômica e social.
A valorização do trabalho humano, na medida em que se apresenta como
referência fundamental e fator de estabilidade e progresso da sociedade contemporânea,
exige a plena efetivação dos padrões internacionais de proteção ao trabalhador. Não resta
dúvida de que a tutela ao trabalho – alicerce fundamental de qualquer sociedade civilizada
– deve se inserir, com primazia, nas dimensões políticas, econômicas e sociais da
sustentabilidade e da responsabilidade das empresas, conformando um novo padrão ético
para a vida em sociedade.
A essencialidade da promoção de um modelo efetivo de desenvolvimento e de
sustentabilidade o qual exija a adoção progressiva dos direitos laborais, com a
materialização da proteção da dignidade do trabalhador, sublinha a cláusula trabalhista nos
contratos públicos como instrumento verdadeiro de afirmação dos direitos fundamentais do
trabalho. A cláusula laboral representa instrumento capaz de promover meio realista de
intervenção afirmativa destinada à concretização e efetivação dos direitos fundamentais
dos trabalhadores, protegendo a sua dignidade, ou seja, seu bem jurídico mais precioso.
O desenvolvimento sustentável, em todo o mundo, não pode permitir que, das
contratações públicas, decorram transgressões de direitos fundamentais, notadamente os de
natureza trabalhista, ou violações à dignidade humana. A contratação pública, em todos os
países, deve ser concebida como veículo de efetivação dos direitos fundamentais,
especialmente os de caráter trabalhista. O contrato público, neste sentido, se projeta como
instrumento de realização de sua função social autêntica, inviabilizando o trabalho análogo
ao de escravo, o trabalho infantil, enfim, as práticas que transgridem a dignidade do
trabalhador.
A Administração Pública, nas democracias mais avançadas, está inelutavelmente
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vinculada à efetivação dos direitos fundamentais no trabalho, à promoção da realização dos
direitos sociais declarados. As contratações que pactua, em decorrência, devem
estabelecer, expressamente, em cláusula específica, a obrigação, dirigida ao particular com
o qual se relaciona, o cumprimento de referenciados direitos protetivos dos trabalhadores
envolvidos. O conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos, neste
diapasão, deve ser intensamente irradiado para ensejar a necessária afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho. A cláusula trabalhista aderida aos contratos públicos coloca-se,
destarte, como contribuição efetiva para proporcionar o desenvolvimento sustentável.
Nesta altura do estudo, não há como contestar o fato de que a cláusula trabalhista
nos contratos públicos se refere à dignidade humana, revelando-se como via de
concretização do sistema de valores vigentes e do enfrentamento da crise da proteção ao
trabalho por meio da reafirmação da vertente dos direitos humanos e da dimensão social
das contratações firmadas por autoridades públicas. A dignidade humana é, fora de
questionamento, o alicerce fundamental do pensamento social, político e filosófico, sendo
sua proteção o conteúdo central de toda a construção jurídica contemporânea. Sua tutela é
a causa maior da elaboração dos direitos humanos. Demonstra-se fundamental ativar
instrumentos que revelem eficiência para melhor garantir a preservação do núcleo
essencial do princípio da dignidade humana.
O elevado desígnio ambicionado pelos direitos fundamentais no trabalho, mais do
que em qualquer outro momento, demanda concretização. Uma nova ética global deve
corresponder, necessariamente, à realização plena dos direitos humanos declarados, da
efetivação completa dos direitos fundamentais no trabalho. Deve, objetivamente,
possibilitar a reconciliação entre o desenvolvimento sustentável e a justiça social.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos pode prover decisiva contribuição
para a máxima concretização dos direitos fundamentais no trabalho. Pode, ademais, servir
como instrumento de justiça social e como mecanismo efetivo de equalização de
oportunidades dadas aos trabalhadores para mitigar as mazelas sociais largamente
existentes na realidade atual, as quais se demonstram inconciliáveis com os imperativos
dos direitos humanos.
Os direitos humanos representam a dimensão mais progressista do pensamento
jurídico, a qual reivindica, de forma obstinada, a promoção da dignidade de todos.
Desenvolvimento sustentável e afirmação dos direitos humanos são conceitos
interdependentes que se reforçam mutuamente. É imperativo e mandatório, no panorama
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hodierno, incentivar e alcançar o desenvolvimento sustentável. Os elementos da cláusula
trabalhista nos contratos públicos correspondem, nesse sentido, a ações afirmativas
valorosas para o sistema de proteção da pessoa que trabalha. O valor social do trabalho e
afirmação da dignidade humana, pela ação do referido instituto jurídico, perceberão
sensível proteção. Afinal, sem tutela efetiva ao trabalhador, inexiste, simplesmente,
desenvolvimento sustentável.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em pleno Século XXI, diante da restrita efetividade das declarações de direitos
humanos, a civilização convive, diuturnamente, com graves violações de suas garantias
fundamentais. Otavio Pinto e Silva639, com percuciência, afirma:

A marginalização afeta uma grande parcela da população mundial, tendo
em vista a proliferação da miséria urbana e rural, a falta de condições de
saúde, de habitação e de educação, a fome, o desemprego. Esses são
alguns dos males que caracterizam a situação de exclusão social pela qual
passa grande parte da humanidade e, como não poderia deixar de ser,
também o Brasil.

A consagração do princípio da dignidade humana nas normas de direito interno,
comunitário e internacional não tem promovido, só por si, a necessária realização dos
direitos humanos. A proteção da dignidade humana, como núcleo central dos direitos
fundamentais, não é concretizada. Trata-se, lamentavelmente, de um cenário inaceitável,
em que valores éticos e morais mostram-se claramente afetados. A aparência que decorre
do verniz civilizacional, ilustrada por uma democracia que se demonstra mais simbólica do
que real, não se reflete na realidade das relações sociais, em que intoleráveis transgressões
a direitos fundamentais são flagradas reiteradamente.
O princípio da dignidade humana necessita, como em nenhum outro momento,
sair do plano etéreo. Direitos meramente de papel em nada contribuem para o verdadeiro
avanço civilizacional por todos ambicionado. Para que a humanidade caminhe celeremente
para a realização dos valores sedimentados ao longo de um lento processo de consciência
política e jurídica que resultou na construção dos catálogos de direitos fundamentais,
impreterível se mostra a efetivação plena dos direitos humanos. A convicção640 da
639

SILVA, Otavio Pinto e. A função do Direito do Trabalho no mundo atual. In: CORREIA, Marcus Orione
Gonçalves. (Org.). Curso de Direito do Trabalho - Teoria Geral do Direito do Trabalho. V. I. São Paulo:
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Indagado sobre qual seria ―a coisa mais importante no mundo‖, o poeta chileno Pablo Neruda, ao
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que o mundo seja digno para todas as vidas humanas, não só para algumas‖. Disponível em:
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imprescindibilidade da proteção da dignidade humana necessita ser materializada.
A questão da efetividade dos direitos fundamentais afeta com notável magnitude a
proteção jurídica dos trabalhadores. A Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais
no Trabalho da OIT e os postulados do trabalho decente, saudável e seguro, os quais
configuram a definição dos padrões mínimos de direitos trabalhistas no âmbito
internacional, não têm sido cumpridos nos diferentes países, comprometendo gravemente a
tutela deferida à dignidade do trabalhador. Afigura-se alarmante o quadro de déficit de
proteção do trabalho digno em todo o mundo.
É preciso assegurar a aplicabilidade e a realização dos direitos trabalhistas
fundamentais, combatendo os abjetos casos de trabalho em condições análogas à de
escravo, de discriminação de trabalhadores, de cerceamento às liberdades sindicais e
negociais, de trabalho infantil, inseguro ou em condições indignas, entre inúmeras outras
injustas e execráveis situações vivenciadas no ambiente laboral.
Neste sentido, diante da vinculação à supremacia e à indisponibilidade dos
direitos fundamentais como preceptivos essenciais da atividade administrativa no Estado
Democrático de Direito, o Poder Público deve exercer sua função interventiva e
promocional, induzindo e modelando as condutas sociais. Os governos, fora de dúvida,
detém instrumentos poderosos para exigir a concretização dos direitos humanos,
principalmente no que concerne aos direitos fundamentais no trabalho e à proteção da
dignidade do trabalhador, a qual deve ser a base e o objetivo primordial da atuação estatal.
A implementação do modelo de desenvolvimento sustentável exigido pela
sociedade deve abranger, de modo sistêmico, suas dimensões econômica, social e
ambiental, vinculando, verdadeiramente, a Administração Pública em sua atuação. O
desenvolvimento almejado deve ser socialmente justo, deve ser includente. Embora o
desafio da sustentabilidade deva ser enfrentado por toda sociedade, é o Estado,
inquestionavelmente, o maior responsável por sua realização. Cada indivíduo tem o direito
de obter do Poder Público, ainda que por via indireta, as condições que propiciem a
satisfação de suas necessidades econômicas, sociais e ambientais indispensáveis à vida
digna, à existência com dignidade.
Os ideais de justiça e de igualdade são primordiais à compreensão do
desenvolvimento sustentável, o qual deve contemplar, necessariamente, a dimensão social
das contratações públicas e a promoção da tutela nas relações trabalhistas. Sem equidade,
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sem equilíbrio social, não há como garantir desenvolvimento no qual a preservação e a
efetividade de direitos são fundamentais para a qualidade da proteção ao trabalho.
Definitivamente, não há desenvolvimento sustentável destituído de proteção ao
trabalhador.
A contratação pública, como importante instrumento da atuação estatal, está,
decididamente, vinculada aos direitos fundamentais, à afirmação do princípio da dignidade
humana, à valorização social do trabalho. E, mais do que observá-los, deve efetivá-los, em
todos os sentidos. Manifesta, pois, a função essencial dos contratos firmados por
autoridades públicas para influenciar a melhoria das condições laborais.
O contrato público, como instrumento jurídico, forçosamente está compelido à
agregação dos elementos adequados a assegurar, como preocupação essencial, a
implementação de autêntica ação afirmativa vocacionada à concretização dos direitos
fundamentais sociais. Sob a ótica da sustentabilidade, obras, bens e serviços são matérias
licitáveis a exigir plena e completa subsunção à finalidade legal explicitada.
Defende-se, pois, a cláusula trabalhista nos contratos públicos como instrumento
jurídico destinado à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, revestindo-se de
plena juridicidade a sua aplicação. Neste sentido, a assegurar e garantir a incorporação dos
critérios sociais nas licitações e contratações públicas, apresenta-se o conteúdo normativo
da Convenção nº 94 e da Recomendação nº 84 da OIT, da Carta Internacional dos Direitos
Humanos, da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
e das dimensões específicas de proteção do trabalho decente e do trabalho seguro e
saudável, dos textos constitucionais e normas de direito interno, comunitário e
internacional.
A Convenção nº 94 e a Recomendação nº 84 da OIT representam, propriamente, o
reconhecimento internacional da adoção das cláusulas trabalhistas nos contratos públicos
enquanto instrumentos jurídicos válidos e necessários para assegurar, aos trabalhadores
envolvidos nas contratações públicas, condições laborais justas. De se destacar que,
embora tenha sido previsto no âmbito das normas internacionais pela Convenção nº 94, da
OIT, adotada em 1949, o instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, o qual
preconiza, em seus postulados, o respeito pelas normas fundamentais de proteção ao
trabalho humano na execução de contratos firmados por uma autoridade pública, tem sido
largamente incompreendido. A pesquisa aperfeiçoada versa sobre tal questão e propugna,
em seu desenvolvimento, a relação concludente do conteúdo jurídico da cláusula
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trabalhista nos contratos públicos com a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.
O vertente estudo propõe o fortalecimento da ideia essencial contida na
Convenção nº 94 da OIT, relacionada à utilização da força vinculante dos contratos
públicos como instrumento de efetivação da proteção das condições laborais dos
indivíduos, atualizando seu conteúdo para contemplar a concretização dos direitos
fundamentais no trabalho, sem os quais se torna inconcebível a afirmação da tutela da
dignidade do trabalhador. Da conjugação dos elementos mencionados emerge, com força
inelutável, valoroso instituto jurídico.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos demanda, para a sua configuração e
compreensão, a consideração dos elementos definidores do contrato público socialmente
responsável e as dimensões propostas pelos direitos fundamentais no trabalho, admitindo e
reconhecendo, com especial ênfase, a centralidade da proteção da dignidade humana do
trabalhador como valor ético.
A cláusula trabalhista corresponde ao instrumento que estabelece, por meio da
manifestação de vontade imposta em um contrato público, o vínculo ético-jurídico, de
índole obrigatória, mantido entre o Estado, a empresa contratada e os trabalhadores
envolvidos, destinado a assegurar, de modo concreto, a proteção da dignidade humana do
obreiro pela realização dos direitos fundamentais no trabalho nas contratações firmadas por
autoridades públicas, resguardando, sempre, a humanização dos vínculos laborais e o
comprometimento efetivo com o desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade.
Em consonância com o conteúdo jurídico da cláusula laboral nos contratos
públicos, dá-se a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho como condição primeira
na contratação pública, estabelecida em disposições objetivas, diretas e individualizadas,
com a capacidade de exercer seus efeitos em relação às partes que a elaboram e aceitam,
sujeitando-se às sanções imediatas que decorrem da sua violação. Atua, assim, como
instrumento de ação governamental e de materialização de políticas públicas,
possibilitando, sob esta perspectiva, o enfrentamento estrutural idealizado para a
construção de um modelo de consolidação permanente e constante dos direitos
fundamentais no trabalho.
A força cogente, vinculante, dos contratos, das disposições contratuais, tem a
aptidão de subtrair as declarações de direitos subjetivos da generalidade, do plano etéreo e
contemplativo, estabelecendo um atrelamento concreto, compulsório, sustentado por
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obrigações individualizadas, exigíveis diretamente, sob pena, em caso de descumprimento
do instrumento pactuado, de aplicação direta e imediata de sanções. Tem a capacidade de
produzir, portanto, consequências jurídicas efetivas entre as partes contratantes.
A cláusula trabalhista nos contratos públicos suscita a plena efetivação da
liberdade de associação e de organização sindical, o reconhecimento efetivo do direito de
negociação coletiva, a proscrição de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a
abolição efetiva do trabalho infantil, a eliminação da discriminação em matéria de emprego
e ocupação, a geração de oportunidades de trabalho emprego e renda, o diálogo social e
equidade, a proteção social dos trabalhadores, a afirmação do trabalho seguro e saudável.
Tutela e promove, assim, um trabalho produtivo e apropriadamente remunerado, executado
em condições de liberdade, equidade e segurança, sem discriminação e apto para assegurar
uma vida digna aos indivíduos que dele dependam.
Exatamente no atrelamento, na interseção entre o conteúdo das normas de
proteção ao trabalho e a força obrigatória e vinculante dos contratos administrativos
encontra-se a vocação essencial da cláusula trabalhista nos contratos públicos, a saber,
permitir a efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
Os contornos da concepção contemporânea do contrato público socialmente
responsável demandam a adoção da cláusula laboral para a afirmação dos direitos
fundamentais no trabalho. As características e particularidades do novo regime jurídico em
que se inserem os contratos administrativos, exprimem e legitimam a plena pertinência e
juridicidade da adoção da cláusula social trabalhista em seu núcleo. A contratação pública
socialmente responsável que valoriza e concretiza a proteção da dignidade do trabalhador
pode, verdadeiramente, influenciar as atividades econômicas, promovendo a justiça social
nas relações de trabalho que encerram ao exigir, com ênfase, a formatação de padrões de
emprego e ocupação laboral que respeitam os direitos humanos no trabalho.
Por meio das contratações públicas, as diferentes autoridades governamentais,
fazendo uso razoável e proporcional da função interventiva e promocional do Estado na
execução de suas finalidades, tornam possível a emergência de um modelo regular de
implementação de proteção ao trabalho, conformando o comportamento do setor privado.
A incorporação de critérios sociais nas licitações públicas valoriza, com plena legitimidade
e legalidade, as organizações que respeitam os direitos fundamentais no trabalho e
desestimula a atuação das empresas que se utilizam de trabalho análogo ao de escravo,
trabalho infantil, enfim, que desrespeitam a dignidade do trabalhador. A dimensão social
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da contratação por autoridades públicas deve ser consolidada como instrumento autêntico
de efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
A admissão da cláusula trabalhista nos contratos públicos corresponde à expressão
do intercâmbio disciplinar estabelecido entre Direito do Trabalho, Direito Administrativo e
Direito Constitucional, à luz da teoria dos direitos humanos, revelando juridicidade plena
como instituto jurídico orientado à efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
Evidencia, ainda, à inter-relação existente entre Direito do Trabalho e desenvolvimento
sustentável como um novo paradigma.
A adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos com o propósito de
promover a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho está em absoluta
conformidade com a ordem jurídica, com a justiça e com o interesse social. A ação
interventiva do Estado para defender a supremacia e indisponibilidade dos direitos
humanos, fora de dúvida, reveste-se da mais absoluta licitude e da mais plena validade.
Utilizar o poder de contratação dos governos a fim de promover a materialização
dos direitos fundamentais no trabalho, a diminuição das iniquidades, é um meio
absolutamente legítimo e eficaz de alcançar a justiça social.
O sistema jurídico brasileiro e o ordenamento normativo europeu convalidam,
plenamente, a incorporação da cláusula trabalhista nos contratos públicos com o propósito
de promover a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, seja pela adoção do
desenvolvimento nacional sustentável como finalidade das licitações, seja pela observância
dos critérios sociais de adjudicação nos contratos públicos. Sobretudo, diante do
reconhecimento da supremacia e da indisponibilidade dos direitos fundamentais no
trabalho a vincular as diferentes manifestações da atividade administrativa. O estudo do
panorama comparativo estabelecido, no tocante ao direito europeu, observa a necessária
interação que deve existir entre as condições e exigências econômicas e sociais nos
contratos públicos socialmente responsáveis, permitindo, deste modo, a realização do
modelo social e do regime jurídico que emana do Tratado de Lisboa, do TFUE, da Carta
dos Direitos Fundamentais, das convenções e recomendações da OIT, entre outros
diplomas e acordos internacionais aplicáveis, dos parâmetros constitucionais nacionais, das
fontes de direito comunitário e de manifestações jurisprudenciais relacionadas.
O desenvolvimento atual do sistema jurídico de contratação pública vigente no
Brasil revela que a adoção da cláusula trabalhista destinada à realização dos direitos
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fundamentais está de acordo com as disposições contemporâneas que regem as licitações
sustentáveis. Está, outrossim, contemplada na Constituição Federal, na ratificação da
Convenção nº 94 da OIT, na aprovação da Declaração da OIT sobre os Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho e das dimensões específicas de proteção do trabalho
decente e do trabalho seguro e saudável, nas diferentes fontes do direito brasileiro, as quais
conferem caráter vinculativo às suas disposições. A partir do contexto apresentado pelo
direito nacional posto, consideradas as patentes desigualdades ainda vivenciadas no país,
não há dúvida de que os aspectos sociais das contratações públicas sustentáveis assumem
intensa relevância. Simplesmente, inexiste desenvolvimento sustentável sem proteção ao
trabalhador. A promoção da contratação pública socialmente responsável na realidade
nacional demanda, de modo inexorável, a afirmação e concretização dos direitos
fundamentais no trabalho.
O estabelecimento de um modelo de intervenção afirmativa, o qual vincula os
particulares em colaboração com o Poder Público à realização dos direitos fundamentais
laborais, pode representar decisiva política estatal para a promoção da justiça nas relações
de trabalho. Em verdade, deixar de adotar a cláusula trabalhista é que enseja gravíssima
violação de direitos, inquinando de máculas o contrato público, o ato administrativo
pertinente. As decisões da Administração Pública que se mostrem ofensivas aos direitos
fundamentais poderão ser invalidadas ante o insuperável vício que revestem. Inexiste
fundamento aceitável ou admissível para a postergação da incorporação dos direitos
fundamentais sociais. O próprio sistema de proteção internacional impõe a implementação
material da proteção social pelas nações. O Poder Público necessita respeitar641 o pacto
social, cumprindo e fazendo cumprir a constituição e as leis. A proteção insuficiente dos
direitos trabalhistas fundamentais, fora de dúvida, trata-se de grave violação constitucional
praticada pelo Estado.
Definitivamente, não parece aceitável que recursos públicos financiem a violação
de direitos trabalhistas, ou que autoridades administrativas permitam atividades de
particulares que desprezam a proteção dos trabalhadores.
A insuficiência, quanto à efetividade, dos instrumentos normativos tradicionais
inerentes ao Direito Internacional do Trabalho para assegurar a afirmação da dignidade
humana nas relações de trabalho mostra-se nítida. Há real necessidade da existência de
institutos que viabilizem os meios de promover intervenção afirmativa destinada à
641
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concretização e efetivação dos direitos fundamentais no trabalho.
A abordagem apresentada no vertente estudo não tem a pretensão de esgotar o
assunto, tampouco almeja se constituir como tratado sobre o tema, o qual revela grande
abrangência e incontáveis derivações. A contribuição mais sincera e verdadeira que se
busca é a de apresentar, de forma sistematizada, delineamento de instrumento jurídico que
permita, em alguma medida, a progressiva efetivação dos direitos fundamentais no
trabalho.
Inexiste, realmente, uma resposta única, completa e definitiva para o
enfrentamento da reduzida efetividade dos direitos humanos no cenário atual. O fenômeno
do desenvolvimento econômico apresenta complexidade infindável. É preciso questionar
permanentemente para evoluir. O conceito de democracia econômica necessita ser
disseminado verdadeiramente para contribuir com o ansiado processo de emancipação,
voltado ao efetivo progresso social. A desigualdade mostra-se como fator estrutural
predominante, cuja mitigação é função precípua dos direitos econômicos e sociais
declarados. No campo das relações laborais, a intervenção estrutural focada no lançamento
de iniciativas articuladoras de verdadeiras políticas públicas – não individualizadas – de
efetivação de direitos mostra-se essencial para o enfrentamento de um novo cenário
marcado pelo significativo retrocesso social e pelo aumento da precarização.
O Direito precisa ser visto como instrumento de organização e de transformação
social – e não mera forma de declarar direitos subjetivos. Incumbe ao Direito descerrar
caminhos para o pleno desenvolvimento do indivíduo em todas as suas dimensões. É
imprescindível interferir na distribuição dos recursos, na correlação de interesses, nas
consequências econômicas, no acesso à riqueza. As mudanças sociais dependem da
construção de instituições. Garantir o respeito aos direitos fundamentais no trabalho,
prevenindo os danos aos valiosos bens jurídicos tutelados, corresponde a prover o próprio
equilíbrio social e a equidade. Para tanto, a necessidade de avançar na pesquisa e no
conhecimento científico dos institutos jurídicos destinados à concretização dos direitos
fundamentais no trabalho, seu conteúdo, suas verdadeiras dimensões, as ameaças e
consequências que emergem de sua ineficácia. É, pois, inegável a relevância da
compreensão plena do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos e o
estudo dos aspectos científicos pertinentes.
O fenômeno da globalização evidenciou realidade inexpugnável, por força da qual
os benefícios advindos do mencionado processo não contemplaram os indivíduos de modo
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equitativo. Explicitou, em verdade, que as vantagens advindas do mundialização da
economia cingiram-se a pouquíssimos privilegiados. O particular modo como a riqueza
criada é distribuída é de fundamental importância para se determinar a construção de uma
sociedade justa. Como demonstram e comprovam as diversas declarações e conferências
promovidas no âmbito dos diferentes órgãos que integram o sistema da ONU, há uma
consciência internacional acerca da necessidade de se implantar um novo modelo de
desenvolvimento sustentável no âmbito global.
A valorização extrema dos resultados econômicos, em detrimento dos demais
aspectos exigidos pelo desenvolvimento social sustentável, pode levar a sociedade à
ruptura e ao caos, verdadeiramente. A crise de valores éticos e morais pode, de fato, gerar
retrocessos sociais impensáveis. A ação política, jurídica642 e social deve reafirmar o
valioso papel desempenhado pelos trabalhadores na conjuntura contemporânea. Revela-se
imprescindível reconduzir a dignidade humana à condição de valor supremo e intangível
na relação capital-trabalho. Mostra-se prioritário o objetivo de incorporar, definitivamente,
os direitos fundamentais sociais ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, enquanto
garantias irrestringíveis.
As implicações sociais da globalização exigem a afirmação de atitudes efetivas,
apropriadas a elidir retrocessos. A dignidade humana é um valor absoluto, insuperável.
Ressalta-se, em tal panorama, a necessidade vital, no universo laboral, da afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho, a serem seguidos e observados universalmente. Todas as
nações, elidindo o indesejável e inaceitável retrocesso social, devem almejar a evolução
plena na direção dos mais altos padrões de direitos humanos, notadamente no que se refere
às garantias trabalhistas, reconhecendo, efetivamente, a importância dos institutos jurídicos
destinados a realizar tão relevantes desígnios.
Neste sentido, o estudo da cláusula trabalhista nos contratos públicos demonstra-
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se inegavelmente atual, considerando-se a expressiva repercussão dos efeitos que colige
para a sedimentação dos direitos fundamentais no trabalho, especialmente diante dos
desafios e das transformações que se apresentam no novo cenário global. Preconiza-se,
dessa forma, o enfrentamento da crise da proteção ao trabalho por meio da reafirmação da
vertente dos direitos humanos e da dimensão social dos contratos públicos. O verdadeiro
papel do Direito, como ciência de organização da sociedade e de concretização do sistema
de valores almejados, emerge na busca por uma nova dimensão ética global. O foco na
afirmação dos direitos humanos, na humanização das relações de trabalho, promove a
reconciliação entre desenvolvimento econômico e justiça social, voltada à efetivação das
declarações de direitos para a implementação de uma sociedade justa.
Questões advindas da temática do desenvolvimento sustentável devem estar no
centro do debate jurídico contemporâneo. O Direito do Trabalho exerce uma função
determinante para a sustentabilidade, notadamente no que respeita aos aspectos sociais
concernentes. Demanda, pois, instrumentos de efetivação. O combate à pobreza e à
desigualdade social deve se situar no foco central das preocupações governamentais a
serem consideradas na realização do princípio do desenvolvimento sustentável. Iniciativas
voltadas à tutela dos direitos dos trabalhadores e à extensão da proteção social são meios
sustentáveis de reduzir as iniquidades.
A efetivação dos padrões internacionais de proteção ao trabalhador apresenta-se,
assim, como conditio sine qua non para o desenvolvimento sustentável. Considerando a
influente interação e a interdependência existentes entre Direito do Trabalho e
desenvolvimento sustentável, é possível conceber as condições para o surgimento de um
novo parâmetro para a ação governamental. A concretização dos direitos fundamentais no
trabalho deve, portanto, ser objeto central da atuação estatal. No âmbito das licitações e
contratações do Poder Público, a cláusula trabalhista nos contratos públicos manifesta-se
como expressão real de tal desiderato.
Não há qualquer dúvida de que a contratação pública socialmente responsável
pode representar uma transformação autêntica, com o potencial de demonstrar consistente
crescimento, provocando impactos no contexto normativo, no âmbito dos comportamentos
dos governantes, dos administradores públicos, das corporações. A contratação pública, ao
exigir, como condição objetiva, o cumprimento pleno dos direitos fundamentais no
trabalho, estabelece uma influente simbiose, que tem o desejável potencial de otimizar a
efetividade. A cláusula laboral, ademais, obriga um olhar constante, permanente, dos
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administradores públicos para a realidade dos trabalhadores e para a essencialidade de sua
proteção. O respeito ao fundamento central da dignidade humana por meio da tutela do
trabalho e de seu valor social deve ser compreendido como legítimo imperativo ético,
como princípio basilar e essencial, a influenciar a compreensão do Direito Administrativo
e a ação das autoridades públicas nas contratações administrativas.
A proposta da aplicação do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos
públicos apresenta-se, a um só tempo, como corpo e em espírito. Corpo, na medida em que
deve constar expressamente nos instrumentos contratuais que envolvam o Poder Público,
ou recursos públicos, cumprindo seu desígnio de cláusula contratual, com força vinculante
concreta, objetiva, individualizada. Em espírito, na medida em que suas aspirações, como
autêntico critério social nas contratações públicas, norteie os atos da Administração
Pública, destinando-se à concretização dos direitos fundamentais no trabalho, à afirmação
dos preceptivos de supremacia e indisponibilidade dos direitos humanos, imprescindíveis
ao desenvolvimento sustentável. Como uma autêntica tomada de consciência, como um
paradigma norteador da postura da autoridade administrativa. Sem proteção efetiva,
concreta, palpável, ao trabalhador, não existe desenvolvimento sustentável.
Para assegurar, verdadeiramente, a proteção ao trabalho, a cláusula trabalhista
deve ser considerada como elemento central das contratações públicas e do
desenvolvimento sustentável. A adoção do instituto jurídico da cláusula trabalhista nos
contratos públicos deve representar a consolidação da dimensão social da contratação por
autoridades públicas como instrumento autêntico de efetivação dos direitos fundamentais
no trabalho no sistema capitalista. Deve expressar a repulsa do Direito às contratações
públicas ou ao uso de recursos públicos que financiem violações aos padrões internacionais
de proteção do trabalhador, evidenciando a supremacia e a indisponibilidade dos direitos
fundamentais como preceptivos essenciais da atividade administrativa no Estado
Democrático de Direito.
O trabalho, em consonância com a premissa já exposta, é o meio fundamental
dado à pessoa para efetivar e sublimar sua existência com dignidade. Sua tutela, em
decorrência, assume diferenciado relevo e notória importância. A imperiosa necessidade da
proteção do trabalhador e a legítima demanda social pela concretização dos direitos
fundamentais no trabalho constituem o embasamento maior para o desenvolvimento de
instrumentos capazes de ensejar a materialização de tão relevantes valores. Nesse sentido,
a contribuição determinante do instituto da cláusula trabalhista nos contratos públicos, o
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qual deve ser promovido, exigido e fortalecido para estabelecer a relação direta e intrínseca
entre a valorização do trabalho e o princípio da dignidade humana, na perspectiva do
indissociável binômio dignidade-trabalho.
O trabalho é, inquestionavelmente, um dos pilares de sustentação da atividade
produtiva e dos sistemas econômicos. Fragmentá-lo ou precarizá-lo significaria a
desestruturação de toda a sociedade, ocasionando irreparáveis malefícios. Não resta dúvida
de que a proteção ao trabalho, enquanto alicerce fundamental, deve se inserir, com
primazia, nas dimensões políticas, econômicas e sociais do desenvolvimento sustentável e
da responsabilidade de governos e empresas, conformando um novo padrão ético para a
vida em sociedade.
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CONVENÇÃO N.º 94 DA OIT643

Convenção sobre as cláusulas de trabalho nos contratos firmados por uma autoridade pública.

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 8 de junho de 1949, em sua trigésima segunda sessão,
Após ter decidido adotar diversas proposições relativas às cláusulas de trabalho nos contratos feitos
por uma autoridade pública, questão que constitui o sexto ponto da ordem do dia da sessão,
Após ter decidido que essas proposições tomassem a forma de uma convenção internacional, adota,
neste vigésimo nono dia de junho de 1949, a convenção que segue, que será denominada
Convenção sobre as cláusulas de trabalho (contratos públicos), 1949;
Artigo I
1. A presente convenção se aplica aos contratos que preencham as condições seguintes:
a) que ao menos uma das partes contratantes seja uma autoridade pública;
b) que a execução do contrato acarrete;
I) o gasto de fundos por uma autoridade pública;
II) o emprego de trabalhadores pela outra parte contratante;
c) que o contrato seja firmado para;
I) a construção, a transformação, a reparação ou a demolição de obras públicas;
II) a fabricação, a reunião, a manutenção ou o transporte de materiais, apetrechos ou utensílios;
III) a execução ou fornecimento de serviços;
d) que o contrato seja firmado por uma autoridade central de um Membro da Organização
Internacional do Trabalho, para o qual esteja em vigor a convenção.
2. A autoridade competente determinará em que medida e sob que condições a convenção se
aplicará aos contratos firmados por autoridades que não sejam as autoridades centrais.
3. A presente convenção se aplica aos trabalhos executados por subcontratantes ou por cessionários
de contratos; medidas apropriadas serão tomadas pela autoridade competente para assegurar a
aplicação da convenção aos referidos trabalhos.
4. Os contratos que acarretem um gasto de fundos públicos, em um montante não superior a um
limite determinado pela autoridade competente, ouvidas as organizações de empregadores e de
trabalhadores interessados, onde tais organizações existam, poderão ficar isentos da aplicação da
presente convenção.
643

Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/node/462. Acesso em: 10 jan. 2014.
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5. A autoridade competente poderá, consultadas as organizações de empregadores e de
trabalhadores interessadas, onde tais organizações existam, excluir do campo de aplicação da
presente convenção as pessoas que ocupem postos de direção ou de caráter técnico ou científico,
cujas condições de emprêgo não estejam regulamentadas pela legislação nacional, por uma
convenção coletiva ou por uma sentença arbitral, e que não efetuem normalmente um trabalho
manual.
Artigo II
1. Os contratos aos quais se aplica a presente convenção conterão cláusulas garantindo aos
trabalhadores interessados salários, inclusive os abonos, um horário de trabalho, e outras condições
de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as condições estabelecidas para um trabalho da
mesma natureza, na profissão ou indústria interessada da mesma região:
a) seja por meio de convenção coletiva ou por outro processo, resultado de negociações entre
organizações de empregadores e de trabalhadores, representativas de uma porção substancial dos
empregadores e dos trabalhadores da profissão ou da indústria interessada;
b) seja por meio de sentença arbitral;
c) seja por meio de legislação nacional.
2. Quando as condições de trabalho mencionadas no parágrafo precedente não estiverem
regulamentadas segundo uma das modalidades acima indicadas, na região em que o trabalho é
efetuado, as cláusulas que deverão ser inseridas nos contratos garantirão aos trabalhadores
interessados salários, inclusive abonos, um horário de trabalho e outras condições de trabalho que
não sejam menos favoráveis do que:
a) sejam as condições estabelecidas por meio de convenção coletiva ou por outro processo
resultante de negociações por meio de sentença arbitral ou por meio de legislação nacional, para,
um trabalho da mesma natureza na profissão ou na indústria interessadas da região análoga mais
próxima;
b) seja o nível geral observado pelos empregadores pertencentes à mesma profissão ou à mesma
indústria que a parte com a qual é firmado o contrato, e que se encontrem em circunstâncias
análogas.
3. Os têrmos das cláusulas a inserir nos contratos e tôdas as modificações dêsses têrmos serão
determinados pela autoridade competente da maneira considerada como mais bem adaptada às
condições nacionais, consultadas da organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas,
onde tais organizações existam.
4. Medidas apropriadas, tais como a publicação de um aviso relativo ao rol de condições ou
qualquer outra medida, serão tomadas pela autoridade competente para permitir aos proponentes ter
conhecimento dos têrmos das cláusulas.
Artigo III
Quando às disposições apropriadas relativas à saúde, à segurança e ao bem-estar dos trabalhadores
ocupados na execução de contratos ainda não forem aplicáveis em virtude da legislação nacional, e
de uma convenção coletiva ou de uma sentença arbitral, a autoridade competente deve adotar
medidas adequadas para assegurar aos trabalhadores interessados condições de saúde, de segurança
e de bem-estar justas e razoáveis.
Artigo IV
As leis, regulamentos ou outros instrumentos dando cumprimento às disposições da presente
convenção:
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a) devem:
I) ser levados ao conhecimento de todos os interessados.
II) precisar as pessoas encarregadas de assegurar a sua execução.
III) exigir sejam colocados cartazes em lugar visível nos estabelecimentos e locais de trabalho, a
fim de informar os trabalhadores de suas condições de trabalho;
b) devem, exceto quando estiverem em vigor outras medidas que garantam aplicação efetiva das
disposições consideradas, prever;
I) a manutenção de registros adequados em que figurem o tempo de duração do trabalho efetuado e
os salários pagos aos trabalhadores interessados.
II) um regime de inspeção capaz de lhe assegurar a aplicação efetiva.
Artigo V
1. Sanções adequadas, tais como denegação de contrato ou qualquer outra medida pertinente, serão
aplicadas em caso de infração à observação e à aplicação das disposições das cláusulas de trabalho
inseridas nos contratos públicos.
2. Medidas apropriadas serão adotadas, seja pela retenção dos pagamentos devidos em função dos
têrmos do contrato, seja por qualquer outra maneira, a fim de permitir que os trabalhadores
interessados recebam os salários a que têm direito.
Artigo VI
Os relatórios anuais que devem ser apresentados de acôrdo com o artigo 22 da Constituição da
Organização Internacional do Trabalho conterão dados completos sôbre as medidas que dêem
aplicações às disposições da presente convenção.
Artigo VII
1. Quando o território de um Membro compreenda vastas regiões em que, em virtude do caráter
disseminado de sua população ou do estado de seu desenvolvimento, a autoridade competente
considere impraticável a aplicação das disposições da presente convenção, ela pode, consultadas as
organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, onde tais organizações existam,
isentar as referidas regiões da aplicação da convenção, seja de um modo geral, seja com as
exceções que ela julgue apropriadas a respeito de certas emprêsas ou de certos trabalhos.
2. Cada membro deve indicar, em seu primeiro relatório anual sôbre a aplicação da presente
convenção, exigível em virtude do artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, tôda região para a qual se proponha a recorrer às disposições do presente artigo, e deve
dar as razões por que o faz. Posteriormente, nenhum membro poderá recorrer às disposições do
presente artigo, salvo no que concerne às regiões assim indicadas.
3. Todo membro que recorrer às disposições do presente artigo deve reconsiderar, em intervalos
que não excedam há três anos, e consultadas as organizações de empregadores e de trabalhadores
interessadas, onde tais organizações existam, a possibilidade de estender a aplicação da presente
convenção às regiões isentas em virtude do parágrafo 1º.
4. Qualquer membro que recorra às disposições do presente artigo deve indicar, em seus relatórios
anuais ulteriores, as regiões em relação às quais renuncia ao direito de recorrer às referidas
disposições, e qualquer progresso que se possa ter produzido no sentido da aplicação progressiva
da presente convenção em tais regiões.
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Artigo VIII
A autoridade competente poderá suspender temporariamente a aplicação das disposições da
presente convenção consultadas as organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas,
onde tais organizações existam, em caso de fôrça maior ou de acontecimentos que representem um
perigo para o bem-estar ou para a segurança nacionais.
Artigo IX
1. A presente convenção não se aplica aos contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da
convenção para o membro interessado.
2. A denúncia da convenção não afetará a aplicação das disposições com relação aos contratos
firmados antes que a denúncia se tenha tornado efetiva.
Artigo X
As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho e por êle registradas.
Artigo XI
1. A presente convenção apenas vinculará os Membros da Organização Internacional cuja
ratificação tiver sido registrada pelo Diretor-Geral.
2. Esta convenção entrará em vigor doze meses após terem sido registradas pelo Diretor-Geral as
ratificações de dois membros.
3. Em seguida, a convenção entrará em vigor, para cada membro, doze meses após a data em que a
sua ratificação tiver sido registrada.
Artigo XII
1. As declarações comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, de
acôrdo com o parágrafo 2º do artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho,
deverão indicar:
a) os territórios para os quais o membro interessado se compromete a que as disposições da
convenção sejam aplicáveis sem modificação;
b) os territórios para os quais êle se compromete a que as disposições da convenção sejam
aplicáveis com modificações, e em que consistem as referidas modificações;
c) os território nos quais a convenção é inaplicável, e em tais casos, as razões pela quais é ela
inaplicável;
d) Os territórios para os quais se reserva sua decisão, na pendência de um exame mais
pormenorizado da situação dos referidos territórios.
2. Os compromissos mencionados nas alíneas a) e b) do primeiro parágrafo do presente artigo serão
partes integrantes da ratificação e terão efeitos idênticos.
3. Qualquer Membro poderá renunciar, mediante nova declaração, a tôdas ou a parte das reservas
contidas em sua declaração anterior em virtude das alíneas b), c) e d) do primeiro parágrafo do
presente artigo.
4. Qualquer Membro poderá, no decorrer dos períodos em que a presente convenção possa ser
denunciada de acôrdo com o dispositivo no artigo 14, comunicar ao Diretor-Geral uma nova
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declaração modificando, em qualquer sentido, os têrmos de declarações anteriores, e indicando a
situação em territórios determinados.
Artigo XIII
1. As declarações comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, nos
têrmos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, devem indicar se as disposições da convenção serão aplicadas no território com o sem
modificações; sempre que a declaração indicar que as disposições da convenção sejam aplicadas
com a ressalva de modificações, deve especificar em que consistem as referidas modificações.
2. O Membro, ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão renunciar, total
ou parcialmente, mediante declaração ulterior, ao direito de invocar uma modificação indicada em
declaração anterior.
3. O Membro, ou os Membros, ou a autoridade internacional interessados poderão, no decorrer dos
períodos em que a convenção possa ser denunciada, de acôrdo com o disposto no artigo 14,
comunicar ao Diretor-Geral uma nova declaração modificando em qualquer sentido os têrmos de
uma declaração anterior e indicando a situação no que concerne à aplicação desta convenção.
Artigo XIV
1. Qualquer Membro, que houver ratificado a presente convenção, poderá denunciá-la ao término
de um período de dez anos após a data da sua vigência inicial, mediante comunicação ao DiretorGeral da Repartição Internacional do Trabalho, e por êle registrada. A denúncia surtirá efeito
somente um ano após ter sido registrada.
2. Qualquer Membro que houver ratificado a presente convenção, e no prazo de um ano após o
término do período de dez anos mencionados no parágrafo precedente não tiver feito uso da
faculdade de denúncia, prevista no presente artigo, estará vinculado por um nôvo período de dez
anos e, em seguida, poderá denunciar a presente convenção no término de cada período de dez
anos, segundo as condições previstas no presente artigo.
Artigo XV
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os Membros da
Organização Internacional do Trabalho do registro de tôdas as ratificações, declarações e denúncias
que lhe forem comunicadas pelos Membros da Organização.
2. Ao notificar os Membros da Organização do registro da segunda ratificação que lhe tiver sido
comunicada o Diretor-Geral chamará a sua atenção para a data em que a presente convenção
entrará em vigor.
Artigo XVI
O Diretor-Geral da Repartição internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das
Nações Unidas, para efeito de registro nos têrmos do artigo 102 da Carta das Nações Unidas, os
dados completos com respeito a tôdas as ratificações, declarações e atos de denúncia que houver
registrado de acôrdo com os artigos precedentes.
Artigo XVII
No término de cada período de dez anos, a partir da entrada em vigor da presente convenção, o
Conselho da Administração da Repartição Internacional do Trabalho deverá apresentar à
Conferência Geral um relatório sôbre a aplicação da presente convenção, e examinará a
conveniência de inscrever na ordem do dia da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.
Artigo XVIII
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1. Caso a Conferência adote uma nova convenção que importe na revisão total ou parcial da
presente e a menos que a nova convenção disponha de outra forma:
a) a ratificação, por um Membro, da nova convenção que fizer a revisão, acarretará, de pleno
direito, não obstante o artigo 14 acima, renúncia imediata da presente, desde que a nova convenção
tenha entrado em vigor.
b) a partir da data da entrada em vigor da nova convenção que fizer a revisão, a presente deixará de
estar aberta à ratificação pelos Membros.
2. A presente convenção permanecerá em vigor, todavia, na sua forma e conteúdo, para os
Membros que a tiverem ratificado e que não ratifiquem a que fizer a revisão.
Artigo XIX
As versões francesa e inglêsa do têxto da presente convenção fazem igualmente fé.
O texto que precede é o texto autêntico da convenção devidamente adotada pela Conferência Geral
da Organização Internacional do Trabalho em sua trigésima segunda sessão, que se reuniu em
Genebra e que foi encerrada a 2 de julho de 1949.

Em fé do que, assinaram a 18 de agôsto de 1949.
O Presidente da Conferência Guildhayme Myrddin-Evans
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho David A. Morse
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RECOMENDAÇÃO N.º 84 DA OIT644

Recomendação sobre as cláusulas de trabalho nos contratos firmados por uma autoridade pública.

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 8 de junho de 1949, em sua trigésima segunda sessão,
Após ter decidido adotar diversas proposições relativas às cláusulas de trabalho nos contratos feitos
por uma autoridade pública, questão que constitui o sexto ponto da ordem do dia da sessão,
Tendo decidido que estas propostas tomariam a forma de uma recomendação que complemente a
Convenção sobre as cláusulas de trabalho (contratos públicos), 1949,
adota, neste dia vinte e nove de Junho do ano de 1949, a seguinte recomendação, que pode ser
citada como a Recomendação sobre as cláusulas de trabalho (contratos públicos), 1949:
A Conferência recomenda que cada Estado-Membro aplique as seguintes disposições, assim que as
condições nacionais permitam, e que informem a Organização Internacional do Trabalho, conforme
solicitado pelo Conselho de Administração, sobre as medidas tomadas para dar cumprimento às
mesmas:
1. Nos casos em que aos empregadores privados são concedidos subsídios ou permissão para
operar um serviço público, deverão ser aplicadas disposições substancialmente similares aos das
cláusulas de trabalho em contratos públicos.
2. As cláusulas de trabalho em contratos públicos devem prescrever, diretamente ou por referência
às disposições pertinentes contidas em leis ou regulamentos, acordos coletivos, laudos arbitrais ou
outros instrumentos reconhecidos:
(A) a remuneração normal e os adicionais por trabalho em jornada extraordinária (incluindo
subsídios) que serão pagos às diferentes categorias de trabalhadores interessados;
(B) o sistema de regulamentação de jornada de trabalho, incluindo, sempre que necessário:
(I) o número de horas normais em jornada de trabalho diária, semanal ou em qualquer outro
período, relativo à remuneração normal e ordinária a ser paga;
(II) o número médio de horas da jornada laboral por pessoas que trabalham em turnos sucessivos,
em processos ininterruptos;
(III) nos casos em que a jornada de trabalho for calculada por número médio de horas, o período de
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Disponível em:
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tempo em relação ao qual esta média será calculada e o número máximo de horas ordinárias
trabalhadas em um período determinado;
(C) as disposições pertinentes às férias e às licenças por doença.
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DECLARAÇÃO DA OIT SOBRE OS PRINCÍPIOS E DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO TRABALHO E SEU SEGUIMENTO645

Considerando que a criação da OIT procede da convicção de que a justiça social é essencial para
garantir uma paz universal e permanente;
Considerando que o crescimento econômico é essencial, mas não suficiente, para assegurar a
eqüidade, o progresso social e a erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a
OIT promova políticas sociais sólidas, justiça e instituições democráticas;
Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que nunca, mobilizar o conjunto de seus
meios de ação normativa, de cooperação técnica e de pesquisa em todas as áreas de sua
competência e, em particular, no emprego, a formação profissional e as condições de trabalho, para
garantir que no âmbito de uma estratégia global de desenvolvimento econômico e social, as
políticas econômicas e sociais se reforcem mutuamente para a criação de um desenvolvimento
sustentável de ampla base;
Considerando que a OIT deveria prestar especial atenção aos problemas de pessoas com
necessidades sociais especiais, em particular os desempregados e os trabalhadores migrantes,
mobilizar e estimular os esforços internacionais, regionais e nacionais, encaminhados à solução de
seus problemas, e promover políticas eficazes destinadas à criação de emprego;
Considerando que, com o objetivo de manter o vínculo entre progresso social e crescimento
econômico, a garantia dos princípios e direitos fundamentais no trabalho reveste-se de especial
significado ao assegurar aos próprios interessados a possibilidade de reivindicar livremente e em
igualdade de oportunidades uma participação justa na riqueza para a qual têm contribuído para
gerar, assim como a de desenvolver plenamente seu potencial humano;
Considerando que a OIT é a organização internacional com mandato constitucional e o órgão
competente para estabelecer Normas Internacionais do Trabalho e ocupar-se delas, e que conta com
apoio e reconhecimento universais na promoção dos direitos fundamentais no trabalho como
expressão de seus princípios constitucionais;
Considerando que, em uma situação de crescente interdependência econômica, é urgente reafirmar
a natureza imutável dos princípios e direitos fundamentais contidos na Constituição da
Organização, assim como promover sua aplicação universal;
A Conferência Internacional do Trabalho,
1. Lembra:
a) que ao incorporar-se livremente à OIT, todos os Membros aceitaram os princípios e direitos
enunciados em sua Constituição e na Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a esforçar-se
para atingir os objetivos gerais da Organização com o melhor de seus recursos e de acordo com
suas condições específicas;
b) que esses princípios e direitos se expressam e desenvolvem na forma de direitos e obrigações
645

Disponível em:
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específicos em Convenções reconhecidas como fundamentais dentro e fora da Organização.
2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as Convenções, têm um
compromisso derivado do simples fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar
realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos
fundamentais que são objeto dessas Convenções, isto é:
(a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva;
(b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;
(c) a efetiva abolição do trabalho infantil; e
(d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação.
3. Reconhece a obrigação da Organização de ajudar seus Membros, em resposta a necessidades que
tenham estabelecido e expressado, a alcançar esses objetivos fazendo pleno uso de seus recursos
constitucionais, operacionais e orçamentários, incluída a mobilização de recursos e apoio externos,
assim como estimulando outras organizações internacionais com as quais a OIT tenha estabelecido
relações, de conformidade com o artigo 12 de sua Constituição, a apoiar esses esforços:
(a) oferecendo cooperação técnica e serviços de assessoramento destinados a promover a
ratificação e aplicação das convenções fundamentais;
(b) assistindo aos Membros que ainda não estão em condições de ratificar todas ou algumas dessas
convenções em seus esforços por respeitar, promover e tornar realidade os princípios relativos aos
direitos fundamentais que são objeto dessas convenções; e
(c) ajudando os Membros em seus esforços por criar um ambiente favorável ao desenvolvimento
econômico e social.
4. Decide que, para tornar plenamente efetiva a presente Declaração, implementar-se-á um
seguimento para sua promoção, que seja crível e eficaz, de acordo com as modalidades que se
estabelecem no anexo que será considerado parte integrante da Declaração.
5. Ressalta que as normas do trabalho não deveriam ser utilizadas para fins de protecionismo
comercial e que nada na presente Declaração e seu seguimento poderá ser invocado ou utilizado de
outro modo para tais fins; ainda, não deveria de modo algum colocar-se em questão a vantagem
comparativa de qualquer país com base na presente Declaração e seu seguimento.
Seguimento da Declaração
I. OBJETIVO GERAL
1. O objetivo do seguimento descrito a continuação é estimular os esforços desenvolvidos pelos
Membros da Organização para promover os princípios e direitos fundamentais consagrados na
Constituição da OIT e na Declaração de Filadélfia, e reafirmados nesta Declaração.
2. De acordo com este objetivo, de natureza estritamente de promoção, o presente seguimento
permitirá a identificação de áreas nas quais a assistência da Organização, por meio de suas
atividades de cooperação técnica, possa ser útil a seus Membros para ajudá-los a tornar efetivos
esses princípios e direitos fundamentais. Não poderá substituir os mecanismos de controle
estabelecidos nem impedir seu funcionamento; por conseguinte, situações particulares próprias ao
âmbito desses mecanismos não poderão discutir-se ou rediscutir-se no âmbito deste seguimento.
3. Os dois aspectos do presente seguimento, descritos a seguir, estão baseados em procedimentos
existentes: o seguimento anual relativo às Convenções não ratificadas somente envolverá certos
ajustes nas atuais modalidades de aplicação do artigo 19, parágrafo 5(e) da Constituição; e o
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Relatório Global permitirá otimizar os resultados dos procedimentos realizados no cumprimento da
Constituição.
II. SEGUIMENTO ANUAL RELATIVO ÀS CONVENÇÕES FUNDAMENTAIS NÃO
RATIFICADAS
A. Objetivo e âmbito de aplicação
1. Seu objetivo é proporcionar uma oportunidade de rever, a cada ano, por meio de um
procedimento simplificado que substituirá o procedimento quadrienal introduzido em 1995 pelo
Conselho de Administração, os esforços desenvolvidos de acordo com a Declaração pelos
Membros que ainda não ratificaram todas as convenções fundamentais.
2. O seguimento abrangerá, a cada ano, as quatro áreas de princípios e direitos fundamentais
enumerados na Declaração.
B. Modalidades
1. O seguimento será baseado em relatórios solicitados aos Membros em virtude do artigo 19,
parágrafo 5(e) da Constituição. Os formulários dos relatórios serão redigidos com a finalidade de
obter, dos governos que não tiverem ratificado alguma das convenções fundamentais, informação
sobre quaisquer mudanças que ocorreram em sua legislação e sua prática, levando devidamente em
conta o artigo 23 da Constituição e a prática estabelecida.
2. Esses relatórios, compilados pelo Secretariado, serão revisados pelo Conselho de Administração.
3. Com vistas a apresentar uma introdução aos relatórios assim compilados, que permita chamar a
atenção sobre os aspectos que possam merecer uma discussão mais detalhada, o Secretariado
poderá recorrer a um grupo de peritos nomeados para este fim pelo Conselho de Administração.
4. Os ajustes aos procedimentos em vigor do Conselho de Administração deverão ser examinados
para permitir que os Membros que não estejam nele representados possam proporcionar, da
maneira mais adequada, os esclarecimentos que possam resultar necessários ou úteis nas discussões
do
Conselho de Administração para completar a informação contida em seus relatórios.
III. RELATÓRIO GLOBAL
A. Objetivo e âmbito de aplicação
1. O objetivo deste relatório é fornecer uma imagem global e dinâmica de cada uma das categorias
de princípios e direitos fundamentais observada no período quadrienal anterior, servir de base para
a avaliação da eficácia da assistência prestada pela Organização e estabelecer as prioridades para o
período seguinte na forma de programas de ação para cooperação técnica destinados a mobilizar os
recursos internos e externos necessários a respeito.
2. O relatório tratará, a cada ano, uma das quatro categorias de princípios e direitos fundamentais.
B. Modalidades
1. O relatório será elaborado sob a responsabilidade do Diretor-Geral com base em informações
oficiais ou informações reunidas e avaliadas de acordo com os procedimentos estabelecidos. Em
relação aos Estados que ainda não ratificaram as Convenções fundamentais, será baseado, em
particular, nos resultados do seguimento anual já mencionado. No caso dos Membros que tenham
ratificado as referidas Convenções, estas informações terão como base, em particular, os relatórios
tal como são apresentados e tratados em virtude do artigo 22 da Constituição.
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2. Este relatório será submetido à Conferência como um relatório do Diretor-Geral para ser objeto
de uma discussão tripartite. A Conferência poderá tratá-lo de um modo distinto daquele previsto
para os relatórios a que se refere o artigo 12 de seu Regulamento, e poderá fazê-lo em uma sessão
dedicada exclusivamente a esse informe ou de qualquer outro modo apropriado. Posteriormente,
corresponderá ao Conselho de Administração, durante uma de suas reuniões subseqüentes mais
próximas, tirar as conclusões de referido debate no que se refere às prioridades e aos programas de
ação para cooperação técnica a serem implementados no período quadrienal seguinte.
IV. FICA ENTENDIDO QUE:
1. Deverão ser feitas propostas para emendas ao Regulamento do Conselho de Administração e da
Conferência, que deverão implantar disposições anteriores.
2. A Conferência deverá, no momento apropriado, revisar o funcionamento do presente seguimento
considerando a experiência adquirida, com a finalidade de assegurar que este mecanismo atenda
adequadamente o objetivo enunciado na Parte I. O texto precedente é a Declaração da OIT relativa
aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento devidamente adotada pela
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho durante a Octogésima Sexta Reunião,
realizada em Genebra, e cujo encerramento foi declarado em 18 de junho de 1998. Em fé da qual
foi assinado neste décimo nono dia de junho de 1998.

86ª. Sessão, Genebra, junho de 1998
Presidente da Conferência
JEAN-JACQUES OECHSLIN
O Diretor Geral da Secretaria Internacional do Trabalho
MICHEL HANSENNE
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CONVENÇÕES FUNDAMENTAIS DA OIT REFERENCIADAS

1. Convenção n.º 29 da OIT
Disponível em: http://www.oit.org.br/node/449. Acesso em: 10 jan. 2014.
2. Convenção n.º 87 da OIT
Disponível em: https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/PT/PT_C087.htm. Acesso em:
21 dez. 2013.
3. Convenção n.º 98 da OIT
Disponível em: http://www.oit.org.br/node/465. Acesso em: 10 jan. 2014.
4. Convenção n.º 100 da OIT
Disponível em: http://www.oit.org.br/node/445. Acesso em: 10 jan. 2014.
5. Convenção n.º 105 da OIT
Disponível em: http://www.oit.org.br/node/469. Acesso em: 10 jan. 2014.
6. Convenção n.º 111 da OIT
Disponível em: http://www.oit.org.br/node/472. Acesso em: 12 jul. 2013.
7. Convenção n.º 138 da OIT
Disponível em: http://www.oit.org.br/node/492. Acesso em: 10 jan. 2014.
8. Convenção n.º 182 da OIT
Disponível em: http://www.oit.org.br/node/518. Acesso em: 10 jan. 2014.
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– efetividade de direitos como desígnio –

CRISE DE EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO TRABALHO

“O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificálos, mas o de protegê-los‖
Norberto Bobbio

―A mera declaração de um direito não equivale à transposição do valor que lhe integra para a
realidade social"
Jorge Luiz Souto Maior

"A realidade demonstra que a simples inserção de um grande número de direitos trabalhistas
na Constituição ou na lei não basta, por si só, para garantir a tutela dos trabalhadores"
Otavio Pinto e Silva

Linha de pesquisa
―Direitos Sociais no contexto dos Direitos Humanos"
―A eficácia dos institutos, normas e princípios de direito interno, comunitário e internacional
do trabalho e a efetivação dos Direitos Humanos‖

CLÁUSULA TRABALHISTA NOS CONTRATOS PÚBLICOS
Instituto destinado à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho, revestindo-se de
plena juridicidade a sua aplicação
Instrumento de transformação, de desenvolvimento e de promoção da justiça nas relações
trabalhistas, orientando a reconciliação entre desenvolvimento econômico e justiça social
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– organização do estudo apresentado –

Capítulo I
• Dimensão social dos contratos
públicos

Capítulo II
• Direitos fundamentais no trabalho

Capítulo III
• Cláusula trabalhista nos contratos
públicos

Capítulo IV
• Cláusula trabalhista nos contratos
públicos: aspectos específicos dos
modelos jurídicos europeu e brasileiro

Capítulo V
• Cláusula trabalhista nos contratos
públicos como instrumento de afirmação
dos direitos fundamentais do trabalho:
desenvolvimento sustentável

Conforme afirma Gomes Canotilho, inexiste ato de entidade pública
―livre dos direitos fundamentais‖
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– efetividade de direitos como desígnio –

A cláusula trabalhista nos contratos públicos apresenta-se como vetor de afirmação da
dignidade humana e da melhoria das condições de trabalho, revelando-se como fonte
geradora da desejável materialização da proteção ao trabalho humano

Conteúdo jurídico da
cláusula trabalhista
nos contratos
públicos

RELAÇÃO
CONCLUDENTE

Afirmação dos
direitos fundamentais
no trabalho

CLÁUSULA
TRABALHISTA NOS
CONTRATOS
PÚBLICOS

Concretização dos
intitulados "direitos
sociais de papel"

Retirar Direitos
Humanos do "plano
etéreo"

REALIZAÇÃO DOS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
NO TRABALHO
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– vinculação aos direitos fundamentais –

Trabalho análogo ao de
escravo ou forçado

Trabalho infantil

CLÁUSULA
TRABALHISTA NOS
CONTRATOS
PÚBLICOS

Discriminação em
mátéria de emprego
Repulsa do direito
Reprovação ético-jurídica
Vedação legal

Cerceamento à
liberdade sindical e
negocial

Trabalho inseguro

Condições de trabalho
indignas, indecentes,
injustas

VINCULAÇÃO DO PODER PÚBLICO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto ressalta que ―temos de ver a administração
pública como um núcleo de instrumentos para concreção de direitos fundamentais
consagrados pela ordem jurídica‖

Gustavo Justino de Oliveira afirma que a maior de todas as atribuições do Estado, o seu real
papel contemporâneo é o de ―responsável primário pela efetivação dos direitos
fundamentais‖

Contratações públicas não podem promover ou financiar violações à dignidade humana ou
transgressões de direitos fundamentais, notadamente os de natureza trabalhista
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– contratações públicas vinculadas ao desenvolvimento sustentável –

O termo contrato público socialmente responsável refere-se às operações de contratação
pública que têm em conta um ou mais dos seguintes aspectos sociais: oportunidades de
emprego, trabalho digno, conformidade com os direitos sociais e laborais, inclusão social
(incluindo pessoas com deficiência), igualdade de oportunidades, desenho universal em
termos de acessibilidade, ter em conta os critérios de sustentabilidade, incluindo as questões
relacionadas com o comércio ético e o cumprimento voluntário mais amplo da
responsabilidade social das empresas
Comissão Europeia - Programa da União Europeia para o Emprego e a Solidariedade Social

A licitação sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em
todos os estágios do processo da compra e contratação dos agentes públicos (de governo)
com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos
humanos
Centro de Estudos em Sustentabilidade - FGV-SP

Dimensão social da contratação pública

É inafastável que os governos dos diversos
países preconizem a afirmação dos direitos
fundamentais trabalhistas, influenciando a
sociedade. A contratação pública, na execução
de seu objeto, precisa revelar-se como modelo
de implementação de proteção ao trabalho. Do
mesmo modo, mostra-se imprescindível
estimular mercados socialmente conscientes, a
boa governança corporativa. A função
interventiva e promocional do Estado deve,
verdadeiramente, induzir e modelar o
comportamento do setor privado, valorizando
as organizações que respeitam os direitos
fundamentais no trabalho, inviabilizando
aquelas que se utilizam de trabalho análogo ao
de escravo, trabalho infantil, enfim, que
desrespeitam a dignidade do trabalhador.

A adoção do instituto jurídico da cláusula
trabalhista nos contratos públicos deve
representar a consolidação da dimensão social
da contratação por autoridades públicas como
instrumento autêntico de efetivação dos
direitos fundamentais no trabalho no sistema
capitalista. Deve expressar a repulsa do direito
às contratações públicas ou ao uso de recursos
públicos que financiem violações aos padrões
internacionais de proteção do trabalhador,
evidenciando
a
supremacia
e
a
indisponibilidade dos direitos fundamentais
como preceptivos essenciais da atividade
administrativa no Estado Democrático de
Direito.
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– interdisciplinaridade –

Direito do
Trabalho

Direitos
Humanos

Direito
Administrativo

CLÁUSULA
TRABALHISTA
NOS
CONTRATOS
PÚBLICOS

Direitos
Fundamentais no
Trabalho

Direito
Constitucional

Dimensão Social da
Contratação Pública

CLÁUSULA
TRABALHISTA
NOS
CONTRATOS
PÚBLICOS
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– desenvolvimento sustentável –

DIMENSÃO
SOCIAL

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

DIMENSÃO
ECONÔMICA

DIMENSÃO
AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE

SOCIALMENTE
JUSTO

Adoção
progressiva dos
direitos laborais

AMBIENTALMENTE
CORRETO

Proteção da
dignidade do
trabalhador

ECONOMICAMENTE
VIÁVEL

SUSTENTABILIDADE
SOCIAL
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– desenvolvimento sustentável –

Sem proteção efetiva ao trabalhador inexiste desenvolvimento sustentável

Consagração
universal dos Direitos
Humanos no Trabalho

Referência simbólica
fundamental da
sociedade
contemporânea

Patrimônio essencial
do trabalhador

Meio fundamental
dado à pessoa para
efetivar e sublimar
sua existência com
dignidade

Exigência
indeclinável do ser
social

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Corresponde à
afirmação da
dignidade humana, ao
afastar a concepção
de trabalho como
mercadoria

Meio dado à pessoa
para alcançar a
completude e o pleno
desenvolvimento de
suas potencialidades

EFETIVAÇÃO DA
PROTEÇÃO AO
TRABALHO

Trabalho e valor são
regidos por essencial
dialética de
complementaridade

Relacionado ao
próprio direito à vida

Preconiza a proteção
da existência digna da
pessoa

Fonte de realização
material, moral e
espiritual do
trabalhador

Realização da
vocação humana

A autêntica dimensão social da contratação pública, o contrato público socialmente
responsável, prestigia, com ênfase, a formatação de padrões de emprego e ocupação laboral
que respeitam os Direitos Humanos no trabalho
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– juridicidade –

CARTA
INTERNACIONAL DE
DIREITOS HUMANOS
DPDFT OIT
TRABALHO
DECENTE, SEGURO E
SAUDÁVEL

CONVENÇÃO 94
CLÁUSULA
TRABALHISTA NOS
CONTRATOS
PÚBLICOS

JURIDICIDADE
PLENA
RECOMENDAÇÃO 84

CONSTITUIÇÕES

LEGISLAÇÕES

Carta Internacional dos Direitos Humanos - Constituída pelo conjunto de diplomas formado
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos, pelo seu Protocolo Facultativo e pelo Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais

Princípio pro persona - Primazia da norma mais favorável em matéria de direitos humanos

VINCULAÇÃO DO PODER PÚBLICO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Supremacia e indisponibilidade dos direitos fundamentais
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– Convenção nº 94 da OIT –

Convenção nº 94 da OIT

Estatui que os contratos firmados por uma autoridade pública, nos países que ratificaram a
norma internacional, adotem cláusulas expressas garantindo, aos trabalhadores envolvidos na
contratação, remuneração, jornada de trabalho, proteção à saúde, segurança e outras condições
de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as instituídas para atividades profissionais
de equivalente natureza, no mesmo segmento econômico, em análoga região geográfica

A Convenção exige que a proteção estabelecida em seu núcleo axiológico seja solenizada por
meio da inserção formal de cláusula trabalhista nos contratos públicos

OBJETIVO
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS

Vetar que os custos trabalhistas sejam
utilizados como um elemento de
diferenciação competitiva entre os
licitantes em contratações públicas, na
medida em que a norma exige o respeito
irrestrito aos padrões mínimos de proteção
juslaboral estabelecidos localmente

Garantir que os contratos públicos não
exerçam uma pressão descendente sobre os
salários e condições de trabalho, na
medida em que a inserção de cláusula
específica nos contratos públicos assegura
aos trabalhadores empregados na execução
do objeto do contrato, o direito a salário e
condições laborais que não poderão ser
menos favoráveis do que as estabelecidas por acordo coletivo, sentença arbitral ou
leis e regulamentos nacionais - para o
mesmo tipo de trabalho na localidade onde
o mesmo está sendo realizado

371

Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– conteúdo e elementos –

CLÁUSULA TRABALHISTA NOS CONTRATOS PÚBLICOS
É a disposição ou condição contratual que estabelece a obrigação da contratada de cumprir e
efetivar os direitos fundamentais no trabalho na execução do objeto das contratações
firmadas por uma autoridade pública, sujeitando-se, nos casos de violação do seu jurídico
conteúdo, às sanções e penalidades definidas

Corresponde ao dispositivo específico que prevê e institui, por meio da manifestação de
vontade imposta em um contrato administrativo, o vínculo ético-jurídico, de índole
obrigatória, mantido entre o Estado, a empresa contratada e os trabalhadores envolvidos,
destinado a assegurar, de modo concreto, a proteção da dignidade humana do obreiro pela
realização dos direitos fundamentais no trabalho nas contratações públicas, resguardando,
sempre, a humanização dos vínculos laborais e o comprometimento efetivo com o
desenvolvimento sustentável da sociedade

Por ela, dá-se a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho como condição primeira na
contratação pública, estabelecida em disposições objetivas, diretas e individualizadas, com a
capacidade efetiva de exercer seus efeitos em relação às partes que a elaboram e aceitam,
sujeitando-se às sanções imediatas que decorrem da sua violação

Atua como instrumento de ação governamental e de materialização de políticas públicas,
possibilitando, sob esta perspectiva, o enfrentamento estrutural idealizado para a construção
de um modelo de consolidação permanente e constante dos direitos fundamentais no trabalho

Suscita, pois, a plena efetivação da liberdade de associação e de organização sindical, o
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas
de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil, a eliminação da
discriminação em matéria de emprego e ocupação, a geração de oportunidades de trabalho
emprego e renda, o diálogo social e equidade, a proteção social dos trabalhadores, a
afirmação do trabalho seguro e saudável. Protege e promove, assim, um trabalho produtivo e
apropriadamente remunerado, executado em condições de liberdade, equidade e segurança,
sem discriminação e apto para assegurar uma vida digna aos indivíduos que dele dependam

A cláusula trabalhista nos contratos públicos, focada na correção das práticas laborais em
relação aos trabalhadores envolvidos na execução do objeto da contratação pública e aos
profissionais que atuam em fornecedores abrangidos pela cadeia produtiva e distributiva
ativada, ao enaltecer o respeito aos direitos fundamentais no trabalho, fora de dúvida, tornase instrumento precioso para a concretização da proteção da dignidade do trabalhador
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– conteúdo e elementos –
Os elementos essenciais da cláusula trabalhista nos contratos públicos relacionam-se
diretamente com a afirmação dos preceptivos definidos na Declaração de Princípios
e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, além das dimensões específicas de
proteção do trabalho decente e do trabalho seguro, em consonância com os
postulados da OIT
ELEMENTOS BÁSICOS
Afirmação dos preceptivos definidos na Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho da OIT
Tutela e promove, assim, um trabalho produtivo e apropriadamente remunerado, executado em
condições de liberdade, equidade e segurança, sem discriminação e apto para assegurar uma
vida digna aos indivíduos que dele dependam

Liberdade de
associação e de
organização sindical

Eliminação de todas
as formas de
trabalho forçado ou
obrigatório

Abolição efetiva do
trabalho infantil

Eliminação da
discriminação em
matéria de emprego
e ocupação

Geração de
oportunidades de
trabalho emprego e
renda

Diálogo social e
equidade

Proteção social dos
trabalhadores

Afirmação do
trabalho seguro e
saudável

ELEMENTOS COMPLEMENTARES
Extravasando a afirmação dos direitos fundamentais do trabalho, é extremamente desejável - e
até mesmo necessário - que as práticas adotadas pelas corporações, que assumem o
compromisso ético com os trabalhadores e com a sociedade, ultrapassem os padrões mínimos
definidos internacionalmente. em direção aos mais altos padrões de direitos humanos e
trabalhistas
Implementação de modernos instrumentos do Direito do Trabalho

Adoção de programas de
participação nos lucros ou
resultados da empresa
(PLR)

Adoção da cláusula
trabalhista (critério social)
em todos os contratos
comerciais

Incentivo à formação da
relação de emprego

Liberdade de opinião no
ambiente de trabalho

Participação na gestão
empresarial

Como conceito dinâmico, pode agregar
preceitos como: Garantia aos
trabalhadores de não serem despedidos
sem causa fundamentada; Devido
processo nas questões laborais;
Diversidade na formação do conjunto
de profissionais etc.
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– bem jurídico tutelado –

Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho

Liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva
– Convenção n.º 87, de 1948, sobre a liberdade sindical e a proteção do direito
sindical e Convenção n.º 98, de 1949, sobre direito de sindicalização e de
negociação coletiva
Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório –
Convenção n.º 29, de 1930, sobre o trabalho forçado ou obrigatório e Convenção
n.º 105, de 1957, relativa à abolição do trabalho forçado
Abolição efetiva do trabalho infantil - Convenção n.º 138, de 1973, sobre a
idade mínima de admissão a emprego e Convenção n.º 182, de 1999, sobre a
proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua
eliminação
Eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação - Convenção
n.º 100, de 1951, sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres
trabalhadores por trabalho de igual valor e Convenção n.º 111, de 1958, sobre a
discriminação em matéria de emprego e profissão

Trabalho decente

Proteção e aplicação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho e
normas internacionais do trabalho

Geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda

Proteção e segurança social

Diálogo social e diálogo tripartite

Trabalho seguro e saudável

Direito ao trabalho saudável e seguro está intimamente ligado ao direito à vida
e à dignidade - trata-se, pois, de direito fundamental
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– convenções fundamentais – OIT –

Convenção
n.º 29

• Trabalho forçado:
dispõe sobre a
eliminação do trabalho
forçado ou obrigatório
em todas as suas
formas. Admitem-se
algumas exceções, tais
como o serviço militar,
o trabalho penitenciário
adequadamente
supervisionado e o
trabalho obrigatório em
situações de
emergência, como
guerras, incêndios,
terremotos etc.

Convenção
n.º 87

• Liberdade sindical e
proteção do direito de
sindicalização:
estabelece o direito de
todos os trabalhadores e
empregadores de
constituir organizações
que considerem
convenientes e de a elas
se afiliarem, sem prévia
autorização, e dispõe
sobre uma série de
garantias para o livre
funcionamento dessas
organizações, sem
ingerência das
autoridades públicas
Convenção
n.º 98

Convenção
n.º 100

Convenção
n.º 105

Convenção
n.º 111

Convenção
n.º 182

• Piores formas de
trabalho infantil:
defende a adoção de
medidas imediatas e
eficazes que garantam a
proibição e a eliminação
das piores formas de
trabalho infantil

Convenção
n.º 138

• Idade mínima: objetiva
a abolição do trabalho
infantil, ao estipular que
a idade mínima de
admissão ao emprego
não deverá ser inferior à
idade de conclusão do
ensino obrigatório

• Direito de
sindicalização e de
negociação coletiva:
estipula proteção contra
todo ato de
discriminação que
reduza a liberdade
sindical, proteção das
organizações de
trabalhadores e de
empregadores contra
atos de ingerência de
umas nas outras, e
medidas de promoção
da negociação coletiva
• Igualdade de
remuneração: preconiza
a igualdade de
remuneração e de
benefícios entre homens
e mulheres por trabalho
de igual valor
• Abolição do trabalho
forçado: proíbe o uso de
toda forma de trabalho
forçado ou obrigatório
como meio de coerção
ou de educação política;
como castigo por
expressão de opiniões
políticas ou ideológicas;
a mobilização de mãode-obra; como medida
disciplinar no trabalho,
punição por
participação em greves,
ou como medida de
discriminação

• Discriminação
(emprego e ocupação):
preconiza a formulação
de uma política nacional
que elimine toda
discriminação em
matéria de emprego,
formação profissional e
condições de trabalho
por motivos de raça,
cor, sexo, religião,
opinião política,
ascendência nacional ou
origem social, e
promoção da igualdade
de oportunidades e de
tratamento
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– aplicação e abrangência – ato do Poder Público –

ENVOLVA
AUTORIZAÇÃO OU
ASSENTIMENTO DO
PODER PÚBLICO E A
ATIVAÇÃO DE
TRABALHADORES

ENVOLVA
RECURSOS
PÚBLICOS
DIRETA OU
INDIRETAMENTE E
A ATIVAÇÃO DE
TRABALHADORES

O ideal é que a aplicação do legítimo conteúdo jurídico da cláusula trabalhista apresente o
mais amplo alcance
É inconcebível a utilização de recursos públicos e a prática de atos administrativos que
ensejem ou provoquem a violação de direitos fundamentais
Todas as contratações, pactuações, atos administrativos, as situações jurídicas que
envolvam, em alguma medida, a atuação determinante do Poder Público a conferir o
assentimento oficial para que um particular, de algum modo, seja financeiramente
beneficiado, direta ou indiretamente, devem estar subordinadas ao preceptivo da supremacia
e da indisponibilidade dos direitos fundamentais, às exigências da aplicação e cumprimento
das disposições da cláusula trabalhista nos contratos públicos

Cláusula trabalhista

Enfrentamento do
trabalho indigno

Proteção da dignidade
do trabalhador
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– manifestações –

ESPÍRITO
autêntico critério social nas
contratações públicas a
influenciar todo e qualquer ato
da administração

CORPO
Disposição expressa nos
instrumentos contratuais
do Poder Público,
cumprindo o desígnio de
cláusula contratual, com
força vinculante
concreta, objetiva,
individualizada

À Administração Pública dirige-se, inelutavelmente, a obrigação de exigir a correção das
práticas trabalhistas em relação aos profissionais envolvidos ou, de qualquer modo,
abrangidos pelas contratações públicas
Tal responsabilidade se estende aos trabalhadores que atuam em fornecedores abarcados
pela cadeia produtiva e distributiva, de modo a transmitir os padrões éticos estabelecidos
Caso a preocupação ou exigência não se estenda às práticas trabalhistas dos fornecedores, a
Administração Pública pode se deparar com a violação indireta de direitos fundamentais, o
que se demonstra tão grave quanto a violação direta
A contratação pública torna-se, assim, instrumento precioso ao enaltecer a concretização e
o respeito absoluto aos direitos fundamentais no trabalho

377

Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– ação dos atores sociais –

Deve ser promovida
e exigida pelo
Estado e órgãos
governamentais

Deve ser respeitada,
preconizada e
fiscalizada pelas
empresas em
colaboração com o
Poder Público em toda
a cadeia de produção
e distribuição

Deve ser
reivindicada e
demandada pelos
trabalhadores e
pelos sindicatos

CLÁUSULA
TRABALHISTA
NOS CONTRATOS
PÚBLICOS
Deve ser convencionada
como condição
obrigatória para
concessões de
financiamento,
investimentos e
empréstimos por agências
de fomento, instituições
bancárias e fundos de
investimento (critério
ético)

Deve ser defendida
e estimulada por
organizações não
governamentais e
imprensa

Deve ser verificada
e cobrada pelos
contribuintes e
cidadãos em suas
decisões de voto
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– círculo virtuoso –

CLÁUSULA
TRABALHISTA
NOS
CONTRATOS
PÚBLICOS

SENSIBILIZAÇÃO
DO PODER
PÚBLICO,
GOVERNANTES,
AGENTES DA
ADMINISTRAÇÃO

SOCIEDADE
MAIS JUSTA E
MAIS PRÓSPERA

CÍRCULO
VIRTUOSO

EFETIVIDADE
DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
NO TRABALHO

MELHORES DE
CONDIÇÕES DE
TRABALHO

SUSTENTABILIDADE
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– efeitos, influências e interações –

Afirmação dos
direitos
fundamentais no
trabalho como
condição essencial
da contratação
pública
Reprovação éticojurídica do nominado
―custo do trabalho‖
como fator de
diferenciação
competitiva em
licitações e
contratações públicas

Adoção da cláusula
trabalhista nos
contratos públicos
como política pública
orientada à afirmação
dos direitos
fundamentais no
trabalho

CLÁUSULA
TRABALHISTA
NOS CONTRATOS
PÚBLICOS
Supremacia e
indisponibilidade dos
direitos fundamentais
como preceptivos
essenciais da atividade
administrativa no
Estado Democrático
de Direito

Repulsa do direito
às contratações
públicas ou ao uso
de recursos públicos
que financiem
violações a direitos
fundamentais no
trabalho
Relação existente
entre contratação
pública e a
vinculação do Poder
Público aos direitos
fundamentais

A adoção progressiva da cláusula trabalhista nos contratos públicos
expressa o compromisso dos diferentes países com a afirmação dos
direitos fundamentais no trabalho
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Cláusula trabalhista nos contratos públicos
– efetividade de direitos como desígnio –

Direitos
fundamentais
no trabalho

Políticas
públicas

EFETIVIDADE

Fábio Konder Comparato afirma que os direitos sociais ―se realizam pela execução
de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e proteção social aos mais fracos e
mais pobres‖
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"Criminosos são uma pequena minoria em qualquer
época ou país. E o dano que eles causaram à sociedade
é infinitesimal quando comparado com os horrores - o
derramamento de sangue, as guerras, as perseguições,
as fomes, as escravizações, as destruições em grande
escala - perpetrados pelos governos à humanidade.
Potencialmente, o governo é a mais perigosa ameaça
aos direitos do homem".
AYN RAND646

646

Tradução nossa do texto: ―Criminals are a small minority in any age or country. And the harm they have
done to mankind is infinitesimal when compared to the horrors-the bloodshed, the wars, the persecutions, the
confiscations, the famines, the enslavements, the wholesale destructions-perpetrated by mankind’s
governments. Potentially, a government is the most dangerous threat to man’s rights”. RAND, Ayn;
BRANDEN, Nathaniel. The virtue of selfishness: a new concept of egoism. Nova York: Signet/New
American Library, 1964, p. 115.

