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O 
princípio da dig-
nidade humana 
necessita, como 
em nenhum ou-

tro momento, sair do plano 
etéreo. Direitos meramen-
te de papel em nada con-
tribuem para o verdadeiro 
avanço civilizacional por to-
dos ambicionado. Para que 
a humanidade caminhe ce-
leremente para a realização 
dos valores sedimentados 
ao longo de um lento pro-
cesso de consciência polí-
tica e jurídica que resultou 
na construção dos catálo-
gos de direitos fundamen-
tais, impreterível se mostra 
a efetivação plena dos di-
reitos humanos. Os gover-
nos devem exercer um pa-
pel verdadeiramente ativo, 
a fomentar e a exigir o efe-
tivo cumprimento dos di-
reitos fundamentais no tra-
balho, notadamente pela 
aplicação de instrumentos 
jurídicos como a cláusu-
la trabalhista nos contratos 
públicos, tema central da 
presente obra.
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A REALIZAÇÃO DOS MODELOS 
internacionais de proteção ao trabalhador é condição mandatória para o 
desenvolvimento sustentável. A concepção contemporânea da contrata-
ção pública socialmente responsável, a qual valoriza e concretiza o princí-
pio da dignidade do trabalhador, demanda e exige a adoção da cláusula 
laboral para a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. Os go-
vernos podem, verdadeiramente, influenciar as atividades econômicas, 
promovendo a justiça social nas relações de trabalho que encerram, ao 
exigirem a formatação de padrões de emprego e ocupação laboral que 
respeitam os direitos humanos no trabalho. As características e particu-
laridades do novo regime jurídico em que se inserem os contratos admi-
nistrativos exprimem e legitimam a plena pertinência e juridicidade da 
adoção da cláusula social trabalhista em seu núcleo essencial, conforme 
propõe o presente estudo.
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PREFÁCIO

Foi com muita satisfação que recebi o convite de Marcos César 
Amador Alves para prefaciar a presente obra, fruto de sua pesquisa 
desenvolvida no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo e que tive a honra de orientar. 

A tese de doutorado foi defendida perante banca examinadora 
por mim presidida e que contou com a participação dos professores 
Homero Batista Mateus da Silva (USP), Paulo Eduardo Vieira de Oli-
veira (USP), Ana Amélia Mascarenhas Camargos (PUC/SP) e Paulo 
Sérgio João (FGV/SP). A sessão de defesa foi realizada com brilho na 
austera Sala Visconde de São Leopoldo, no Largo de São Francisco.

 Marcos César dedicou-se a refletir sobre o conteúdo jurídico 
da cláusula trabalhista nos contratos públicos, na perspectiva da afir-
mação de direitos fundamentais no trabalho. De forma ambiciosa, 
buscou debater diversas questões práticas e teóricas que levaram em 
consideração as relações existentes entre a contratação pública e os 
direitos humanos fundamentais. 

 A tese, portanto, seguiu linha de pesquisa do Departamento de 
Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da 
USP que aborda os direitos sociais no contexto dos direitos humanos, 
com as seguintes sublinhas de pesquisa: I - na órbita do direito material 
(individual e coletivo) do trabalho: a eficácia dos institutos, normas 
e princípios de direito interno, comunitário e internacional do tra-
balho e a efetivação dos direitos humanos; II - no âmbito do direito 
processual: o processo trabalhista como método de concretização 
dos direitos humanos; III - na esfera do direito da segurança social: a 
previdência, a assistência e a saúde e a solidificação do princípio da 
dignidade do homem.
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 A adoção da cláusula trabalhista nos contratos públicos está 
prevista na Convenção 94 e na Recomendação 84 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), de forma que o presente estudo 
buscou demonstrar a necessidade de sua adoção como um instrumento 
jurídico destinado à afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. 

 A ideia central defendida pelo autor é a de que as referidas 
normas internacionais são o fundamento concreto para estabelecer 
um vínculo ético e jurídico entre o Estado e a empresa contratada, 
bem como com os trabalhadores envolvidos na operação, visando a 
proteção da dignidade da pessoa humana, por meio da manifestação 
de vontade imposta por um contrato público. 

 Daí decorre que a cláusula trabalhista suscita a necessidade de 
buscar garantias para o desenvolvimento do trabalho decente, a ser 
executado por quem é contratado pelo poder público. 

 Nas palavras do autor, isso significa a plena efetivação da liberda-
de 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 a equidade, a proteção social dos trabalhadores, a afirmação 
do trabalho seguro e saudável. 

 Nesses tempos em que o papel do Estado é tão questionado por 
aqueles que defendem sua mínima intervenção na economia e nas 
relações com os particulares, a pesquisa de Marcos César nos permite 
refletir sobre o aspecto qualitativo da atuação estatal, na perspectiva da 
indispensável proteção aos trabalhadores que prestam os seus serviços 
por meio de empresas contratadas pelo poder público. 

Dr. Otavio Pinto e Silva
Professor da Faculdade Direito da Universidade de São Paulo
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“Os juristas de hoje somente justificarão sua utilidade social, 
quando souberem, de um lado, desenvolver novos padrões exegéticos 
de realização da justiça, sem desrespeito ao princípio da supremacia 

da lei sobre a vontade individual do intérprete; de outro lado, quando 
souberem atuar, máxime em matéria constitucional, como verdadeiros 

engenheiros sociais, na construção de uma nova sociedade.”

Fábio Konder Comparato1

“A indiferença social, a arrogância, a distribuição injusta dos sa-
crifícios 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 Santos2

1 COMPARATO, Fábio Konder. Função social do jurista no Brasil contem-
porâneo. Disponível em http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67159. 
Acesso em 14 mar. 2017.

2 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.
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TEMA 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 instituto3 da cláu-
sula 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 res-
peito 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 propugna, em seu desenvolvimento, a relação concludente 
do conteúdo jurídico da cláusula trabalhista nos contratos públicos 
com a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho.

3 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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Os direitos de proteção ao trabalho constituem um sistema éti-
co 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 pre-
sente estudo é permeado pela análise de temas secundários, os quais se 
complementam e se inter-relacionam 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 di-
mensão 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 di-
reitos 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 mencio-
nado 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. 

Em seguida, a pesquisa abrange a determinação dos direitos funda-
mentais no trabalho no plano internacional, compreendendo a análise 
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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 Funda-
mentais 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 tra-
balho, 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 entendi-
mentos 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 interse-
ção 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 traba-
lhista 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 estu-
do 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 eu-
ropeu 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 co-
munitárias, como as Diretivas 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE. 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 
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e social o qual exija a adoção progressiva dos direitos laborais, com a 
materialização da proteção da dignidade do trabalhador, enaltecen-
do 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 constata-
ções, 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 huma-
no 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 de-
senvolvimento 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. 

IMPORTÂNCIA DO TEMA
A vocação contemporânea da ciência jurídica está centrada, como 

em nenhum outro momento histórico, na proteção da pessoa. André 
Franco Montoro4, em enunciado direcionamento, salienta que “tal-
vez em nenhuma época, como hoje, o estudo e a prática do Direito 

4 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 20. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 03.
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tenham se identificado tanto com a própria defesa da civilização e 
dos valores humanos”.

A consagração da dignidade humana no constitucionalismo mo-
derno 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 huma-
na, 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”. 5

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 Sarlet6, a dignidade humana é:

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consi-
deração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamen-
tais 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.

5 Grifo nosso.
6 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fun-

damentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 63.



MARCOS CÉSAR AMADOR ALVES

O 
princípio da dig-
nidade humana 
necessita, como 
em nenhum ou-

tro momento, sair do plano 
etéreo. Direitos meramen-
te de papel em nada con-
tribuem para o verdadeiro 
avanço civilizacional por to-
dos ambicionado. Para que 
a humanidade caminhe ce-
leremente para a realização 
dos valores sedimentados 
ao longo de um lento pro-
cesso de consciência polí-
tica e jurídica que resultou 
na construção dos catálo-
gos de direitos fundamen-
tais, impreterível se mostra 
a efetivação plena dos di-
reitos humanos. Os gover-
nos devem exercer um pa-
pel verdadeiramente ativo, 
a fomentar e a exigir o efe-
tivo cumprimento dos di-
reitos fundamentais no tra-
balho, notadamente pela 
aplicação de instrumentos 
jurídicos como a cláusu-
la trabalhista nos contratos 
públicos, tema central da 
presente obra.

MARCOS 
CÉSAR 

AMADOR 
ALVES

Desembargador Federal do 
Trabalho do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da Segunda 
Região; Doutor em Direito do 
Trabalho pela Faculdade de 
Direito da Universidade de 
São Paulo; Mestre em Direi-
to do Trabalho pela Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo; Titular da Cadeira nº 
08 da Academia Paulista de 
Direito do Trabalho; Membro 
das Comissões do XL e do XLI 
Concurso Público para Ingres-
so na Magistratura do Trabalho 
da Segunda Região

A REALIZAÇÃO DOS MODELOS 
internacionais de proteção ao trabalhador é condição mandatória para o 
desenvolvimento sustentável. A concepção contemporânea da contrata-
ção pública socialmente responsável, a qual valoriza e concretiza o princí-
pio da dignidade do trabalhador, demanda e exige a adoção da cláusula 
laboral para a afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. Os go-
vernos podem, verdadeiramente, influenciar as atividades econômicas, 
promovendo a justiça social nas relações de trabalho que encerram, ao 
exigirem a formatação de padrões de emprego e ocupação laboral que 
respeitam os direitos humanos no trabalho. As características e particu-
laridades do novo regime jurídico em que se inserem os contratos admi-
nistrativos exprimem e legitimam a plena pertinência e juridicidade da 
adoção da cláusula social trabalhista em seu núcleo essencial, conforme 
propõe o presente estudo.

editora

ISBN 978-85-8425-586-3

C
L

Á
U

S
U

L
A

 T
R

A
B

A
L

H
IS

TA
 

N
O

S
 C

O
N

TR
A

TO
S P

Ú
B

LIC
O

S
M

A
R

C
O

S C
É

SA
R

  
A

M
A

D
O

R
 A

LV
E

S




