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resumo
O processo de globalização e a corrida das empresas pela
obtenção do maior lucro possível, reduzindo gastos, otimizando custos,
redimensionando e reestruturando os processos produtivos, formas
e condições de trabalho, atingem sobremaneiramente a parte mais
vulnerável e frágil da relação trabalhista, o trabalhador. Neste contexto, a superexploração do trabalho humano, a prática reiterada e
inescusável de descumprimento de normas trabalhistas com o intuito
de obter lucro e vantagem indevida frente à concorrência implicam na
prática do dumping social. A tese parte da indagação acerca da existência
de instrumentos para o combate do dumping social e os estudos
indicam que os instrumentos existem, mas são ineficazes. Diante disso,
infere-se inquestionável correlação entre o dumping social com os
direitos humanos, direitos fundamentais, sustentabilidade, democracia e
responsabilidade das empresas. Por isso, a hipótese apresentada
confere à indenização com natureza não meramente ressarcitória,
o papel de instrumento para enfrentar o dumping social de maneira
satisfatória. Parte-se do estudo comparado das punitive damages
existentes no Common Law, para evidenciar que a incorporação de
caracteres punitivos e pedagógicos, ainda que como medidas excepcionais, favorecem a concretização dos direitos sociais trabalhistas.
O método utilizado foi o hipotético-dedutivo, tendo em vista que o
presente projeto parte de um problema, para o qual foi apresentada
uma solução prévia, que, colocada à prova, acabou sendo comprovada.
Assim, o trabalho conclui que a hipótese apresentada quanto à indenização por dumping social como meio de concretização dos direitos
sociais trabalhistas resta confirmada.
Palavras-chave: Dumping Social. Direitos humanos. Democracia.
Responsabilidade empresas. Sustentabilidade.

abstract
The globalization process and the rush of companies to obtain the
highest possible profit, reducing expenses, optimizing costs, resizing and
restructuring the productive processes, forms and working conditions,
greatly affect the most vulnerable and fragile part of the labor relationship,
the worker. In this context, the overexploitation of human labor, the
repeated and inexcusable practice of non-compliance with labor standards in
order to obtain a profit and undue advantage in the face of competition
imply the practice of social dumping. The thesis starts from the question about the existence of instruments to combat social dumping and
studies indicate that the instruments exist, but are ineffective. In view
of this, there is an unquestionable correlation between social dumping
and human rights, fundamental rights, sustainability, democracy and
corporate responsibility. For this reason, the hypothesis presented gives
the indemnity with a nature that is not merely compensatory, the role of
an instrument to face social dumping in a satisfactory manner. It starts
from the comparative study of the punitive damages existing in Common
Law, to show that the incorporation of punitive and pedagogical characters,
even as exceptional measures, favors the realization of social labor rights.
The method used was the hypothetical-deductive, considering that the
present project starts from a problem, for which a previous solution was
presented, which, put to the test, ended up being proven. Thus, the work
concludes that the hypothesis presented regarding the compensation for
social dumping as a means of realizing social labor rights remains confirmed.
Key-words: Social Dumping. Human rights. Democracy. Corporate
responsibility. Sustainability.

resumen
El proceso de globalización y la prisa de las empresas por obtener el
mayor beneficio posible, reduciendo gastos, optimizando costes, redimensionando y reestructurando los procesos productivos, formas y condiciones
de trabajo, afectan en gran medida a la parte más vulnerable y frágil de la
relación laboral, el trabajador. En este contexto, la sobreexplotación del
trabajo humano, la práctica reiterada e inexcusable del incumplimiento
de las normas laborales para obtener un beneficio y una ventaja indebida
frente a la competencia implican la práctica del dumping social. La tesis
parte de la pregunta sobre la existencia de instrumentos para combatir
el dumping social y los estudios indican que los instrumentos existen,
pero son ineficaces. Ante esto, existe una correlación indiscutible entre el
dumping social y los derechos humanos, los derechos fundamentales, la
sostenibilidad, la democracia y la responsabilidad empresarial. Por tanto,
la hipótesis presentada confiere a la indemnización, con un carácter no
meramente compensatorio, el papel de un instrumento para afrontar el
dumping social de manera satisfactoria. Se parte del estudio comparativo
de los daños punitivos existentes en el Common Law, para mostrar que
la incorporación de personajes punitivos y pedagógicos, incluso como
medidas excepcionales, favorece la realización de los derechos sociolaborales. El método utilizado fue el hipotético-deductivo, considerando que
el presente proyecto parte de un problema, para el cual se presentó una
solución previa, que, puesto a prueba, terminó siendo probado. Así, el
trabajo concluye que queda confirmada la hipótesis planteada sobre la
compensación por el dumping social como medio para la realización de
los derechos sociolaborales.
Palabras clave: Dumping social. Derechos humanos. Democracia.
Responsabilidad Corporativa. Sustentabilidad.
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INTRODUÇÃO
Após longos anos, pode-se perceber que a luta por direitos
sociais laborais vem alcançando patamar de destaque na sociedade.
Oriundos de incansáveis disputas por interesses distintos e por força
de entraves, discussões e até mesmo meios conflituosos, o Direito do
Trabalho consagrou, enfim, ideais de justiça social e de direitos inerentes
a todo e qualquer trabalhador.
Em seus primórdios, o Direito do Trabalho se quedava frente
ao Direito Civil, haja vista que o sentimento de posse e propriedade
suprimiam direitos como o da liberdade e garantias sociais.
Em sociedades onde inexistia a figura da liberdade é impossível
identificar direitos trabalhistas, motivo pelo qual eles passaram a ser
concebidos após o período chamado de Revolução Industrial. Essa
impossibilidade de identificação não condiz com sua inexistência
absoluta, vez que os direitos em si sempre existiram, mas, talvez por
desinteresse de determinadas classes, estavam fadados ao silêncio ou
escondidos para que não fossem disseminados.
Todavia, com o avanço da sociedade e a chegada da Revolução
Industrial, sentimento de injustiça e de contraposição tomaram os
trabalhadores, que então eram chamados de proletários. Assim, aflorouse a ideia de justiça e equidade, haja vista que, além da impossibilidade
de mudança e ascensão social, a superexploração do trabalho humano
e sua subsunção ao processo da mais-valia instigados, pelo processo
de desenvolvimento produtivo, da descoberta da máquina a vapor,
tanto quanto dos anseios e preceitos do capitalismo, culminaram na
reivindicação, por parte dos trabalhadores, por melhores condições
de trabalho.
Como consequência da Revolução Industrial, pode-se perceber
que alguns direitos trabalhistas, ainda que mínimos, passaram a ser
tutelados, entre eles àqueles relacionados a condições de trabalho,
tais como limitações ao trabalho infantil, limitações ao trabalho da
mulher, limitações quanto à jornada de trabalho, entre outros.
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Entretanto, o Direito nunca conseguiu acompanhar de maneira
plena o desenvolvimento da sociedade. Desse modo, novas tecnologias
foram sendo desenvolvidas e novos processos produtivos, como a
produção em cadeia, os quais de maneira lastimável continuaram a
explorar o máximo do trabalho humano, dando assim justificativa para
uma das dicotomias mais perceptíveis até os nossos dias, qual seja, o
trabalho e o capital.
Diferentemente do proclamado por muitos, Karl Marx jamais
se apresentou contra a ideia de trabalho; pelo contrário, defendeu
o trabalho como algo capaz de ressignificar o ser social, incluí-lo na
sociedade, dar o sentimento de completude; entretanto, apresentou
os efeitos catastróficos que a subsunção do trabalho vivo ao processo
que denominou de mais valia, ou seja, de troca de trabalho humano
pelo lucro, poderia desencadear.
Após um período de conquistas pontuais e setorizadas por
direitos sociais, deu-se início ao constitucionalismo social, ou seja, à
constitucionalização de direitos sociais e laborais por alguns EstadosNações. O primeiro deles foi o México, em 1917, sendo sucedido
pela Alemanha, em 1919, através da Constituição de Weimar, vindo,
então, ao longo do último século, a ser estendido a vários outros países,
entre eles o Brasil.
Entretanto, com a globalização e o fim do período pós-guerras,
percebeu-se que direitos por si só não bastavam mais ser proclamados,
individualmente, pelos Estados soberanos, mas necessitavam de
cooperação entre os Estados para que fossem efetivados.
Sendo assim, necessária será a interligação e interlocução das
áreas do Direito Constitucional, Econômico, Comercial e Trabalhista,
partindo do marco teórico do fenômeno do constitucionalismo
social, tanto quanto dos períodos pós-guerras até a consolidação dos
Estados Democráticos e Sociais de Direito atuais, vez que os direitos
sociais trabalhistas não dependem tão somente de previsão ou positivação, mas de eficácia plena, ou seja, tanto na esfera vertical (Estado e
particulares), como na esfera horizontal (entre particulares).
Para tanto, será necessário analisar os direitos sociais trabalhistas
elencados como direitos fundamentais, sob a perspectiva da atual
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ordem econômica global, haja vista que, mesmo com o desenvolvimento tecnológico e a chegada da intitulada Revolução 4.0, não há
como se cogitar do fim do trabalho humano para o desenvolvimento
e até mesmo para a manutenção do capitalismo. Todavia, tem-se que,
indubitavelmente, ele vem passando por constantes transformações
e adaptações, razão pela qual mais do que nunca carece de especial
atenção e proteção para sua concretização digna e plena.
No que tange ao mundo do trabalho, nota-se uma tendência
crítica e que toma direções semelhantes em diversas partes do globo,
na qual a lógica capitalista e a rejeição aos meios de dessocialização
humana se apresentam como condição para a oposição a desfetichização
das formas de representação dominante.
Percebe-se ainda uma invariável tendência à subsunção do
trabalho humano pelo menor custo possível, quer seja para a própria
subsistência da atividade empresarial despendida, quer seja para a
obtenção do maior lucro possível.
A maior preocupação com essa tendência ocorre quando há
a prática lastimável de dumping social, o qual desestabiliza toda uma
cadeia produtiva, gera danos econômicos catastróficos e, indubitavelmente, prejudica a própria condição de dignidade do trabalho humano.
Nesse sentido, surge a figura do dumping social, ou seja, a prática
reiterada e sistemática de descumprimento de direitos trabalhistas a
fim de obter vantagem indevida e favorecimento perante a concorrência, o qual inviabiliza a eficácia dos direitos sociais trabalhistas.
Por esse fato, será necessário esgotar na medida do possível os
conceitos de dumping, seu surgimento, suas espécies, dentre eles o
dumping social, sua contextualização histórica, tanto quanto seus efeitos e
adoção no âmbito internacional e interno.
Assim, será possível a verticalização na aplicação do conceito de
dumping, primeiramente no âmbito econômico, para posteriormente
analisá-lo nas demais áreas do Direito, dentre elas o dumping social no
que tange ao Direito do Trabalho.
Assim, a indenização pela prática do dumping social como meio
de concretização dos direitos sociais trabalhistas será apreciada como
objetivo geral, sendo, portanto, necessário analisar pormenorizadamente
23
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os conceitos, as informações e os estudos concernentes a ele, haja vista
que o desrespeito deliberado deles corrobora para a precarização das
relações de trabalho, bem como para a desestabilização da ordem
econômica vigente.
Como objetivos específicos para a presente pesquisa, far-se-á
necessário tratar do dumping social e de sua contextualização histórica
para obter a necessária superação do modelo vigente no enfrentamento
de sua prática, tanto no âmbito internacional como no interno, para,
enfim, sustentar a indenização por dumping social como meio de
concretização dos direitos sociais trabalhistas.
Isso se demonstra ainda mais necessário quando olhado pela
perspectiva do dinamismo econômico e do surgimento de empresas
denominadas de transnacionais, que chegam a superar o tamanho e a
representatividade de alguns Estados-Nações.
Outrossim, se não houver o desenvolvimento de cooperação
e abertura entre os países, o próprio Direito Internacional passa a
ser inócuo, despertando individualismos que em nada favorecem o
desenvolvimento em si, mas tão somente corroboram para um olhar
triste e desgostoso das consequências que as barbáries do período de
guerras geraram.
Assim, com o presente trabalho não se busca um revolvimento
da gênese do Direito do Trabalho, ou uma revisão de seu desenvolvimento histórico, mas, sim, a sua eficácia em um contexto atual, motivo
pelo qual a hipótese da presente tese é a indenização por dumping social como meio de concretização dos direitos sociais trabalhistas.
Com a soberania de cada Estado e as desigualdades econômicas
entre eles, percebe-se uma grande e crescente tendência ao dumping
social no âmbito internacional, vez que grandes empresas passaram a
se instalar em locais desprovidos de direitos trabalhistas ou então com
direitos trabalhistas escassos ou ainda em desenvolvimento, a fim de
minorar seus preços e alcançar seus tão almejados lucros.
Isso, numa perceptiva econômica, se demonstra perfeitamente
justo, equânime e válido, todavia, numa perspectiva humana e social,
corrobora a precarização do trabalho humano, a flexibilização e o
retrocesso social.
24
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No âmbito interno, infere-se que a figura do dumping social,
ainda que desprovida de legislação, de maneira sistemática vem
ocorrendo, mas sendo desconsiderada ou ao menos minorada, o que
ao certo não condiz com as garantias fundamentais sociolaborais, tanto
quanto com a sua eficácia plena.
Para tanto, o método escolhido será o hipotético-dedutivo,
tendo em vista que o presente projeto parte de um problema, ao qual
será apresentada uma solução prévia, que, posteriormente, será
colocada à prova por meio de críticas, a fim de se eliminar o erro.
O fato da ineficácia dos instrumentos existentes até então para
o combate da prática do dumping social se apresenta como um problema,
que será analisado sob a perspectiva da hipótese de que a imposição
de indenização por tal prática, além de agir de maneira satisfatória
para o seu combate, permitiria a concretização dos direitos sociais
trabalhistas. Assim, a referida solução prévia, que também pode ser
concebida como uma conjectura, ou seja, deduções consequentes na
forma de proposições passíveis de teste, para ser avançada a fase de
falseamento, a fim de se eliminar o erro e refutá-la.
A técnica utilizada será a pesquisa bibliográfica de publicações
em livros, teses, monografias, publicações avulsas, pesquisas, artigos
científicos, entre outros, as quais se apresentam como documentação
indireta.
Os procedimentos utilizados para a presente pesquisa serão o
histórico, o comparativo, o monográfico e o estudo de caso.
Diante disso, passar-se-á por uma contextualização histórica do
dumping social e seu desenvolvimento, vez que de maneira indubitável
atinge a atual ordem econômica vigente no âmbito interno, qual seja,
a capitalista, mas que de maneira alguma é desprovida do valor social
do trabalho humano.
Posteriormente, demonstrar-se-á a necessidade de superação
do modelo vigente de enfrentamento da prática do dumping social,
quer seja no âmbito internacional, quer seja no âmbito interno, vez
que os meios até então proferidos se demonstram ineficazes para o
combate de tal prática lastimável.
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Por fim, superados os modelos vigentes de enfrentamento da
prática do dumping social, apresentar-se-á a indenização por dumping
social como meio de concretização dos direitos sociais trabalhistas no
âmbito interno. Afinal, se mesmo os meios hoje existentes no âmbito
internacional e interno se demonstram ineficazes para tal fim, só nos
restam meios de persuasão mais contundentes e concretos para lhes
garantir a real possibilidade de concretizá-los.
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capítulo 1
DUMPING SOCIAL E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA
O presente e o futuro dos direitos sociais devem ter como ponto
de partida e como destino a dignidade inerente a todo ser humano.
Somente assim, pode-se entender a verdadeira dimensão que elas
alcançam, tanto quanto promover sua defesa e promoção.
Nesse sentido, ainda que se possa falar que cronologicamente
os direitos sociais seriam anteriores ao seu reconhecimento como
direitos humanos, eles não são uma categoria única, mas que existem
a partir de direitos concretos como o Direito do Trabalho1 e outros.
Dessa vinculação direta entre a dignidade e os direitos humanos,
estando a primeira no núcleo dos segundos, infere-se a possibilidade
e garantia de um dever judicial e institucional público em relação às
normas que os constituem.
O Direito ao Trabalho, desenvolvido para contrabalancear o
desequilíbrio de forças entre empregador e assalariados,2 com notável
papel civilizatório3 como garantia fundamental, exige especial atenção,
vez que se demonstra como forma concreta e impulsionadora para
os avanços da própria sociedade, mesmo antes de sua organização e
formação como Estado.
No ordenamento pátrio, as bases da República Federativa do
Brasil encontram afirmação nas disposições da Constituição de 1988,
1

2
3

MARTÍNEZ BADENES, Miguel Ángel. Presente y futuro de los derechos sociales en
el ámbito internacional. In: Revista Internacional y Comparada de Relaciones
Laborales y Derecho del Empleo. Volumen 3, número 4, octubre-diciembre de
2015, p. 2.
WANDELLI, Leonardo Vieira. O direito humano e fundamental ao trabalho:
fundamentação e exigibilidade. São Paulo: LTr, 2012, p. 23.
Nesse sentido, importante observar que o Direito do Trabalho tem sido no atual
sistema econômico-social um grande instrumento de inclusão social das grandes massas populacionais dos países capitalistas. DELGADO, Mauricio Godinho.
Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os caminhos de reconstrução. 2.ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 133.
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que eleva os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a busca
do pleno emprego como fundamento da ordem econômica e responsável por garantir a ordem social.
O ato de trabalhar como objeto de proteção jurídica não se
resume à entrega do serviço contratado pelo empregador, mas é o
exercício de um direito fundamental e insubstituível para o desenvolvimento da subjetividade e a construção de vínculos sociopolíticos.4
No plano internacional, encontram-se diversos instrumentos
que tutelam pelo direito fundamental ao trabalho como condição de
vida digna; entre eles, pode-se destacar a Declaração Universal dos
Direitos Humanos5 proposta pela ONU – Organização das Nações
Unidas e o Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário.
Entretanto, para que o trabalho seja considerado digno, extrai-se dos
referidos instrumentos que ele necessariamente precisa proporcionar
as garantias e liberdades justas e favoráveis.
Sendo assim, em que pese inicialmente não haver caráter
vinculante na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo,
no momento em que se passa a reconhecê-la dentro das diversas
Constituições nacionais, percebe-se uma primeira limitação àquilo
que até então era configurado como hegemônica e onipotente capacidade de cada um dos Estados-Nações livremente legislar em relação
aos direitos sociais.6

4
5
6
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WANDELLI, Leonardo Vieira. O direito humano e fundamental ao trabalho: fundamentação e exigibilidade. São Paulo: LTr, 2012, p. 33.
Cumpre ressaltar que o próprio preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) vincula a dignidade com o progresso social, a fim de
elevar o nível de vida das pessoas.
MARTÍNEZ BADENES, Miguel Ángel. Presente y futuro de los derechos sociales en
el ámbito internacional. In: Revista Internacional y Comparada de Relaciones
Laborales y Derecho del Empleo. Volumen 3, número 4, octubre-diciembre de
2015, p. 2

CAPÍTULO 1
DUMPING SOCIAL E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

No plano econômico atual, o processo de globalização7-8 e a
corrida das empresas pela obtenção do maior lucro possível reduzindo
gastos, otimizando custos, redimensionando os processos produtivos e
reestruturando as formas e condições, atingem sobremaneira a parte
mais vulnerável e frágil da relação trabalhista, o trabalhador, especialmente por meio da superexploração do trabalho humano por parte
das empresas transnacionais ou nacionais por meio da prática reiterada e
inescusável de descumprimento de normas trabalhistas, com o intuito
de obter lucro e vantagem indevida frente à concorrência, ou ainda
da superexploração do trabalho humano em localidades onde inexiste
regulamentação trabalhista ou onde as mesmas se demonstram demasiadamente fracas ou inócuas. Isso pode até mesmo ser constatado
por meio de alterações normativas infraconstitucionais que possam
ofender os princípios constitucionais ou direitos fundamentais, tal
como recentemente ocorrido com a intitulada Reforma Trabalhista
no Brasil.
Globalização pode ser interpretada ainda como “a intensificação
dos fenômenos de troca, de comunicação e de trânsito para além das
fronteiras nacionais”,9 ou ainda até mesmo como globalizações.10-11
7

8

9
10

Este como um fenômeno de interconexão cultural, social, econômica, científica
e tecnológica que se projeta em níveis mundiais, capaz de propiciar a descoberta
de novos mercados, redistribuição de capitais, livre circulação e o impulso e
popularização das tecnologias de informação e comunicação. FINCATO, Denise
Pires. STUMER, Gilberto. Globalização 4.0 e futuro do trabalho: o porvir na
atuação da ONU e OIT. In: Direito Internacional do Trabalho. Organizadores: Vitor Salino de Moura Eça... [et al.]. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, 335
e 336.
Pode ser compreendida ainda como “a ação sem fronteiras nas dimensões da
economia, da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos transculturais e
da sociedade civil”. BECK, Ulrich. O que é globalização? Tradução de André
Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 46.
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução
de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p. 84.
Nesse sentido, está correto o professor ao observar que “aquilo que habitualmente designamos por globalização são, de fato, conjuntos diferenciados de relações sociais: diferentes conjuntos de relações sociais dão origem a diferentes
fenômenos de globalização. Nestes termos, não existe estritamente uma entidade única chamada globalização; existe, em vez disso, globalizações; em rigor
este termo só deveria ser usado no plural”. SOUZA SANTOS, Boaventura de.
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Sendo assim, a fim de se alcançar a concretização12 ou então a
intitulada eficácia plena dos direitos sociais trabalhistas, ou seja, tanto na relação Estado-particulares (eficácia vertical), como na relação
entre particulares (eficácia horizontal), o cumprimento das normas
trabalhistas se demonstra como necessário, bem como para a própria
estabilidade do Estado Democrático e Social de Direito, motivo pelo
qual a refutação da prática do dumping social, ainda que por força
indenitária, se apresenta como o objeto da presente pesquisa, tanto
quanto como meio para o pretenso resultado.
Diante disso, surge o necessário resgate da capacidade de
indignação,13 haja vista que para concretização da atual ordem
econômica vigente, insofismável é a proteção e a tutela da dignidade
do trabalho, tanto quanto a concretização da eficácia plena do direito
fundamental ao trabalho.
Em sua forma etimológica, o conceito de dumping, segundo
definição do verbete no dicionário Cambridge, aduz que esse seria:
11

		

11
12

13
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Uma concepção multicultural de Direitos Humanos. In: Revista Lua Nova, n.º
39, 1997, p. 105-123.
TOMAZETTE, Marlon. Comércio internacional & medidas antidumping.
Curitiba: Juruá, 2008, p. 27.
Desse modo, a fim de se cogitar a concretização dos direitos sociais, necessariamente surge a eficácia, tanto a vertical como a horizontal. Aquela vislumbrada
na vinculação do legislador e do juiz, ou seja, na relação do Estado com os particulares, enquanto a eficácia horizontal – também chamada de “eficácia privada”
ou de “eficácia em relação a terceiros” – nas relações entre particulares, embora se sustente que, no caso de manifesta desigualdade entre dois particulares (hipótese de poder econômico social), também existe relação de natureza
vertical. MARINONI, Luiz Guilherme. O direito à tutela jurisdicional efetiva na
perspectiva da teoria dos direitos fundamentais. In: Biblioteca jurídica virtual
da Universidade Federal de Santa Catarina. p. 3. Disponível em: <http://
www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-direito-%C3%A0-tutela-jurisdicional-efetiva-na-perspectiva-da-teoria-dos-direitos-fundamentais>. Acessado em 12
de jan. 2020.
O sentimento de indignação se demonstra como primeiro passo para estabelecer a vontade de maior atuação jurídica junto à sociedade. MASSI, Juliana Machado; VILLATORE, Marco Antônio César. O dumping social e a total possibilidade
de tutela das minorias na atividade empresarial. In: Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região: Vol. 4, n. 43, ago. 2015, p. 41.

