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DUMPING SOCIAL E O DESRESPEITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

DIGNO: PRÁTICAS DE ESCRAVIDÃO MODERNA 

 

MALDONADO, Paula Andressa Rocha 1 

RODRIGUES, Me.Okçana Yuri Bueno 2  
 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo abordar o impacto ocasionado pela prática 
econômica muito utilizada nos tempos atuais chamada de dumping social e as 
relações de trabalho. Analisar o conceito, natureza jurídica, objeto e caracterização 
do dumping, o desrespeito ao meio ambiente de trabalho referente ao meio 
ambiente saudável e como direitos à lesão de personalidade, bem como fazer uma 
análise comparativa entre o dumping social e as condições análogas à escravidão.  
A prática do dumping se faz presente em todo o mundo e aqui no Brasil 
principalmente e que se torna efetiva a inobservância das normas de direitos 
humanos e do meio ambiente de trabalho, ocasionando dano à sociedade. 
Observam-se instalações de empresas sem as condições mínimas de sanitários, 
ocorrência de trabalho escravo para garantir lucros em detrimento do aviltamento 
das normas trabalhistas. Para tanto usar-se- á a metodologia de pesquisa 
Bibliográfica a partir da revisão de literatura sob a temática abrangendo 
enciclopédias, coleções, livros, artigos, revistas e jornais on-line, retirados de 
bibliotecas digitais de instituições universitárias, além de bancos de dados 
jurídicos e a própria doutrina jurídica. Enquanto a pesquisa documental se valerá 
de informações colhidas de trabalhos públicos e privadas. 
 

Palavras-chave: Ambiente de trabalho. Relações de trabalho. Direitos humanos. 

 

SOCIAL DUMPING AND DISREGARD OF THE ENVIRONMENT OF DISCENT 
LABOR: MODERN SLAVERY PRACTICES 

 
 

ABSTRACT 
The present work aims to address the impact caused by the economic practice 
widely used in the current times called social dumping and labor relations. To 
analyze the concept, legal nature, object and characterization of dumping, disrespect 
to the working environment concerning the healthy environment and as rights to 
personal injury, as well as to make a comparative analysis between social dumping 
and conditions analogous to slavery. The practice of dumping is present throughout 
the world and here in Brazil mainly and it becomes effective the nonobservance of 
the norms of human rights and the working environment, causing damage to society. 
There are facilities of companies without the minimum sanitary conditions, 
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occurrence of slave labor to guarantee profits to the detriment of the degradation of 
labor standards. To do so, the methodology of Bibliographic research will be used 
from the literature review under the theme of encyclopedias, collections, books, 
articles, journals and online journals, taken from digital libraries of university 
institutions, as well as databases legal doctrine. While documentary research will do 
on information gathered from public and private works. 
 

Keywords:  working environment. Work relationships. Human rights. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com o advento da revolução industrial houve um aumento dos abusos 

cometidos com relação às relações trabalhistas. O direito do trabalho então surge 

como uma medida protetiva dos trabalhadores que com o desenvolvimento das 

sociedades passou a ter ainda mais notoriedade, que foi conquistada por direitos 

trabalhistas. Juntamente com esta evolução houve também um aumento da 

participação brasileira no cenário internacional e a necessidade de competitividade 

das empresas. Em vista disso, muitos empregadores passaram a reduzir seus 

custos burlando as leis trabalhistas para diminuir os custos de mão de obra, 

tornando os serviços e produtos mais competitivos. 

 Dentro deste contexto, como o judiciário trabalhista vem protegendo os 

trabalhadores contra este dano social? O que é o dumping social em relação ao 

ambiente de trabalho? Observamos que a ausência de verbas trabalhistas não 

prejudica somente a vida privada do trabalhador, mas causa desequilíbrio financeiro 

e econômico em toda a sociedade principalmente pessoas em situações de risco e 

as minorias, os que são submetidos ao trabalho infantil, pessoas em condições 

análogas à escravidão e a prática salarial desproporcional quanto à remuneração da 

mulher em relação ao do sexo masculino.  

 O objetivo deste trabalho é abordar a questão do dumping social nas relações 

de trabalho. Analisar o conceito, natureza jurídica, objeto e caracterização do 

dumping, o desrespeito ao meio ambiente de trabalho saudável e como lesão aos 

direitos da personalidade, bem como fazer uma análise comparativa entre o 

dumping social e as condições análogas à escravidão.   

Para o desenvolvimento do trabalho, adotar-se-á como metodologia o 

estudo bibliográfico. Quanto à abordagem, optou-se por uma análise teórica, 
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ancorada nos seguintes procedimentos: Pesquisa Bibliográfica a partir da revisão 

de literatura sob a temática abrangendo enciclopédias, coleções, livros, artigos, 

revistas e jornais on-line, retirados de bibliotecas digitais de instituições 

universitárias, além de bancos de dados jurídicos e a própria doutrina jurídica. E 

a pesquisa documental se valerá de informações colhidas de trabalhos públicos e 

privadas. 

A revisão bibliográfica será feita mediante análise acurada da literatura 

aplicada, extraindo-se os pontos relevantes ao tema explicitado, com o fim de 

justificar as ações apresentadas. Apesar da existência de outras pesquisas 

envolvendo o tema, há ainda, fatos a serem destacados na problemática deste 

estudo. Dessa forma, espera-se que este trabalho possa contribuir para o 

preenchimento dessa lacuna, servindo de base para outros pesquisadores que se 

interessem pelo assunto. E como meio de conscientização acadêmica sem receio 

e comunitária. 

 

 

2 DUMPING SOCIAL: CONCEITUAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, OBJETO E 

CARACTERIZAÇÃO 

O dumping social é objeto frequente de discussão no direito coletivo do trabalho 

e no direto internacional. É uma questão recorrente em países emergentes ou 

periféricos em que as empresas voltadas ao mercado global somente visam reduzir 

os custos dos seus produtos utilizando-se da mão de obra barata em confronto com 

direitos previdenciários e trabalhistas básicos, praticando concorrência desleal com 

a finalidade de conquistar espaço no mercado de produtos e bens. 

Segundo o professor Paulo Mont’Alverne Frota (2013 p.206), informa que: 

 

[...] a palavra dumping provém da língua inglesa dump, o qual, entre outros, 
tem o significado de despejar ou esvaziar. A palavra é utilizada em termos 
comerciais (especialmente no conceito do direito internacional) para 
designar a prática de colocar no mercado produtos abaixo do custo com o 
intuito de eliminar a concorrência e aumentar as quotas de mercado. 

 

Para Jorge Luiz Souto Maior, Ranúlio Mendes e Valdete Severo (2012), o 

"dumping social" constitui a prática reiterada, reincidente, rede de descumprimento 

da legislação trabalhista, como forma de possibilitar a majoração do lucro e de levar 

vantagem sobre a concorrência. Tudo isto deve repercutir juridicamente porque 
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causa um grave desajuste em todo o modo de produção com prejuízos para a 

sociedade e para os trabalhadores.  

De acordo com a Organização Mundial do Comércio, o conceito de dumping é 

definido como uma prática de gestão antijurídica empresarial, moldada pela 

concorrência desleal e ausência de boa fé que objetiva a busca pela conquista de 

fatias de mercado para serviços e produtos tanto no mercado nacional como 

internacional. Provoca prejuízos não somente e aos trabalhadores, mas também às 

demais empresas do setor. 

  

 

2.1 CONCEITUAÇÃO 

 

 A expressão Dumping como já dissemos é uma palavra de origem inglesa 

que provem do verbo dump que significa desfazer-se de algo e depositá-lo em outro 

local como se fosse lixo. Ela está inserida no contexto da comercialização de 

produtos a preços exorbitantes em relação ao seu custo de produção. Prática essa 

utilizada por empresas que visam conquistar novos mercados e que comercializam 

produtos a baixo custo passando à frente dos concorrentes motivando uma desleal 

concorrência. 

Segundo Frahm 2011, uma empresa que executa dumping é porque detêm 

poder de estipular preço de seu produto no mercado local sendo assim uma 

empresa em concorrência imperfeita e busca uma perspectiva de aumentar o lucro 

pela venda no mercado internacional. Ela vende seu produto pelo preço inferior ao 

mercado externo e provoca elevada perda ao consumidor nacional, pois estes não 

conseguem comprar este mesmo produto que é vendido ao exterior.  

Ainda de acordo com FRAHM (2011), concorrem ao dumping também quando 

o próprio país, através de subsídios estatais, isenta ou baixam os preços de 

encargos para empresas com a finalidade de chamar novas empresas para 

determinado local. É notório em toda esta manobra o desequilíbrio nas relações de 

emprego que tumultua a ordem jurídica e econômica do trabalhador. Aumentam-se 

os encargos sociais e trabalhistas devido ao encolhimento da planilha financeira com 

resistência mínima do prejudicado. 
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Os Acordos da Organização Mundial de Comércio (OMC) incluem o Acordo 

Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 1947 (GATT 47). Este documento tem 

como escopo regular as relações comerciais internacionais. Em seu artigo VI, prevê 

a vedação à prática do dumping e se o mesmo ocasionar prejuízos à indústria 

doméstica, a autoridade competente do Estado prejudicado pode aplicar os direitos 

compensatórios com base nos danos sofridos e o dumping social é verificado com o 

desrespeito às regras trabalhistas diminuindo mão de obra, aumentando as 

exportações e atraindo investimentos estrangeiros.  

Black (2012 p. 592) define dumping como “ato de vender em quantidade, a 

preços muitos baixos ou sem considerar o preço de venda: também a venda d 

excedentes no exterior a preço menor que o preço do mercado interno”. 

Para Barros (2012) os proveitosos resultados para seus agentes, a mudança 

de dinâmica econômica foram fatores responsáveis pela multiplicação e por dentro 

dela uma maleabilidade formal que passou a dar impressão de uma elasticidade 

conceitual. Isso é chamado de interiorização do dumping e é o processo de 

absorção da figura para aplicação no âmbito exclusivamente interno e nacional do 

alargamento da esfera comercial para industrial.  

De acordo com a autora, entre as variáveis ampliativas no seu primitivo 

alcance estão: venda por preço abaixo do custo para inviabilização da concorrência, 

exportação por preço inferior ao mercado interno na vista de conquistas de novos 

mercados ou escoamento dos excessos de produção, venda de quantidades altas a 

preço muito abaixo do normal fora do alcance dos competidores. Por estes atos 

percebemos a prática de uma concorrência desleal, sem conservar, com a mesma 

finalidade a origem e o conceito do dumping. Embora sua configuração não tenha 

fugido da econômica de natureza e identidade, mostrou-se a falsa impressa de ter 

passado a admitir extensões conceituais onde apenas se vê efeitos ou meios 

decorrentes de sua prática. 

De acordo com Coelho (1995, p.82), a prática comercial conhecida por 

dumping corresponde “a venda de mercadorias em país onde não são produzidas, 

por preço inferior àquele praticado no país onde são produzidas”. 

Já o (underselling) que é o preço predatório, que é muito confundido com o 

dumping, corresponde à venda injustificada de um bem abaixo do preço de custo 

dentro do mercado interno de um país.  
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Para Goyos (1995) dumping social é a vantagem relativa e comparativa dos 

países em desenvolvimento sobre os países desenvolvidos, em termos e trocas 

internacionais, pelo custo de mão de obra barata nos primeiros. Vantagem esta 

considerada injusta pelos protecionistas quando na realidade o custo mais baixo é 

decorrente da própria situação do estágio de desenvolvimento e muitas vezes da 

miséria que aflige boa parte da população global. 

 De acordo Filho (2012) no Brasil o dumping se destaca no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o preço predatório 

recebe tratamento específico no Conselho Administrativo de defesa Econômica 

(CADE) autarquia responsável pela defesa da livre concorrência no país.  

 

 

2.2 OBJETO E CARACTERIZAÇÃO DO DUMPING 

 

De acordo com Massi (2005), por ser tratar de um fenômeno econômico, há 

uma grande dificuldade na distinção da natureza jurídica do dumping sendo 

adaptada de uma legislação de institutos do sistema common law. 

Este sistema segundo Santiago (2012) é um termo utilizado nas ciências 

jurídicas para se referir a um sistema de Direito cuja aplicação de regras e normas 

não estão escritas, mas sancionadas pela jurisprudência ou pelo costume. Tal forma 

de Direito tem origem na concepção do direito medieval inglês que, ao ser 

ministrado pelos tribunais do reino, refletia os costumes comuns dos que nele 

viviam. Este sistema legal vigora no Reino Unido e em boa parte dos países que 

foram colonizados por este país.  

Ainda segundo ele, uma das principais características do Common Law é de 

que as questões devem ser resolvidas tomando-se como base sentenças judiciais 

anteriores, ao contrário de preceitos legais fixados antecipadamente, como ocorre 

no sistema romano-germânico, utilizado por vários outros países, entre eles o Brasil.  

Segundo Boucher (2009), a reunião de sentenças judiciais sobre várias 

situações semelhantes permite extrair regras gerais que geram precedentes e que 

se convertem em orientações para o julgamento futuro dos juízes, em casos 

análogos. 
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Massi (2005) entende que alguns entendem que a natureza do dumping é um 

ato ilícito e que sua prática não é proibida pela legislação antidumping seria apenas 

suscetível à imposição de certas medidas desde que venha ameaçar, causar 

prejuízos a indústria nacional do país importador. Outra concorrente suscita a 

possibilidade da prática de dumping ter natureza jurídica de abuso de poder 

econômico. Pressupõe o intuito de provocar dominação e ainda é identificado a 

partir da conduta concertada de empresas nas quais não sinaliza a ação de 

dumping.  

 Barral (2000, p.50) cita a importância de frisar que o abuso de poder 

econômico é regulamentado pela lei antitruste nº 8884/94 revogada pela lei 

12.529/2011, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a 

ordem econômica.  Outra vertente atribuída ao dumping ao que se refere o direito 

econômico é que se encontra fonte para sua caracterização na norma de direito 

internacional econômico e que legislara a intervenção do estado por meio da 

aplicação de medida antidumping o que constitui fator fundamental para a indústria 

nacional.  

 Também há uma linha que tem em vista as medidas punitivas adotadas 

contra o dumping atribuindo uma ideia de tarifa de imposto em casos de prática. De 

acordo com, no código tributário nacional em seu artigo 3º, deixa claro que tributo 

será toda prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção de ato ilícito.  

 Taddei (2001, p.53) acredita que: 

 

[...] a discricionariedade atribuída pelas normas da OMC às autoridades 
responsáveis pela aplicação de medidas antidumping não afasta o caráter 
ilícito do dumping. O fato das autoridades responsáveis pela defesa 
comercial de um país estar autorizadas a aplicarem ou não medidas 
antidumping na ocorrência da prática desleal, de acordo com os 
entendimentos (baseados em critérios de conveniência e oportunidade), não 
se mostra suficiente para descaracterizar o caráter ilícito do dumping. 

  

Segundo o autor, considerando as inúmeras divergências doutrinárias, 

acredita que o dumping teria natureza de um ato ilícito jurídico-econômico, posto que 

ele corresponda a um fato regulado por leis e tratados, podendo sofrer sanções 

quando for ministrado abusivamente. 

Cabe ressaltar que nem sempre o dumping está passível de punições. O 

dumping não condenável, segundo Barral (2000, p. 12); 
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[...] seria a ocorrência de dumping sem que redundasse em efeitos 
negativos para a indústria estabelecida no território de um país. Para ser 
classificado como condenável, ao contrário, o dumping deve implicar dano à 
indústria doméstica e o nexo causal entre o dano e a prática de dumping. 
 

Ou seja, a punições somente poderão ocorrer quando a prática trouxer 

prejuízos às indústrias do país importador, ou retardar o estabelecimento da 

indústria local, pois nem sempre a venda de produtos mais baixos de valor do país 

exportador, acarretará prejuízos ao mercado interno daquele que está importando. 

Sendo assim existe o dumping condenável e o não condenável. 

 

 

3 DUMPING SOCIAL E O DESRESPEITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

DIGNO 

 

O fenômeno do dumping social foi ocasionado indiretamente pela globalização 

que inserida no cotidiano da sociedade moderna produziu efeitos positivos e 

negativos no campo do comércio exterior. Podemos exemplificar com as práticas 

comerciais desleais, comprometendo o bom desempenho de empresas e até 

levando a falência caso o gestor não consiga reverter os danos sofridos. 

Segundo Barros (2012) o dumping social é verificado quando a empresa burla as 

leis trabalhistas e como consequência obtém vantagens indevidas, ocasionando 

maior lucro nas vendas, pois os gastos com a produção se reduzem. Com isto causa 

um dano social direto tendo em vista que as tentativas repetidas das empresas em 

não respeitar a legislação trabalhista limitam e prejudicam os trabalhadores que 

exercem suas atividades de forma degradante, por vezes em meio a um ambiente 

insalubre marcado pela incessante ânsia de obtenção do lucro. 

 

 

3.1 O MEIO AMBIENTE E O TRABALHO SAUDÁVEL 

 De acordo com BARROS 2012, O Dumping é uma prática comercial ilícita, 

uma vez que a mesma tem como escopo a eliminação de concorrentes das 

empresas envolvidas, mediante a nítida descompensação existente entre o valor 

despendido na linha de produção e no lançamento de bens no mercado.  
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Segundo a Carta Magna em seu art. 225:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

 

Para Barros (2012), a prática do dumping social está relacionada ao meio 

ambiente do trabalho, quando não são respeitadas as mínimas condições para que 

o trabalhador desenvolva suas atividades. Burlar as normas trabalhistas diminuem 

custos de produção e cria consequentemente uma legião de acidentados laborais, a 

proliferação de doenças ocasionadas pelo trabalho inadequado.  

A Autora cita outros exemplos de desrespeito ao meio ambiente de trabalho é 

a falta de higiene nos sanitários, causando a proliferação de doenças, com aqueles 

que utilizam diariamente o espaço, a precariedade nas acomodações dos 

funcionários e materiais usados inadequadamente na linha de produção, a carência 

no fornecimento e instrução dos Equipamentos de Proteção Individual, os (EPIS).  

Dano este que não ocorrem apenas entre a relação de empregador e 

empregado, mas se enquadra num dano coletivo maior, conforme explica Jorge Luiz 

Souto Maior (2012; p. 28),  

 

A pertinência desses dispositivos no direito do trabalho é gritante, pois, 
normalmente, as agressões ao direito do trabalho acabam atingindo uma 
grande quantidade de pessoas, sendo que destas agressões o empregador 
muitas vezes se vale para obter vantagem na concorrência econômica com 
outros empregadores. Isto implica, portanto, dano a outros empregadores 
que, inadvertidamente, cumprem a legislação trabalhista, ou, de outro 
modo, acabam forçando-os a agir da mesma forma, precarizando, por 
completo, as relações sociais, que se baseiam na lógica do capitalismo de 
produção. Óbvio que esta prática traduz-se em “dumping social”, que 
prejudica a toda a sociedade e óbvio, igualmente, que o aparato judiciário 
não será nunca suficiente para dar vazão às inúmeras demandas em que se 
busca, meramente, a recomposição da ordem jurídica, o que representa um 
desestímulo para o acesso à justiça, forçando a prática dos acordos 
trabalhistas, e tudo somado acaba constituindo mais um incentivo ao 
descumprimento da ordem jurídica. 

  

Couto ainda completa que toda esta prática se traduz em dumping social 

prejudicando a sociedade e obviamente que o aparato judiciário não será suficiente 

para as demandas que se busca a recomposição da ordem jurídica. No entanto todo 

aquele que estiver se beneficiando com esta prática desleal será responsabilizado 
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pela reparação dos relacionados aos trabalhadores, pelos danos sociais, 

indenizando sociedades beneficentes e relacionadas a entidades assistenciais.  

 

 

3.2 O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DIGNO COMO DIREITO DA 

PERSONALIDADE 

A Constituição Federal em seu artigo 200, inciso VIII incluiu meio ambiente do 

trabalho da definição de meio ambiente. Conforme a doutrina, temos quatro 

conceitos: meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e 

meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho é o que será tratado neste 

capítulo, ou seja, o laboral em que o empregado irá desempenhar seu trabalho 

constitui também este local a junção dos fatores que irão, direta ou indiretamente, 

influenciar as condições laborais, como por exemplo, os agentes agressores, sejam 

eles físicos, químico e biológico. 

 Barros (2005) destaca que apesar das conquistas e dos avanços relacionados 

ao direito das leis trabalhistas alguns desses direitos ainda necessitam de uma 

sólida base para serem incorporados, como por exemplo, uma garantia do acesso 

livre ao trabalho sem discriminação, entendida como uma conduta que se 

estabelece diferenças violando o direito das pessoas baseados em critérios injustos 

e ilegítimos, tais como sexo, idade, raça, opção sexual e religiosa. Discriminação 

essa que representa um preconceito em confronto com o princípio fundamental de 

igualdade, além de liberdade e justiça. 

 A exemplo disto assevera a Lei 9.029/95 em seus dois primeiros 

artigos: 

 
Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa 
para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por 
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, 
ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor prevista no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:  
I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou 
qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de 
gravidez; 
II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que 
configurem;  
a) indução ou instigamento à esterilização genética;  
b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o 
oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, 
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realizados através de instituições públicas ou privados, submetidos às 
normas do Sistema Único de Saúde (SUS) Pena: detenção de um a dois 
anos e multa. 

  

Para Barros (2015) é urgente e necessária a efetivação dos preceitos que 

representam o respeito aos direitos de personalidade do trabalhador que e para o 

bem-estar do mesmo que o trabalho é direcionado, pois, o direito da personalidade e 

tutelado com o principal intuito de proteger o trabalhador nas relações de trabalho 

visando resguardar as suas qualidades. 

A autora acrescenta que para que isto ocorra o meio ambiente do trabalho 

deve ser equilibrado e que respeite as fundamentais garantias inerentes ao 

trabalhador e que preserve sua integridade mental, física e moral cabendo ao 

empregador propiciar tal ambiente. A dignidade humana e o princípio primordial dos 

direitos humanos que facilmente e lesionado quando não há uma tutela e a garantia 

deste princípio indispensável e o topo das garantias coletiva e individuais.  

 

 

4. DUMPING SOCIAL E CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO: UMA 

ANÁLISE COMPARATIVA 

O extrapolamento nas horas de trabalho, o trabalho escravo ou análogo à 

escravidão e o trabalho infantil, são exemplos de dumping social, pois fazem com 

que os produtos fabricados neste sistema sejam menores aos valores normais de 

mercado. Geralmente este desrespeito aos trabalhadores é verificado em países 

que querem a todo custo aumentar os investimentos estrangeiros. 

Segundo Reis (2012), a escravidão e uma das mais antigas formas no uso da 

mão de obra humana. Na época era considerado necessário e natural para o 

desenvolvimento das civilizações e eles realizavam variadas tarefas. Considerado 

como coisa era comercializada pelo seu proprietário e um valor econômico 

considerado na época indicador de riqueza e poder. Quanto maior o número de 

escravos, maior seria seu poder financeiro.  

Ainda de acordo com o autor com o passar do tempo a mudança de 

pensamento relacionada a mão de obra escrava mudou e no ano de 1888 no Brasil 

houve a proibição da escravidão que com muita resistência foi abolida. Na 

contemporaneidade brasileira a escravidão e diferente da antiga sendo necessária a 
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apresentação de seus meios e formas utilizados e não há a presença do proprietário 

da pessoa, valor econômico e discriminação racial. 

No Código Penal brasileiro no seu artigo 149, é mencionado que: 

 

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 proposto: 1º 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 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. 

 

Nos dias atuais a denominação ao termo de trabalho escravo é trabalho 

análogo ao de escravidão sendo que para configuração do mesmo seja o trabalho 

forçado, as condições degradantes e cerceamento de liberdade. 

Desta maneira, Miraglia (2015, p. 119), descreve: “Não obstante, a fim de 

evitar a referência a inúmeras práticas indignas que possam caracterizar o trabalho 

em condições análogas à de escravo, compreende-se necessária a construção do 

conceito de trabalho digno. ” 

As garantias e os direitos previstos e conquistados aos trabalhadores são 

indisponíveis, conforme cita Godinho (2015, p. 219) 

 

Absoluta será a indisponibilidade, do ponto de vista do Direito Individual do 
Trabalho, quando o direito enfocado merecer uma tutela de nível de 
interesse público, por traduzir um patamar civilizatório mínimo firmado pela 
sociedade política em um dado momento histórico. É o que ocorre, como já 
apontado, ilustrativamente, como o direito à assinatura de CTPS, ao salário 
mínimo, à incidência das normas de proteção à saúde e segurança do 
trabalhador.  

 

 O autor ainda cita a organização Internacional do trabalho (OIT) possui quatro 

objetivos estratégicos que são: livre associação sindical e reconhecimento do direito 

de negociação coletiva, erradicação do trabalho forcado, eliminação do trabalho 

infantil e eliminar qualquer tipo de discriminação relacionado a matéria de ocupação 

e emprego. Todos esses objetivos estão relacionados a garantia e promoção do 

trabalho decente. 

A Constituição Federal de 1988 busca proteger o trabalhador, conforme 

dispõe o artigo 6° da CF/88, no Capítulo II - Dos Direitos Sociais, sendo garantida a 
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saúde, moradia, trabalho, alimentação, dentre outros. Já o artigo 7° da CF/88 

apresenta o rol de direitos dos trabalhadores rurais e urbanos inerentes a eles, na 

qual em casos de violações é resguardado o direito de pleitear seu cumprimento no 

judiciário, pois conforme o princípio da imperatividade das normas trabalhistas 

busca-se assegurar as garantias fundamentais ao trabalhador. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo podemos inferir que o dumping social trata-se de um 

dano coletivo, de cunho social, relacionado aos direitos da terceira dimensão dos 

direitos humanos fundamentais, portanto, relacionado a direitos difusos e coletivos. 

Sendo assim, a imposição de indenização ou reparação por dano moral poderá ser 

judicializada por meio de ações moleculares, em juízo de primeiro grau da mesma 

forma que ações civis coletivas e públicas. O valor desta reparação deverá será 

revertido para instituições filantrópicas que prestam serviços aos trabalhadores, 

vulneráveis, familiares, crianças em situação de risco social, idosos, deficientes ou 

que se dedicam à inclusão ou requalificação profissional. 

 Observamos que o dumping é de natureza econômica, conceito e objetivo 

com o descumprimento das obrigações contratuais trabalhistas e civis pelo 

empresariado. Nem toda circunstância de sua prática produz efeito social danoso 

colateral não lhe atribuir a extensão conceitual de dumping social. As medidas de 

repressão ao dumping, tanto no plano interno como internacional de sua origem a 

que sua prática se adaptou, são distintas de medidas jurídicas de reparação dos 

danos individual e social que colateralmente causar. 

Concluímos que o crescimento do trabalho análogo ao de escravo vem 

aumentando nos grandes centros urbanos na maioria nas confecções de roupas e 

na construção civil. As indenizações por dano moral coletivo ou Dumping Social, 

precisam ser destacadas e amplamente divulgadas, visto que diante da reparação 

dos danos ocasionados a trabalhadores, paralelamente constitui um importante fator 

coercitivo ao empresariado que busca obter lucros a qualquer custo, sendo que 

quando “pesa no bolso” decisões que buscam restaurarem o respeito à valorização 

do trabalho humano.  
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Destaca-se o papel do judiciário trabalhista que é fundamental na análise dos 

casos concretos que lhe são submetidos e, se provados, há condenação exemplar, 

pedagógica e dissuasória dos empregadores que se utilizam de tal prática deletéria 

e atentatória à dignidade humana dos trabalhadores.  

Também no cenário internacional, o combate ao dumping social é 

engendrado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC), que se utiliza de variados instrumentos, entre os quais 

o Selo Social, O Global Compact das nações unidas, o ISO Social, as cláusulas 

sociais e os códigos de conduta firmados nos acordos pela OMC. Estas cláusulas 

não podem ser usadas com propósito de protecionismo ao comércio, mas sim que 

os países membros assegurem essa cooperação entre a OMC e OIT para a 

resolução de problemas sociais vencendo as dificuldades, levando-se em conta as 

diferentes realidades dos estados envolvidos. 

Para a sociedade em geral, sugere-se a conscientização e a medida em evitar 

determinadas marcas que utilizasse de mão de obra análoga ao de escravo, 

afetando com isso seus rendimentos. 



17 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRAL, Welber. Dumping e comércio internacional: a regulamentação 

antidumping após a Rodada Uruguai. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 395p. 

BARROS Anne C. R. Dumping social e suas inter-relações com o meio 

ambiente do trabalho. Revista da ESMAT 13 Ano V – N. 5 – Dez. 2012.  

BLACK, Henry Campbell. Black´s Law Dictionary. 4. ed., St.Paul, West Publishing, 

1968.  

BRASIL a. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Lemos e 

Cruz, 2005. 

BRASIL b. Decreto n. 1602 de 1995. Dispõe sobre: a regulamentação das 

normas que disciplinam os procedimentos administrativos, relativos à 

aplicação de medidas antidumping. Pn: http://www.planalto.gov.br. Acesso em 18 

ago. 2018. 

BRASIL. Decreto lei 12529/2011. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488410/artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-

novembro-de-2011 cesso 09 out. 2018. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Planalto. Brasília, DF. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm Acesso 

em: 27 ago. 2018. 

BRASIL. Lei nº 9029, de 13 de abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados de 

gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos 

admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras 

providências. Planalto. Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9029.htm Acesso em: 27 ago. 2018. 

BOUCHER, Rachel S. Hermenêutica e Interpretação do Método Jurídico na 

Contemporaneidade. 2009 60 páginas. Curso de direito da Universidade católica 

de Brasília – UCB, - DF, 2009.  

COELHO, Fábio Ulhoa. Direito Antitruste Brasileiro: comentários à Lei nº 

8884/94. São Paulo: Saraiva 1995, 171p. 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Decreto lei 2.848/40, artigo 149. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-

07-de-dezembro-de-1940 acesso 10.out.2018. 

http://www.planalto.gov.br/
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488410/artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26488410/artigo-36-da-lei-n-12529-de-30-de-novembro-de-2011
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9029.htm
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


18 

 

Decreto Legislativo nº. 43 de 20/06/1950, publicado no Diário Oficial da União em 

21/06/1950. 

FRAHM Catarina; VILLATORE Marco Antônio César. Dumping social e o Direito 

do Trabalho. Disponível em: Acesso em: 30 jul. 2018. 

FILHO, Maurício C.A. Globalização e Direitos Trabalhistas: A Cláusula Social no 

Comércio Internacional. Dissertação (mestrado)- Universidade Católica de Brasília. 

2012. 

FROTA, Paulo Mont`Alverne. O dumping social e a atuação do juiz do trabalho 

no combate à concorrência empresarial desleal. Revista LTr, n. 78, v. 02, São 

Paulo, fev./2013. p. 206. 2 Idem, ibidem, p. 206 

GUEDES, Josefina Maria M. M.; PINHEIRO, Silvia. Antidumping, subsídios e 

medidas compensatórias. 2 ed. São Paulo: Aduaneiras, 1996, 284 p. 

GODINHO, Maurício Delgado. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: 

LTR, 2015. 

Lei 5172/66, artigo 3º https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10591310/artigo-3-da-lei-

n-5172-de-25-de-outubro-de-1966 acesso 30 set.2018. 

MASSI, Juliana M. O dumping e a concorrência empresarial. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/075.

pdf acesso 08 out. 2018. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 

Secex. Defesa Comercial. Instrumentos de Defesa Comercial. Disponível em: 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/defComercial/insDefComercial/Ins_Me

dAnt_ Inv_objetivo.php. Acesso em: 20 jul.2018. 

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; MOREIRA, Ranúlio Mendes; SEVERO, Valdete Souto. 

Dumping social nas relações de trabalho. LTr, 2012. p. 10. 

TADDEI, Marcelo Gazzi. O dumping e as normas internas de proteção à 

concorrência empresarial. Dissertação. 232 f. Franca: Faculdade de História, 

Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista. 2001. 

VADE MECUM. Legislação. 23. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10591310/artigo-3-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10591310/artigo-3-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/075.pdf
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/075.pdf
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/defComercial/insDefComercial/Ins_MedAnt_%20Inv_objetivo.php
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/defComercial/insDefComercial/Ins_MedAnt_%20Inv_objetivo.php

