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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo sobre o chamado 

dumping, prática de concorrência desleal, identificada, primeiramente, na esfera 

comercial, mas com repercussão em diversas outras áreas, como a trabalhista, onde 

ficou conhecido como dumping social. Realizou-se uma análise de como o dumping 

começou a ser identificado na área laboral, como forma de desrespeito a direitos 

fundamentais sociais em prol do crescimento e lucro incessante.  Demonstrou-se, por 

meio de estudo bibliográfico e empírico, como essa concorrência desleal brutalmente 

viola direitos básicos dos trabalhadores envolvidos, que acabam se submetendo a longas 

e cansativas jornadas em função da necessidade de se manter no emprego e garantir a 

sua sobrevivência e a de sua família. Fez-se um breve levantamento dos meios que vêm 

sendo utilizados pelo Poder Público para combater o dumping social, cujos resultados 

mostraram que ainda não há efetiva punição e proteção dos direitos não apenas do 

trabalhador, mas da sociedade como um todo, em função da falta de legislação 

específica tratando da matéria. Por fim, analisou-se o Projeto de Lei nº 1615/2011, que 

dispõe sobre o dumping social, bem como sua importância para o efetivo combate a essa 

prática e, consequentemente, para a salvaguarda dos direitos trabalhistas. Concluiu-se 

que referido Projeto de Lei será de grande importância para a sociedade, pois facilitará a 
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atuação dos julgadores, que hoje decidem as causas de acordo com a legislação vigente 

e seu livre convencimento.  

 

Palavras-chave: dumping social, trabalho digno, reparação 

 

 

Abstract: This research aims to perform a study on dumping, disloyal antitrust practice, 

first found in the range f commercial law, with effects and other areas, such as laboring. 

It was analyzed how the practice of social dumping entered in the range of laboring, as a 

means of disrespecting fundamental rights of worthy labor.   After this examination, it 

was demonstrated how disloyal antitrust, dumping corollary, brutally violates basic 

workers’ rights that, in order to keep the job, end up accepting long and tiring working 

hours to guarantee their existence and their families’. It was carried out a survey of the 

means that Public Power adopts to fighting this social problem, and the results show 

that there still isn’t effective punishment and protection of workers and society rights 

because of the lack of specific legislation about the theme.  Finally, there was an 

examination of the Law Project number 1615/2011, which discusses the social 

dumping, as well a its importance do fight this practice, and, consequently, guarantee 

the respect of workers’ rights. The conclusion it was reached shows that this Law 

Project will be extremely important for society, because it will sponsor judges’ work.  

 

Key words: social dumping, worthy labor, indemnification 

 

Introdução 

 

 

O presente trabalho se propôs a realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a 

origem do termo dumping e sua difusão como prática de concorrência desleal, em que 

empresas se inserem no mercado internacional com largas produções e preços bem 

inferiores aos praticados por empresas locais. Buscou-se demonstrar o nascimento do 

chamado dumping social, efeito do dumping, que afeta a ordem social, violando direitos 

fundamentais dos trabalhadores dessas empresas que praticam a concorrência desleal, 

uma vez que recebem baixíssimos salários e trabalham jornadas exaustivas, tudo em 

prol do aumento da competitividade comercial e incremento nos lucros empresariais. 

Fez-se, ainda, um levantamento dos meios adotados pelo Poder público para tentar 

coibir a prática do dumping social e punir as empresas que insistem em adotar tal 

prática. 
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Quanto à sua natureza, a pesquisa contemplou uma avaliação qualitativa das 

informações obtidas, o que, para Oliveira,
4
 facilita descrever a complexidade de 

problemas e hipóteses, bem como analisar a interação entre variáveis. Ademais, para a 

consecução dos objetivos propostos, pretendeu-se realizar uma pesquisa exploratória. 

As pesquisas exploratórias, segundo Gil,
5
 proporcionam uma visão geral de um 

determinado fato, do tipo aproximativo. Para Gil, é um tipo de estudo que visa a 

fornecer ao pesquisador um maior conhecimento acerca do assunto, a fim de que esse 

possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas 

por estudos posteriores
6
. 

Essencialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica com base em 

levantamento bibliográfico e documental, bem como uma pesquisa empírica, com a 

análise dos aspectos específicos do fenômeno do dumping social e suas decorrências. As 

fontes e instrumentos utilizados para a pesquisa foram a consulta às referências 

bibliográfica e documental sobre o tema, o acompanhamento do PL nº 1615/2011, em 

trâmite na Câmara dos Deputados, bem como as opiniões pessoais dos deputados Carlos 

Bezerra e Roberto Santiago, autor e relator do citado projeto, e do Ministro do TST José 

Roberto Freire Pimenta, como aplicador da Lei que está para ingressar no ordenamento 

jurídico brasileiro, obtidas por meio de entrevista e da análise da exposição de motivos 

do referido Projeto de Lei.  

1 Dumping: origem e sua implicação na esfera trabalhista 

 

O dumping tem sua origem no direito comercial, quando empresas exportadoras 

vendem seus produtos por valores abaixo do que os praticados pelas empresas do país 

importador, praticando, assim, a chamada concorrência desleal. Dessa prática decorrem 

vários efeitos negativos, violadores de direitos sociais individuais e coletivos, como o 

                                                 
4
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, relatórios, monografias, dissertações e teses. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 59. 
5
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 43. 

6
Op. Cit, p. 43. 
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abuso de direito, em função da extrapolação de limites econômicos e sociais, vantagem 

indevida, ante a concorrência desleal, e ato ilícito, em relação às agressões 

individualmente consideradas. 

 Uma das extensões dessa prática ocorre no âmbito do direito do trabalho: é o 

dumping social, quando a empresa, visando a altas produções e lucro, transgride, 

deliberada, consciente e reiteradamente, os direitos fundamentais sociais dos 

trabalhadores, provocando graves danos aos envolvidos. Verifica-se, portanto, que no 

Direito Trabalhista o conceito é bem similar ao adotado no Direito Comercial: as 

empresas buscam eliminar a concorrência à custa dos direitos básicos dos empregados. 

Logo, o dumping social evidencia-se na conduta de alguns empregadores que, de forma 

consciente e reiterada, violam os direitos dos trabalhadores, com o objetivo de conseguir 

vantagens comerciais e financeiras, mediante o aumento da competitividade desleal no 

mercado, em razão do baixo custo da produção de bens e prestação de serviços.  

Essa prática fraudulenta acaba por favorecer, financeiramente, as empresas que 

não observam a legislação trabalhista em detrimento daquelas que cumprem as regras 

impostas pelo ordenamento jurídico. O Enunciado nº 4 da 1ª Jornada de Direito Material 

e Processual na Justiça do Trabalho
7
 conceituou o dumping social da seguinte forma: 

 

O dumping social constitui agressões inescusáveis e 

reincidentes aos direitos trabalhistas, que geram um dano à 

sociedade, haja vista que essa prática desconsidera a estrutura 

do Estado Social e do próprio sistema capitalista, com a 

obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. 

 

Sobre as extensões dos efeitos do dumping, assim se manifestou o magistrado do 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Rossifran Trindade Souza
8
: 

 

                                                 
7
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Enunciados aprovados na 1ª Jornada de Direito Material e 

Processual na Justiça do Trabalho. Brasília: TST, 2007. Disponível em: 

<http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/novidades/1jornadadedireiro.pdf.> Acesso em: 30 abr 2013. 
8
SOUZA, Rossifran Trindade. Direitos fundamentais e dumping social. In: COUTINHO, Grijalbo 

Fernandes, PAVAN, João Almícar Silva e Souza, JARDIM, Leôncio Mário Jardim Neto (Coord.). 

Direito Constitucional do Trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 400-401. 

http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/novidades/1jornadadedireiro.pdf
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O termo, originariamente restrito ao campo comercial, foi 

apropriado por outras áreas do direito, porém sempre partindo 

de idênticas premissas: redução de preços pelo emprego de 

artifícios desleais para obter vantagens perante concorrentes. 

(...) E o dumping social, que se refere tanto à produção de bens 

em países com uma baixa proteção social aos trabalhadores, 

para comercialização em países desenvolvidos, onde os direitos 

humanos são observados, quanto pela inobservância das normas 

trabalhistas pelas empresas instaladas em locais onde o direito 

do trabalho é amplo, com o propósito de reduzir o custo de 

produção e, consequentemente, o preço ofertado no mercado. 

 

A empresa inadimplente com as obrigações trabalhistas contribui ainda mais 

para a prática da concorrência desleal, pois gasta menos e produz mais, situação que 

possibilita a prática de preços mais atrativos. Infelizmente, essa conduta acaba 

estimulando a burla ao cumprimento efetivo das normas trabalhistas, atraindo novos 

empregadores para a prática do dumping. Isso acaba gerando um círculo vicioso de 

desrespeito aos direitos fundamentais sociais, constitucionalmente garantidos, tornando 

cada vez mais difícil a repressão e punição dessas empresas. Dentre as práticas que 

podem configurar o dumping social, podem ser citados o descumprimento de jornada de 

trabalho, a terceirização ilícita e a inobservância de normas de segurança e medicina do 

trabalho. 

 A falta de legislação sobre a matéria, o seu desconhecimento pela classe 

trabalhadora e as decisões judiciais díspares se revelam um grande problema, causando 

a sensação de impunidade. Além disso, asseverou Jorge Luiz Souto Maior
9
 que, como 

várias vezes as lesões não geram repercussão econômica muito grande, os trabalhadores 

lesados não se sentem estimulados a buscarem amparo judicial. Em outros casos, o 

desestímulo vem do receio de perder o emprego e entrar para uma lista negra dos 

empregadores, o que o deixaria permanentemente desempregado. Nessa linha de 

raciocínio, assim opinou Jorge Luiz Souto Maior
10

: 

                                                 
9
MAIOR, Jorge Luiz Souto. O dano social e sua reparação. São Paulo: Revista LTr: Legislação do 

Trabalho, 2007, ano 11, v. 71, p. 1320. Disponível em: 

http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/O%20Dano%20e%20sua%20Repara%C3%A7%C3%

A3o%20-%20Jorge%20Luiz%20Souto%20Maior.pdf,  p. 7. Acesso em: 10 mar 2014. 
10

 Op. Cit., p. 1320 . 

http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/O%20Dano%20e%20sua%20Repara%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jorge%20Luiz%20Souto%20Maior.pdf
http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/O%20Dano%20e%20sua%20Repara%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jorge%20Luiz%20Souto%20Maior.pdf
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O aparato judiciário não será nunca suficiente para dar vazão às 

inúmeras demandas em que se busca, meramente, a 

recomposição da ordem jurídica na perspectiva individual, o 

que representa um desestímulo para o acesso à Justiça e um 

incentivo ao descumprimento da ordem jurídica. 
 

 

 Portanto, é evidente a necessidade de uma atuação mais preventiva, educativa e 

repressiva do Poder Público, a começar pelo Legislativo, por intermédio da criação de 

leis, não apenas como objetivo de punir, mas, também, para levar ao conhecimento da 

sociedade que o dumping social existe e deve ser evitado e combatido. 

O respeito e a observância aos direitos fundamentais dispostos na Constituição 

Federal não podem ser suprimidos frente a interesses pautados por um capitalismo 

desleal. Assim, seguindo as palavras de Norberto Bobbio
11

, não basta apenas enunciar 

os direitos; é preciso, sobretudo, protegê-los e concretizá-los.
 

 Como o dumping social ainda é um fenômeno pouco difundido entre a classe 

trabalhadora, a constatação dessa prática ilícita acaba ocorrendo tardiamente, já no 

curso da reclamação trabalhista, muitas vezes identificado pelo próprio julgador, o qual, 

atualmente, não pode agir de ofício e condenar a empresa a reparar os danos causados. 

Diante desse quadro, muitas empresas praticantes do dumping social se livram da 

punição, algumas até continuam a praticar atos lesivos aos direitos de seus empregados. 

 

2 O combate ao dumping social pelo Poder Público 

 

 

2.1 Projeto de Lei nº 1615/2011 

 

 

Não restam dúvidas de que a prática do dumping social fere não só os direitos 

individuais dos trabalhadores envolvidos, mas também da sociedade de modo geral. O 

Enunciado nº 4 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, 

ocorrido em 2007 no TST, dispõe que essa violação reincidente e inescusável aos 

                                                 
11

BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 37. 
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direitos trabalhistas gera dano coletivo, já que, com tal prática, desconsidera-se, 

propositalmente, "a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a 

obtenção de vantagem indevida perante a concorrência". 

Empresas que praticam o dumping são consideradas fraudadoras e causam danos 

não apenas aos seus empregados, mas também a empregadores que cumprem com seus 

deveres trabalhistas, pois eles acabam sofrendo perdas decorrentes da concorrência 

desleal. Com a constatação da prática ilícita, e do dano, surge o dever de reparar os 

ofendidos.  

No entanto, o combate ao dumping e a punição dos envolvidos são 

extremamente difíceis, ante a baixa propagação da matéria e a ausência de legislação 

específica a guiar a sociedade como um todo, bem como os aplicadores das leis. Há a 

necessidade de se difundir a matéria e criar legislação apta a coibir a prática e punir os 

empregadores que insistirem em desrespeitar direitos dos empregados com o fim de 

crescimento econômico desleal.  

A realidade atual mostra que, a despeito de ser uma prática bastante comum, o 

dumping acaba por se manter no bojo das relações comerciais e trabalhistas. Com isso, 

faz cada vez mais vítimas e pune cada vez menos.  

As decisões judiciais que enfrentaram a configuração da prática do dumping 

social se mostram bastante divergentes quanto a sua efetiva comprovação. Alguns 

julgadores entendem que a condenação pode ocorrer de ofício ante a ocorrência de 

agressões reincidentes e inescusáveis caracterizadoras da prática do dumping social, a 

exemplo do jurista Jorge Luiz Souto Maior, do TRT da 15ª Região. Outros, porém, 

como o ministro Ives Gandra, do TST, posicionam-se no sentido de ser imprescindível, 

além do pedido da parte na sua petição inicial, a demonstração cumulativa da 

reincidência sistemática das práticas: o intuito de obter vantagem com a concorrência 

desleal mediante violação a direitos trabalhistas, bem como o dolo específico de 

prejudicar a concorrência.  
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Mona Hamad Leôncio
12

 assim se posicionou acerca dos julgados envolvendo a 

prática do dumping: 

 

No que tange especificamente à indenização, pode-se dizer 

que, para a mensuração dos valores, tendem a ser 

considerados diversos critérios, tais como a reincidência, a 

gravidade do ilícito e o porte econômico da empresa. Muitos 

julgados chamam a atenção, no entanto, para certa 

desproporcionalidade na fixação dos valores, não raramente 

reformada nas instâncias superiores. 
 

Foi diante dessa realidade que o Deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato 

Grosso, apresentou, em junho de 2011, Projeto de Lei dispondo sobre o dumping social. 

O projeto é o de nº 1615/2011 e atualmente se encontra na Câmara dos Deputados, na 

CTASP – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.  

Uma das justificativas para a apresentação do projeto foi a de obter a segurança 

jurídica, uma vez que o cenário atual é marcado por entendimentos jurisprudenciais e 

doutrinários divergentes. A respeito, o Deputado Bezerra
13

 assim se manifestou: 

 

Em face da dinâmica da vida em sociedade, a atividade 

legislativa, por si só, não consegue dar respostas adequadas, no 

tempo apropriado, a todas as demandas sociais. 

Deste modo, é comum a jurisprudência tomar a dianteira e, por 

meio de interpretação da legislação em vigor, chegar a criar 

novos institutos jurídicos que só posteriormente virão a ser 

regulados, de forma detalhada, pela edição de uma lei sobre a 

matéria. 

[...] 

É fácil verificar que esse caminho, embora comum e 

indispensável, em alguns casos, provoca graves transtornos na 

vida social, situação que só se acalma após a edição de lei 

dispondo de forma clara sobre o tema litigioso. 

                                                 
12

 LEÔNCIO, Mona Hamad. Breves considerações sobre a indenização pela prática de dumping social 

Disponível em  http://jus.com.br/artigos/26043/breves-consideracoes-sobre-a-indenizacao-pela-pratica-

de-dumping-social, p. 4. Acesso em 10 dez 2013.  
13

PROJETO DE LEI nº 1615/2011. Dispõe sobre o dumping social. Proposta: Deputado Carlos Bezerra. 

Relator: Deputado Roberto Santiago. Disponível em:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha 

detramitacao?idProposicao=509413> Acesso em 30 abr. 2013. 

http://jus.com.br/artigos/26043/breves-consideracoes-sobre-a-indenizacao-pela-pratica-de-dumping-social
http://jus.com.br/artigos/26043/breves-consideracoes-sobre-a-indenizacao-pela-pratica-de-dumping-social
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha%0bdetramitacao?idProposicao=509413
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha%0bdetramitacao?idProposicao=509413
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Nosso projeto propõe justamente regular, por lei, um tema que 

já vem provocando discussões as mais díspares no âmbito da 

Justiça do Trabalho: trata-se do fenômeno que passou a ser 

conhecido como dumping social. 

 

O desembargador José Augusto Rodrigues Pinto
14

, em crítica às decisões 

judiciais sobre a matéria, assim apontou: 

 

É notório que as sentenças que estão sendo proferidas na 

trilha doutrinária não distinguem a altura piramidal da figura 

do dumping da dimensão rasteira da inadimplência 

contratual como fonte de lucro ilícito. 

 

De fato, o que se verifica atualmente é o grande número de processos que 

envolvem a prática do dumping social sendo analisados e julgados de maneira díspar 

pelos magistrados trabalhistas. Diante dessa situação, o Deputado Bezerra entendeu que 

deixar a regulação do assunto por conta da jurisprudência é temerário, uma vez que, 

“como se sabe, até que se encontre um consenso, se move por interpretações judiciais 

conflitantes”. 

Exemplos disso são diversas absolvições em função da falta de iniciativa da 

parte autora na hora de postular os pedidos na sua petição inicial. Com efeito, os artigos 

128 e 460 do Código de Processo Civil preconizam que o juiz deve decidir nos limites 

em que foi proposta a ação, sendo-lhe vedado conhecer de questões que a lei exija a 

iniciativa da parte, proferir sentença em favor do autor de natureza diversa da pedida ou 

condenar o réu em quantidade superior ou em objetivo diverso do que foi demandado.  

Assim, mesmo havendo a prática do dumping social, se o ofendido não pleiteia 

indenização na petição inicial, alguns julgadores não condenam a empresa ofensora a 

reparar o dano, mesmo identificando a prática no decorrer do processo. Não obstante, há 

muitos que defendem a possibilidade de o juiz atuar de ofício. Verifica-se a existência 

                                                 
14

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Dumping Social ou delinquência patronal na relação de emprego? In. 

Revista do Tribunal Superior do Trabalho, vol. 77, nº 4, jul/set 2011, p. 145. Disponível em: 

<http://www.editorajc.com.br/2014/02/dumping-social-delinquencia-patronal-relacao-emprego/> p. 6. 

Acesso em: 10 mar 2014. 

http://www.editorajc.com.br/2014/02/dumping-social-delinquencia-patronal-relacao-emprego/
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de casos em que o julgador, apesar de inexistir pedido, condenou a empresa que 

reiteradamente praticou atos configuradores do dumping social. Mona Hamad Leôncio
15

 

assim se posicionou acerca da atuação de ofício do magistrado: 

 

Para muitos defensores da tese, a possibilidade de o juiz atuar 

de ofício encontra respaldo na ordem jurídica brasileira, com 

base em uma leitura sistemática. Para tanto, pautam-se nas 

disposições dos arts. 81 e 83 do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), segundo as quais a tutela dos 

interesses e direitos de consumidores e vítimas poderia até 

mesmo ser exercida individualmente, sendo admitidas todas as 

ações capazes de promovê-la adequada e efetivamente. 

 

Compulsando decisões judiciais, nota-se que a corrente que defende a 

condenação por dumping de ofício ainda é minoritária. Para ilustrar, em recente 

julgamento no TST envolvendo indenização por dumping social, o relator do feito, 

ministro Ives Gandra Martins Filho, da Sétima Turma, reformou decisão do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), pela qual se determinou o pagamento de 

indenização por dumping social, mesmo não havendo pedido do trabalhador na petição 

inicial. 

O ministro explicou que, apesar de haver expressa previsão legal de reparação 

dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou 

coletivo, o Código de Processo Civil determina a vinculação do juiz aos pedidos do 

autor. Portanto, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe 

proibido conhecer de questões não suscitadas pela parte. 

Outro não foi o entendimento do ministro
16

 Walmir Oliveira da Costa, relator de 

recente julgado pela 1ª Turma do TST. O TRT da 4ª Região (RS) havia mantido a 

condenação da empresa Ambev ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela 

                                                 
15

 LEÔNCIO, Mona Hamad. Breves considerações sobre a indenização pela prática de dumping social, p. 

4. Disponível em:  http://jus.com.br/artigos/26043/breves-consideracoes-sobre-a-indenizacao-pela-

pratica-de-dumping-social. Acesso em: 10 dez 2013.  
16

 TUNHOLI, Letícia Pessanha. Dumping social - indenização deve ser requerida pelo ofendido, p. 1.  

Disponível em: http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/dumping-social-

indenizacao-deve-ser-requerida-pelo-ofendido. Acesso em: 10 mar 2013. 

http://jus.com.br/artigos/26043/breves-consideracoes-sobre-a-indenizacao-pela-pratica-de-dumping-social
http://jus.com.br/artigos/26043/breves-consideracoes-sobre-a-indenizacao-pela-pratica-de-dumping-social
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/dumping-social-indenizacao-deve-ser-requerida-pelo-ofendido
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/dumping-social-indenizacao-deve-ser-requerida-pelo-ofendido
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utilização de mão-de-obra ilicitamente contratada. No entanto, na inicial não havia 

qualquer pedido de indenização por dumping social. A decisão foi de ofício, após a 

análise dos fatos e provas demonstrarem a prática ao longo dos anos. 

O Ministro Walmir reformou a decisão das instâncias inferiores com os mesmos 

fundamentos adotados pelo Ministro Ives Gandra. Ele afirmou que, de fato, a atividade 

jurisdicional não pode aceitar práticas abusivas de empresas que contratam mão de obra 

precária, desrespeitando as garantias trabalhistas com o intuito de aumentar seus lucros. 

No entanto, para que haja condenação pela prática de dumping social deve ser 

observado o procedimento legal cabível, assegurando o contraditório e a ampla defesa 

em todas as fases processuais. 

Assim, diante de tantos julgamentos divergentes, que acabam por absolver as 

empresas violadoras de direitos trabalhistas básicos, a criação da “Lei do dumping 

social” revela-se extremamente necessária para guiar os julgadores na árdua missão de 

julgar e punir, bem como para coibir essa prática reiterada. O Projeto de Lei nº 

1615/2011 propõe exatamente isto: a regularização do tema, o qual, como demonstrado, 

vem provocando grandes discussões no âmbito do Judiciário Trabalhista, em face dos 

diferentes caminhos trilhados pelos julgadores em situações semelhantes. 

 

2.2 Acompanhamento do PL 1615/2011 

 

Atualmente, o PL nº 1615/2011 está em trâmite na Câmara dos Deputados, na 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP. O Presidente da 

Comissão e relator do projeto, Deputado José Roberto Santiago, do PSD/SP, em março 

de 2013, apresentou parecer favorável à criação da Lei do dumping social. O Deputado 

alicerçou seu voto nos seguintes fundamentos
17

: 

 

                                                 
17

 Parecer do relator, disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinte 

gra;jsessionid=5BE8739FFD0D9DE9E952223B1399B7BA.node1?codteor=1065787&filename=Parecer-

CTASP-14-03-2013. Acesso em: 10 dez 2013. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinte%0bgra;jsessionid=5BE8739FFD0D9DE9E952223B1399B7BA.node1?codteor=1065787&filename=Parecer-CTASP-14-03-2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinte%0bgra;jsessionid=5BE8739FFD0D9DE9E952223B1399B7BA.node1?codteor=1065787&filename=Parecer-CTASP-14-03-2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinte%0bgra;jsessionid=5BE8739FFD0D9DE9E952223B1399B7BA.node1?codteor=1065787&filename=Parecer-CTASP-14-03-2013
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A prática do “dumping social” não gera danos apenas entre as 

partes diretamente envolvidas, um empregador específico e seus 

empregados. 

Pelo contrário, trata-se de uma das práticas mais nefastas contra 

as leis da concorrência. Ao infringir sistematicamente a 

legislação trabalhista, o empregador, além de lesar seus 

empregados, prejudica outros empregadores que com ele 

concorrem e respeitam a legislação trabalhista, levando-os a 

prejuízos insuportáveis e à falência. 

Pode ocorrer, e com frequência ocorre, que os empregadores 

concorrentes se sintam na contingência de, para sobreviverem, 

também adotarem as mesmas práticas, vindo a generalizar o 

“dumping social”, transformando setores inteiros da economia 

numa verdadeira guerra de todos contra todos. 

O projeto, ao prever severas punições para a prática do 

“dumping social”, merece ser aprovado. 

 

Extrai-se do parecer do presidente da comissão que muito provavelmente a lei 

entrará em vigor. No entanto, pode ser que isso demore a ocorrer, em função do 

acúmulo de trabalho nas casas do Congresso Nacional, bem como da grande polêmica 

envolvendo o tema.  

Enquanto a Lei não é editada, a matéria continuará sendo decidida de forma 

subjetiva e aleatória. Portanto, é imprescindível que os parlamentares reconheçam a 

importância do assunto, a fim de dar celeridade ao processo de análise, discussão e 

aprovação do referido PL. 

 

2.3 A falta de legislação específica e a atuação dos julgadores 

 

Hoje, as soluções aplicadas aos casos que envolvem a prática do dumping social 

têm como fundamento a legislação vigente, bem como o livre convencimento do 

magistrado. A consequência dessa realidade é a existência de decisões díspares para 

casos semelhantes. E um dos motivos apontados para essa problemática é a ausência de 

mecanismos aptos a reduzir a aderência de empregadores à prática do dumping social, 

como uma legislação específica sobre a matéria. 
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Em entrevista concedida pelo Ministro José Roberto Freire Pimenta, do Tribunal 

Superior do Trabalho,
18

 este explicou que o dumping social é um mal terrível que traz 

efeitos desastrosos, pois “rebaixa o patamar real dos direitos trabalhistas constitucionais 

e infraconstitucionais assegurados aos trabalhadores. Isso causa uma desilusão, uma 

desmoralização na efetividade das normas”. O Ministro afirmou que as maiores 

dificuldades enfrentadas hoje pelos julgadores é a falta de pedidos de reparação para as 

vítimas do dumping social. Também ressaltou que “os operadores do direito têm que 

pedir mais, pois o julgador não pode, hoje, sem lei, aplicar essa indenização. 

Infelizmente desmoraliza a atuação jurisdicional”. 

No diálogo, ele citou a proposta que o Juiz Jorge Souto Maior tem propagado, 

autorizando o magistrado a aplicar, de ofício, uma indenização pré-fixada, calculada 

com base nos ganhos da empresa violadora.  “A proposta é boa, eu compartilho dela, 

mas a forma que ele tem adotado para fazer isso me parece que traz problemas 

processuais seríssimos, intransponíveis”, asseverou o Ministro José Pimenta. 

Sobre o Projeto de Lei em trâmite na Câmara dos Deputados, o magistrado 

reconheceu a importância da sua entrada em vigor, mas ressaltou que não se trata de 

uma medida indispensável, tampouco emergencial. Assim se manifestou o magistrado
19

 

acerca do PL 1615: 

 

A falta de uma legislação especifica, evidentemente, é sentida 

pelo Poder Judiciário, embora não seja indispensável. Não 

deixa de ser verdade. A jurisprudência atua no vácuo, no vazio 

legislativo e muitas vezes porque o próprio legislativo prefere 

trabalhar com conceitos vagos ou conceitos jurídicos 

indeterminados, na medida em que talvez, por um lado se 

considere difícil delimitar melhor o âmbito de incidência que 

esta editando, mas por outro, adotam uma postura de não 

arbitrar com clareza os conflitos sociais, talvez por conta da 

dificuldade de conseguir um consenso. E aí deixa aberta a 

atuação do Poder Judiciário (ativismo judicial). Somos 

obrigados a decidir, ou dizendo que não há direito algum, ou, ao 

                                                 
18

 Entrevista concedida em novembro de 2013 pelo Ministro do TST José Roberto Freire Pimenta em 

novembro de 2013. 
19

 Trecho da entrevista concedida em novembro de 2013. 
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contrário, tentando extrair dos princípios, analogia, costumes. 

Os juízes muitas vezes são obrigados a ocupar esse espaço 

politico, de criar o direito. 
 

Assim, para o Ministro, apesar da importância da Lei do dumping social para o 

ordenamento jurídico brasileiro, ela não pode ser considerada indispensável para a 

repressão ao dumping social nem para a atuação do Poder Judiciário, que há muito 

tempo enfrenta a existência de incontáveis lacunas legislativas, tendo que decidir de 

acordo com seu livre convencimento e com a legislação vigente. O magistrado 

assinalou
20

, ademais, que existem outros mecanismos igualmente importantes e 

eficientes para a redução do dumping e a conscientização de empregados e 

empregadores, como a via coletiva. Veja-se: 

 

Talvez haja outros mecanismos alternativos para enfrentar essa 

prática deliberada e maciça dos empregadores de descumprirem 

deliberadamente os direitos sociais para rebaixar seus custos e 

criar uma situação de concorrência desleal com os 

empregadores que cumprem a lei. Como a adoção da via 

coletiva para enfrentar de maneira macro, maciça, essas 

estratégias empresariais de descumprimento dos direitos 

trabalhistas (através das ações coletivas, metaindividuais).
21

 

 

O que se extrai da fala do Ministro José Pimenta é que a solução para o 

problema da prática crescente do dumping social nas relações trabalhistas brasileiras 

não está apenas na criação de uma lei específica, mas sim, em outras medidas mais 

amplas, como ações coletivas, encabeçadas pelos Sindicatos das categorias, que 

atacarão o problema de forma mais ampla. O Ministro destacou, por fim, que “a solução 

é tratar de maneira molecular aquilo que hoje é atomizado através dos processos 

individuais iguais, reiterados, repetitivos, com decisões conflitantes”. 

                                                 
20

 Trecho da entrevista concedida pelo Ministro do TST José Roberto Freire Pimenta em novembro de 

2013. 
21

 Entrevista concedida em novembro de 2013. 
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Corroborando o posicionamento do Ministro Pimenta, o advogado Alan 

Balaban
22

 ressaltou a importância da presença do Ministério Público do Trabalho e dos 

sindicatos nas relações de trabalho. O especialista asseverou que: 

 

O Ministério Público do Trabalho deve editar portarias e 

recomendações de como essa relação deve ser mantida. A 

presença dos sindicatos – dos empregados e dos empregadores 

– também é fundamental, onde cláusulas em convenções e 

acordos coletivos devem ser elaboradas para resguardar ainda 

mais essa relação. (...) Assim, na omissão legal e na divergência 

jurisprudencial dos tribunais sobre o tema, o melhor a ser feito 

por todos os envolvidos no pacto laboral é utilizar o bom senso, 

até porque é uma premissa do contrato de trabalho a boa-fé 

entre as partes. 

 

Contudo, para José Augusto Rodrigues Pinto
23

, Desembargador aposentado do 

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA), a inexistência de um critério legal 

para a fixação de uma teoria consistente acerca do dumping social, bem como para a 

valoração das sanções pecuniárias é sentida pelo Poder Judiciário, que acaba desviando 

o direcionamento da reparação do sujeito passivo direto do dano (o trabalhador), para a 

sociedade, sujeito passivo indireto. Para o desembargador
17

, deve-se: 

 

Nomear e conceituar, de modo juridicamente seguro, o 

descumprimento abusivo das obrigações da empresa na relação 

de emprego, distinguindo-o da figura econômica do dumping; 

justificar a construção teórica da indenização suplementar do 

dano que causa ao empregado esse descumprimento abusivo; e 

indicar critérios sensatos de quantificação do dano e 

direcionamento do valor quantificado para quem diretamente o 

sofreu e, portanto, seja credor da reparação. 

 

                                                 
22

 BALABAN, Alan. Bom-senso na utilização dos meios tecnológicos no ambiente de trabalho, p. 3. 

Disponível em:  <http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/bom-senso-fundamental-para-o-

uso-de-tecnologias-no-ambiente-de-trabalho/64911>. Acesso em: 10 dez 2013. 
23

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Dumping Social ou delinquência patronal na relação de emprego? In. 

Revista do Tribunal Superior do Trabalho, vol. 77, nº 4, jul/set 2011, p. 149. Disponível em: 

<http://www.editorajc.com.br/2014/02/dumping-social-delinquencia-patronal-relacao-emprego/> p. 8. 
Acesso em: 10 mar 2014. 

http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/bom-senso-fundamental-para-o-uso-de-tecnologias-no-ambiente-de-trabalho/64911%3e,
http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/bom-senso-fundamental-para-o-uso-de-tecnologias-no-ambiente-de-trabalho/64911%3e,
http://www.editorajc.com.br/2014/02/dumping-social-delinquencia-patronal-relacao-emprego/
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Diferentemente de como pensa o ministro José Pimenta, extrai-se da fala do 

Desembargador José Augusto Pinto que, enquanto não houver regulamentação legal, as 

condenações continuarão sendo pautadas a juízo do julgador, segundo critérios variados, 

como a gravidade da conduta, a extensão do dano, o dolo, entre outros. 

 

Considerações finais 

 

 

O dumping social caracteriza-se pelas agressões reincidentes e inescusáveis aos 

direitos trabalhistas, praticadas por empregadores, que geram danos não apenas ao 

trabalhador, mas também à sociedade, pois, com tal prática, as estruturas do Estado 

social e do modelo capitalista são desconsideradas, com o intuito de se obter vantagens 

indevidas em face dos outros empregadores.   

A aderência cada vez maior à prática do dumping social por diversos 

empregadores reflete a falta de repressão e punição efetivas por parte do Poder Público. 

Diante dessa ausência Estatal, a violação aos direitos trabalhistas acaba virando um bom 

negócio para certos empregadores, que veem nesse desrespeito uma oportunidade de se 

inserirem no mercado de forma desleal, obtendo vantagens indevidas e causando danos 

extensos. 

Diante dessa realidade, o assunto começa a ser tratado com mais frequência, não 

apenas pelos Tribunais, mas também pela doutrina. Passa-se a discutir medidas capazes 

de reprimir e punir a prática e também de levá-la ao conhecimento dos envolvidos, 

visando a sua conscientização. 

Apesar disso, a atuação do Poder Judiciário demonstra que a omissão legislativa 

evidencia uma lacuna imensa, responsável por decisões divergentes para situações 

semelhantes. A ausência de uma sistematização do conceito e da caracterização do 

dumping social e de critérios para a fixação do valor das condenações resulta em 

julgamentos mais díspares possíveis. 

O que se vê atualmente é que, embora haja grande vontade em se difundir o 

problema, as decisões judiciais que enfrentaram a configuração da prática do dumping 
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social são bastante divergentes, situação que aumenta a sensação de impunidade e acaba 

tornando a prática atrativa para certos empregadores. Diante dessa problemática, o 

Deputado Carlos Bezerra apresentou o PL nº 1615/2011, com o objetivo, entre outros, 

de formalizar o tema, a fim de evitar que ele seja regulado unicamente por meio da 

jurisprudência. 

À luz de tudo o que foi apurado, verifica-se que a entrada em vigor do citado 

Projeto de Lei - a Lei do dumping social - poderá ajudar na repressão da prática e na 

punição dos empregadores praticantes. 

No entanto, apenas a legislação não será capaz de frear a prática, punir os 

autores e ainda orientar os envolvidos. Como ressaltado pelo Ministro José Roberto 

Pimenta, é necessária a adoção de medidas que ataquem o problema de forma macro, 

não apenas individual, priorizando, portanto, medidas coletivas, evitando, assim, a 

enxurrada de ações individuais. 

O texto do PL 1615/11, tal como apresentado, apesar de pouco extenso, poderá 

reduzir a impunidade, já que autoriza o julgador a condenar, de ofício, a empresa que 

figurar no polo passivo de reclamação trabalhista. Mesmo que o trabalhador não peça a 

reparação pela prática do dumping social, se o juiz constatar que ficou demonstrada a 

existência de atos caracterizadores do dumping social poderá condenar a empresa não 

apenas pelo dano individual, mas também pelo dano coletivo. O projeto ainda prevê 

certos critérios para a valoração das sanções pecuniárias aplicadas, além de apontar os 

destinatários dessas indenizações, que poderão ser o trabalhador, a empresa concorrente 

prejudicada e a sociedade. 

Apesar da previsão legal, não se verificam, no texto do PL, critérios que 

efetivamente orientem não apenas a quantificação da indenização, mas também se 

houve, ou não, práticas violadoras de direitos trabalhistas a ensejarem a condenação. 

Dessa forma, possivelmente, os valores das indenizações continuarão sendo arbitradas 

pelo magistrado de forma subjetiva. Assim, mesmo com a entrada em vigor da Lei do 

dumping social, os magistrados ainda enfrentarão a falta de critérios mais objetivos 
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acerca da própria essência do dumping, da condenação cabível e do destinatário dessa 

reparação.  

Essa crítica leva à conclusão de que ainda há muitas dúvidas e lacunas a serem 

aclaradas e preenchidas no campo do dumping social. Isso porque, muitas vezes, o 

magistrado não está diante de um caso de prática de dumping, mas, sim, de 

descumprimento unilateral do contrato de trabalho, não com o intuito de concorrer 

deslealmente, mas apenas por inadimplência para com as obrigações acordadas. Ou seja, 

muitas vezes, o descumprimento contratual é um fim em si mesmo. 

O artigo 1º do PL 1615/11 dispõe que configura dumping social “a inobservância 

contumaz da legislação trabalhista que favoreça comercialmente a empresa perante sua 

concorrência”. Essa definição, apesar de ainda deixar margens para diferentes 

interpretações e aplicações, leva ao entendimento de que a prática do dumping social 

deve ter como objetivo o favorecimento comercial perante a concorrência. Assim, no 

caso de descumprimento contratual sem esse intuito, não parece estar configurado o 

dumping. 

Para alguns magistrados, como o Ministro José Pimenta, do TST, a solução para 

o problema não está apenas na criação de uma lei específica, mas, sim, na adoção de 

medidas mais amplas, como ações coletivas, encabeçadas pelos Sindicatos das 

categorias dos trabalhadores e empregadores, por meio de ações coletivas. Essas ações 

teriam como objetivo atacar o problema de forma coletiva, evitando, assim, as 

incontáveis ações individuais hoje existentes. 

A adoção de medidas de natureza coletiva é um caminho para tentar controlar a 

atuação lesiva de certos empregadores. No entanto, ainda não é a solução para a 

sistematização da matéria, para se direcionar a atuação judiciária. Referida 

sistematização deve considerar a dimensão do problema, a valoração das sanções, bem 

como a destinação das indenizações. 

Conclui-se que a regularização da matéria proposta pelo Deputado Carlos 

Bezerra, por meio do Projeto de Lei nº 1615/2011, solucionará prioritariamente uma 

problemática, que é a autorização para que o magistrado condene de ofício a prática do 
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dumping social. Contudo, muitas outras lacunas continuarão, como os critérios para a 

efetiva configuração do dumping, critérios de valoração e destinação da condenação, 

entre outros. A matéria continuará sendo normatizada por intermédio das decisões 

judiciais, que certamente terão como fundamento a futura Lei do dumping social, mas 

ainda conterão alta dose de subjetividade, em função das lacunas aqui apontadas. 
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