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RESUMO: O presente trabalho visa analisar o dumping social no direito brasileiro e os 
principais impactos gerados quando de sua prática na sociedade contemporânea, com ênfase às 
relações de trabalho e às especificidades intrínsecas ao princípio fundamental constitucional da 
dignidade da pessoa humana e seu tratamento pelo Poder Judiciário decorrente da judicialização 
crescente. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão das relações sociais e pela 
vulnerabilidade do empregado, que visando o recebimento da contraprestação pecuniária e o 
reconhecimento por seus pares na sociedade se submete a condições indignas de trabalho e 
sofre mácula em seus direitos. Assim, o dumping incide diretamente no direito do trabalho, já 
que afeta o empregado, parte mais frágil na relação laboral, o que é corroborado pela 
deterioração do contrato individual de emprego em benefício da obtenção do lucro pelo 
empregador com deslustre às obrigações e encargos sociais em detrimento do empregado. O 
não pagamento de direitos trabalhistas mínimos garantidos pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, a exploração do trabalhador, a precarização das condições empregatícias, 
a busca desenfreada pelo lucro, a redução de despesas, a exposição do empregado a trabalhos 
insalubres ou perigosos, denotam a prática do dumping social. A relevância temática reside no 
exame do instituto sobre a ótica dos direitos humanos e dos direitos sociais, fruto do 
compromisso firmado pela humanidade para a produção concreta e efetiva da justiça social no 
âmbito da sociedade capitalista. A hodierna competitividade empresarial impulsionada por 
fatores como: robotização, quebra de barreiras alfandegárias, uso de nanotecnologia, explosão 
de tecnologias revolucionárias não podem servir de salvo conduto para o envilecimento dos 
direitos dos empregados. A hipótese que se procurou verificar foi o prejuízo significativo à 
sociedade oriundo do desrespeito à ordem jurídica trabalhista e a necessidade de se condenar o 
autor do ilícito, com intuito de recuperar a eficácia do ordenamento, considerando o seu aspecto 
individual e social utilizando a metodologia bibliográfica com análise da doutrina e da 
jurisprudência nacional sobre o tema. A título de conclusão parcial verificou-se que o Poder 
Judiciário brasileiro diante da judicialização da temática como forma de assegurar a tutela da 
dignidade da pessoa humana tem examinado as práticas antidumping nas ações ajuizadas 
corporificando os conflitos em espécie. Assim, a indenização que advém da prática do dano 
social é tema recorrente e que tem sido enfrentado pelo julgador que diante da avaliação das 
peculiaridades insertas no caso concreto levado a juízo, tem sopesado os princípios 
constitucionais e processuais que permeiam a matéria para aplicação da indenização por 
dumping social. 
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