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RESUMO 

A proposta geral do presente trabalho centra-se no estudo da adoção de padrões 

mínimos trabalhistas, as chamadas cláusulas sociais, pela Organização Mundial do 

Comércio. Os temas trazidos pela pesquisa estão inseridos na problemática da atual 

crise dos direitos sociais abordados sob uma perspectiva que examina os impactos da 

adoção da ideologia do livre-comércio em sua relação com o Direito do Trabalho. Dessa 

forma, os problemas tratados nessa investigação são vislumbrados sob a ótica da 

efetivação dos Direitos do Trabalho no plano internacional, ou seja, faz-se, também, a 

análise do atual entendimento da Organização Internacional do Trabalho sobre o tema. 

Para alcançar tais propósitos, analisaremos a estrutura da Organização Mundial do 

Comércio, elaborando um estudo de suas funções e atribuições. Da mesma forma, 

abordaremos, detalhadamente, o conceito desse instrumento denominado cláusulas 

sociais, traçando diretrizes acerca de sua estrutura e funcionamento. Discorre-se, por 

fim, sobre as questões do dumping social, do livre-mercado e do protecionismo. A 

compreensão desses fenômenos será imprescindível na pretendida abordagem em um 

cenário de globalização. 

Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio. Cláusula Social. Padrões 

Trabalhistas. Livre-comércio. Protecionismo. 
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ABSTRACT 

The general proposal of this academic work is focused on the studies to adopt a 

minimum labour standard, called Social Standard by the World Trade Organization. The 

themes shown through the research are inside the recent social rights crisis problems 

approached by a perspective that examines the impact of adopting an ideology of the 

free market related to the Labour Law. Therefore, the problems worked in this search 

are studied by the view of the effectuation of the Labour Law in an International plan, it 

means, it is possible to  analyse, as well, the recent understanding by the International 

Labour Organization about the theme. To reach theses proposals, it will be analysed the 

structure of the World Trade Organization, elaborating, a study of its functions and 

attribution. In the same way, it will be discussed, detailed, the concept of this tool called 

Social Standard, tracing lines of direction about its structure and working. At last, it will 

be described issues about Social Dumping, free market and protectionism. The 

comprehension of this phenomenon will be highly important in the researched wanted in 

the globalization scenery. 

Key Words: World Trade Organization. Social Standard. Labour Standards. Free 

Market. Protectionism. 
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INTRODUÇÃO 

O Direito Internacional Público, especialmente no tocante às organizações 

internacionais, tem apresentado função importante na evolução do Direito Internacional 

Contemporâneo. Ao longo do período de Guerras Mundiais e de crises econômicas, 

acreditou-se ser importante que mecanismos globais devessem ser criados para que 

desastres bélicos e econômicos pudessem ser debatidos e, inclusive, evitados. 

Sob esse entendimento, o Direito Internacional apresentou como característica ser 

composto por “normas de mútua abstenção”, visando resguardar a plenitude das 

soberanias. Este modelo foi instaurado com a consolidação, na Europa, do Estado 

moderno, derivado da base do Tratado de Westfália (1648), documento que afirmou a 

existência de Estados independentes (LAFER, 2008, p. 88). A partir de então, tornou-se 

possível identificar o “direito interno” e o “direito externo”, garantindo aos Estados a 

soberania no que diz respeito à forma como o Direito se apresenta dentro de seus 

limites.

A partir do século XIX, entretanto, houve a caracterização de um “novo” Direito 

Internacional Público, manifesto pelo aparecimento de “normas de mútua colaboração”, 

derivando de uma necessidade de que os Estados se auxiliassem. Embora sem que 

estes perdessem a condição de soberanos, houve de certa forma uma diluição entre as 

diferenças do direito “interno” e “externo”, provinda da necessidade de expansão de 

mercado (LAFER, 2008, p. 88). 

A sociedade internacional é organizada horizontalmente, não havendo, nesse plano, 

autoridade superior. Os Estados, no plano interno, garantem a vigência das suas 

normas jurídicas, fazendo valer o arcabouço jurídico. No plano externo, os Estados 

prontificam-se a proceder na medida de seu consentimento, mas não há uma 

centralização de poder nesse nível. 
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A Carta das Nações Unidas (1945) dispõe, em seus artigos 55 e 56, a idéia de 

cooperação que deve existir entre os povos a fim de proporcionar relações pacíficas 

entre as nações, tendo em vista favorecer a condição de progresso e desenvolvimento 

econômico social, a solução de problemas internacionais e o respeito aos direitos 

humanos.1

O atual modelo envolvendo os Estados em prol da cooperação internacional apresenta-

se como fator fundamental de reativação do comércio internacional, que teve início com 

a Conferência de Bretton-Woods (1944), contexto histórico que caracterizou o final da 

Segunda Guerra Mundial e que foi responsável por lançar novas bases do sistema 

econômico internacional. A Conferência de Bretton-Woods concebeu, na sua infra-

estrutura institucional, a incorporação dos princípios da ordem econômica liberal 

(BHAGWATI, 1988, p. 11). 

Essas bases colaboraram para o estabelecimento das polaridades vistas à época, 

Norte/Sul e Leste/Oeste.2 Na visão Leste – entenda-se, a antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) –, o principal ator na atividade econômica era o Estado, 

desenhando, assim, as linhas que dividiam os interesses dos atores sociais e sua 

efetiva participação nos ditames da economia e do próprio gerenciamento do Estado. 

Na visão Sul, buscava-se a harmonização da ação do Estado em congruência com o 

funcionamento do mercado, com o objetivo de promover o desenvolvimento (LAFER, 

2008, p. 90). 

                                                
1 Assim dispõem, literalmente, o art. 55: “Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às 
relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 
autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e 
condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais 
econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e o respeito 
universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua ou religião” e o art. 56: “Para a realização dos propósitos enumerados no art. 55, todos os membros da 
Organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente”. 
2 No período pós-Segunda Guerra Mundial houve uma aceleração da tecnologia, gerando grande impacto na vida 
econômica mundial. Com a redução do custo dos transportes e das comunicações, as fronteiras deixaram de ser 
geográficas e a atividade econômica exercida exclusivamente dentro das fronteiras nacionais foi ampliada para que 
oferta de produtos e serviços, bem como a produção desses bens, fosse feita em escala mundial. Sobre o assunto, ver: 
LAFER (2008, p. 89). 
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Essas visões tinham uma percepção instrumental do mercado, apto a viabilizar fins 

políticos, responsáveis também por delinear o Direito Econômico enquanto conjunto de 

normas voltadas a estruturar e promover a cooperação entre o governo e o setor 

privado por meio de “normas de mútua colaboração”, importantes para lidar no 

gerenciamento dos mercados e na promoção do comércio. 

Na visão Oeste, os atores da vida econômica compunham as pessoas físicas e jurídicas 

atuantes no mercado. O mercado, por sua vez, era concebido portador de lógica 

própria; sendo assim, na economia, a soberania deveria ser exercida pelo consumidor e 

não pelo Estado, tendo em vista que ao próprio mercado deveria restar uma autonomia 

em relação ao poder político (LAFER, 2008, p. 91). A visão Norte estava intimamente 

atrelada às instituições de Bretton Woods, ao estabelecer uma nova moldura de 

cooperação que favorecia os fluxos de capitais, os financiamentos e os investimentos, 

importante estrutura no pós-Segunda Guerra Mundial (LAFER, 2008, p. 90). 

O principal resultado dessa “divisão mundial” ideológica foi a criação do Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – Gatt, na sigla em 

inglês). O Gatt foi considerado um instrumento de defesa dos interesses de países 

desenvolvidos. A instituição criou regras que permitiram às partes contratantes a 

obtenção de ganhos do comércio em decorrência da vantagem comparativa 3 que um 

Estado detinha sobre outro (BHAGWATI, 1988, p. 11).

A partir da década de 1980, os países em desenvolvimento passaram a adotar uma 

estratégia de abertura econômica e de liberalização de seu comércio, o que os levou a 

participar ativamente da Rodada Uruguai, de 1986, e da criação da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), em 1994. 

Com a queda do Muro de Berlim e o fim da URSS, o conflito Leste/Oeste desapareceu 

e um novo modelo de funcionamento internacional passou a vigorar; o conflito 

                                                
3 O termo “vantagem comparativa” é utilizado com o objetivo de qualificar a eficiência de um país perante outro na 
produção de um mesmo bem. 
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econômico como colocado anteriormente se diluiu, e passou-se a ter o conflito de 

interesse entre os Estados e os particulares (LAFER, 2008, p. 92). 

No exercício da função regulatória, os Estados atuam como atores de intermediação 

desses conflitos de interesse. A particularidade desse mecanismo de intermediação 

apresenta característica distinta e resulta em uma identidade própria, proveniente das 

especificidades dos países que, evidentemente, não desapareceram num mundo dito 

globalizado (LAFER, 2008, p. 92). 

O Direito do Trabalho, aqui apresentado em sua leitura internacional, também sofre com 

as conseqüências dessas mudanças socioeconômicas, e a própria concepção da 

realidade do trabalho no campo interno dos países sofre alterações que reverberam na 

comunidade internacional.  

Há, em um primeiro momento, a percepção de um impacto direto no mercado de 

trabalho, o impacto que recai sobre os empregos e a disponibilidade de mão-de-obra 

mais barata em outros países, além da terceirização dos empregos e, portanto, uma 

nova espécie de contrato de trabalho. O impacto indireto recai sobre a incapacidade de 

se sustentar um modelo de justiça social e de direito do trabalho sem que haja 

comunicação com outros países e, portanto, com outras economias que necessitam 

contratar mão-de-obra (LANGUILLE, 2005, p. 11). 

A problemática, tanto no Direito nacional quanto internacional, também toca na 

diferença existente entre os pólos dos contratos de trabalho, o desnivelamento entre o 

pólo do empregado e o do empregador, o qual ocasiona uma diferença de poder que 

origina situações menos favorecedoras para o empregado (LANGUILLE, 2005, p. 8-9). 

Nessa análise, a justiça por meio do Direito do Trabalho pode ser entendida como um 

custo, um constrangimento, que recai sobre a necessidade do mercado em termos de 

mão-de-obra, envolvendo dois paradigmas: a justiça social e a eficiência econômica 

(LANGUILLE, 2005, p. 9). 
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A resposta oferecida por alguns governos para as diferenças competitivas no mercado 

no plano do custo da mão-de-obra são as cláusulas sociais, tema do presente estudo. 

As cláusulas sociais reconhecem que há diferença entre o mercado de trabalho dos 

países e que essa diferença é utilizada como um suposto ganho competitivo. Assim, 

entende-se que a solução para esse problema reside na criação – por intermédio de 

cláusulas nos acordos internacionais de comércio – de obrigações vinculativas e 

aplicáveis a todos os Estados que participam da OMC. 

O tema das cláusulas sociais não é novo; entretanto, a política neoliberal adotada e os 

valores sociais – mudanças registradas principalmente a partir da década de 1970 – 

levaram o assunto a um questionamento mais profundo. Essas reflexões propõem que 

os Estados assumam posição perante a problemática posta, apresentando uma 

regulamentação internacional do mercado, bem como uma regulamentação 

internacional do trabalho (ADDO, 2002, p. 287). 

Outra questão que vem à tona nesse tema é a idéia de que a globalização econômica 

aumenta a influência para a redução dos custos da produção – inclusive os custos do 

trabalho – para alcançar a fabricação de um bem com o custo menor, aumentando, 

dessa forma, seu poder de venda (ADDO, 2002, p. 287). 

As cláusulas sociais são vistas por alguns autores e governos como um ponto que 

dificulta o funcionamento eficiente do mercado, causando problemas no crescimento e 

no emprego da mão-de-obra disponível nos países periféricos e semiperiféricos. 

Assim, as relações de poder e a dinâmica dessas idéias implicam novas releituras, no 

campo da Economia, das próprias teorias de mercado, de produção e do próprio 

trabalho, do Direito, searas que não podem ser mais desvinculadas devido à sua 

interdependência já estabelecida pelas relações intercontinentais. 
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Os Estados costumam proteger avidamente sua soberania, sua possibilidade de 

escolher formas apropriadas de desenvolvimento político, econômico e social. Essas 

escolhas, os benefícios e a política social dos Estados variam de acordo com sua 

inserção no cenário político-econômico internacional. Mas o vínculo exclusivo entre o 

território e o poder político rompeu-se. Novas instituições internacionais têm vinculado 

Estados soberanos e transformado a soberania num exercício compartilhado do poder. 

Essa transformação pode ser ilustrada por diversos fenômenos, que incluem o rápido 

surgimento de organizações e regimes internacionais (HELD; MCGREW, 2001, p. 31). 

Nas mudanças da divisão internacional do trabalho, há um sério risco de se 

desconsiderarem as continuidades mais profundas da economia mundial. Apesar da 

internacionalização e da regionalização dessa, o papel da maioria dos países 

periféricos na economia mundial mudou pouco no decorrer dos últimos cem anos. 

Ressalta-se, contudo, que nem todos os países conservaram suas posições na 

economia mundial, como foi o caso de países emergentes como o Brasil, a Índia e a 

China, os quais, diante da pujança de suas economias e do maior destaque que têm 

adquirido nas discussões internacionais, demonstram maior capacidade de verem seus 

argumentos sobre a temática das cláusulas sociais reconhecidos no plano 

internacional. 

Nas últimas décadas, as parcelas das exportações mundiais e dos fluxos (entrada e 

saída) de investimentos estrangeiros das economias semiperiféricas tiveram um 

aumento considerável. Os países recém-industrializados do Leste Asiático e da América 

Latina tornaram-se um alvo cada vez mais importante de investimentos. No final dos 

anos 1990, quase 50% do total dos empregos da indústria mundial localizavam-se nas 

economias semiperiféricas, enquanto mais de 60% das exportações dos países 

semiperiféricos para o mundo industrializado eram de produtos manufaturados. (HELD;

MCGREW, 2001, p. 61-62). 

Dentro dessa perspectiva institucional internacional de organizações 

intergovernamentais, de empresas internacionais públicas e privadas, de mercado 
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financeiro e de toda a visão capitalista de produção e consumo, nota-se uma 

problemática a ser debatida: a relação entre o mundo industrializado e o trabalho, bem 

como a tutela dos direitos fundamentais, dando margem a uma discussão atualmente 

controversa, a adoção de padrões trabalhistas nas negociações da OMC, pela 

utilização de cláusulas sociais em acordos internacionais, visando proteger seus 

objetivos primários e a possibilidade de eventual sanção comercial e, neste caso, de 

caráter econômico, caso haja o descumprimento delas. 

As cláusulas sociais são, sumariamente, uma tentativa de aproximar-se dos efeitos e 

conseqüências advindos do atual sistema capitalista, com o intuito de impor condições 

mínimas de trabalho, para que o trabalhador tenha garantidos os seus direitos 

fundamentais, ou seja, para que não seja levado ao estado de irrefreável exploração, 

buscando a efetiva proteção dos direitos e garantias fundamentais. E esta tentativa é 

empreendida dentro da OMC devido ao poder desta enquanto organização 

internacional. 

Misturam-se, nessa seara, as preocupações com a concorrência desleal, respostas às 

políticas de desemprego nos países desenvolvidos, o dumping social, a economia 

globalizada e o protecionismo estatal. 

A interpretação da utilização das cláusulas sociais pela OMC pode ser feita sob dois 

enfoques: de forma negativa, ela é vista como a maneira mais direta para que sejam 

aplicadas represálias aos países que não respeitem as condições mínimas exigidas; de 

forma positiva, ela teria o papel de favorecer os países que a cumprissem dentro do 

comércio internacional. Entretanto, a vinculação desses Estados a padrões que não são 

economicamente viáveis em sua estrutura social, política e econômica acarretaria 

problemas de retaliação econômica. 

Assim, a idéia de cláusulas sociais deve ter seu conteúdo analisado de duas maneiras: 

primeiramente, objetivando o longo prazo e contando com os valores da igualdade e da 

liberdade como fins; e depois, visando o médio prazo e contando com o crescimento e 
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com a desconcentração de renda. Deve-se evitar ao máximo a concepção de que seres 

humanos são apenas meios de produção e o trabalho é mera mercadoria (OFFE, 1994, 

p. 73). 

Devido à complexidade do tema, apresentado de forma sucinta, vislumbra-se a 

possibilidade de seu estudo demonstrando os efeitos e as conseqüências das cláusulas 

sociais na OMC em uma sociedade internacional desigual e complexa.

A análise passa, então, pelo fenômeno da realidade do trabalho e do domínio 

econômico, facetas de um liberalismo e de uma concorrência de mercado que abriram 

caminho para uma corrida pela acumulação de capital, deixando de lado a questão do 

trabalho decente 4 e do respeito aos direitos humanos fundamentais.

  

O tema conhecido como cláusulas sociais, padrões trabalhistas ou cláusulas 

trabalhistas sociais, e sua relação com o comércio internacional, tem-se convertido em 

um ponto polêmico nos últimos anos, devido à presença no cenário mundial, de uma 

pressão crescente para a introdução de alguns pontos básicos dos direitos dos 

trabalhadores nos acordos de comércio internacional, os quais serão expostos ao longo 

deste estudo. 

O trabalho aventurar-se-á na busca de conceitos para analisar as múltiplas idéias 

contidas no tema proposto. O primeiro capítulo tratará da construção dos ideais do Gatt 

e da OMC, os aspectos institucionais da organização e o papel que ela desempenha no 

cenário atual do comércio internacional. O segundo capítulo discorrerá acerca das 

cláusulas sociais, seu conceito e características, bem como a questão do dumping

social, além do exame específico do tema na OMC e na Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), apresentando, por fim, a posição brasileira sobre a problemática. O 

terceiro capítulo será responsável pela análise do comércio internacional, os 

                                                
4 O conceito de trabalho decente diz respeito a um trabalho suficiente, pelo menos, em quantidade e em qualidade, 
caracterizado como aquele trabalho produtivo realizado em condições de liberdade, eqüidade, segurança e dignidade, 
com proteção de direitos, remuneração adequada e proteção social (CENTRO INTERAMERICANO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, 2001, p. 16).
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argumentos a favor e contra e a relação entre o livre-comércio e o mercado de trabalho. 

O quarto capítulo, por fim, propõe-se a realizar uma análise acerca do tema com o foco 

voltado ao discurso de proteção dos direitos fundamentais, bem como, na relação entre 

a democracia, direitos sociais e globalização. 
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1 A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

1.1 DO GATT À OMC 

Superadas as concepções mercantilistas que preponderaram durante a Idade Moderna, 

o século XIX presenciou a afirmação, por parte dos países industrializados, do princípio 

segundo o qual nenhum Estado poderia fechar seus portos ao comércio internacional. 

Durante o início do século XX, o liberalismo econômico favoreceu a abertura comercial. 

Entretanto, o comércio sofreu forte retração quando as principais nações 

industrializadas envolveram-se na Primeira Guerra Mundial, em busca de mercados 

consumidores e com pretensões colonialistas deveras conflitantes (DI SENA JÚNIOR, 

2003, p. 40). 

O período compreendido entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foi marcado 

pela limitada cooperação entre as nações e pela imposição de barreiras às 

importações. Porém, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial – ambientada em um 

cenário de militarismo, protecionismo comercial e desconfiança generalizada –, uma 

considerável desestruturação das economias dos países industrializados, bem como a 

destruição de países europeus em padrões físicos, podem ser apontadas como produto 

final desse período histórico. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, tendo como inspiração os Estados Unidos, 

as potências ocidentais preocuparam-se com o estabelecimento de uma nova ordem 

internacional, baseada tanto no liberalismo político quanto no econômico. Assim, na 

posição de país vencedor e receoso do avanço da ideologia socialista nos países então 

devastados, os Estados Unidos tomaram a iniciativa de promover a estruturação 

econômica e financeira em nível mundial, com a finalidade de fomentar e restaurar o 

desenvolvimento econômico da região (DI SENA JÚNIOR, 2003, p. 40). 
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Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente em seus anos finais, 

foram realizadas diversas conferências que objetivaram disciplinar a vida internacional 

das nações do período pós-guerra e criar um ambiente mais favorável à cooperação 

econômica internacional.5 Pode-se afirmar que o final do século XX representa uma 

nova concepção na ordem mundial, não totalmente consolidada, mas já estruturada sob 

os pilares da multilateralidade, da internacionalização das relações políticas e 

comerciais e da crescente integração de valores econômicos e morais. Todavia, 

aumentou o número de blocos regionais em várias partes do mundo, destinados a, em 

maior ou menor grau, estreitar laços comerciais, políticos e culturais, participando 

também como atores no cenário internacional (BECHARA, 2002, p. 11).  

Depois da Segunda Guerra Mundial, diante do desafio da reconstrução da economia 

global, existia um consenso generalizado entre os países aliados no sentido de que a 

abertura do comércio internacional e a estabilidade monetária eram condições 

essenciais para o desenvolvimento econômico e para assegurar uma paz duradoura. 

Para tanto, foi necessário possibilitar o mais amplo acesso ao comércio internacional, 

às matérias-primas e aos mercados consumidores mundiais, com a eliminação de 

barreiras que dificultavam este processo. 

Diante dessa necessidade, previu-se a criação de três instituições que, em conjunto, 

ajudariam a criar um ambiente de maior cooperação internacional: o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), com a função de manter a estabilidade das taxas de câmbio, abrir 

caminho para a conversibilidade das moedas – que consideraria o dólar norte-

americano como referencial – e assistir aos países com problemas na balança de 

pagamentos, via acesso a fundos especiais; o Banco Internacional para a Reconstrução 

e Desenvolvimento (Bird)6, com a função de fornecer o capital necessário para a 

                                                
5 As principais conferências foram: Bretton Woods (julho/1944), Dumbarton Oaks (agosto/1944), Ialta 
(fevereiro/1945), São Francisco (abril/1945) e Postdam (julho/1945). A participação mais expressiva nestas 
conferências deu-se por Reino Unido, França, Estados Unidos e ex-União Soviética. 
6 Os autores comumente utilizam Bird como sinônimo do Banco Mundial; entretanto, vale a pena esclarecer que o 
Banco Mundial é composto por cinco agências, dentre as quais está o Bird, que equivale à maior agência dentro da 
estrutura. Além do mais, a primeira nomenclatura utilizada em Bretton Woods quando de sua criação foi “Bird” e, só 
posteriormente, passou-se a chamar “Banco Mundial”. Informações disponíveis em: <http://www.worldbank.org>. 
Acesso em: 25 maio 2009. 
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reconstrução dos países atingidos pela guerra e financiar projetos de desenvolvimento; 

e, por fim, a Organização Internacional do Comércio (OIC), com a função de coordenar 

e supervisionar a negociação de um novo regime para o comércio mundial, baseado 

nos princípios do multilateralismo e do liberalismo, consolidando regras ambiciosas 

relativas à abertura comercial (BECHARA, 2002, p. 65; PRAZERES, 2003, p. 25). 

O FMI e o Bird foram efetivamente criados; porém, a OIC acabou não sendo instituída, 

pois a Carta de Havana (1948), resultante da Conferência Internacional sobre Comércio 

e Emprego iniciada em novembro de 1947, não foi ratificada pelo Congresso dos 

Estados Unidos, uma vez que os congressistas, na maioria republicanos, temiam que a 

criação de uma instituição desse porte e com tais atribuições pudesse restringir 

excessivamente a soberania do país norte-americano na área do comércio internacional 

(BECHARA, 2002, p. 66). 

Diante do impasse apresentado, foi negociado um acordo, subscrito inicialmente por 23 

países, entre eles os Estados Unidos – haja vista que para esse tipo de acordo não era 

necessária a ratificação pelo Congresso daquele país –, adotando apenas uma parcela 

da Carta de Havana, relativa às negociações de tarifas e regras sobre o comércio 

(segmento denominado Política Comercial ou Capítulo IV). Com isso, em 1947 surgiu, 

em caráter provisório, o Gatt (BECHARA, 2002, p. 66), posteriormente tornado definitivo 

com a assinatura do Protocolo de Annecy, em 1949. 

Fala-se em acordo não-definitivo, posto que o Gatt passou a ser considerado um 

tratado válido no âmbito do Direito Internacional por meio do Protocolo de Aplicação 

Provisória (PAP), que previa justamente sua substituição pela organização que se 

pretendia estabelecer. De certo modo, o PAP tornou possível o estabelecimento do Gatt 

naquele determinado contexto histórico, uma vez que assegurava a possibilidade de os 

países alegarem “direito interno” preexistente às normas do Gatt para se eximirem de 

cumprir as obrigações nele estabelecidas. Apenas por meio deste mecanismo 

consolidado permitiu-se que alguns países pudessem fazer parte do Gatt sem que 

consultassem seus parlamentos para a ratificação do acordo, pois, para alguns, a 
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possibilidade de argüir à exceção de direito preexistente permitiria que o acordo 

dispensasse a consulta ao Legislativo (PRAZERES, 2003, p. 27). 

O Gatt possuía metas centradas, sobretudo, na redução progressiva de tarifas 

alfandegárias. Inicialmente previsto como um acordo provisório, ele acabou por orientar 

todo o sistema multilateral de comércio por meio século e lançou as bases para que, em 

outro momento histórico, pudesse ser estabelecida a OMC (1995), que acabaria por 

recobrar as metas mais amplas inicialmente previstas para a OIC (PRAZERES, 2003, p. 

27).  

Neste sentido, Carlos Henrique Tranjan Bechara e Ronaldo Redensch esclarecem os 

motivos pelos quais, em 1947, a instauração da OIC não foi possível, e em 1995, o 

estabelecimento da OMC foi efetivado: 

[...] o que mudou foi o novo contexto internacional trazido pelo término 
da Guerra Fria e da bipolarização entre o “Bloco Capitalista”, liderado 
pelos Estados Unidos, e o “Bloco Comunista”, liderado pela extinta 
União Soviética, aliado ao incremento do processo mundial de 
globalização diretamente ligado à intensificação do comércio 
internacional. [...] O “Bloco Socialista” se pautava pelo dirigismo 
econômico, e, conseqüentemente, por um comércio planejado e atrelado 
a metas quantitativas, enquanto que o “Bloco Capitalista”, cada vez 
mais, via num comércio internacional livre e amplo a chave para o 
desenvolvimento e para o progresso das nações. Diante do término 
deste conflito, com a derrocada do dirigismo estatal dos países 
socialistas, consolidou-se junto à comunidade internacional a crença na 
impossibilidade de desenvolvimento e progresso das nações em um 
ambiente de completo isolamento ou em ambiente de um isolamento 
segregacionista. O progresso somente viria em meio à interdependência 
econômica, calcada em um sistema multilateral de comércio, consoante 
determina a lógica globalizante. (BECHARA, 2002, p. 66-67) 

Com a evolução do comércio internacional e a crescente importância do Gatt, este, de 

simples acordo, adquiriu na prática a condição de órgão internacional, com sede em 

Genebra. Assim, o Gatt passou a patrocinar institucionalmente diversas rodadas de 

negociações sobre comércio e passou a funcionar como coordenador e supervisor das 

regras do comércio internacional, até a criação da OMC, em 1994. 
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Costuma-se identificar como princípios basilares do Gatt a cláusula da nação mais 

favorecida e o princípio do tratamento nacional, que são desdobramentos de um 

propósito de não-discriminação da mercadoria importada, seja em relação a produtos 

similares de outros países (cláusula da nação mais favorecida), seja no que diz respeito 

a bens nacionais similares (tratamento nacional). De fato, a combinação desses dois 

princípios centrais foi eficiente na criação de um sistema de promoção da liberalização 

comercial, restando, assim, pouca margem de liberalidade para as partes do acordo e, 

de modo especial, os países periféricos e semiperiféricos, para que promovessem 

políticas comerciais contrárias ao disposto e favoráveis ao seu interesse. A necessidade 

de se flexibilizarem algumas regras existentes desde o Gatt para os países periféricos e 

semiperiféricos é uma demanda ainda presente nos dias de hoje em relação à OMC 

(PRAZERES, 2003, p. 28).7

A OMC simboliza uma tentativa de instaurar um Estado de Direito nas 
relações comerciais internacionais. Para atingir este objetivo, ela é a 
partir de então uma instituição realmente universal: não apenas por sua 
composição, que se amplia regularmente, mas também porque os seus 
Estados-membros têm obrigação de aceitar a totalidade dos acordos, 
contrariamente à situação no seio da GATT. O sistema atual de “tudo ou 
nada”, no entanto, pode ter conseqüências nefastas para os países em 
desenvolvimento, que vêem a suas obrigações enfatizadas. (TAXIL, 
1998, p. 31, tradução nossa)8

O Gatt foi uma construção feita pelos países centrais para seu benefício, com a 

utilização dos ideais liberais, conceitos que não correspondiam às temeridades 

econômicas encontradas pelos países semiperiféricos no mesmo período. O que os 

países centrais temiam eram os ideais protecionistas e unilaterais que vingaram nas 

políticas econômicas dos anos 1930. Portanto, restam claros os dois objetivos principais 

do Gatt: liberalismo e multilateralismo (TAXIL, 1998, p. 11). 

                                                
7 Para o Brasil, por exemplo, era extremamente interessante participar como membro fundador de uma organização, 
ainda que provisória, uma vez que as autoridades governamentais brasileiras entenderam que não era positivo para o 
país ficar à margem dos princípios básicos do Gatt e correr o risco de ser tratado de forma discriminatória dentro do 
comércio internacional. Sobre o assunto, ver: LIMA (2002). 
8 “L´OMC symbolise une tentative d´instaurare un état de droit dans les relations commerciales internationales. Pour 
atteindre ce but, elle est désormais une institution réellement universelle: non seulement, de par sa composition, qui 
s´élargit régulièrement, mais également parce que ses États membres ont l´obligation d´accepter la totalité des 
accords, contrairement à la situation au sein du Gatt. Le système actuel du “tout ou rien” peu néanmoins avoir des 
conséquences néfastes pour les pays en développement, qui voient leurs obligations renforcées”. 
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As regras estabelecidas pelo Gatt foram, de certa forma, redefinidas quando da 

formação da OMC; ainda assim, a organização não se encontra plenamente adaptada 

às necessidades diferenciadas entre os países semiperiféricos e os países centrais. As 

cláusulas sociais objetivam, na visão de alguns de seus defensores, equilibrar essa 

diferença no campo da oferta da mão-de-obra e do bem exportável. 

Deve-se ressaltar que, ao lado desses, outros princípios do Direito Internacional 

irradiam seus reflexos sobre as normas jurídicas exaradas pela OMC. Os órgãos 

julgadores da OMC no apoio à interpretação e elaboração de pareceres utilizam-se do: 

Princípio do Processo Legal (due process of law), tentando, dessa forma, equilibrar a 

diferença entre as partes; o Princípio da Boa-Fé, que determina que os Estados-

membros devem pautar as suas demandas junto à OMC utilizando-se da boa-fé e da 

lealdade processual; e, por fim, o Princípio da Economia Processual, que dinamiza as 

relações de trocas, diminuindo o prejuízo às partes conflitantes (PINHEIRO, 2007, p. 

67). 

Papel importante na defesa dos interesses dos países semiperiféricos foi exercido pela 

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), cuja 

primeira sessão, em 1964, afirmou a possibilidade de um tratamento discriminatório, 

“favorecendo” aqueles países como regra válida do comércio internacional, consolidada 

explicitamente ao final da Rodada de Tóquio (1968).9 Ou seja, visava-se passar de um 

tratamento de igualdade jurídica para um tratamento de igualdade real. 

O espírito de uma organização internacional que visava “administrar” ou acomodar 

essas novas relações veio ao encontro da idéia de ampla interação entre as economias 

mundiais. Porém, salienta-se que os interesses nacionais mostram-se, por vezes, 

conflitantes, como também é sabido que cada nação perseguirá sempre o que lhe for 

mais conveniente e o que lhe beneficiar no comércio internacional. Como em qualquer 

                                                
9 Segundo informações do site oficial da organização, a Unctad e a OMC assinaram um memorando de cooperação 
em abril de 2003, visando ao trabalho conjunto sobre temas concernentes as duas organizações, principalmente na 
integração de países semiperiféricos e periféricos na economia mundial. Disponível em: <http://www.unctad.org>, 
Acesso em: 17 maio 2009. 
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interação entre partes diversas, existe uma multiplicidade de interesses que necessita 

de um mecanismo que os harmonize por meio da tomada de decisões calcadas nas 

regras anteriormente estabelecidas e aceitas por aqueles que fazem parte da 

comunidade internacional. A OMC destina-se a cumprir este papel no plano 

internacional (BECHARA, 2002, p. 68-69). 

Nesse sentido, a OMC surgiu como uma opção para os anseios dos países 

semiperiféricos, que buscavam uma integração baseada nas diferenças e não no 

pressuposto de uma igualdade absoluta com base no princípio da soberania. Tarefa 

nada fácil, porém, determinar quais países deveriam receber tratamento diferenciado. 

Entretanto, apesar destas nuances, a filosofia da OMC não restou muito diferente 

daquela difundida pelo Gatt, ou seja, um sistema de comércio baseado no liberalismo. 

A Unctad, por exemplo, para classificar o nível econômico de um Estado periférico, leva 

em consideração o valor do Produto Interno Bruto (PIB) por habitante (menor ou igual a 

US$ 100,00), a parte integrante do PIB em que participam as indústrias manufatureiras 

e a taxa de alfabetização inferior ou igual a 20% da população (TAXIL, 1998, p. 40). A 

OMC, por sua vez, gradua o tratamento dos países semiperiféricos de acordo com a 

capacidade para assumir as obrigações decorrentes dos acordos firmados na própria 

organização (TAXIL, 1998, p. 40). 

Fica claro, pois, que o Gatt e a própria OMC se desenvolvem em um cenário no qual os 

Estados passaram a ter problemas que não podiam resolver sozinhos, necessitando de 

decisões voltadas para a cooperação. As organizações internacionais assumem o papel 

de diminuir o poder e o monopólio dos Estados nas relações internacionais e, ao 

mesmo tempo, são utilizadas pelos mesmos Estados para reforçarem seu próprio 

poder. Em que pese haver a influência política de cada Estado junto a essas 

organizações, elas já não assumem contornos hegemônicos, com a constante 

prevalência de interesses das economias centrais sobre as economias periféricas, pois, 

caso contrário, seria inviável o estabelecimento de um processo de integração como 

nos é apresentado atualmente (BECHARA, 2002, p. 12). 
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No plano teórico do Direito Internacional, os Estados situam-se horizontalmente e não 

existe uma autoridade superior para impor normas; a criação destas no campo 

internacional significa a expressão de uma obra decorrente do consentimento daqueles 

que participam da tomada de determinada decisão. 

O entendimento pela existência de um “direito interno” e de um “direito externo” deu 

ensejo a duas correntes a este respeito: a dualista e a monista. A corrente dualista foi 

teorizada no final do século XIX, e considera haver distinção entre o direito interno de 

um Estado e o direito internacional. Assim, não haveria sobreposição de um ao outro; 

tampouco haveria supremacia de um frente ao outro, de tal sorte que a validade de uma 

norma não se condicionaria à outra. Sendo assim, as normas postas pelo direito 

internacional seriam uma acomodação perante as normas do direito interno. 

A corrente monista entende que existe uma unidade entre o direito interno e o direito 

internacional. Entretanto, dentro da própria teoria monista há a divisão na ordem de 

primazia: para um grupo, o monismo internacionalista, existe a primazia do direito 

internacional sobre o direito interno10; para o outro grupo, o monismo nacionalista, 

existe a primazia do direito interno sobre o direito internacional11. 

                                                
10 O posicionamento de Hans Kelsen mostra-nos a defesa da teoria monista internacionalista: “O Direito 
internacional, que do ponto de vista do primado da ordem jurídica estadual – ou da soberania do Estado – apenas 
vale na medida em que um Estado o reconhece como vinculante em relação a si, surge, por conseguinte, não como 
uma ordem jurídica supra-estadual, e também não como uma ordem jurídica independente da própria ordem estadual, 
isolada em face desta, mas – na medida em que seja Direito – como uma parte integrante da própria ordem jurídica 
estadual. Tem-se-lhe chamado ‘Direito estadual externo’, partindo da suposição de que regula as relações do Estado 
com o ‘exterior’, as suas relações com outros Estados”. (KELSEN, 1998, p. 373) “A concepção de que o Direito 
estadual e o Direito internacional são ordens jurídicas distintas uma da outra e independentes uma da outra na sua 
validade é essencialmente baseada na existência de conflitos insolúveis entre os dois. Uma análise mais aprofundada 
mostra, porém, que o que se considera como conflito entre normas do Direito internacional e normas de um Direito 
estadual não é de forma alguma um conflito de normas, que tal situação pode ser descrita em proposições jurídicas 
que de modo algum se contradizem logicamente.” (KELSEN, 1998, p. 366) 
11 Nesse sentido, Hegel posiciona-se dando ênfase à soberania do Estado: “Porque os Estados, em sua situação 
recíproca de independência, são como vontades particulares, porque a validade dos tratados assenta nessas vontades, 
e porque a vontade particular de um todo é, em seu conteúdo, o bem desse todo, é esse bem que constitui a lei 
suprema do seu comportamento para com outrem, tanto mais que, por um lado, a idéia de Estado se caracteriza pela 
supressão do contraste entre direito, como liberdade abstrata, e o bem, como conteúdo particular realizado, e, por 
outro lado, o reconhecimento inicial dos Estados lhe é dado como totalidades concretas.” (HEGEL, 1997, p. 304-
305). 
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Em resumo, pode-se dizer que a doutrina monista subordina toda a experiência jurídica 

ao ordenamento internacional; enquanto que a doutrina dualista, afirma a co-existência 

de ordenamentos, um nacional e outro internacional. Ambas doutrinas reconhecem que 

pode haver relações internacionais entre ordenamentos não-estatais, ou seja, há a 

possibilidade de relações internacionais entre particulares, desde que haja o 

reconhecimento expresso ou tácito por parte dos Estados de suas nacionalidades 

(REALE, 2002, p. 350). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88) preceitua, no artigo 5º, parágrafos 2º 

e 3º: 

2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 
3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. (BRASIL, 1988) 

No Brasil, cabe ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, os quais devem ser referendados pelo Congresso Nacional (BRASIL, 

1988, art. 84, VIII); este, por sua vez, deve resolver sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ao patrimônio nacional (BRASIL, 1988, art. 49, 

I), cabendo ao Supremo Tribunal Federal (STF) enfrentar a questão quando 

apresentado um conflito entre normas do direito internacional e do direito interno 

(BRASIL, 1988, art. 102, III). 

Portanto, não há na CF/88 clareza a respeito da supremacia do Direito Internacional 

face ao direito interno. Apenas quanto aos tratados internacionais de proteção aos 

direitos humanos é que recai o status de norma constitucional, quando estes são 

aprovados pelo Congresso Nacional, observando-se o quórum qualificado necessário 

para tanto. 
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A própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969), parte III, traz o 

caráter consuetudinário dos tratados a fim de justificar o inadimplemento de um tratado 

pelos Estados, além, é claro, do mecanismo de denúncia de um tratado, para os casos 

em que um país queira retirar-se de determinado compromisso internacional. 

1.2 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA OMC: SUA COMPETÊNCIA NO CENÁRIO 
ATUAL 

A OMC foi estabelecida em 1994 e deve ser analisada como um dos principais 

resultados da Rodada Uruguai. Essa organização é a responsável por coordenar as 

negociações, bem como a elaboração de acordos relacionados ao comércio 

internacional, e supervisiona a prática de tais normas. 

A Rodada Uruguai foi consubstanciada no Acordo de Marrakesh, subscrito por 129 

países, contando a OMC, atualmente, com 153 membros.12 A organização foi fruto de 

uma estratégia de abertura econômica e de liberalização do comércio, interesses que 

levaram os países centrais a participarem ativamente da Rodada Uruguai (1986) e da 

criação da organização. 

A Rodada Uruguai ofereceu novas oportunidades para as exportações aos países 

semiperiféricos, principalmente em relação à reforma do comércio no setor agrícola, à 

redução de tarifas dos produtos industrializados e ao aumento do número de tarifas 

consolidadas, o que proporcionou maior previsibilidade e conseqüente estabilidade ao 

comércio, assim como o término dos acordos de restrição às exportações impostos 

pelos países centrais, fato que deu abertura a novas perspectivas e conceitos no 

comércio internacional (THORSTENSEN, 2001, p. 258).

                                                
12 Dados obtidos em maio de 2009. Informação disponível no site da organização: <http://www.wto.org>. Acesso 
em: 2 ago. 2008.  
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Nesse sentido, o acordo atinente às subvenções é o mais representativo. Consta do 

Acordo Constitutivo da OMC, artigo XV, a categoria “países em desenvolvimento”, e a 

esta categoria é concedida a possibilidade de subvenções para exportação de produtos 

nacionais. Assim, segundo este entendimento, os países mais pobres devem contar 

com suporte para a produção e exportação de seus bens; dessa forma, os países 

semiperiféricos são beneficiados pela exceção ao regime geral (TAXIL, 1998, p. 42).

1.2.1 Objetivo, função e estrutura da OMC 

Os objetivos da OMC podem ser depreendidos da leitura do preâmbulo do Acordo 

Constitutivo da organização (THORSTENSEN, 2001, p. 367): 

As Partes do presente Acordo, 
Reconhecendo que as suas relações na esfera da atividade comercial e 
econômica devem objetivar a elevação dos níveis de vida, o pleno 
emprego e um volume considerável e em constante elevação de receitas 
reais e demanda efetiva, o aumento da produção e do comércio de bens 
e de serviços, permitindo ao mesmo tempo a utilização ótima dos 
recursos mundiais em conformidade com o objetivo de um 
desenvolvimento sustentável e buscando proteger e preservar o meio 
ambiente e incrementar os meios para fazê-lo, de maneira compatível 
com suas respectivas necessidades e interesses segundo os diferentes 
níveis de desenvolvimento econômico, 
Reconhecendo ademais que é necessário realizar esforços positivos 
para que os países em desenvolvimento, especialmente os de menor 
desenvolvimento relativo, obtenham uma parte do incremento do 
comércio internacional que corresponda às necessidades de seu 
desenvolvimento econômico, 
Desejosas de contribuir para a consecução desses objetivos mediante a 
celebração de acordos destinados a obter, na base da reciprocidade e 
de vantagens mútuas, a redução substancial das tarifas aduaneiras e 
dos demais obstáculos ao comércio assim como a eliminação do 
tratamento discriminatório nas relações comerciais internacionais, 
Resolvidas, por conseguinte, a desenvolver um sistema multilateral de 
comércio integrado, mais viável e duradouro que compreenda o Acordo 
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, os resultados de esforços 
anteriores de liberalização do comércio e os resultados integrais das 
Negociações Comerciais Multilaterais da Rodada Uruguai, 
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Decididas a preservar os princípios fundamentais e a favorecer a 
consecução dos objetivos que informam este sistema multilateral de 
comércio. (OMC. 1994) 

Em suma, tendo em vista o objeto deste trabalho, apontamos como os principais 

objetivos da OMC a constituição de um quadro institucional comum, necessário para a 

condução das relações comerciais entre seus membros em matérias relacionadas aos 

acordos; e a necessidade de se reconhecer e assegurar aos países em 

desenvolvimento uma melhor parcela no comércio e o pleno emprego. 

As funções da OMC encontram-se dispostas no artigo III do Acordo Constitutivo já 

citado anteriormente, que, em síntese dispõe que: (a) a OMC facilitará a aplicação, 

administração e operação do acordo firmado na Rodada Uruguai; (b) a OMC será o foro 

competente para tratar das relações comerciais entre os Estados participantes da 

organização; (c) a OMC é competente para administrar o Entendimento sobre Soluções 

de Controvérsias (ESC)13; (d) a OMC também é competente para administrar o 

Mecanismo de Exame das Políticas Comerciais (TPRM)14; e (e) com o objetivo de 

alcançar maior coerência na formulação das políticas econômicas em escala mundial, a 

OMC cooperará com o FMI, com o Bird e com os órgãos a ele afiliados. 

Em termos de estrutura administrativa, disposta no artigo XV do Acordo Constitutivo da 

OMC, os principais órgãos da instituição são: (a) Conferência Ministerial: trata-se do 

órgão máximo da organização. Composta pelos ministros das Relações Exteriores e/ou 

de Comércio Externo de todos os seus membros, reúne-se, no mínimo, a cada dois 

anos. As Conferências Ministeriais ocupam lugar de destaque, pois são responsáveis 

por deliberar sobre os assuntos de interesse geral da OMC e definir suas metas. Este 

órgão tem autoridade para tomar decisões sobre todas as matérias dentro de qualquer 

dos acordos multilaterais; (b) Conselho Geral: é o corpo diretor da OMC, integrado por 

representantes de todos os seus membros. As reuniões do Conselho Geral são 

                                                
13 Disposto no anexo II do Acordo Constitutivo da OMC, o ESC é composto de procedimentos que se aplicam às 
consultas e à solução de controvérsias entre os membros da OMC, com o intuito de trazer segurança e previsibilidade 
ao sistema de comércio multilateral. 
14 Disposto no anexo III do Acordo Constitutivo da OMC, o TPRM é encarregado de analisar a política comercial 
dos Estados-membros da OMC, no intuito de trazer mais transparência às políticas econômicas adotadas. 
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realizadas apenas quando necessário; (c) Órgão de Solução de Controvérsias: é 

composto pelo próprio Conselho Geral, que neste caso atua em função específica 

visando à solução de conflitos da área do comércio. Contém um sistema complexo de 

regras e procedimentos para dirimir controvérsias sobre as regras estabelecidas pela 

OMC; (d) Órgão de Revisão de Política Comercial: criado para examinar 

periodicamente as políticas comerciais adotadas por cada membro integrante da OMC, 

confrontando os acordos da organização e as práticas comerciais realizadas. É 

integrado pelos delegados das missões dos membros em Genebra ou por integrantes 

dos governos dos membros; (e) Conselho para Bens, Serviços e Propriedade 

Intelectual: fruto da Rodada Uruguai, tal conselho foi criado para acompanhar a 

implementação das regras negociadas em cada uma das áreas específicas. Os 

assentos são tomados pelos delegados dos membros residentes em Genebra, ou 

integrantes de seus governos enviados especialmente para as reuniões; (f) Comitês: 

são grupos de trabalho responsáveis pelas atividades desenvolvidas na OMC. 

Subordinados aos Conselhos, neles têm assento os delegados dos membros – 

normalmente aqueles residentes em Genebra – e técnicos dos ministérios enviados 

especialmente para as reuniões de cada comitê; (g) Secretariado: a OMC tem o apoio 

de um secretariado, chefiado por um diretor-geral designado pela Conferência 

Ministerial, e vice-diretores. O diretor-geral e o Secretariado têm responsabilidades de 

caráter internacional, não devendo pedir nem receber instruções de qualquer governo 

ou autoridade externa à OMC; (h) Outros órgãos: a Conferencia Ministerial pode criar 

entidades subordinadas ou novos comitês. 

As decisões no âmbito da OMC, segundo o artigo IX de seu Acordo Constitutivo, são 

tomadas por consenso, salvo disposição expressa em sentido contrário. As decisões da 

Conferência Ministerial e do Conselho Geral, entretanto, são tomadas havendo maioria 

dos votos emitidos. Diferentemente daquilo que ocorre nas decisões do FMI e do Bird – 

instâncias nas quais os votos são ponderados de acordo com a contribuição financeira 

dos países para estas organizações –, na OMC, cada membro tem direito a um voto, 

independentemente de seu peso econômico. 
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Também apregoa o Acordo Constitutivo da organização que esta dispõe de 

personalidade jurídica de Direito Internacional, podendo assumir direitos e obrigações 

distintas daqueles de seus membros (artigo VIII). 

A OMC está voltada à produção de normas e à implementação de políticas de 

desenvolvimento de acordo com seus próprios critérios, tendo sido criada em 

consonância com os padrões da common law. O Órgão de Solução de Controvérsia 

(OSC) existente na organização é uma construção, por exemplo, com base nos padrões 

do direito consuetudinário. Deve-se ressaltar, contudo, que há uma tendência, até 

mesmo no Direito Internacional, de se observarem, cada vez mais, os mecanismos 

jurídicos da civil law. “O Direito Internacional Público está se tornando cada vez mais 

um direito escrito, pois, os costumes apresentam ainda maiores problemas sob o ponto 

de vista de sua interpretação. O grande problema do costume é a prova da sua 

existência.” (PINHEIRO, 2007, p. 49) 

1.3 O COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Conforme já apontado anteriormente, o comércio internacional apresentou grande 

desenvolvimento, porém seu traço fundamental manteve-se inalterado, qual seja, a 

constante busca de novos mercados, a contínua tentativa de comercializar o excedente 

e, ao mesmo tempo, fomentar as produções internas, protegendo-a dos produtos 

externos, de modo a atender e conciliar os interesses nacionais (BECHARA, 2002, p. 

61).  

Desde a Segunda Guerra Mundial, as barreiras alfandegárias foram paulatinamente 

reduzidas. Outros elementos também auxiliaram o incremento do comércio 

internacional, tais como a redução dos custos de transportes, da mão-de-obra, da 

melhora dos meios de comunicação, a redução do tempo e do custo das transações 

comerciais. A eliminação das barreiras naturais ao comércio impulsionou a globalização 



36

e quis fazer crer que os benefícios advindos atingiriam a todos. Contudo, o processo 

tem produzido ganhadores e perdedores. Nessa linha de raciocínio, Roberto Di Sena 

Júnior (2003, p. 48) pondera acerca do atual papel da OMC: 

É impossível saber se a OMC está efetivamente preparada para 
enfrentar os novos problemas que emergem do comércio internacional. 
Entretanto, é sabido que a forma como os acordos comerciais têm sido 
utilizados por países industrializados não agrada nem os países em 
desenvolvimento, nem os defensores autênticos do livre-comércio. A 
simples abordagem das novas formas de protecionismo, não obstante 
dominarem a agenda contemporânea da OMC, não reflete as reais 
preocupações e necessidades dos países em desenvolvimento e de sua 
população, já cética em relação aos benefícios pretensamente advindos 
da liberalização comercial. Atacar esses problemas será de crucial 
importância para garantir e reafirmar a legitimidade da OMC como 
instância para regulamentar o comércio internacional 

O ponto fundamental para a discussão sobre o sistema do comércio internacional nos 

moldes atuais reside na compreensão da expressão “livre-comércio”, que se baseia na 

teoria da minimização da interferência estatal no fluxo comercial por meio das fronteiras 

nacionais. A idéia de livre-comércio sempre vem acompanhada da noção de que a livre 

circulação de bens e serviços promove a divisão mutuamente lucrativa de trabalho, 

amplia consideravelmente a produção interna de todos os países envolvidos e torna 

possível a elevação do padrão de vida daqueles que aplicam tal teoria. Do ponto de 

vista eminentemente teórico, o comércio internacional objetiva promover o bem-estar 

dos povos por meio da expansão do fluxo comercial entre as nações (DI SENA 

JÚNIOR, 2003, p. 49). 

Os defensores do livre-comércio argumentam que, sob a motivação do interesse das 

trocas (exportação/importação), a produção de bens de cada país aumenta de acordo 

com as vantagens comparativas de que ele dispõe. Também se poderia supor que há 

custos sempre crescentes, o que resultaria na tendência para aumento dos preços dos 

bens exportáveis e declínio dos preços dos importáveis. Essa variação nos preços 

provocaria mudanças nos padrões de consumo, uma vez que os consumidores 

passariam a dar preferência aos produtos importados, em detrimento dos exportáveis. 
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Continuando o processo, os preços dos bens comerciais estariam em equilíbrio e se 

tornariam iguais em todo o mundo (DI SENA JÚNIOR, 2003, p. 50). 

Analisando a teoria acima apresentada, pode-se dizer que a prática do comércio 

internacional resultaria em variações de produção e de consumo em todos os países, 

provocando reflexos sobre a distribuição de renda e favorecendo aqueles que 

produzem bens exportáveis e consomem bens importáveis. 

Toda essa análise encontra-se no campo teórico; porém, entre os modelos econômicos 

e a complexidade do mundo real há um grande espaço, constantemente preenchido por 

interesses locais e políticas econômicas protecionistas, que tornam o resultado menos 

previsível. 

Ao levar em consideração uma economia aberta, na qual o valor dos recursos segue as 

regras do mercado e os preços por este estabelecidos refletem os custos reais (ou 

sociais) da mercadoria, o livre-comércio poderia ser analisado como um modelo 

eficiente; entretanto, se os mercados não trabalham da forma correta ou são incapazes 

de estabelecer o custo real (ou social) da coisa, o livre-comércio pode não ser a melhor 

escolha (BHAGWATI, 2006, p. 10). 

A Rodada de Doha, que teve duração de 2001 a 2008, buscou um acordo de 

liberalização do comércio mundial diminuindo os entraves ao comércio internacional, 

mas restou infrutífera, tendo em vista as divergências sobre o nível de abertura em 

setores de interesse de países centrais e semiperiféricos, especialmente no diz respeito 

às commodities15. 

                                                
15 Commodities é o plural de commodity, termo inglês que significa mercadoria e é comumente utilizado para 
transações de matéria-prima no comércio internacional. A importância desse produto bruto reside no volume que é 
negociado nas importações e exportações, movimentando as bolsas de valores. “[...] Centros financeiros onde são 
negociadas as commodities (produtos primários de grande importância econômica, como algodão, soja e minério de 
ferro). Por serem as commodities produtos de grande importância no comércio internacional, seus preços acabam 
sendo ditados pelas cotações dos principais mercados: Londres, Nova York e Chicago. A grande maioria dos 
negócios é realizada a termo, isto é, acerta-se o preço para pagamento e entrega da mercadoria em data futura.” 
(SANDRONI, 1994, verbete “Mercado de Commodities”). A China e a Índia, por exemplo, temem a abertura de 
mercado para seus pequenos agricultores, idéia impulsionada pelos Estados Unidos. 
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Países semiperiféricos como a Índia e a China alertaram que não vislumbram 

possibilidade de promover a completa abertura de seus mercados, e que os países 

centrais é que deveriam fazê-lo. Notadamente o G-816 propunha que os impostos de 

importações sobre diversos setores da economia fossem eliminados. Na oportunidade, 

os países semiperiféricos pleiteavam maior abertura, pelos países centrais, no setor 

agrícola, incluindo a redução ou o fim de subsídios. Entretanto, os países centrais 

pressionaram por maior abertura nos setores da indústria e serviços. 

A idéia difundida no comércio internacional, de cooperação e interdependência, convive 

simultaneamente com a idéia de proteção da produção e do mercado interno. Nesse 

cenário, cabe à OMC a gestão dessa relação simultânea de conflito, como em um jogo 

com normas e regras compartilhadas por todos. Entretanto, a OMC tem sofrido críticas 

por não conseguir finalizar de forma bem-sucedida a Rodada de Doha. De certa forma, 

a atual crise internacional mostrou a incapacidade das instituições internacionais do 

pós-guerra de disporem de ideologias e rumos consistentes para os atuais problemas 

apresentados. 

Com efeito, dada a heterogeneidade de seus membros e dos temas discutidos, o 

processo de consenso pretendido pela OMC é complexo e ambicioso. Para promover 

os interesses comuns e administrar a interdependência, as regras da organização 

abrangem muito mais do que a redução tarifária. 

                                                
16 O Grupo dos Oito (G-8) é composto por Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão, França, Itália, Canadá e 
Rússia. 
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2 AS CLÁUSULAS SOCIAIS 

2.1 REGULAÇÃO INTERNACIONAL: PADRÕES TRABALHISTAS 

Existe no cenário internacional uma pressão crescente para a introdução de alguns 

pontos básicos dos direitos dos trabalhadores nos acordos de comércio internacional, 

especialmente junto à OMC. 

As duras condições de trabalho estabelecidas durante a Revolução Industrial 

motivaram o desenvolvimento de idéias de caráter social, com o objetivo de frear as 

atrocidades cometidas com os trabalhadores. Essas idéias desembocaram na criação 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), conseqüência do Tratado de 

Versalhes, de 1919, assinado após o fim da Primeira Guerra Mundial. 

Com base em idéias liberais de organização econômica da sociedade, combatia-se, à 

época, a opinião de que o Estado devesse interferir no livre funcionamento da oferta de 

mão-de-obra e de mercadorias. A intervenção estatal só era admitida para eliminar 

regulações da época feudal e mercantil, consideradas obstáculos para a criação de um 

mercado de trabalho livre. Essa visão não era apenas da Inglaterra, berço da 

Revolução Industrial, mas de todos os países que iniciavam o processo de 

industrialização, vislumbrando contar com uma mão-de-obra barata para 

desenvolverem suas indústrias e competirem na comercialização de mercadorias com 

outras nações. Entre os trabalhadores, a discussão concentrava-se na obtenção 

gradual de direitos como os de associação e de greve e, a partir daí, pleitear 

negociações de melhores condições contratuais de emprego (BATISTA, 2008, p. 60). 

Devemos ressaltar que, em 1818, Robert Owen, industrial inglês que teve um papel 

destacado durante a Santa Aliança, lançou a idéia de uma ação internacional propondo 

a criação de uma comissão do trabalho. Além de Robert Owen, destaca-se o industrial 
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francês Daniel Le Grand, que, a partir de 1844, difundiu nos próprios governos um 

projeto que previa proteger a classe trabalhadora contra o trabalho precoce e excessivo 

(VON POTOBSKY; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1990, p. 4). 

A discussão sobre o tema da regulamentação internacional das condições de trabalho 

coube, em um primeiro momento, à Suíça e à Alemanha, que tomaram a iniciativa de 

legislar sobre padrões mínimos de trabalho. Na Inglaterra, as negociações coletivas 

entre trabalhadores e patrões trouxeram lentamente os padrões à discussão (BATISTA, 

2008, p. 60). 

Por sua vez, a Suíça propôs uma regulamentação internacional das condições de 

trabalho. Em 1855, o cantão suíço de Glaris propôs um acordo “intercantonal” com o 

cantão de Zurique; esta regulamentação versava sobre o trabalho noturno e sobre a 

jornada de trabalho, difundido a idéia de que este tipo de acordo devesse ser feito em 

outros Estados europeus (VON POTOBSKY; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1990, p. 4).  

Influenciada por diferenças de tratamento sobre esta questão dentro do continente 

europeu, a Suíça promulgou, em 1877, uma lei nacional que versava sobre a duração 

das horas de trabalho na indústria e sobre a proteção do trabalho feminino, de 

adolescentes e de crianças. Para defender-se da competição de outros países que não 

observavam tais limitações, esse país propôs, em 1881, uma conferência 

intergovernamental, que não foi efetivada em função da oposição da França e da 

Inglaterra (BATISTA, 2008, p. 61). 

Em 1889, a Suíça voltou ao tema com uma proposta mais modesta: a de se realizar 

uma conferência não-diplomática, retirando, dessa forma, o caráter de 

comprometimento do encontro. Da mesma forma, Paris e Londres, assim como Berlim, 

não apoiaram a iniciativa suíça (BATISTA, 2008, p. 61). 

Em uma reviravolta política, a Alemanha, sob o comando de Bismarck, convocou em 

1890 a primeira conferência intergovernamental sobre questões do trabalho, com o 
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propósito de fazer frente às pressões internas dos empresários alemães, que temiam as 

vantagens competitivas de França e Inglaterra, as quais não observavam os padrões 

trabalhistas já em vigor na Alemanha. Aquelas duas nações somente participaram da 

conferência depois de se assegurarem que só figurariam na agenda os temas de 

limitação do trabalho de mulheres, adolescentes e crianças, restringindo-se a questão 

do trabalho de adultos às minas; além disso, exigiram que as decisões seriam 

meramente uma recomendação aos governos que da conferência participassem. 

Apesar de essas ressalvas terem sido aceitas pelos alemães, França e Inglaterra não 

aprovaram as resoluções da Conferência de Berlim, alegando que não caberia ao 

governo legislar sobre tal matéria (BATISTA, 2008, p. 61-62). 

O reconhecimento acerca da necessidade técnica para que se pudesse estabelecer 

uma legislação internacional sobre as condições de trabalho levou, em 1897, à reunião 

do primeiro Congresso Internacional de Legislação do Trabalho em Bruxelas, e em um 

segundo momento, em Paris (1900). Este congresso adotou os estatutos da 

Associação Internacional para Proteção Jurídica dos Trabalhadores e criou o Escritório 

Internacional do Trabalho, com secretaria permanente em Basiléia, na Suíça (VON 

POTOBSKY; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1990, p. 4). 

  

Apesar de toda a discussão levantada pela Suíça, o progresso sobre o tema ocorreu 

apenas, e de forma limitada, por intermédio de acordos bilaterais. Os Estados Unidos, 

por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, com a política de abertura de mercado, 

por meio de sucessivas rodadas de negociações multilaterais no Gatt, toleraram 

volumosas importações dos países sob sua órbita de influência sem deles exigir 

reciprocidade comercial. Em especial, essa relação prosperou com o Japão. 

Mesmo antes do fim da Guerra Fria os norte-americanos já se davam conta de que não 

podiam absorver, sem contrapartidas econômicas, os produtos vindos do Japão e do 

Sudeste Asiático. Com essa reação, deram-se os primeiros passos no sentido de uma 

crescente administração do comércio internacional, adotando-se medidas não 

expressamente proibidas pelo Gatt como, por exemplo, o Acordo sobre Comércio de 
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Têxteis ou Acordo Multifibras17. Por trás desses acordos, fundados no argumento da 

“desorganização do mercado”, escondia-se a real preocupação com o low wage 

countries, os países de baixos salários, cuja concorrência não era de mercado, mas 

designada como “desleal” (BATISTA, 2008, p. 67).  

A partir da Carta de Havana, assinada em 1948 e que pretendia criar a OIC, o tema 

condições de trabalho e comércio já estava na pauta das discussões internacionais, 

uma vez que o objetivo do documento era enquadrar o comércio internacional dentro de 

um amplo contexto, e não o tomar isoladamente. Os temas da referida carta versavam 

principalmente sobre: emprego, atividade econômica, desenvolvimento e reconstrução 

econômica, práticas comerciais restritivas, acordos sobre commodities, investimento e 

padrões trabalhistas (ROCHA, 2002, p. 326). 

Consta no artigo 7º da Carta de Havana, intitulado Padrões Justos de Trabalho, o 

reconhecimento, por parte dos membros, de que medidas relativas ao emprego 

deveriam levar em consideração os direitos dos trabalhadores dentro de declarações 

intergovernamentais, convenções e acordos; e de que todos os países teriam interesse 

comum na realização e manutenção de padrões justos de trabalho relacionados à 

produtividade e, assim, na melhoria de salários e condições de trabalho, tanto quanto a 

produtividade o permitisse. Em contrapartida, os membros também reconheciam que 

condições injustas de trabalho, particularmente na produção para a exportação, 

criariam dificuldades no comércio internacional; sendo assim, caberia a cada membro a 

tomada de ações que se fizessem necessárias para eliminar tais condições dentro de 

seu território. Por fim, também estava previsto que a OIC cooperaria na mediação do 

tema. Entretanto, conforme já citado no capítulo anterior, a OIC não foi criada, portanto, 

a intenção não prosperou no campo internacional (THORSTENSEN, 2001, p. 359). 

                                                
17 O Acordo sobre Comércio de Têxteis, ou Acordo Multifibras, vigeu no período de 1970-1994. Com a criação da 
OMC ele foi substituído pelo Acordo Sobre Têxteis e Vestuário que vigorou de 1995-2005. Esse último acordo 
disciplinou a entrada de produtos têxteis e de vestuário nas regras do comércio da OMC, definindo etapas as quais os 
países-membros deveriam adotar para que houvesse a eliminação das quotas de importação. Porém, com o ingresso 
da China junto à OMC as salvaguardas foram acionadas pelo Brasil e pela União Européia para proteger a indústria 
local. 



43

O juízo de que o crescimento econômico deveria ser acompanhado por um padrão 

mínimo de regras de funcionamento social fundadas em valores comuns levou a OIT, 

em 1998, a editar a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho e seu Seguimento. Dentre os principais itens da declaração, aponta-se a 

proibição do trabalho forçado e do trabalho infantil, a liberdade e o direito de 

associação, e a negociação coletiva como formas de proteção ao trabalhador no âmbito 

internacional. 

A OIT é responsável por produzir normas que tendem a disciplinar o direito do trabalho 

no campo internacional, abarcando questões como o campo dos direitos humanos, o 

emprego, as condições de vida relacionadas ao trabalho e ao bem-estar, além de 

direitos e liberdades sindicais. 

Essa organização dispõe de três instrumentos para veicular o que é estabelecido em 

seu interior: as Convenções, as Recomendações e as Resoluções. As Convenções são 

uma espécie dos tratados internacionais cuja ratificação precisa ser feita por parte dos 

Estados-membros para que, dessa forma, seja incorporado ao direito pátrio. As 

Recomendações não são instrumentos vinculantes nem passíveis de ratificação. Elas 

estabelecem diretrizes quanto à adoção de uma política nacional que coadune com os 

preceitos da OIT e podem, dentro da estrutura política de um país, serem incorporadas 

aos projetos de lei elaborados. As Resoluções não são normas vinculantes; elas 

apenas atuam como diretrizes, normalmente complementando os princípios e os 

direitos definidos por uma Convenção. Podem, também, definir diretrizes de tratados 

internacionais ainda não elaborados (VON POTOBSKY; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 

1990, p. 23-25). 

A OIT monitora a ratificação das Convenções e aplica sanções de caráter moral: 

quando necessário, publica uma lista com o nome dos países que não ratificaram 

determinada Convenção. Para tanto, a OIT exige que relatórios sejam feitos por parte 

dos Estados-membros e criou uma comissão responsável para a análise desses 

relatórios. 
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A capacidade de sanção da OIT é, portanto, discutível; a questão das cláusulas sociais 

é levada ao âmbito da OMC, que, em contrapartida, teria condições de aplicar sanções 

reais ao descumprimento de determinada norma. 

Discussões sobre se a OIT tem “dentes” ou não virão em profusão. Isto 
levará muitos a avançar na defesa de pedidos sobre a necessidade de 
uma cláusula social dentro da OMC. A grande essência desta idéia é 
criar uma forma real de se cumprir a lei da OIT, no intuito da criação das 
condições necessárias para prevenir o race to the bottom, ou seja, para 
impedir nações de perseguirem suas escolhas dominantemente 
racionais em seu próprio interesse econômico.18 (LANGUILLE, 2005, p. 
13, tradução nossa) 

Especificamente quanto à análise da sanção, deve-se notar que a ordem jurídica pode 

prescrever determinada conduta, e seu descumprimento acarretará em uma sanção, ou 

seja, uma privação de direitos. Desta forma, uma conduta somente pode ser 

considerada jurídica se atender, estritamente, aos moldes prescritos na ordem 

normativa.19

Quando uma ordem social, tal como a ordem jurídica, prescreve uma 
conduta pelo fato de estatuir como devida (devendo ser) uma sanção 
para a hipótese da conduta oposta, podemos descrever esta situação 
dizendo que, no caso de se verificar uma determinada conduta, se deve 
seguir determinada sanção. Com isto já se afirma que a conduta 
condicionante da sanção é proibida e a conduta oposta é prescrita. O 
ser-devida da sanção inclui em si o ser-proibida da conduta que é o seu 
pressuposto específico e o ser-prescrita da conduta oposta. Devemos a 
propósito notar que, com o ser-“prescrita” ou o ser-“proibida” de uma 
determinada conduta se significa não o ser-conseqüência desta conduta, 
isto é, da sanção. A conduta prescrita não é a conduta devida; devida é 
a sanção. (KELSEN, 1998, p. 26-27) 

                                                
18 “Discussions about whether the ILO has ‘teeth’ or not will abound. This will lead many to advance and defend 
claims about the need for a social clause within the WTO. The very essence of that idea is to create real 
enforceability for ILO law, all in the name of creating the conditions required to forestall the race to the bottom, that 
is, to stop nations from pursuing their dominantly rational choice in their own economic self-interest.” A expressão 
race to the bottom é utilizada para identificar um comportamento econômico no qual agentes de mercado atuam com 
o intuito de obterem vantagem em detrimento do desequilíbrio do sistema econômico.
19 Para designar esse descumprimento da norma jurídica, Hans Kelsen (1998) utilizava a expressão “conduta oposta à 
norma”. Assim, diante de duas condutas possíveis (obedecer ou não ao direito), a pessoa cujo comportamento 
conflita com a norma jurídica realiza uma “conduta oposta à norma”, segundo a nomenclatura empregada pelo autor.    
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A sanção deve, portanto, ser utilizada como reação contra determinada conduta 

humana, e conseqüentemente contra situações, de fato, socialmente indesejáveis, 

ainda que não necessariamente sejam consideradas proibidas, mas, em determinada 

circunstância, proibidas e passiveis de coerção (KELSEN, 1998, p. 28). 

Assim, a eficácia de um ordenamento só é possível quando a conduta que condiciona a 

sanção é causalmente determinada pelo desejo do prêmio ou pelo receio da pena. 

Ainda nessa linha de pensamento, a ordem social só pode ser alcançada se 

estabelecido um forte sistema de sanção (seja um prêmio, seja uma penalidade). 

É certo que as sanções da ordem jurídica são componentes importantes da eleição de 

condutas individuais, pois motivam os indivíduos a realizar a conduta prescrita, uma vez 

que é patente o desejo das pessoas de evitar a pena ou receber o prêmio da sanção. 

Contudo, deve-se ressaltar que o Direito interno, para Hans Kelsen (1998), não é a 

ultima ratio da produção das condutas individuais, ou seja, há outras condicionantes 

normativas da sociedade que atuam para a eleição dos comportamentos individuais, 

como as normas do Direito Internacional. 

O Direito Internacional deve ser compreendido sob duas perspectivas: na medida em 

que regula a conduta dos Estados, e também na medida em que regula a conduta 

humana. Dessa maneira, a ordem jurídica internacional deve ser entendida não só 

como a expressão imediata das normas que conduzem a atuação dos Estados, mas 

também como um conjunto mediato de normas que regulam as condutas individuais 

daqueles que estão sob a jurisdição dos Estados. O chamado Direito Internacional deve 

ser entendido, portanto, como agente condicionante do Direito interno, ou seja, é 

descrito em proposições jurídicas que contêm atos de coerção conforme as condutas 

adotadas pelos Estados. Porém, faz-se necessário esclarecer que as sanções 

determinadas ao Estado no campo do Direito Internacional – represálias e guerra – não 

devem ser confundidas com aquelas determinadas no campo interno (KELSEN, 1998). 
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Eis que a discussão firmada em torno da capacidade de sanção da OIT e da 

competência da OMC para tratar de assuntos trabalhistas não se pode basear apenas e 

tão-somente na capacidade de sanção de determinada organização, mas, sim, deve-se 

observar a discussão na órbita da preservação dos direitos fundamentais em 

concorrência com o trabalho decente. Há um elo entre o comércio internacional e o 

trabalho e não é razoável manter a abertura do primeiro a partir da supressão dos 

direitos inerentes ao segundo. 20

Durante todo o período pós-guerra, até praticamente a década de 1980, a liberalização 

comercial tomaria corpo sem que manifestações em favor do estabelecimento de um 

vínculo formal entre o continuado acesso aos mercados dos países desenvolvidos e a 

observância de labor standards pelos países em desenvolvimento se transformassem 

numa reivindicação explícita pelos países industrializados (BATISTA, 2008, p. 68). 

Na Rodada de Marrakesh, em 1994, o Brasil foi contra a inclusão do tema na agenda 

da OMC; já o México, a Argentina e o Uruguai foram favoráveis à discussão do tema. A 

reação mexicana é um produto das negociações para seu ingresso no Acordo de Livre-

Comércio da América do Norte (North American Free Trade Agreement – Nafta)21; a da 

Argentina e do Uruguai refletiriam a circunstância de não serem exportadores de 

produtos industriais para os países centrais e uma equivocada transferência, para o 

plano mundial, de um receio, em nível de Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul), 

quanto a eventuais conseqüências, nos respectivos mercados comerciais e de trabalho, 

de formas mais profundas de integração, como a da efetiva constituição de um mercado 

comum (BATISTA, 2008, p. 73). 

                                                
20 Deve-se ressaltar, diante da estrutura organizacional da OMC, que o órgão supostamente mais apto para exercer 
uma eventual função fiscalizadora das ações dos Estados, no tocante ao respeito às cláusulas sociais, seria o Órgão 
de Solução de Controvérsias (OSC). Porém, os órgãos que compõem a OMC na atual estrutura não são dotados de 
competência e aptidão para analisar questões trabalhistas. Haveria a necessidade da elaboração de um órgão paritário 
com representantes tanto da OMC quanto da OIT, além do cuidado com a preservação do caráter democrático, 
estabelecendo, portanto, o contraditório para a discussão de divergências. 
21 O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, derivado da expressão em inglês North American Free Trade 
Agreement, correspondente à sigla Nafta, foi criado em 1994. Os membros do Nafta são: Estados Unidos, Canadá e 
México. Eles têm por objetivo a promoção da circulação de mercadorias, entre si, com custo tarifário reduzido. 
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Segundo Robert Reich, secretário de Trabalho norte-americano à época, os Estados 

Unidos não poderiam deixar de se interessar pelos labour standards de outros países 

por três motivos principais: (a) de segurança nacional (os governos que abusam de 

seus trabalhadores cedo ou tarde ameaçarão a paz internacional); (b) de segurança 

econômica (os Estados Unidos não podem competir com o trabalho de sweat-labour 

shops); e (c) de ordem humanitária (práticas de trabalho escravo ou infantil e supressão 

de direito de expressão e de associação são moralmente condenáveis) (BATISTA, 

2008, p. 74). 

Também se ressalta que a análise do tema, cláusulas sociais, não deve se resumir a 

uma idéia de embate entre os países de altos salários e os países de baixos salários. 

Tampouco a competitividade internacional pode ser atribuída apenas a diferenças de 

custo da mão-de-obra, mas é preciso incluir os custos indiretos da produção e, além 

disso, o fator produtividade, além do real poder aquisitivo das moedas nacionais. Todos 

estes fatores são importantes para a compreensão macro do tema. 

Um dos primeiros diplomas legais estabelecidos com vistas a admitir concessões 

comerciais aos países que adotassem regimes trabalhistas equitativos foi o Caribean 

Basis Economy Recovery Act (Lei de Recuperação das Bases Econômicas 

Caribenhas), expedido pelo governo americano. Por essa lei, Países da Bacia do 

Caribe passaram a contar com isenção nos tributos de importação para os Estados 

Unidos, desde que o Estado beneficiário assegurasse o exercício de liberdade de 

associação, a participação em negociação coletiva, a proibição do trabalho forçado, 

além da proibição do uso abusivo da mão-de-obra infantil (AMARAL JÚNIOR, 2005, p. 

49).   

De certa maneira, algumas formas de regulamentação do trabalho atualmente são 

analisadas como possíveis de serem aplicadas dentro do Direito Internacional, como, 

por exemplo, as normas de trabalho elaboradas pela União Européia (UE)22. Na UE 

                                                
22 A União Européia, anteriormente chamada de Comunidade Econômica Européia, criada em 1952, conta 
atualmente com 27 Estados (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha, Eslováquia, 
Eslovênia, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
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percebe-se a existência de diretivas sobre múltiplos temas trabalhistas, tais como 

descanso semanal e férias obrigatórias, igualdade no tratamento dos trabalhadores, 

licença maternidade e paternidade, formação profissional, livre circulação de 

trabalhadores, insolvência patronal e trabalho por tempo indeterminado (ERMIDA 

URIARTE, 2003, p. 84). 

A Carta Social da União Européia encontra dificuldade de aplicação entre os próprios 

países membros devido às disparidades existentes, entre si, no campo trabalhista. As 

propostas de redução da jornada de trabalho, do estabelecimento de um salário mínimo 

europeu, das contribuições para a seguridade social e da própria regulamentação sobre 

demissões, levam alguns autores a considerarem que a própria Carta Social está 

dificultando a obtenção de mais igualdade entre os países da União Européia 

(PASTORE, 1997, p. 18-19). 

As cartas sociais podem ser definidas como uma tentativa (e genericamente como 

declarações solenes) de regulamentação, na qual os Estados proclamam certos direitos 

ou reconhecem determinadas metas ou objetivos trabalhistas comuns. Seu principal 

objetivo é garantir e reconhecer determinados princípios e direitos considerados 

importantes para os países signatários. Mas, em matéria de carta social, o essencial é o 

objetivo interno e não o externo. Com efeito, o conteúdo de uma carta social pode ser 

puramente declarativo ou programático, não carecendo de sanções políticas, morais ou 

comerciais, podendo, sim, inspirar documentos de caráter normativo no campo 

legislativo interno (ERMIDA URIARTE, 2003, p. 85). 

Atualmente, tanto os Estados Unidos quanto a UE têm estabelecido, unilateralmente, 

sistemas de preferências aduaneiras condicionadas por meio das quais o país 

exportador se compromete a cumprir algumas normas trabalhistas. A mais difundida 

delas é o código de conduta que algumas empresas, especialmente as multinacionais, 

                                                                                                                                                             
Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia). As ambições da União 
Européia são maiores do que apenas um acordo comercial entre seus países: há também a possibilidade da livre-
circulação de pessoas entre os países integrantes do acordo. 
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se auto-impõem. São pautas de conduta unilateralmente proclamadas pela empresa, 

devidamente regulamentadas por acordo coletivo. 

Outro mecanismo de promoção dos direitos dos trabalhadores é o selo social, ou seja, 

o uso de marcas, selos, legendas, etiquetas ou certificados que se aplicam ao 

reconhecimento de empresas que respeitam determinados direitos dos trabalhadores. 

[...] Às vezes se trata de métodos de difícil verificação e de eficácia 
limitada, já que deixam totalmente livre ao consumidor individual a 
decisão de rejeitar determinado produto, mesmo que seja mais barato, 
somente porque não contém a certificação de trabalho. Em geral, o 
mercado, por si só, tem-se mostrado socialmente ineficaz.23 (ERMIDA 
URIARTE, 2003, p. 86, tradução nossa) 

Eis que as cláusulas sociais diferenciam-se dos instrumentos acima apontados pela sua 

amplitude internacional contratual, tendo em vista que se faz necessária a identificação 

de qual ou quais são os direitos cuja violação opera na rescisão do acordo comercial ou 

suspende os benefícios comerciais acordados. 

2.2 CLÁUSULAS SOCIAIS: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

A cláusula social é a imposição, em acordos internacionais de comércio internacional, 

de normas que objetivam assegurar a proteção ao trabalhador, estabelecendo padrões 

mínimos a serem observados nas normas que regulam o contrato de trabalho nos 

processos de produção de bens destinados à exportação, podendo assumir a forma de 

uma cláusula especial ou mesmo um acordo secundário que impõe restrições em 

aditamento a um tratado já existente (ROCHA, 2002, p. 326).  

                                                
23 “A veces se trata de alegaciones de difícil verificación y de eficacia limitada ya que deja totalmente librada al 
consumidor individual la decisión de rechazar un determinado producto, aún cuando sea más barato, solo porque no 
cuenta con el etiquetado o certificación laboral. En general, el mercado, por sí solo, se há mostrado socialmente 
ineficaz.” 
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De acordo com o entendimento de Oscar Ermida Uriarte, as cláusulas sociais só têm 

sentido dentro do comércio internacional e em relação a este. 

Seu próprio nome de cláusula (e não de “carta” ou de “norma” ou de 
“convenção”) assinala que no essencial, em sua forma original e 
conceitualmente pura, a cláusula social é uma cláusula de um tratado, 
convenção ou acordo comercial na qual as partes se comprometem a 
respeitar e, eventualmente, a fazer respeitar certos direitos sociais e, 
para o caso de violação destes, pactuam a queda das vantagens que 
foram reconhecidas de maneira recíproca ou as que tenham sido 
acordadas a países terceiros, ou ainda a simples rescisão por não-
cumprimento de todo o acordo. Assim, o objetivo da cláusula social é o 
condicionamento das preferências tarifárias ou outras vantagens 
comerciais oferecidas aos sócios (efeitos ao interior do acordo) ou a 
terceiros (efeito ao exterior do acordo), ao cumprimento dos direitos 
estabelecidos na dita cláusula.24 (ERMIDA URIARTE, 2003, p. 86, 
tradução nossa) 

O estabelecimento de uma cláusula social no âmbito da OMC vem sendo demandado 

por países centrais, tendo em vista que, na visão destes, os países semiperiféricos e 

periféricos desfrutariam de vantagem comparativa no comércio internacional decorrente 

do emprego de mão-de-obra barata e da prática de dumping social, tema que será 

abordado no próximo item. 

O argumento levantado pelas nações demandantes versa sobre a necessidade de se 

respeitarem as normas mínimas de trabalho, analisando a questão como uma 

obediência aos direitos humanos, refletindo o que as nações signatárias da Carta dos 

Direitos Humanos da ONU (1945) teriam por obrigação promover, refletindo o 

cumprimento de um compromisso político internacional; em outras palavras, um maior 

desempenho na proteção aos direitos humanos na economia globalizada. 

                                                
24 “Su propio nombre de ‘cláusula’ (y no de ‘carta’o de ‘norma’ o de ‘convenio’), señala que en lo esencial, en su 
forma original y conceptualmente pura, la cláusula social es una cláusula de um tratado, convenio o acuerdo 
comercial, en la cual las partes se comprometen a respeitar y eventualmente a hacer respeitar ciertos derechos 
sociales y, para el caso de violación de los mismos, pactan la caída de las vantajas que se han reconocido 
recíprocamente o las que hayan acordado a terceros países, o aún la simple rescisión por incumplimiento de todo el 
acuerdo. Así, el objeto de la cláusula social es el condicionamento de las preferencias arancelarias u otras ventajas 
comerciales ofrecidas a los socios (efectos al interior del acuerdo) o a los terceros (efectos al exterior del acuerdo), al 
cumplimiento de los derechos establecidos en dicha cláusula.” 
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O tema cláusula social foi objeto de dois non-papers25, um feito pelos Estados Unidos e 

outro pela Noruega. O documento elaborado pelos norte-americanos propõe que se crie 

um grupo de trabalho para apreciação de padrões trabalhistas fundamentais (core-

obligations), com os seguintes temas: direito à livre-associação, direito de organizar e 

reivindicar coletivamente, proibição de trabalho forçado, eliminação de formas 

exploratórias de trabalho infantil e não-discriminação em empregos ou ocupação 

(LAFER, 1998, p. 57). 

Já a Noruega expressou em seu non-paper o desejo de manter diálogo sobre meios 

para elevar os padrões trabalhistas em âmbito mundial, com a possível contribuição do 

comércio nesse fim. A Noruega deu maior importância ao fato de que a inclusão do 

tema na OMC contribuiria para se evitarem medidas unilaterais que pudessem ser 

adotadas na matéria (LAFER, 1998, p. 58). 

A questão das cláusulas sociais pode ser defendida ou rejeitada por duas importantes 

perspectivas: a dimensão econômica e a dimensão política das normas trabalhistas.  

Na dimensão econômica, a real vantagem comparativa está no baixo custo da mão-de-

obra na produção de bens destinados à exportação. Sobre este assunto, podem-se 

imaginar três hipóteses. Na primeira proposição, leva-se em consideração que qualquer 

tipo de diferença de custo de mão-de-obra constitui uma vantagem comparativa 

legítima. Na segunda, parte-se do princípio que a prática decorrente do 

descumprimento de normas mínimas do trabalho constitui vantagem comparativa 

ilegítima e, portanto, sua prática determina desequilíbrio e gera desemprego. E, por fim, 

a terceira, se o pressuposto for o de que não há qualquer relação entre normas 

mínimas de trabalho e o comércio internacional, tendo em vista que as maiores 

empresas e os maiores capitais encontram-se nos países centrais (PASTORE, 1997, p. 

13). 

                                                
25 A expressão non-paper é utilizada para documentos elaborados por países sem vinculá-los à proposta apresentada, 
ou seja, um documento extra-oficial. 
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Na dimensão política, o interesse da OMC na inclusão desse assunto em sua agenda 

foi exposto na Declaração Final da Conferência de Cingapura (1996): 

Nós renovamos nosso compromisso na observação do reconhecimento 
do problema do padrão internacional de trabalho. A Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) é o corpo competente para estabelecer 
e lidar com estes padrões, e nós afirmamos nosso apoio a seu trabalho 
de promovê-los. Nós acreditamos que o crescimento econômico e o 
desenvolvimento fomentado pelo crescimento e maior liberalização do 
comércio contribuem para a liberalização da promoção destes padrões. 
Nós rejeitamos o uso dos padrões de trabalho para propósitos 
protecionistas e concordamos em que a vantagem comparativa de 
países, particularmente os países em desenvolvimento, deve, sem 
dúvida, ser colocada em questão. Com isto, nós assinalamos que o 
secretariado da OMC e a OIT continuarão com a colaboração já 
existente. (OMC, 1996, tradução nossa) 26

  

Na declaração resta clara a intenção da OMC de que os assuntos trabalhistas deveriam 

continuar sendo discutidos prioritariamente no âmbito da OIT; porém, a dimensão 

comercial cria o impasse dentro da organização. Embora esta tenha sido a declaração 

da OMC, uma explicação mais razoável para este posicionamento é o papel que a 

organização desempenha na solução de conflitos de regulação dos mercados 

internacionais. Estabelecer regras trabalhistas conjuntamente com regras que regulem 

o mercado não é uma tarefa simples. 

A questão dos padrões mínimos trabalhistas também pode ser vista como uma iniciativa 

para a redistribuição do trabalho disponível. Segundo essa perspectiva, a iniciativa 

deveria ser tomada no âmbito da OMC, em que pesem as divergências entre as 

empresas multinacionais e o movimento dos trabalhadores, nos países semiperiféricos, 

que vislumbram na iniciativa de cláusulas sociais uma forma de protecionismo dos 

países centrais. “Na impossibilidade de uma regulação mais global devem tentar-se 

                                                
26 “We renew our commitment to the observance of internationally recognized core labour standards. The 
International Labour Organization (ILO) is the competent body to set and deal with these standards, and we affirm 
our support for its work in promoting them. We believe that economic growth and development fostered by 
increased trade and further trade liberalization contribute to the promotion of these standards. We reject the use of 
labour standards for protectionist purposes, and agree that the comparative advantage of countries, particularly low-
wage developing countries, must in no way be put into question. In this regard, we note that the WTO and ILO 
Secretariats will continue their existing collaboration.” Disponível em: 
<http://www.wto.org/english/theWTO_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm>. Acesso em: 3 ago. 2008.
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acordos regionais ou mesmo bilaterais que estabeleçam redes de padrões laborais e 

façam assentar neles preferências comerciais.” (SANTOS, 2006, p. 378) 

Dessa forma, a preocupação com o protecionismo tem sua razão de ser; para que tal 

malefício não ocorra, Boaventura de Sousa Santos (2006) propõe medidas a serem 

adotadas. Assim, os padrões de trabalho mínimos deveriam ser estabelecidos 

conjuntamente com a flexibilização das leis de imigração, objetivando a progressiva 

desnacionalização da cidadania e ensejando, dessa maneira, uma divisão mais 

equilibrada do trabalho mundial, com o intuito de criar fluxos entre as regiões mais 

“primitivas” e as mais “civilizadas”, contribuindo para a justiça social. Além dessa 

medida, é imprescindível que haja um reforço da qualificação profissional: “flexibilização 

da relação salarial não é mais que uma forma de exclusão social por via do trabalho” 

(SANTOS, 2006, p. 378-379). Não é razoável que os mercados por si só possam ser 

incumbidos da produção de padrões trabalhistas; o discurso entre os diversos atores 

sociais é imprescindível para que a leitura do problema esteja voltada também aos 

direitos sociais. 

Em resumo, o tema dialoga com a preocupação acerca das práticas desleais de 

comércio; da procura por soluções para diminuir o número de desempregados 

existentes nas economias que sofrem com os efeitos do processo de globalização; da 

ampliação do desconforto ético e moral com a violação dos direitos humanos; e do 

receio vindo dos países semiperiféricos, de que tais argumentos possam afetar o 

volume de suas exportações (AMARAL JÚNIOR, 2005, p. 47). 

2.3 DUMPING

Com o processo de abertura da economia e liberação de importações, os empresários e 

agentes econômicos preocupam-se com as possíveis práticas desleais de comércio, 

como, por exemplo, o dumping: “Um produto será considerado objeto de dumping caso 
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seu preço de exportação para a comunidade seja menor que o seu valor normal do 

produto similar do país de origem.” (JOHANNPETER, 1996, p. 70) 

A prática do dumping está ligada à dos subsídios, ambas idéias de natureza econômica 

e que apresentam uma estrutura definida e delimitada pela OMC e protocolos 

adicionais (BAPTISTA, 2002, p. 31). 

No século XVI, por exemplo, vislumbrava-se a preocupação com o que mais tarde seria 

denominado dumping, quando produtores de papéis na Inglaterra reclamaram da 

entrada do produto a preços prejudiciais à indústria de celulose que nascia naquele 

país (JOHANNPETER, 1996, p. 60). 

O Código Antidumping, produzido ao final da Rodada Kennedy, em 1967, pelo Gatt, 

determinou normas para aplicação caso houvesse a prática de dumping; criou também 

um comitê para auxiliar os países a uniformizarem suas legislações nacionais. O código 

foi revisado durante a Rodada de Tóquio (1973-1979), mas ainda assim trazia dúvidas 

quanto à sua aplicação e efetivação. 

Durante a Rodada Uruguai, foram estabelecidos os elementos para a caracterização do 

dumping. Assim, a combinação da venda de produtos abaixo do preço praticado no 

mercado do país exportador; a comprovação de dano ou ameaça de dano à indústria 

doméstica, ou de retardamento no estabelecimento de indústrias que venham a 

produzir o mesmo produto objeto de dumping; e o nexo de causalidade entre os dois 

elementos anteriores seria suficiente para que houvesse a caracterização da prática de 

dumping (DI SENA JÚNIOR, 2003, p. 92).27 Em outras palavras, os critérios para a 

                                                
27 “Em síntese, o dumping ocorre quando o exportador de um país vende um produto ao país importador por um 
preço menor que o valor de um produto similar no seu mercado interno ou, na falta desse, que o valor cobrado a um 
terceiro país importador, desde que essa prática cause danos a um ramo de produção do país importador. Para a 
caracterização do dumping, devem ser apreciados, portanto, os seguintes aspectos: a noção do valor normal; o preço 
de exportação; a comparação entre o preço de exportação e o valor normal; a determinação de existência de prejuízo. 
O que se busca garantir são condições ideais de livre comércio, assegurado o princípio da não-discriminação. Para se 
considerar a existência da prática de dumping, o que possibilita ao país atingido a tomada de medidas antidumping, 
serão necessárias, portanto, avaliações referentes tanto ao preço normal a ser cobrado quanto à averiguação do dano 
resultante, que levem em consideração uma série de variáveis a fim de se precisar em que medida o país exportador 
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determinação do dumping são: preço, comparabilidade de produtos e competição justa 

(fair comparison) (BAPTISTA, 2002, p. 38-40). 

Os membros da OMC vêem no dumping um mecanismo de distorção da livre-

concorrência. Tendo em vista a preocupação com o protecionismo e com o subsídio 

dado pelos Estados para impulsionar a produção interna e manter a balança comercial 

favorável, discussão presente desde a Rodada Uruguai, o dumping permanece como 

tema atual na agenda internacional. 

  

A prática do dumping só é possível entre empresas internacionais; entretanto; o tema é 

fruto de posição político-econômica por parte dos Estados visando corrigir distorções do 

mercado e defender mercados contra práticas desleais de comércio. 

  

A legislação antidumping, aprovada na Rodada Uruguai, foi incorporada pelo Brasil por 

meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994; sobre o mesmo assunto foi 

publicada, em 30 de março de 1995, a Lei nº 9.019 e, em 23 de agosto de 1995, o 

Decreto nº 1.602, que constituem a legislação brasileira sobre a matéria.28

À lei brasileira cumpre adequar a legislação interna com os preceitos de competição leal 

estabelecidos pela OMC, ou seja, a finalidade da lei brasileira é impedir práticas de 

concorrência desleal que prejudiquem os interesses existentes em torno das empresas 

e do comércio nacional. 

Ademais, no campo administrativo interno as investigações antidumping e o 

estabelecimento da relação causal entre o dumping e o dano ocorrido dentro do 

mercado nacional são feitos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Além desse órgão, outros 

                                                                                                                                                             
está utilizando um valor artificial e causando um dano ao país importador.” (GOMES; SANTOS; TERESI, 2006, p. 
318-319) 
28 O Decreto nº 1.355/94 incorporou a Ata Final dos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 
Multilaterais do Gatt. A Lei nº 9.019/95 dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no 
Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios. O Decreto nº 1.602/95 regulamenta as normas que disciplinam os 
procedimentos administrativos relativos à aplicação de medidas antidumping no Brasil. 
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colaboram para a investigação de práticas antidumping, como o Departamento de 

Defesa Comercial (Decom), o Comitê Consultivo de Defesa Comercial (CCDC) e a 

Receita Federal, órgão integrante do Ministério da Fazenda. 

  

Sobre a prática de dumping, o Brasil já foi alvo de investigação na OMC. A Argentina, 

por exemplo, em 2007 ofereceu queixa a respeito de possíveis medidas que o governo 

brasileiro aplicaria sobre a importação de uma das resinas utilizadas para a produção 

de garrafas PET. Da mesma forma, em novembro de 2008 o Brasil solicitou à OMC 

investigação junto ao governo norte-americano a respeito de medidas da mesma 

natureza que estavam afetando a exportação do suco de laranja brasileiro. 29 Em uma 

análise regional, a atitude da Argentina mostra que o grande interesse ainda é o de 

proteger a indústria e o mercado interno; nem mesmo a idéia de Mercosul e de 

integração foi mais forte que o possível prejuízo que o governo argentino conjeturou 

para sua economia interna. 

2.3.1 Dumping social 

Uma vertente importante do dumping surge neste diapasão: o dumping social. A 

discussão em torno do tema surgiu quando, notadamente os Estados Unidos e a UE, 

tentaram regulamentar a matéria durante a Rodada Uruguai. A idéia parte do princípio 

de que alguns produtos são baratos devido à utilização de mão-de-obra escrava ou 

infantil, baseada em salários irrisórios, além de serem negados direitos essenciais aos 

trabalhadores (como o direito de greve, de organização e de negociação coletiva) ou 

por estes serem submetidos a situações precárias de trabalho (JOHANNPETER, 1996, 

p. 86).30

                                                
29 Informações disponíveis em: <http://embaixada-americana.org.br>. Acesso em: 10.mar.2009. 
30 “De acordo com o artigo VI do Gatt de 1994, exportações podem ser assunto de obrigações antidumping se a 
produção é exportada a um preço abaixo do valor normal e a venda do produto é apresentada como a causa ou 
ameaça do prejuízo material para produtos domésticos. Tem sido discutido que a venda de produtos sob baixas 
condições de trabalho é considerada como prática de dumping social. Entretanto, um produto pode ser mostrado 
abaixo do valor normal se (1) existe evidência de discriminação de preço. Ou seja, o produto pode ser vendido a um 
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Atualmente, a questão ganha foco especial na possível influência do custo da mão-de-

obra praticado pelos países semiperiféricos, que por ser, em regra, mais baixo do que 

aquele praticado nos países centrais, resulta em um produto mais barato, portanto, 

mais competitivo no mercado externo. Ou seja, a vantagem comparativa obtida por 

empresas que utilizam a mão-de-obra mais barata, ainda que por vezes menos 

qualificada, preocupa as relações comerciais internacionais.31

O dumping social traz em seu bojo a idéia de que os trabalhadores, 
especialmente de países em desenvolvimento, são prejudicados para 
garantir a competitividade de determinadas industrias. Isso porque 
algumas empresas, com o intuito de exportar seus produtos por preço 
inferior ao de seus concorrentes, utilizariam artifícios “desleais”, tais 
como a contratação de mão-de-obra infantil ou até mesmo escrava (DI 
SENA JÚNIOR, 2003, p. 96). 

Nesse sentido, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)32 publicou em 2008 um relatório a respeito do mercado de trabalho nos países 

                                                                                                                                                             
preço mais alto em mercados de Terceiro Mundo. Ou (2) na base de construção do custo de produção. Isto é, o 
produto é vendido a um preço abaixo do custo de produção. Além do mais, sob as atuais regras da OMC, as 
autoridades investigatórias seriam proibidas de afirmar que a violação dos padrões trabalhistas, que podem somente 
ser apresentada por ter depreciado o custo de produção, teriam resultado em custos abaixo do preço normal.” 
(BROWN, 1999, p. 4, tradução nossa) “According to Article VI of Gatt 1994, exports may be subject to an anti-
dumping duty if a product is being exported at a price below its normal value and the sale of the product can be 
shown to be causing or threatening to cause material injury to domestic producers. It has been argued that selling 
products under sub-par working conditions constitutes social dumping. However, a product can be shown to be 
below its normal value only if (1) there is evidence of price discrimination. That is, the product can be shown to be 
sold at a higher price in a third country market. Or, (2) on the basis of a constructed production cost. That is, the 
good is sold at a price below the cost of production. Therefore, under current WTO rules, the investigative authority 
would be prohibited from asserting that a violation of core labor standards, which can only be shown to have 
depressed the cost of production, has resulted in a below normal price.” (BROWN, 1999, p. 4, tradução nossa) 
31 A China, por exemplo, conhecida pelo vasto número de trabalhadores disponíveis e pelo baixo custo da mão-de-
obra, bem como pelos direitos trabalhistas inconsistentes, desenvolveu ao longo da última década uma nova 
legislação trabalhista, tendo em vista a forte pressão da comunidade internacional e manifestações sociais internas 
para que contratos formais fossem firmados entre empregadores e empregados. Criou-se naquele país um sindicato 
coletivo único para funcionários de multinacionais e de empresas domésticas, denominado All China Federation 
Trade Union (ACFTU). Há, por parte do governo chinês, uma preocupação acerca dos contratos e a necessidade de 
se estabelecer um controle, uma vez que a maioria dos postos de trabalho na China encontra-se no setor privado da 
produção. Dessa forma, o governo visa diminuir as pressões da comunidade internacional sobre as melhorias das 
condições de trabalho e o aumento dos salários e dos benefícios oferecidos aos trabalhadores. Entretanto, a crítica 
dos organismos internacionais persiste, por entenderam que a lei é vaga e flexível a interpretações da Suprema Corte 
daquele país. Disponível em: <www.portalbrasil.net>. Acesso em: 10.mar.2009. 
32 A OCDE é uma organização internacional criada em 1960, formada por 30 países defensores da economia de 
livre-mercado (Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, 
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participantes da organização. A OCDE entende que as condições de trabalho nos 

países continuam difíceis para alguns grupos de trabalhadores e os riscos do ambiente 

econômico global em níveis críticos podem, por fim, ocasionar efeitos negativos no 

mercado de trabalho global.  

O investimento directo estrangeiro (IDE) efectuado por empresas 
multinacionais baseadas na OCDE em economias em vias de 
desenvolvimento e emergentes tem aumentado nas duas últimas 
décadas. Geralmente visto como benéfico para o desenvolvimento local, 
tem suscitado preocupações sobre concorrência desleal e protecção dos 
direitos dos trabalhadores nos países que as acolhem. [...] Parece que 
as empresas multinacionais têm tendências a oferecer melhores salários 
que as suas congéneres nacionais, especialmente quando operam em 
economias emergentes, mas não fornecem necessariamente melhores 
condições extra-salariais. Os efeitos nos salários podem alargar-se aos 
fornecedores estrangeiros das empresas multinacionais, mas esses 
efeitos de transbordo são menores.33

No dumping social, não há apenas a análise das variáveis econômicas, mas também 

deve ser avaliado o desrespeito, praticado pelo país exportador, quanto aos padrões de 

direitos humanos envolvidos no processo de produção.  

O dumping social é ação do Estado ao oferecer um padrão regulatório 
mais baixo e, dessa forma, diminuir os custos de produção no seu 
território, obtendo para as empresas uma vantagem comparativa no 
comércio internacional e atraindo mais investimentos estrangeiros. 
(GOMES; SANTOS; TERESI, 2006, p. 319) 

Há, portanto, uma dificuldade ainda maior em avaliar o patamar mínimo de direitos 

sociais a serem respeitados. O principal argumento reside na idéia de que a 

competitividade no comércio internacional pode ser obtida pelas vantagens 

comparativas que um país oferece em relação aos outros, como moeda de troca à 

regulação trabalhista, interferindo, portanto, no valor dos produtos destinados à 

exportação. 

                                                                                                                                                             
Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, 
Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Turquia). 
33 OECD Employment Outlook 2008. Disponível em: <http:www.oecd.org/employment/outlook>. Acesso em: 8 
mar. 2009. 
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No caso brasileiro, por exemplo, a CF/88 proíbe o trabalho forçado, o trabalho infantil, 

assegura o direito a férias e à liberdade sindical, entre outros direitos que protegem o 

trabalhador da exploração (BRASIL, 1988, art. 5º, incisos III, XVIII, XX; art. 7º, incisos I-

XXXIII). 

  

Entende, assim, o Estado brasileiro que o tema não deveria ser analisado na OMC, 

mas, sim, dever-se-ia dar à OIT o crédito pelos esforços que têm sido feitos para 

erradicar o trabalho infantil e o trabalho escravo, por exemplo.34 O Brasil também teme 

que se este tema for levado adiante poderá haver uma exportação do desemprego dos 

países centrais para os países semiperiféricos que imporia a estes últimos um encargo 

social incompatível com sua estrutura econômica, fechando-se, assim, as portas para 

uma exportação competitiva e abrindo as portas para um “protecionismo global” 

(JOHANNPETER, 1996, p. 87). 

Para Celso Lafer (1994, p. 163), não há por que falar em dumping social quando há 

uma positivação no plano interno dos direitos econômicos e sociais, quando todos 

estão em consonância com os pactos da ONU (direitos civis e políticos e direitos 

econômicos, sociais e culturais) e com as convenções e recomendações da OIT, tida 

como a organização responsável por ditar as condições de trabalho. 

Portanto, seguindo esse mesmo raciocínio, se um produto é exportado por valor que 

corresponde ao custo social interno, isso não pode ser considerado dumping social (DI 

SENA JÚNIOR, 2003, p. 94). 

  
Em outras palavras, as restrições existentes no mundo à livre circulação 
das pessoas, derivadas das preocupações com as migrações, têm como 
conseqüência reservar mercados para a mão-de-obra nacional, 
notadamente nos países desenvolvidos. Com isto realça-se o fato de 
que o mercado nunca é “perfeito” e que suas “imperfeições” são uma 
expressão da política, no caso o receio, nos países desenvolvidos, da 
invasão da mão-de-obra dos “novos bárbaros” do mundo 
subdesenvolvido. (LAFER, 1994, p. 162). 

                                                
34 Nesse sentido, a OIT estruturou um programa de eliminação do trabalho infantil: Convenção nº 182, de 19 de 
novembro de 2000; e para combater o trabalho escravo: Convenções nº 29, de 1º de maio de 1932 e nº 105, de 17 de 
janeiro de 1959. 
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Observa-se que há, dentro da própria UE e dos Estados Unidos, uma diferença interna 

de salários e de condições de trabalho35, restando também, por parte destes países, a 

preocupação com a parcela do mercado que países semiperiféricos possam tomar com 

exportações e o impacto na balança comercial dos países centrais. 

  

Os países semiperiféricos têm afirmado que o tema dumping social é uma nova 

modalidade de protecionismo, rebatendo o argumento norte-americano e europeu de 

que os níveis de remuneração estão condicionados pelo grau de desenvolvimento 

econômico dos países. 

Não resta dúvida de que a condenação de “dumping social” oculta 
indisfarçáveis motivações protecionistas. A pressão dos sindicatos 
trabalhistas, agravada pela ameaça de desemprego que atinge 
ponderáveis parcelas da população, tem sido fator decisivo na atitude 
que os governos norte-americano e europeus assumiram nesse 
particular. Não se pode negar, contudo, que o tema do “dumping
social”, a par de notórios interesses protecionistas, indica preocupações 
éticas na área dos direitos humanos. (AMARAL JÚNIOR, 2005, p. 48) 

  

A questão central do dumping social encontra-se na pergunta: qual a relação da 

garantia dos direitos fundamentais do trabalho e o volume do comércio internacional na 

vantagem comparativa dos países? 

  

O próprio termo “dumping social” traz em si a situação na qual os direitos sociais 

representam um custo maior no processo econômico. Nesse sentido, é possível que 

influencie a decisão de investimento estrangeiro e a capacidade de exportação dos 

produtos produzidos em determinado país, que supostamente violaria os direitos 

fundamentais do trabalho. 

  

                                                
35 “Os Estados Unidos e a União Européia, que têm feito da afirmação da democracia e dos direitos humanos, no 
campo dos valores e dos méritos do mercado no campo econômico, vetores de sua ação diplomática, em função 
mesmo das disparidades salariais existentes no seu próprio âmbito interno, não têm como, em boa-fé, contestar esta 
linha de raciocínio, que desqualifica, com base no mérito e nas realidades, a tese do dumping social.” (LAFER, 1994, 
p. 163) 
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Assim, o foco principal do tema deve ser o modo como o comércio internacional pode 

efetivamente ser um meio para a proteção do trabalho, e não o modo como uma 

parcela de agentes econômicos retira garantias para promovê-lo. 

  

Há uma dificuldade até mesmo metodológica e empírica para comprovar a existência da 

prática do dumping social, tendo em vista o próprio problema para se analisar todas as 

variáveis envolvidas. 

O dumping social é um forte argumento na defesa dos países centrais pela inclusão de 

cláusulas sociais, qual seja o desrespeito pelos direitos fundamentais do trabalhador 

como moeda de troca no comércio internacional. Mas a nomenclatura, dumping social, 

não designa o real teor da questão, que não passa apenas pelos direitos humanos, mas 

também, pela questão do mercado e da livre-concorrência. 

  

Levando em consideração possíveis efeitos da crise global no mercado interno, os 

empresários brasileiros pressionaram o governo brasileiro para que adotasse medidas 

protecionistas, com medo da recessão na indústria e no comércio nacional, tendo em 

vista os produtos importados. O governo resistiu às iniciativas, pois teme retaliações da 

OMC no caso da adoção de tais medidas capazes de reduzir o comércio mundial, bem 

como de agravar a crise. A OMC, por outro lado, solicitou ao Brasil, em março de 2009, 

que o país reduzisse a proteção tarifária para importações, e que desse mais 

previsibilidade ao regimento de investimentos externos. 36

2.4 A DISCUSSÃO DO TEMA NAS REUNIÕES DA OIT E DA OMC 

A OIT baseia suas atividades na negociação de convenções sobre o trabalho por meio 

de conferências mundiais – as Conferências Internacionais do Trabalho – realizadas 

geralmente uma vez ao ano em Genebra, Suíça. Uma das características essenciais da 
                                                
36 Disponível em: < http://ictsd.net/i/news/pontesquinzenal/43269>.  Acesso em: 10 jun. 2009. 
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OIT é o fato de ser constituída por representantes dos governos, dos empregadores e 

dos trabalhadores dos Estados-membros, ou seja, por sua organização tripartida. Os 

votos são independentes, ou seja, cada delegação possui quatro votos (VON 

POTOBSKY; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1990, p. 9). 

A Conferência Internacional do Trabalho é responsável pela elaboração e adoção de 

instrumentos internacionais de caráter normativo, quais sejam, as Convenções e as 

Recomendações, bem como os relatórios das Convenções ratificadas pelos Estados-

membros (VON POTOBSKY; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1990, p. 9). 

Na Segunda Convenção de Lomé, em 1979, houve a tentativa de se estabelecerem 

cláusulas sociais nos acordos comerciais firmados entre a União Européia e os países 

da África, Caribe e Pacífico. Esses países não apoiaram a iniciativa daquele bloco, 

restando sem sucesso tal tentativa (VON POTOBSKY; BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 

1990, p. 32). 

Na análise da autora Vera Thorstensen, o tema cláusulas sociais ainda não foi 

desenvolvido de forma definitiva na OIT por desacordo entre as três partes envolvidas: 

Uma das questões básicas é a que os direitos dos trabalhadores são 
problemas entre empresas e trabalhadores, devendo constar de acordos 
para o estabelecimento de princípios comuns. Por outro lado, a 
liberalização do comércio contribui para o desenvolvimento econômico, 
conseqüentemente para a melhoria dos padrões de trabalho e para o 
aumento do emprego. O dilema da OIT é de como defender a 
equalização dos custos sociais entre seus membros, e o grande 
problema, no caso do comércio internacional, seria de como aplicar 
sanções aos membros que violassem tais princípios, uma vez que a 
organização está baseada na cooperação entre seus membros e não na 
coerção. (THORSTENSEN, 2001, p. 360) 

Na OIT, a questão da cláusula social está sendo estudada por um grupo de trabalho 

(THORSTENSEN, 2001, p. 360), criado em 1994, que concentra sua atenção nas 

dimensões sociais do processo de liberalização no comércio internacional. Há uma 

ênfase maior no respeito às liberdades de associação e negociação coletiva e no 

combate ao trabalho infantil. 
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Nesse sentido, na Conferência sobre o Trabalho Infantil realizada em 1997, a OIT deu 

destaque à conexão entre o trabalho e o comércio internacional. Naquela oportunidade, 

entendeu-se ser urgente a adoção de novas medidas visando banir as intoleráveis 

formas de trabalho infantil e visando, também, a necessidade de uma nova convenção 

internacional proibindo todos os meios de trabalho infantil.37

  

A OIT tem revelado sua preferência pela “pressão moral” em detrimento da utilização de 

sanções comerciais contra os países que não respeitam as normas trabalhistas. Nesse 

sentido, as Convenções Internacionais do Trabalho promovidos pela OIT são a primeira 

e a mais desenvolvida de todas as intenções de se criar uma rede normativa 

internacional de alcance mundial. As conveções da OIT tendem a incorporar padrões 

mínimos trabalhistas dentro de ordenamentos nacionais, os quais, contudo, não 

possuem a natureza de cláusula social em seu papel de condicionante regulador do 

comércio internacional. 

Muito é feito da fraqueza da OIT e da falta de força de seus poderes. 
Entretanto, uma visão mais caridosa da agência é que os padrões de 
trabalho têm sido alocados para a OIT precisamente porque ela não tem 
o poder de punir. O baixo poder dos incentivos usados pela OIT é 
inteiramente apropriado, dado a inabilidade geral para identificar um 
conjunto de uniformidades de padrão de trabalho que podem ser 
solicitados em todos os locais.38 (BROWN, 1999, p. 9, tradução nossa) 

  

O preâmbulo da Constituição da OIT estabelece que, “se qualquer nação não adotar 

um regime de trabalho realmente humano, esta omissão constituirá um obstáculo aos 

esforços de outras nacionalidades que desejam melhorar a sorte de seus trabalhadores 

em seus próprios países” (OIT, 1946). 

  

                                                
37 Disponível em: <http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/publicat/iloshcat/childlab.htm>. Acesso 
em: 20 ago. 2008. 
38 “Much is made of the weakness of the ILO and the absence of enforcement powers. However, a more charitable 
view of the agency is that labor standards have been allocated to the ILO precisely because is has no power to 
punish. The low power of the incentives used by the ILO is entirely appropriate given the general inability to identify 
a set of uniform labor standards that can be applied in all settings.” 
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Nesse contexto, a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho 

proclama solenemente que, por integrar a OIT, todo Estado-membro está obrigado a 

cumprir os princípios contidos naquelas convenções qualificados como “fundamentais”. 

Mas há, para Paulo Nogueira Batista (2008, p. 76-77), uma razão forte para que haja 

pontos de vista diferentes sobre o tema: 

No caso dos trabalhadores dos países em desenvolvimento, a relativa 
ineficácia das convenções da OIT na efetiva promoção dos direitos 
sociais faz com que se inclinem, pelo menos numa primeira reação, a 
ver com simpatia as propostas de inclusão de uma “cláusula social” na 
OMC, como um possível instrumento de avanço na promoção das suas 
reivindicações de classe. Esta pareceria ser a motivação, por exemplo, 
das centrais sindicais brasileiras, em manifestações públicas e em 
comunicações do próprio governo. 
Nos países desenvolvidos, os empregadores com grandes investimentos 
nos países em desenvolvimento se associam aos empregadores destes 
últimos no combate à “cláusula social”. Em nome do livre comércio, os 
primeiros vêem nessa cláusula uma limitação a sua capacidade de 
buscar mão-de-obra mais barata onde melhor lhes convenha, numa 
estratégia de global sourcing, os segundos, isto é, os empresários dos 
países em desenvolvimento, por entenderem ser essa mão-de-obra de 
baixo custo a melhor vantagem comparativa de que dispõem para 
competir nos mercados externos.  
A posição dos governos dos países em desenvolvimento é em especial 
difícil. A maioria tende a defender o argumento de que só pelo 
desenvolvimento se conseguirá elevar o nível de vida das classes 
trabalhadoras. Baseiam-se, para tanto, na experiência histórica dos 
países industrializados, cujo desenvolvimento econômico foi 
acompanhado e, como regra, não precedido pelo desenvolvimento dos 
padrões sociais. 

Já a OMC, o FMI e o Bird formam as organizações internacionais mais atuantes na 

economia. Entretanto, o fator mais importante da OMC dentro dessa perspectiva 

econômica é seu sistema sancionador. Dentro da OMC, cabe ao Órgão de Solução de 

Controvérsias (OSC) advertir Estados que venham a descumprir suas diretrizes, e 

assim, afetem diretamente a economia e a posição destes dentro do cenário 

internacional; portanto, por mais que se tenha em mente que cabe à OIT a tutela das 

relações de trabalho em âmbito mundial, a questão da sanção acaba modificando todo 

o enfoque da discussão aqui estabelecida. 
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A dimensão institucional da OMC incorpora normas de comportamento e normas de 

organização que visam conectar economias nacionais distintas no mercado globalizado. 

O desenvolvimento de uma legislação que alie normas de proteção aos direitos 

humanos na área do Direito Internacional do Trabalho (preconizadas pela OIT) e as 

regras do livre-comércio (preconizadas pela OMC) costuma chamar a atenção, por ser 

considerado positivo. Entretanto, corre-se o risco de essa atitude ser rotulada de 

protecionista, alertando para os riscos envolvidos na liberalização do capital, levando a 

investimentos estrangeiros e gerando muita instabilidade no fluxo especulativo do 

capital. A procura por mercados consumidores e por mercadorias que possam competir 

no campo internacional por meio de uma concorrência acirrada coloca as normas 

trabalhistas, especialmente nos países exportadores, sob grande pressão. 

No plano teórico, Daniel Ehrenberg, propõe uma solução para o impasse entre a OMC 

e a OIT acerca da competência para a análise do tema. Para tanto, o autor sugere a 

criação de um sistema organizacional multilateral entre ambas organizações 

internacionais, contando com a experiência e cooperação, com vistas a prevenir e 

reprimir a violação dos direitos dos trabalhadores na conjuntura do comércio 

internacional. Sob esse modelo, a OIT disponibilizaria seu conhecimento acerca da 

matéria dos direitos dos trabalhadores no campo internacional, enquanto que a OMC 

contribuiria com seu conhecimento sobre o comércio internacional, além do sistema de 

soluções de controvérsias já estruturado dentro da organização; ou seja, estabelecer-

se-ia uma parceria entre organizações. Além dos Estados-membros, associações de 

empregados e empregadores poderiam utilizar os procedimentos para denunciar 

infrações. Tal abertura nas participações tem a sua razão de ser, uma vez que os 

Estados, por cuidados diplomáticos, às vezes, têm receio de denunciar determinado 

país junto às organizações internacionais, especialmente nas matérias que 

compreendem direitos humanos. O comitê responsável para a análise da 

admissibilidade das queixas seria formado por nove membros da OIT e nove membros 

da OMC, escolhidos dentre seus membros (EHRENBERG, 1996, p. 163-168). 
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A execução desse modelo proposto operaria em duas vertentes: a primeira fase do 

procedimento seria responsável por definir se efetivamente houve relação entre a 

exportação de produtos e a violação de direitos dos trabalhadores internacionalmente 

reconhecidos (determination phase). A segunda fase seria responsável por reparar o 

dano e determinar qual a medida necessária com vistas a eliminar certas práticas sob 

um certo tempo razoável para as medidas de cooperação entre as organizações, 

procedimentos de certificação e possíveis penas (remedial phase). Apesar do 

procedimento bifurcado, ambas organizações com os seus conhecimentos específicos 

devem trabalhar juntas tanto na primeira quanto na segunda fase. As medidas 

concernentes à sanção econômica seriam as últimas a serem utilizadas, devendo-se 

valer delas apenas se outras medidas mais brandas já tivessem sido aplicadas e se o 

país infrator não tivesse se adequado dentro do tempo delimitado (EHRENBERG, 1996, 

p. 165). 

Percebe-se que a questão passa por uma mudança de foco. Não se está analisando 

apenas a relevância e a legitimidade do tema perante a OIT e a OMC, mas também, e 

principalmente, analisa-se a eficácia das propostas da utilização de sanções para que 

as distorções decorrentes do comércio internacional nas relações de trabalho sejam 

corrigidas pelas sanções comerciais. 

2.5 A POSIÇÃO BRASILEIRA JUNTO À OMC 

A posição do governo brasileiro durante a administração de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) foi de oposição quanto à inserção de qualquer tipo de cláusula 

social nos tratados multilaterais do comércio internacional negociados na OMC, 

segundo posição adotada perante as Conferências Ministeriais nas quais o Brasil 

participou até então. 
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Essa posição vinha sida defendida desde a efetiva criação da OMC, na Reunião de 

Marrakesh, oportunidade em que foram consolidados os interesses da Rodada Uruguai. 

Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, afirmou que o 

transbordamento da agenda da OMC para temas de cunho estritamente social, a 

exemplo dos padrões trabalhistas fundamentais, em nada ajudaria os países 

semiperiféricos a melhorarem suas condições socioeconômicas. Ao contrário, sua 

regulamentação apenas serviria para exportar o desemprego de países ricos para 

países pobres, transferindo para estes o ônus social que os primeiros não conseguiriam 

mais suportar. Ele também destacou o fato de que o estabelecimento de padrões 

trabalhistas na OMC serviria unicamente para consagrar uma nova forma de 

protecionismo global, que privilegia as exportações de produtos intensivos em 

tecnologia dos países centrais, em detrimento das exportações competitivas dos países 

semiperiféricos, intensivas em mão-de-obra (LAFER, 1994, p. 160-161). 

Na visão de Celso Lafer (1998, p. 46-59), as condições trabalhistas variam muito no 

interior dos próprios países centrais, tais como os Estados Unidos e os países da UE. 

Segundo o entendimento do então governo brasileiro, já existia a positivação, no plano 

interno, consoante com o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1966, 

especialmente quanto à observância das convenções e recomendações expedidas pela 

OIT, organismo internacional competente para estabelecer os padrões mínimos dentro 

do contexto de condições de trabalho. 

No mesmo sentido, a posição brasileira poderia ser encontrada na Declaração sobre a 

Cláusula Social do chamado Grupo do Rio39. Durante o encontro, o Brasil reafirmou seu 

                                                
39 O Grupo do Rio, também chamado de Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política da América 
Latina e do Caribe, é um mecanismo de consulta internacional caracterizado pelo baixo grau de institucionalização e 
grande flexibilidade de procedimentos. Foi criado em 1986, por meio da Declaração do Rio de Janeiro. O grupo não 
possui secretariado permanente e funciona com base em reuniões de cúpulas anuais, e suas decisões são adotadas por 
consenso. São membros do Grupo do Rio: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e 
Venezuela. Informações disponíveis em: 
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compromisso com a melhora de seus padrões trabalhistas e sociais, e afirmou que um 

processo de crescimento econômico exige o aumento das importações, particularmente 

de bens de capital produzido, sobretudo nos países industrializados (ROCHA, 2002, p. 

334).  

Ou seja, para o Brasil, uma eventual restrição às exportações de produtos originários 

dos países semiperiféricos com base em supostos critérios de cunho social, além de 

alimentar iniciativas xenófobas, acarretaria prejuízo ao progresso econômico, 

contribuindo para uma deterioração ainda maior das condições de vida do povo e 

comprometendo, dessa forma, os objetivos que a medida poderia atingir (ROCHA, 

2002, p. 334). 

Nessa linha de raciocínio, a imposição de restrições reduziria o volume de trocas 

internacionais, inclusive prejudicando os objetivos da OMC de estimular o livre-comércio 

e suprimindo o espírito multilateral e liberalizante da organização. 

Uma proposta dita alternativa para a proteção aos direitos do trabalhador seria a 

implantação de certificados de obediência às normas trabalhistas mínimas, por meio de 

uma ação conjunta entre a OMC e a OIT, com a participação de empresários e 

trabalhadores, conjugada com campanhas educativas dirigidas ao mercado, 

incentivando o consumo de bens produzidos com respeito aos direitos humanos, de 

forma análoga aos produtos considerados ecologicamente corretos (ROCHA, 2002, p. 

337). 

A posição adotada pelo governo do atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010), nos termos enunciados pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Roberto 

Lupi, evidencia a opinião de que são necessárias ações no sentido de estabelecer as 

cláusulas sociais no comércio internacional para que os esforços não sejam apenas em 

defender os mercados financeiros da crise na qual se encontram atualmente, mas de 

                                                                                                                                                             
<http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=325>. Acesso em: 5 ago. 
2008. 
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proteger os trabalhadores para que o setor também não entre em colapso. Esta foi a 

conclusão apresentada à reunião do G-8 na cidade de Roma, em abril de 2009, da qual 

o Brasil participou. 

Na oportunidade, os ministros do Trabalho dos países integrantes do G-8 ampliaram a 

discussão, com a participação dos ministros do Trabalho da China, Índia, Brasil, 

México, África do Sul e Egito. Foram analisadas as conseqüências do trabalho diante 

da atual crise econômica mundial; em seu discurso, o Ministro Lupi defendeu a posição 

de que a área social trabalhista deve receber atenção e incentivo, e de que a injeção de 

dinheiro nas empresas não as impede de continuarem demitindo, agravando o quadro 

de desempregados no mundo. O mesmo raciocínio foi veiculado pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva na reunião do G-2040, em abril de 2009, a qual também garantiu 

que paises semiperiféricos não sofressem com uma eventual adoção de cláusulas 

sociais. 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) apóia a inclusão da cláusula social; o 

dirigente da organização, João Roberto Felício, classificou-a como "uma conquista que 

tem uma importância muito grande na história do sindicalismo, da democratização e na 

humanização do mundo do trabalho".41

                                                
40 O Grupo dos 20 (G-20) concentra as maiores economias do mundo. É formado por África do Sul, Alemanha, 
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, 
Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Européia. Os objetivos do G-20 coadunam 
com o pensamento liberal e ressaltam a importância da liberalização de acordos bilaterais de comércio por meio da 
OMC. O grupo foi criado em 1999, após as crises financeiras enfrentadas na década de 1990, e visa estabelecer um 
fórum de discussões e estudos a respeito do sistema financeiro internacional. 
41 Disponível em: <http://www.cut.org.br>. Acesso em: 21 ago. 2008. Nesse sentido consta de documento veiculado 
pela Secretaria de Relações Internacionais da CUT e da Secretaria de Secretaria de Relações Internacionais da 
Confederação Francesa Democrática do Trabalho (Cfdt) a clara postura sobre o tema: “A campanha da Ciosl 
[Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres] em favor do reconhecimento da dimensão social do 
comércio internacional e da introdução da cláusula social na OMC com base nos direitos fundamentais da OIT 
(proibição do trabalho escravo e infantil, direito de organização e negociação sindical e fim da discriminação de 
gênero e raça no merca do de trabalho) é um passo importante, embora insuficiente, diante dos desafios colocados 
pela globalização. A CUT reconhece os riscos protecionistas que a medida contém, sobretudo para os países em 
desenvolvimento. Por isso defendemos que o combate à prática do dumping social implique ´sanções positivas´, isto 
é, promova a participação da OIT e do movimento sindical na denúncia das violações dos direitos fundamentais e 
resulte a transferência de recursos técnicos e financeiros para a busca de soluções envolvendo os trabalhadores e o 
movimento sindical onde aqueles direitos são violados. As ´sanções comerciais negativas´ seriam aplicadas somente 
aos países que persistissem com as práticas de superexploração do trabalho para enfrentar a competitividade 
internacional. Reconhecemos ainda que a cláusula social estaria limitada aos setores integrados ao comércio externo, 
o que reduz a sua eficácia e, por isso, a luta pelo emprego e pelos direitos sociais não pode se restringir a essa 
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Por sua vez, o Sindicato Mercosul pronunciou-se contra a adoção de cláusulas sociais 

pela OMC, referindo-se à proposta como um “protecionismo disfarçado”. 42

É clara a preocupação brasileira com a possibilidade de instalação de uma nova forma 

de protecionismo no comércio internacional, mediante a inserção de padrões 

trabalhistas muito elevados para a estrutura de desenvolvimento econômico e social do 

país. 

Os padrões trabalhistas nos países periféricos e semiperiféricos não são mantidos de 

maneira deliberada. Eles refletem uma situação econômica marcada por dificuldades, 

pela fragilidade dos direitos sociais, pela escassez de capital e excesso de mão-de-obra 

pouco qualificada. 

                                                                                                                                                             
importante iniciativa do movimento sindical internacional. A luta pela redução da jornada de trabalho deve ser uma 
alternativa solidária para a criação de novos postos de trabalho. Apesar de grande esforço antes e durante a 
Conferência da OMC em Cingapura, o movimento sindical internacional não conseguiu superar a resistência da 
grande maioria dos governos que relutam em enfrentar os problemas sociais relacionados ao livre comércio no 
interior da OMC. Sequer foi criado um grupo para estudar a relação entre o comércio mundial e o respeito às normas 
internacionais de trabalho. A CUT se compromete a prosseguir pressionando o governo brasileiro a mudar a sua 
posição contrária à clausula social.” Disponível em: <http://www.dieese.org.br/cedoc/006177.pdf>. Acesso em: 
10.jun.2009. 
42 Disponível em: <http://www.sindicatomercosul.com.br/index.asp>. Acesso em: 10. jun. 2009. 
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3 AS CONDICIONANTES ECONÔMICAS NA ANÁLISE DO TRABALHO 

3.1 O TRABALHO NA VISÃO DO LIBERALISMO ECONÔMICO 

A Economia Política surgiu e se afirmou como disciplina científica no contexto da 

passagem da ordem feudal para a ordem capitalista. Adam Smith e David Ricardo 

empenharam-se em dissolver as idéias da sociedade feudal e evidenciaram as relações 

de produção capitalista, em confronto até mesmo com os monopólios e a 

regulamentação estabelecida durante o período mercantil (NUNES, 2007, p. 486). 

Para Adam Smith, a riqueza de um Estado não deveria ser mensurada no estoque de 

bens acumulados em certo momento histórico, entenda-se, crítica feita especialmente 

ao sistema mercantilista; mas sim, a riqueza de um Estado deveria ser entendida como 

o fluxo de rendimento nacional produzido ao longo de períodos sucessivos (NUNES, 

2003, p. 5). 

E poderá dizer-se também que o “sistema smithiano” continha um forte 
componente de crítica às velhas corporações, contra cujos monopólios 
e privilégios exclusivos desenvolve uma cerrada argumentação. Porque 
restringem a concorrência e a livre circulação de capitais e de bens e 
impedem a mobilidade dos trabalhadores de um emprego para o outro 
e de um lugar para outro. Porque, em última instância, são contrárias ao 
interesse público (NUNES, 2003, p. 6). 

As propostas de Adam Smith, baseadas na idéia de que qualquer indivíduo, desde que 

respeitasse as regras da justiça, seria livre para trabalhar pelo seu próprio interesse, 

foram, ao longo do tempo, consideradas adequadas à realidade da produção e da 

utilização do trabalho para obtenção de riqueza (NUNES, 2003, p. 7). 

Os economistas da escola liberal, notadamente Adam Smith e David Ricardo, 

propuseram uma teoria que ficou conhecida como a “teoria do valor trabalho”, segundo 

a qual o valor de um bem seria determinado pela quantidade de trabalho necessária 
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para produzi-lo. Esse valor variaria de acordo com a qualificação do trabalhador e a 

quantidade de trabalho necessária para a produção de determinado bem (PIO, 2002, p. 

89). 

De acordo com o estudo de Ricardo, a explicação da diferença nos custos de 

fabricação de um mesmo produto residia nas diferenças da produtividade entre os 

trabalhadores. Neste modelo, portanto, o fator primordialmente analisado é a própria 

execução do trabalho. 

Contudo, os próprios teóricos do liberalismo econômico foram, paulatinamente, 

perdendo sua convicção na “teoria do valor trabalho”, substituindo-a pela “teoria do 

preço de produção”, a qual “vincula o preço dos produtos à especificidade técnica de 

sua estrutura de produção” (PIO, 2002, p. 89). Assim, de acordo com essa teoria, o 

preço de cada produto seria determinado pelo custo dos fatores usados em sua 

produção.  

Já no final do século XIX, foi introduzida pela economia a idéia de que o 

comportamento racional do indivíduo procura comparar os custos e os benefícios de 

produzir ou consumir uma unidade de mercadoria. O importante para a decisão de 

produzir/consumir seria o conhecimento dos benefícios gerados pela relação 

produção/consumo. Portanto, o preço relativo a cada produto seria determinado pela 

variação da oferta e da demanda. Esta teoria é conhecida como a “teoria da 

produtividade marginal”. Esta linha de raciocínio é a mais aceita na atualidade, 

ressaltadas as principais falhas do mercado: a garantia dos direitos de propriedade, a 

garantia de igualdade de oportunidade para todos, a existência de fatores externos e a 

garantia da concorrência (PIO, 2002, p. 91). 

Desde Adam Smith, os economistas têm defendido o livre comércio como um ideal pelo 

qual a política de comércio deveria ser norteada. Os modelos teóricos sugerem que o 

livre-comércio evita as perdas de eficiência associadas à proteção. Alguns acreditam 

que o livre-comércio produz ganhos que vão além da eliminação das distorções de 
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produção e consumo. Finalmente, mesmo entre estes economistas que acreditam que o 

livre-comércio seja uma política não tão perfeita, muitos crêem que esse modelo é 

melhor do que qualquer outra política pela qual o governo pretenda substituí-la. 

O argumento econômico em defesa do livre-comércio é que, ao incentivar as empresas 

a procurarem caminhos para exportar ou concorrer com importações, oferecem-se mais 

oportunidades, pelas quais o governo dita, em grande medida, o padrão das 

importações e exportações e as condições em que essa concorrência deve subsistir. 

Porém, se os ganhos adicionais do livre-comércio são tão grandes, os custos do 

comércio distorcido por tarifas, cotas, subsídios às exportações e outros são, 

correspondentemente, maiores que as medidas convencionais da análise custo-

benefício. 

O argumento político para o livre-comércio repousa no fato de que a adoção de um 

comprometimento para com essa concepção de mercado pode trazer efeitos benéficos 

à classe política. Os economistas argumentam que as políticas de comércio, na prática, 

são dominadas por políticas de interesse especial, em vez da consideração dos custos 

e benefícios nacionais. Os economistas podem mostrar, às vezes, que na teoria, um 

conjunto seletivo de tarifas e subsídios às exportações pode aumentar o bem-estar 

nacional, mas na realidade qualquer órgão do governo que pretenda implantar um 

programa sofisticado de intervenção no comércio pode ser corrompido por grupos de 

interesse e convertido em um meio de distribuição de renda a setores politicamente 

influentes.  

A divisão do trabalho pressupõe que o homem acumule capital para que possa suprir 

suas necessidades básicas, que diferem da relação estabelecida nas sociedades 

primitivas, em que a subsistência era a regra. A acumulação do capital, em conjunto 

com a divisão do trabalho, distinguem o período pré-capitalista do período posterior ao 

capitalismo. “É precisamente a capacidade de acumulação de capital que distingue a 

sociedade capitalista da sociedade feudal” (NUNES, 2003, p. 22). 
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A sociedade capitalista seria constituída, portanto, de três classes de pessoas: os que 

vivem da renda, os que vivem do salário e os que vivem dos lucros. A identificação das 

classes refere-se à posição em que cada uma delas se encontra na atividade produtiva 

(NUNES, 2003, p. 24). 

Ao analisar os escritos de Smith e a visão deste em relação ao trabalho, Karl Marx 

pondera que o indivíduo passou a ser analisado como um meio de realizar fins 

privados, além de considerar a indiferença em relação ao gênero do trabalho o que o 

determina como fortuito, ou seja, o trabalho converteu-se em um meio de produzir 

riqueza em geral, não mais se confundindo com o indivíduo em sua particularidade 

(MARX, 1978, p. 125). 

Nesta sociedade da livre-concorrência, o indivíduo aparece desprendido 
dos laços naturais que, em épocas históricas remotas, fizeram dele um 
acessório de um conglomerado humano limitado e determinado. [...] 
[Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith e David Ricardo] Vêem não 
como um resultado histórico, mas como um ponto de partida da 
História, porque o consideravam como um indivíduo conforme à 
natureza – dentro da representação que tinham de natureza humana –, 
que não se originou, historicamente, mas foi posto como tal pela 
natureza (MARX, 1978, p. 109-110). 

Em meados de 1920, o liberalismo econômico passou a vivenciar uma crise em 

conseqüência de seus próprios ideais, ou seja, para os defensores desta corrente 

econômica, ao trabalho deveria ser atribuído um preço de mercado; a criação de 

dinheiro deveria sujeitar-se a um mecanismo automático, e os bens deveriam ser livres 

para fluir de país a país, sem empecilhos ou privilégios (POLANYI, 2000, p. 180). 

Ressalta-se que, na Inglaterra, o laissez-faire significava apenas a libertação das 

regulamentações da produção, ou seja, o oposto do intervencionismo. O comércio não 

estava incluído nesse primeiro conceito, portanto o laissez-faire diferencia-se do 

conceito de livre-comércio. “De forma estrita, o liberalismo econômico é o princípio 

organizador de uma sociedade na qual a indústria se baseia na instituição de um 

mercado auto-regulável” (POLAYNI, 2000, p. 181). 
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A defesa do mercado é a defesa de determinada concepção de mundo expressa pela 

doutrina liberal. O mercado, nessa visão, é entendido como uma instituição natural, 

autônoma, soberana e capaz de arbitrar os conflitos de interesses de forma neutra, nem 

justa nem injusta, uma vez que os resultados dependem das circunstâncias, que, por 

sua vez, não podem ser conhecidos na sua totalidade (NUNES, 2007, p. 482). 

O fato é que, mesmo sob o manto dos princípios liberais, as intervenções do Estado 

faziam-se necessárias para que inclusive o livre-comércio e um suposto mercado auto-

regulável pudessem funcionar; as regulamentações antitrustes e de sindicatos 

profissionais são exemplos dessa inerente necessidade de regulamentação para a 

manutenção do sistema (POLAYNI, 2000, p. 182).43

Em síntese, o livre-comércio pode ser caracterizado como uma associação entre 

Estados em decorrência de mútuo acordo, por meio de um acordo de livre-comércio 

que possui a intenção de beneficiar as empresas localizadas nesses Estados, por 

possibilitar a livre circulação de mercadorias com taxas alfandegárias reduzidas. 

Importante frisar que a livre circulação de pessoas, portanto, de mão-de-obra, não está 

incluída nessa idéia44. 

Essa associação pode derivar de blocos regionais como o Nafta e a União Européia, 

expressão de forças conjuntas para estabelecer uma melhor competitividade, 

beneficiando a indústria local destes países formadores de blocos econômicos. O 

esforço empreendido por este movimento de liberalizar o comércio internacional é um 

ponto importante nas conferências e reuniões ministeriais da OMC. 

                                                
43 Sobre o assunto, refere-se Karl Polanyi (2000, p. 183): “Assim, nada poderia ser mais incisivo que a evidência da 
história sobre qual das duas interpretações conflitantes do duplo movimento é correta: a do liberal econômico que 
afirma que sua política jamais teve uma oportunidade, tendo sido estrangulada por sindicalistas e latifundiários 
reacionários; ou a dos seus críticos, que podem apontar para a reação ‘coletivista’ universal contra a expansão da 
economia de mercado, na segunda metade do século XIX, como prova conclusiva do perigo para a sociedade 
inerente ao princípio utópico de um mercado auto-regulável.” 
44 Este fato pode, inclusive, ensejar a disseminação do medo do estrangeiro, de que o imigrante ocupe o mercado de 
trabalho interno de determinado país, criando um sentimento de xenofobia em relação ao diferente. Em relação à 
crise econômica instaurada em 2008, funcionários da Microsoft, por exemplo, esperam que a empresa, ao adotar 
medida de corte no quadro de funcionários, o faça primeiramente com os funcionários estrangeiros e protejam os 
empregos dos norte-americanos. 
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3.2 A OMC E A REGULAÇÃO INTERNACIONAL DO COMÉRCIO 

De certa forma, a OMC exerce o papel de contemplar o processo de liberalização dos 

temas no comércio internacional, mas até hoje o êxito de tal propósito é passível de 

discussão. Com a criação da OMC, esperava-se que as medidas fronteiriças 

tradicionais que abarcavam as políticas comerciais protecionistas fossem substituídas 

pela integração das economias que a globalização estimulou (RICÚPERO, 2002, p. 7). 

O movimento de liberalização do comércio não se restringe aos acordos de livre-

comércio, como o Nafta, por exemplo. A OMC tem empreendido esforços para que suas 

rodadas e reuniões resultem em ações multilaterais das nações com o objetivo de 

reunir planejamento de abertura econômica, combatendo o protecionismo sob qualquer 

pretexto. 

A Primeira Conferência Ministerial foi a de Cingapura, realizada em 1996. Além das 

revisões de pendências de temas que vinham desde a Rodada Uruguai, outros temas 

foram propostos para entrarem na agenda da OMC: a questão do meio-ambiente, 

políticas de concorrência, agricultura, cláusula social, entre outros (LAFER, 1998, p. 47-

57). O tema cláusula social era a mais controvertida das questões propostas, e naquela 

oportunidade, os ministros entenderam não ser a OMC o fórum para a discussão desse 

tema. Quanto aos outros, a organização criou grupos de trabalho para a discussão de 

temas relevantes para o comércio, tais como a concorrência e a transparência em 

compras governamentais, e determinou a facilitação de comércio, ligado a trâmites 

aduaneiros (LAFER, 1998, p. 57). 

Na Segunda Conferência Ministerial, realizada em Genebra em 1998, foram celebrados 

50 anos do sistema multilateral de comércio, além da discussão de questões acerca do 

comércio eletrônico mundial. 
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A Terceira Conferência Ministerial, realizada em Seattle em 1999, não obteve consenso 

entre os Estados-membros na elaboração de um denominador comum nas questões 

agrícolas. Naquela oportunidade, o Brasil defendeu a eliminação dos subsídios e o 

crédito facilitado às exportações. A postura protelatória dos países em relação aos 

temas divergentes acabou por desestimular a discussão, situação que consta da 

Proposta de Resolução Comum à Reunião Ministerial de Seattle dada pelo Parlamento 

Europeu ao fim das discussões da referida conferência.45 Os Estados Unidos também 

esperavam, nessa oportunidade, a inclusão de padrões trabalhistas na agenda da 

OMC. Como não houve consenso, a solução foi suspender os trabalhos e realizar 

novas consultas quanto ao conteúdo de futuras negociações. Segundo consta nas 

informações sobre a reunião no site oficial da OMC, os ministros reiteraram a idéia 

exposta em Cingapura e observaram que o tema não cabe na OMC e que a relação 

entre a OMC e a OIT é de colaboração, compreendendo a participação da OMC em 

reuniões de órgãos da OIT, além do intercâmbio de documentação e cooperação 

informal entre as secretarias de ambas as organizações.46

                                                
45 Proposta de Resolução Comum à Reunião Ministerial de Seattle do Parlamento Europeu: “(a) Constatando a 
ausência de acordo entre os ministros reunidos em Seattle para lançar o Ciclo do Milênio da OMC; (b) 
Congratulando-se pelo facto de o movimento social e as ONG terem manifestado legitimamente em Seattle a sua 
rejeição de uma gestão planetária que confere prioridade à lógica do mercado relativamente a quaisquer outras 
considerações, como a defesa dos direitos fundamentais, do ambiente, do desenvolvimento e sobretudo da saúde, e 
que tem conseqüências devastadoras para as populações pobres do mundo inteiro; (c) Considerando que as estruturas 
existentes da OMC se revelaram incapazes de gerir as suas actividades de forma transparente; (d) Frisando que os 
países em desenvolvimento expressaram energicamente o seu desacordo quanto aos efeitos, para as suas economias e 
para o seu desenvolvimento, dos resultados do ciclo anterior (Uruguay Round) e que protestaram contra a falta de 
democracia que caracterizou as negociações da OMC; (e) Atendendo à profunda preocupação expressa pela opinião 
pública mundial face ao poder excessivo e crescente das empresas transnacionais e à ausência de uma decisão de 
controlo das mesmas por parte dos poderes políticos; (f) Considerando que, enquanto se realizava a Conferência da 
OMC em Seattle, o Director-Geral Adjunto desta organização, Sr. Miguel Rodríguez Mendonza, declarava na 
Cimeira ACP de Santo Domingo que nenhuma disposição da OMC torna obrigatória a transformação de acordos 
preferenciais em acordos de comércio livre, tornando assim caduco o argumento da UE de que tal implica pôr termo 
à Convenção de Lomé; (g) Considerando que a Comissão ignorou o mandato conferido pelo Conselho e o parecer do 
Parlamento Europeu ao elaborar uma proposta de declaração que inclui o estabelecimento de um grupo de trabalho 
sobre a biotecnologia e a abdicação de algumas exigências fundamentais da UE em matéria  de protecção social, 
ambiental e dos consumidores; (h) Considerando que há uma necessidade evidente de estruturas internacionais novas 
e democráticas para tratar de tais problemas; (i) Congratula-se pelo facto de  não terem sido iniciadas em Seattle 
novas negociações e solicita que os governos procedam a uma ampla consulta das respectivas assembléias 
parlamentares e tenham devidamente em conta as opiniões expressas pela sociedade civil em toda e qualquer 
negociação comercial que venham a empreender futuramente, seja qual for o quadro em que tal se processe; (j) 
Considera que o fracasso da Conferência da OMC em Seattle constitui um sinal forte no sentido de suspender as 
negociações sobre a liberalização do comércio e de encetar uma reforma em profundidade das regras da OMC, e 
rejeita qualquer tentativa de ignorar a mobilização pública e de fazer com que tudo fique como antes.” Disponível 
em: <http://www.europarl.europa.eu>. Acesso em: 31 maio 2009. 
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A Quarta Conferência Ministerial, realizada em Doha em 2001, obteve como conclusão 

o lançamento de uma nova rodada de negociações multilaterais. A Rodada de Doha, 

que a princípio deveria ser concluída em 2005, tampouco obteve êxito. Referida rodada 

objetivava a redução de barreiras comerciais entre os países membros da OMC com o 

foco do livre-comércio, tendo como principais temas: a eliminação dos subsídios e 

reformas dos mecanismos de crédito oferecidos pelos países centrais à produção 

agrícola para exportação e para a produção doméstica, e o corte de tarifas de 

importação. Podemos dividir as discussões em dois pólos: de um lado, países centrais, 

que almejavam maior acesso aos mercados de bens e serviços dos países 

semiperiféricos; de outro, países semiperiféricos, que, em troca de concessões, 

almejavam por mais espaço para seus produtos agrícolas nos mercados dos países 

ricos, restando a preocupação com os efeitos de uma política liberalizante no nível de 

desemprego por parte das nações envolvidas, tendo em vista que a concorrência de 

forma igual entre os países não é proporcionalmente possível.47

A Quinta Conferência Ministerial, realizada em Cancun em 2003, também terminou sem 

avanços concretos. Brasil, China, África do Sul e Índia, que lá representaram o G-20, 

negaram-se a aceitar a pauta de discussões proposta pelos Estados Unidos e pela 

União Européia, que incluía a retomada dos temas não resolvidos da Conferência de 

Cingapura. O G-20 propôs a retomada dos temas quanto aos subsídios agrícolas, o que 

não foi aceito pela União Européia e pelos Estados Unidos, encerrando-se a 

conferência sem um consenso quanto aos problemas apresentados. 48

A Sexta Conferência Ministerial, realizada em Hong Kong em 2005, esperava resolver 

questões pendentes da Rodada de Doha, as quais se pretendia que fossem concluídas 

                                                                                                                                                             
46 Disponível em: <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min99_s/spanish/about_s/18lab_s.htm>. Acesso 
em: 29 mai. 2009. 
47 Disponível em: <http://www.mdic.gov.br>. Acesso em: 29 mai. 2009. 
48 Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/min03_e.htm>. Acesso em: 17 jun. 
2009. 
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até o final de 2006. Entretanto, a conferência terminou sem que houvesse um acordo 

entre os membros da organização. 49

Ora, seria descabido pensar que o sistema comercial, após a Rodada Uruguai e, 

portanto, com a criação da OMC, eliminaria de forma definitiva as barreiras 

protecionistas e a preocupação individual dos países com seus mercados internos. 

Porém, dentro dos principais objetivos da OMC ainda resta o processo de liberalização 

dos temas comerciais por meio de medidas que protegem alguns dos mais importantes 

interesses comerciais dos países centrais, afetando diretamente os países 

semiperiféricos que possuem participação no comércio internacional (RICÚPERO, 

2002, p. 7). 

As questões protecionistas ainda permanecem na agenda comercial internacional. E 

são essas medidas, e não os novos temas do debate do comércio internacional, que 

impedem a OMC de caminhar, seguindo novas idéias e solucionando os novos 

problemas da complexa sociedade atual.  

Pode-se constatar, diante dos resultados das conferências da OMC, que seus objetivos 

e perspectivas de liberalização do comércio internacional, no que tange à diminuição 

permanente das barreiras alfandegárias, ainda não se tornaram realidade perante todos 

os seus membros. Não há consenso entre os Estados-membros, por exemplo, no 

tocante à regulamentação da questão da taxa para produtos importados e para o 

subsídio agrícola. Caso a OMC não atente para esse problema, os acordos bilaterais 

podem realizar o papel fomentador de ligações comerciais internacionais da 

organização, situação esta que geraria uma contínua relação fragilizada entre os 

Estados componentes, tendo em vista que estes acordos envolvem apenas parcela dos 

membros da OMC, gerando uma situação de benefício para uns e não para todos. 

No entendimento de Antônio J. A. Nunes (2007, p. 470), a chamada “mão invisível do 

mercado”50 foi substituída pela “mão (muito) visível” das grandes empresas, dos cartéis 
                                                
49 Disponível em: <http://www.wto.org/english/theWTO_e/minist_e/min05_e/min05_e.htm>. Acesso em: 17 jun. 
2009. 



80

internacionais, dos conglomerados internacionais, das grandes empresas públicas e de 

suas agências. 

3.2.1 A efetividade das decisões da OMC 

É certo que a criação da OMC tem sua importância na comunidade internacional, uma 

vez que o objetivo principal do Gatt era, inicialmente, a promoção do livre-comércio por 

meio da redução tarifária, e não tanto a preocupação com marcos de regulação do 

comércio internacional. Ressalta-se, por exemplo, a importância dos órgãos 

contenciosos da OMC, como o OSC e o Órgão de Apelação, responsáveis pela 

produção de decisões que dão corpo legislativo ao Direito Internacional. O OSC não 

visa aplicar sanção diretamente ao membro pela adoção de práticas que não se 

coadunem com as regras estabelecidas pela OMC, mas permite a solução de conflitos 

por meio de um acordo entre as partes. As decisões são baseadas no consenso dos 

membros presentes à reunião sobre matérias concernentes aos acordos comerciais. As 

resoluções das organizações internacionais, entre elas, da OMC, integram o que se 

denomina atualmente de soft law 51 (PINHEIRO, 2007, p. 31-49). 

As decisões proferidas pela OMC geram impactos inegáveis nas relações comerciais 

privadas entre agentes econômicos dentro e fora dos seus Estados-membros. 

Consciente dessa importância, o setor privado vem organizando grupos de pressão 

cada vez mais atuantes nas negociações que se desenvolvem no âmbito da OMC, seja 

por meio de organizações não-governamentais, seja por meio de associações de 

classe. Entretanto, ressalta-se que as negociações sobre tarifas ou normas somente 
                                                                                                                                                             
50 O termo “mão invisível do mercado” foi desenvolvido por Adam Smith. Esta metáfora significa que o mercado, 
sob condições ideais, garante uma distribuição eficiente de recursos. Dessa forma, o equilíbrio da inflação, por 
exemplo, seria controlado pelo binômio da oferta e da procura.  
51 Ressalta-se, entretanto, que a importância de determinado documento não está vinculada única e exclusivamente 
ao nome que se dá a ele, mas a sua avaliação deve ser feita correlatamente à intenção das partes em criar vínculos 
jurídicos, em relação a este, na comunidade internacional. Especialmente no campo econômico, as organizações 
internacionais tendem a estabelecer diretrizes para que os Estados-membros o adotem, mas não são, portanto, 
vinculativas stricto sensu.
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podem ser realizadas pelos representantes dos Estados-membros da OMC, como não 

poderia deixar de ser, tendo em vista que se trata de um organismo governamental 

(PINHEIRO, 2007, p. 38). 

Aponta-se o OSC e o Órgão de Apelação como centros competentes para se proferirem 

os entendimentos da OMC sobre determinada matéria. O OSC é encarregado de 

responder às consultas e solucionar controvérsias surgidas entre os Estados-membros 

da organização, sobre matérias constantes do Acordo Constitutivo da OMC e seus 

Anexos, além de adotar os relatórios do Órgão de Apelação. Cabe ao OSC 

supervisionar a aplicação das decisões e das recomendações dos órgãos decisórios, 

autorizando a suspensão de concessões ou de outras obrigações e recomendações 

(PINHEIRO, 2007, p. 44). 

Ao Órgão de Apelação são dirigidos os recursos dos membros que não concordam com 

a interpretação conferida pelos relatórios dos grupos especiais formados para a 

discussão de um tema. A esse órgão cabe, também, criar, por meio das suas decisões, 

a jurisprudência da OMC e tentar construir a idéia de previsibilidade e segurança 

jurídica dentro da organização (PINHEIRO, 2007, p. 44). 

As sanções estabelecidas pela OMC são divididas em natureza compensatória e 

punitiva. A primeira procura equilibrar a situação entre as partes e visa reparar o dano 

ou o prejuízo advindo de determinado ato considerado ilegal perante os órgãos da 

OMC; a segunda medida vai além do prejuízo, aplicando uma sanção negativa à parte 

que ensejou o dano à outra. Esta medida estabelece a relação entre a pena e o dano 

sofrido, visando garantir que a parte punida não realizará, na próxima oportunidade, a 

prática de tal conduta considerada ilegal (PINHEIRO, 2007, p. 78-79). Não obstante, 

ressalta-se que o sistema normativo da OMC não constituiu uma espécie de direito 

supranacional. A internacionalização das regras por parte dos seus membros, ainda 

não atingida, é uma medida imprescindível (PINHEIRO, 2007, p. 46). 
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Para estabelecer um contraponto, cabe ressaltar a disposição da OIT em sua postura 

adotada na questão das sanções, acerca das quais estatuiu o artigo 33 da Constituição 

da Organização Internacional do Trabalho e seu Anexo: 

Se um Estado-membro não se conformar, no prazo prescrito, com as 
recomendações eventualmente contidas no relatório da Comissão de 
Inquérito, ou na decisão da Corte Internacional de Justiça, o Conselho 
de Administração poderá recomendar à Conferência a adoção de 
qualquer medida que lhe pareça conveniente para assegurar a 
execução das mesmas recomendações. (ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1946) 

Tais medidas elucidadas no artigo 33 são de caráter moral; não há sanção de ordem 

econômica. A OIT trabalha suas idéias sobre alicerces do diálogo, do intercâmbio de 

experiências e de cooperação entre seus membros. 

Papel complexo em uma comunidade internacional heterogênea, a produção de normas 

da OMC destina a conectar economias nacionais distintas em um mercado dito 

globalizado, livrando as barreiras do protecionismo e potencializando a livre circulação 

de bens no mercado internacional. Entretanto, para que a OMC obtenha sucesso na 

mediação das relações entre nações soberanas, é imprescindível que tenha 

credibilidade e aceitação como órgão responsável para sediar discussões divergentes 

pelos seus Estados-membros, já que toda a base de discussões da OMC é centrada no 

consenso de seus participantes e ela não tem autonomia suficiente para impor normas 

de política comercial sem a anuência deles. “A OMC, como foro institucional para a 

criação de normas, abre a possibilidade de um processo que proporciona tanto 

barganha quanto argumentação.” (LAFER, 1998, p. 35)

É claro que se pode pensar que o consenso é quase impossível tendo em vista os 

diferentes interesses; entretanto, há que fazer constar que as coligações entre países 

são muito importantes para a discussão de temas controversos entre seus membros. As 

coligações, dependendo do assunto de interesse, podem ser estabelecidas entre 
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economias deveras diferentes, mas vislumbrando o mesmo fim.52 “Essas coligações 

existem num contexto multilateral que articula a heterogeneidade de interesses e as 

assimetrias de poder entre membros da OMC com capacidade de levar adiante 

iniciativas para criação de normas.” (LAFER, 1998, p. 36-37) 

3.3 A REALIDADE DO LIVRE-COMÉRCIO 

Parece ser uma constante que todos os países apresentem como principal objetivo o 

bem-estar básico das pessoas em uma economia que permita e encoraje o movimento 

para uma vida melhor em um cenário de igualdade. 

Atualmente, o sistema de mercado é a principal força econômica; porém, isso não torna 

o governo menos necessário ou reduzido em seu papel dentro da sociedade moderna. 

A responsabilidade pelo bem-estar econômico e social é de todos, é 
transnacional. Seres humanos são seres humanos. Onde quer que 
vivam, a preocupação com seu sofrimento pela fome, por outras 
privações e por doenças não cessa porque os afligidos estão do lado de 
lá de uma fronteira internacional. É exatamente isso que ocorre, embora 
nenhuma verdade elementar seja tão sistematicamente ignorada ou, 
em certas ocasiões, tão ferozmente atacada. (GALBRAITH, 1996, p. 2) 

Grande parte dos países rege-se pelo capitalismo, sistema baseado no individualismo, 

na disposição de que cabe a cada um melhorar sua própria condição social e 

econômica por meio do trabalho. O capitalismo é um sistema ancorado em três pilares: 

direitos universais, concorrência e recompensa pelo mérito. Cada indivíduo é 

estimulado pelo sistema a oferecer bens e serviços demandados e valorizados pela 

sociedade, o que desencadeia relações econômicas e o mecanismo nomeado por 

Adam Smith de “mão invisível do mercado” (PIO, 2002, p. 40). 
                                                
52 Um exemplo dessa coligação entre países com desenvolvimento econômico distinto é o chamado Grupo de Cairns. 
Trata-se de um grupo formado por 19 países (África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Peru, 
Tailândia e Uruguai) responsáveis pela exportação de 25% dos produtos agrícolas mundiais, que negociam 
conjuntamente, por melhores condições de exportações de seus produtos nas reuniões internacionais sobre o tema. 
Informações disponíveis em: <http://www.cairnsgroup.org/introduction.html>. Acesso em: 11. jun.2009. 
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A oferta individual de bens e serviços se dá numa situação marcada pela concorrência; 

valores e instituições disseminam uma visão do homem enquanto ser livre e racional, 

capaz de perceber as oportunidades e as restrições que o mundo lhe impõe para criar 

riqueza e, assim, realizar seus desejos. 

[...] é próprio do comportamento dos agentes econômicos no mercado o 
avanço de estratégias para: (I) criar barreiras à entrada de novos 
concorrentes (fornecedores do mesmo produto); e (II) eliminar os 
concorrentes existentes, para tornar mais fácil atingir a maximização da 
renda. No limite, o interesse de cada agente econômico é se 
estabelecer como monopolista, qualquer que seja o seu setor de 
atividade. (PIO, 2002, p. 57) 

Caracterizam-se como condições ideais ao desenvolvimento aquelas que estimulam 

cada indivíduo a produzir mais riqueza com uma quantidade menor de recursos 

escassos. A condição de concorrência (entre indivíduos ou entre empresas) é essencial 

para caracterizar uma economia de mercado; ela é elemento indispensável justamente 

porque garante que a oferta de produtos será feita pelo preço mais baixo, não por 

benevolência em aumentar o campo do número de compradores, mas para satisfazer o 

próprio interesse dentro de uma perspectiva econômica de acumulação de riqueza. 

O fato é que a abertura do comércio internacional proporcionou a vários países um 

crescimento econômico mais rápido do que teria ocorrido sem a abertura de mercado. 

Tratar-se-á de três instituições internacionais importantes para a disseminação da 

ideologia atual, ou seja, de que o mercado é capaz de se auto-regular, proporcionando 

a estabilidade e o crescimento econômico das nações: o FMI, o Banco Mundial e a 

OMC. Na década de 1980, o então presidente norte-americano, Ronald Reagan, e a 

então primeira-ministra inglesa, Margareth Thatcher, pregavam a ideologia de livre-

mercado. O FMI e o Banco Mundial tornaram-se aliados das idéias impostas aos países 

semiperiféricos que, normalmente, precisavam de empréstimos e concessões. Assim, 

as nações que precisavam obter recursos junto a estas organizações necessariamente 
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precisavam aceitar as políticas por eles estabelecidas, tornando o FMI parte 

permanente da vida da maioria das nações semiperiféricas. 

O FMI não logrou êxito em sua missão inicial, qual seja, “conceder recursos aos países 

que enfrentavam um declínio econômico, de modo a permitir a sua reestruturação a 

ponto de reduzir o desemprego ao máximo” (STIGLITZ, 2002, p. 43). O FMI foi 

responsável pela imposição de políticas de liberalização prematura do mercado de 

capitais, contribuindo para a instabilidade global; fracassou também na orientação da 

transição dos países do comunismo para uma economia de mercado. 

A OMC disseminou a ideologia do livre fluxo de mercadorias como meio de promover a 

idéia de que o crescimento da economia mundial é obtido pela via da liberalização. 

Alguns entendem que esta influência tende a gerar uma paralisação nas propostas de 

adoção de políticas nacionais que visem a reformas radicais no campo internacional, 

com receio da sanção por parte da organização. Mas também ressaltam que ainda há 

possibilidade de mudanças nas políticas econômicas nos campos nacional e 

internacional (HIRST; THOMPSON, 1998, p. 14). 

A OMC desenvolve seu importante papel na medida em que encoraja o livre fluxo de 

mercadorias e serviços. Embora o Gatt tenha obtido êxito na redução de tarifas, foi 

apenas com o desenvolvimento da OMC que o comércio internacional tomou forma. A 

OMC não estabelece regras autonomamente, mas proporciona um debate entre seus 

membros para que os acordos e negociações comerciais ocorram conforme as 

expectativas correspondentes de seus membros. “Se, por exemplo, os mercados forem 

abertos à concorrência com muita rapidez, antes que sejam estabelecidas instituições 

financeiras fortes, então empregos serão destruídos mais rápido do que novos 

empregos são criados.” (STIGLITZ, 2002, p. 45) 

A liberalização econômica promovida pelo Gatt/OMC em certo sentido estimulou o 

crescimento do comércio internacional. A estrutura por trás dessas tentativas de 

eliminar os obstáculos políticos é baseada nos supostos “ganhos do comércio”, gerados 
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a partir da estratégia modelada no contexto de mercados perfeitamente competitivos. A 

remoção das imperfeições do mercado deve gerar níveis significativos de comércio 

internacional e, portanto, proporcionar maior estímulo ao crescimento econômico do 

que conseguem as medidas políticas nacionais internacionalistas (HIRST; THOMPSON, 

1998, p. 95-96). 

Os principais atores associados estão envolvidos em um jogo 
mortalmente competitivo, um jogo que desenvolve todas as formas de 
estratégia de negócios para excluir alguns atores competitivos de suas 
redes e, ao mesmo tempo, prender outros firmemente a elas (HIRST; 
THOMPSON, 1998, p. 100). 

Essas condições imperfeitas do comércio internacional deixam de ser um empecilho e 

tornam-se assuntos inteiramente legítimos de intervenção pública no contexto das 

políticas comerciais e industriais realizadas pelos governos em territórios nacionais 

específicos. Em relação à atratividade de situações de investimentos, não podemos 

desconsiderar as importantes diferenças nacionais. Os países diferem 

consideravelmente no que diz respeito à eficácia de suas economias, em dar vantagens 

de investimento externo para empresas multinacionais. 

Já existe um relativo consenso de que foi entre 1968 e 1973 que 
ocorreram os acontecimentos e foram tomadas as decisões mais 
importantes responsáveis pela inflexão histórica – econômica e política 
– que encerrou a “era de ouro” do capitalismo. Foi ali que chegou a seu 
fim a ordem econômica pactuada em Bretton Woods e começou a crise 
que acabou por enterrar, nos países “centrais”, as políticas econômicas, 
de corte keynesiano, e as políticas de proteção social dos “estados de 
bem-estar” de corte social-democrata, tanto quanto, nos países 
“periféricos”, as políticas de industrialização de alguns de seus “estados 
desenvolvimentistas”. Mas foi também naquele período que a agitação 
política e sindical que sacudiu quase toda a Europa, somada ao 
sucesso dos movimentos pacifistas e à derrota dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, marcou uma virada significativa nos quadros político-
ideológico e geopolítico mundiais. Iniciava-se então a longa 
transformação mundial cujos traços mais gerais são suficientemente 
conhecidos: a) a globalização; b) a hegemonia do liberalismo 
econômico; c) a expansão geométrica do número das democracias; d) a 
longa reorganização da supremacia mundial norte-americana, no plano 
geopolítico. (FIORI, 1997, p. 215-216) 
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Por fim, o que se observa é uma retaliação dos países centrais, fundamentados na 

soberania, em relação às políticas econômicas dos Estados capitalistas incluídos no 

processo de globalização. 

3.4 O LIVRE-COMÉRCIO E O MERCADO DE TRABALHO 

Embora haja movimentos significativos de pessoas entre países no mundo moderno, 

aponta-se o fim do século XIX e o início do século XX como um importante período 

devido à integração da economia global por meio de ferrovias, barcos a vapor e 

telégrafos; ainda não sujeitas a muitas restrições jurídicas à imigração, dezenas de 

milhões de pessoas percorriam longas distâncias em busca de uma vida melhor. 

Nos anos 1990, houve uma crescente preocupação, entre alguns analistas, em relação 

ao fato de as exportações de capital para as novas economias industrializadas terem 

um severo impacto negativo nos salários dos trabalhadores das nações avançadas. 

A lógica desta opinião é a seguinte: se os países de altos salários financiam 

investimentos em países de baixos salários, isto vai implicar menos poupança 

disponível para aumentar o estoque de capital do país investidor. Dado que cada 

trabalhador desse país terá, para trabalhar, menos capital do que teria em outro lugar, 

seu produto marginal – portanto, o salário real – será mais baixo do que seria na 

ausência do movimento de capital. 

As histórias geradas pelo movimento de capital (sobre fábricas fechadas por empresas 

que depois contrataram trabalhadores de países semiperiféricos a um quinto ou a um 

décimo dos salários dos Estados Unidos ou Europa), associadas às dificuldades 

econômicas contínuas em muitos países de altos salários, parecem garantir que os 

movimentos de capital para as novas nações industrializadas serão uma questão 

política problemática no âmbito das cláusulas sociais. 



88

A classe trabalhadora não está em vias de desaparecimento, como alguns podem 

pensar; mas o sistema de produção e a forma como a mão-de-obra é gerenciada, 

atualmente, não é a mesma do século passado. 

A reestruturação produtiva do capital vem diminuindo o binômio de produção conhecido 

como taylorismo/fordismo, dando margem às formas mais desregulamentadas de 

trabalho, reduzindo o conjunto de trabalhadores que se formavam por meio de 

trabalhos formais. Aumentam as modalidades de trabalho precarizado, como os 

subcontratados, temporários e terceirizados (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 336). 

O trabalho analisado de forma científica surgiu em meados do século XIX, com os 

estudos feitos por Frederick Winslow Taylor; tais estudos foram responsáveis pelo 

aperfeiçoamento dos métodos de produção na fábrica. No modelo desenvolvido por 

Taylor, o treinamento do trabalhador tem especial importância para que se produza com 

mais qualidade e em maior quantidade. O trabalhador é motivado pela recompensa que 

obtiver de seu esforço na fábrica.  

O fordismo, por sua vez, desenvolvido por Henry Ford também em meados do século 

XIX, parte do princípio de que a padronização e a simplificação da produção são 

responsáveis pela produção em maior escala, que, por consequência, geraria maior 

lucro. 

Além destes sistemas de produção, pode-se citar o toyotismo, sistema estabelecido 

após a Segunda Guerra Mundial no Japão. Esse sistema também ficou conhecido 

como just in time. Isso significa que a produção de determinado bem deve ser feita no 

tempo exato necessário para cada ação, seja qual for, no percurso do produto. É um 

sistema que propõe ser enxuto ao máximo, em tempo e em estoque, salientando-se, 

nessa perspectiva, a multifuncionalização da mão-de-obra. Atualmente, a indústria 

oriental utiliza-se da idéia de kanban emocional 53, sistema de produção criado pelos 

                                                
53 Disponível em: <http://pdfserve.informaworld.com/456818__776078186.pdf>. Acessado em: 25.mai.2009.  
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japoneses que leva em conta o estado emocional do trabalhador, disponibilizando, 

dentro da empresa, um espaço para que o trabalhador reflita sobre seus problemas e 

até se entretenha com outros assuntos e, após esse tempo de repouso e reflexão, volte 

ao trabalho, potencializando a produção em termos qualitativos e quantitativos. 

Uma das diferenças essenciais entre os modos de produção taylorista e fordista, por um 

lado, e toyotista, por outro, repousa na capacidade que o capital tem de subordinar o 

trabalho, ou seja, de realizar a subsunção54. 

Nos dois primeiros modos de produção, o trabalhador envolve-se psicologicamente 

apenas de maneira parcial com a produção. Embora o labor seja resultado de uma 

racionalidade construída a partir da subsunção formal, que faz com que a força do 

trabalhador advenha de sua capacidade eminentemente física, este não se 

compromete a contribuir para a produção a partir de seus dotes artísticos, intelectuais e 

volitivos. Há, portanto, necessidade de se reiterar o jogo do trabalho pelo capital. 

Por sua vez, o toyotismo tem a capacidade inerente de fazer com que o trabalhador se 

comprometa com a produção em termos psicológicos, de modo que se sinta 

responsável pelos resultados dela. A subsunção, nesse caso, é real, já que a força 

dominante do capital sobre o trabalho que resulta deste modo de produção é plena. 

O fordismo ainda era, de certo modo, uma “racionalização inconclusa”, 
pois, apesar de instaurar uma sociedade “racionalizada”, não conseguiu 
incorporar à racionalidade capitalista na produção as variáveis 
psicológicas do comportamento operário, que o toyotismo procura 
desenvolver por meio dos mecanismos de comprometimento operários, 
que aprimoram o controle do capital na dimensão subjetiva. 
(ANTUNES; ALVES, 2004, p. 344-345, grifos do autor)

                                                
54 Subsunção é um conceito desenvolvido por Karl Marx em O capital para designar a relação entre trabalho e 
capital, e mais, para indicar o modo e a intensidade com que o primeiro constitui (como elemento vivo) o segundo, 
ao mesmo tempo que a ele se submete. Para o autor, a subsunção dá-se por duas formas, formal ou real. A primeira, 
muito embora não gere o comprometimento total, em termos psicológicos, do trabalhador para com a produção, 
insere-o na racionalidade capitalista de produção, levando-o a subordinar-se à força do capital. A segunda, por sua 
vez, leva o trabalhador, justamente, a esse comprometimento psicológico de realizar, por sua capacidade artística, 
intelectual e volitiva, o aprimoramento da produção. A primeira forma de subsunção é menos eficaz que a segunda e, 
portanto, precisa ser continuamente reiterada (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 343-344). 
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Os suecos desenvolveram o volvismo 55, baseado no grande treinamento do 

trabalhador e no alto grau de automação. Por esse sistema, a presença sindical é forte 

no processo industrial e o trabalhador deve conhecer todos os passos da produção. 

Com a reestruturação da produção, o número de desempregados aumentou. O impacto 

dos programas de reestruturação dos programas de redução da mão-de-obra, nas 

empresas, por meio da subcontratação e da terceirização, mostra-se, essencialmente, 

danoso ao emprego e aos direitos conquistados pelos trabalhadores (POCHMANN, 

2003, p. 197). 

Os indicadores sociais de trabalho mostram que o custo da mão-de-obra, em dólares, 

por dia, em setores mais automatizados como a produção de veículos, difere entre os 

países centrais e semiperiféricos em proporções abissais. Conforme levantamento feito 

pela OIT em 2001, o valor médio brasileiro da mão-de-obra empregada na manufatura 

de motor de veículos era de US$ 5,30, enquanto nos Estados Unidos este valor era de 

US$ 34,09 e na Alemanha era de US$ 53,58. Na manufatura de coque, produtos 

petrolíferos refinados e combustível nuclear, no mesmo período, o valor médio pago ao 

trabalhador brasileiro era de US$ 6,74 por dia de trabalho, enquanto nos Estados 

Unidos este valor era de US$ 36,51 e na Alemanha era de US$ 57,14.56

Por fim, ressalta-se que os modos de produção apresentados no decorrer deste 

capítulo expressam momentos diferentes do capitalismo, mas mantêm em comum a 

configuração expansionista. 

A revolução tecnológica modificou a antiga divisão internacional do 
trabalho, domina hoje quem tem conhecimento e tecnologia e não mais 
a matéria-prima e mão-de-obra; no passado a riqueza era expressa 
através de um parque industrial. Hoje, com a mobilidade da produção, 
quem tem o conhecimento, a patente, ou seja, quem detém o sistema 
produtivo vai instalar a sua indústria onde tem mão-de-obra barata e 
onde o país e o seu Estado receptor subsidia melhor a produção, 
barateando os seus custos (BAPTISTA, 2004, p. 108).

                                                
55 Disponível em: <http://www.rae.br/artigos/757.pdf>. Acessado em: 25.mai.2009. 
56 Sobre os referidos dados, ver Tabela 2, contida no Anexo III. 
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Como conseqüência da reestruturação da produção, o número de trabalhadores 

estáveis na linha de produção diminui, enquanto cresce o aumento dos trabalhadores 

nas diversas modalidades de trabalho precarizado (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 337). 

Toda sociedade defronta-se com o problema de resolver 
institucionalmente uma dupla tarefa. Por um lado, a força de trabalho 
dos indivíduos deve ser distribuída entre os processos e as atividades 
concretas da produção; por outro, os frutos deste trabalho devem ser 
distribuídos entre os trabalhadores empregados e, via gastos públicos e 
privados, entre os “legitimamente” não-empregados. Os sistemas de 
mercado capitalistas têm “solucionado” este duplo problema através da 
instituição de um “mercado” para a “mercadoria” trabalho. (OFFE, 1994, 
p. 71) 

A existência de um mercado de trabalho, enquanto organização das atividades 

produtivas humanas e distribuição de meios de subsistência, é uma característica 

central do sistema de mercado capitalista. A eficácia do mercado de trabalho nessa 

proposta é questionável, quando se trata da capacidade de alocação da mão-de-obra 

no longo prazo. Assim como a propriedade e o dinheiro, o trabalho é uma ficção social. 

Ele, por fim, no sistema atual, visa proporcionar uma solução para um problema de 

ordem social, que, apesar das suas mazelas, pode ser considerado eficiente. (OFFE, 

1994, p. 73; POLANYI, 2000, p. 60). 
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4 PROTEÇÃO OU PROTECIONISMO? 

4.1 A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E CAPITAL 

Ao analisarmos a história, percebemos que o capital tem sido mais móvel que o 

trabalho no sistema capitalista, e as diferenças nos salários entre os Estados inseridos 

nesse sistema têm crescido de forma ainda mais acelerada. Também é preciso 

ressaltar que, além desse volume de troca desigual, outros fatores influenciaram o 

surgimento de uma polarização entre o centro e a periferia. “É difícil conceber que os 

Estados do núcleo orgânico pudessem ter atingido seus atuais padrões de poder, 

riqueza e bem-estar sem uma longa história de trocas diretas e indiretas de 

mercadorias com Estados e territórios de salários comparativamente baixos” (ARRIGHI, 

1997, p. 210). Estes são pontos importantes para traçarmos uma compreensão entre a 

relação trabalho e capital na atualidade. 

O sistema de mercado do trabalho, que considera a força de trabalho como mercadoria, 

constitui a característica mais significativa das estruturas sociais capitalistas. Em 

decorrência dessa ligação, as crises econômicas desencadeiam uma onda de 

desemprego e subemprego como fenômenos de massa (OFFE, 1994, p. 8-19).   

Os avanços tecnológicos, as reestruturações produtivas e os processos de abertura da 

economia mundial constituem o pano de fundo para a atual concentração de renda e 

aumento da pobreza. O aumento do desemprego força a elaboração e execução de 

políticas públicas para gerar empregos, submetendo os trabalhadores às novas 

exigências do mercado de trabalho. Caso esses trabalhadores não se encontrem aptos 

à realização dessa nova demanda, há uma grande chance de passarem a fazer parte 

das estatísticas de desempregados (CAMPO, 2006, p. 136). 
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As transferências de capital podem ser analisadas sob o aspecto de serem feitas de 

forma forçada ou voluntária. Quanto à forma forçada, o exemplo mais simples é o dos 

prisioneiros de guerra que são usados como trabalhadores, ou ainda, os saques e 

extorsões feitos pelos conquistadores nas colônias derrotadas. As formas voluntárias 

dão-se com o interesse individual dos donos de recursos, de transferi-los para qualquer 

parte do globo. Ambos os tipos foram cruciais para que a polarização entre centro e 

periferia fosse estabelecida, ainda que, baseadas em valores morais, as transferências 

voluntárias fossem menos punidas. Conclui-se que as transferências voluntárias são 

muito mais eficazes do que as forçadas, tendo em vista que o nível de segurança nas 

recompensas é maior naquelas do que nestas (ARRIGHI, 1997, p. 211). 

As relações do núcleo orgânico-periferia são determinadas não por 
combinações específicas de atividades, mas pelo resultado sistêmico 
do vendaval de destruição criativa e não tão criativa engendrado pela 
disputa pelos benefícios da divisão mundial do trabalho. [...] A 
capacidade de um Estado de se apropriar dos benefícios da divisão 
mundial do trabalho é determinada principalmente por sua posição, não 
numa rede de trocas, mas numa hierarquia de riquezas. (ARRIGHI, 
1997, p. 214-215) 

Não é possível falar de direito social sem mencionar a crise do Estado Social e o 

impacto da mundialização do capital 57, ou, o termo mais comumente utilizado, o 

impacto da globalização. Entretanto, relembra-se que a responsabilidade pelo bem-

estar econômico e social é transnacional, não podendo ser dividida por barreiras 

geográficas ou éticas (GALBRAITH, 1996, p. 2). 

As economias capitalistas contemporâneas da Europa Ocidental e da 
América do Norte estão diante não só do alto, mas também 
caracteristicamente estruturado desemprego, que afeta diferentes 
grupos de formas muito diversas. Em vista disso, o problema político do 
mercado de trabalho consiste não só no crescimento global da 
demanda pela força de trabalho, mas também (e cada vez mais) na 

                                                
57 Ressalta-se, contudo, que o termo “mundialização do capital” pode tomar um sentido mais técnico, segundo 
François Chenais. Ou seja, como um termo próximo à expressão “globalização”, mas por traduzir, essencialmente, a 
capacidade estratégica de adotar, por conta própria, a conduta de “global” às decisões de seus interesses quanto à 
produção e comercialização manufatureira ou atividades de serviço em geral. O autor também ressalta que a 
“mundialização” deve ser analisada como uma fase específica do processo de internacionalização do capital que 
atinge somente regiões do mundo onde existe mercado e recursos financeiros, portanto, não o todo (CHENAIS, 
1996, p. 17-32). 
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distribuição bem equilibrada e justa dessa demanda entre as categorias 
da força de trabalho (potencial) afetadas pelos riscos do mercado de 
trabalho de maneiras muito diferentes. (OFFE, 1994, p. 21, grifos do 
autor) 

José Francisco Siqueira Neto (2001, p. 16) ressalta que “a razão de ser do Direito do 

Trabalho é impedir, no âmbito específico de sua referência, que o poderio econômico 

atue de forma ilimitada”. Aponta, dessa forma, que não cabe ao Direito do Trabalho 

resolver os problemas da Economia, mas cabe, sim, a criação de um patamar de 

cidadania nas relações de trabalho. 

A proteção ao Direito do Trabalho não significa que os Estados estejam 

menosprezando a preocupação com a ordem econômica. As cláusulas sociais, 

justamente, dizem respeito, não só ao Direito do Trabalho, mas também à ordem 

econômica. Ao mesmo tempo em que cabe ao Estado a proteção da sua massa de 

trabalhadores, cabe a este, também, o aumento da capacidade econômica promovendo 

o desenvolvimento do país. A proteção dos direitos sociais, nesta relação dual, fica à 

mercê do poderio econômico que tende a ser mais forte. 

Os sindicatos exercem um papel importante na promoção do pleno emprego. Na 

realidade, esta é uma das funções enquanto representante dos trabalhadores. Os 

sindicatos defendem a manutenção ou o crescimento do salário real; bem como 

defendem o interesse da implementação ou da preservação de boas condições de 

trabalho; além disso, procuram, constantemente, aumentar o nível de emprego. Não 

obstante, essas três categorias de interesses podem entrar em conflito entre si (OFFE, 

1994, p. 20). 

Contudo, os sindicatos, para satisfação de tais interesses, dispõem de meios 

estratégicos um tanto quanto limitados para a satisfação dos seus propósitos. Isso se 

deve ao fato de que, muito embora constituam um legítimo locus de representação dos 

interesses do trabalhador, seu poderio de pressão junto aos principais órgãos de 

tomada das decisões políticas pode, muitas vezes, estar deveras mitigado se 
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confrontados com a influência político-econômica dos grandes conglomerados 

empresariais. 

Cabe ponderar que mesmo em sociedades onde a produção de mercadorias e a 

distribuição de renda são fundamentalmente dirigidas pela lei do mercado e do contrato 

de trabalho, isso não é sinônimo de que todos os indivíduos estão no mercado laboral 

ou em relações trabalhistas baseadas em contratos com observância dos direitos e 

deveres para ambas as partes, ou seja, tanto empregado quanto empregador (OFFE, 

1994, p. 38). 

A própria relação entre o capital e o trabalho é o critério de classificação dos indivíduos 

diante do mercado de trabalho. Em primeiro lugar, há aqueles chamados de “inativos”, 

ou seja, os que não obtêm seus meios de subsistência como compensação pelo 

trabalho que exercem, ou ainda, aqueles cuja atividade desenvolvida não pode ser 

rotulada como trabalho (como os aposentados, crianças e os presos). Dentro desse 

primeiro grupo, encontra-se um subgrupo que é composto por pessoas que assumiriam 

um contrato de trabalho, se houvesse uma demanda apropriada para sua força 

produtiva; mas como não há, eles permanecem “inativos” (OFFE, 1994, p. 39).  

Seguindo a classificação, o segundo grupo é formado por indivíduos inseridos no 

mercado de trabalho, mas que não estão, temporariamente, em alguma relação de 

trabalho contratual. De qualquer forma, elas compõem o quadro de indivíduos 

disponíveis para trabalhar, ou seja, são os “desempregados registrados” (OFFE, 1994, 

p. 40).  

O terceiro grupo é formado por aqueles indivíduos que, efetivamente, encontram-se no 

mercado de trabalho; são os empregados, ou seja, aqueles que trocam, continuamente, 

sua força de trabalho por salário. Essa relação é, classicamente, materializada por um 

contrato de trabalho (OFFE, 1994, p. 40).  
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E, por último, o quarto grupo é formado por trabalhadores “independentes” ou 

“autônomos”. Ou seja, devido à posse dos meios de produção necessários para venda 

de bens ou serviços, eles não se sujeitam ao contrato de trabalho formal (OFFE, 1994, 

p. 41). 

Os indivíduos, em geral, não são capazes de escolher livremente entre pertencer a uma 

dessas classes, ou não; tampouco, podem, na maioria das vezes, escolher por migrar 

entre elas. Nem todo indivíduo é exposto, durante a sua vida, ao mercado de trabalho, 

mas o mercado de trabalho é uma esfera que tangencia e até mesmo envolve todas as 

esferas da vida social. 

O mercado de trabalho é, assim, uma relação social de poder porque 
exerce uma pressão estrutural contratualmente organizada sobre a 
força de trabalho que, por si só, é totalmente “sem valor”. Desse modo, 
o mercado de trabalho permite a adaptabilidade limitada 
estruturalmente da “mercadoria” trabalho ao trabalho em benefício da 
demanda, que realiza esse benefício na estrutura dos contratos de 
trabalho intrinsecamente “incompletos” e por meio da organização e 
dominação administrativa. (OFFE, 1994, p. 43) 

Em parte, todo o delineamento feito para que as regras, as opções e as sanções sejam 

estabelecidas depende, na sua maioria, dos participantes das relações trabalhistas e do 

capital que envolve esse mercado. 

4.2 DEMOCRACIA E CAPITALISMO: A CRISE DOS DIREITOS SOCIAIS 

A crise do Estado Social e, de certa forma, a própria crise da democracia 58, é marcada 

pela afirmação do que se tem chamado de “consenso liberal”. Essa tendência 

                                                
58 Refere-se, no excerto acima, à crise da democracia compreendida no seu sentido substantivo, ou seja, como 
organização política e social apta a promover o desenvolvimento individual e a corrigir as desigualdades sociais, 
intensificadas pelo estado liberal. Nesse modelo, muito embora, a democracia em sentido procedimental tenha 
atingido o seu apogeu (tomando-se como exemplo o prestígio dos parlamentos nacionais e da representatividade 
política), intensificou-se o distanciamento entre as classes sociais pela crença no livre mercado, fundamento do 
liberalismo econômico. 
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ideológica, que ficou conhecida como Consenso de Washington, a partir da reunião 

realizada em 1989, determinou fases de transição nas economias periféricas e 

semiperiféricas com o discurso de que, seguindo as fases de estabilização 

macroeconômica e as reformas estruturais apontadas como necessárias pelo Banco 

Mundial – como a desregulação dos mercados e privatização de empresas estatais e a 

retomada dos investimentos estrangeiros –, isso acarretaria um crescimento econômico 

almejado pelas economias semiperiféricas. Entretanto, depois do colapso econômico da 

Argentina, ficou claro que os artifícios sugeridos maquiavam um desastre social e 

econômico, que, para os expoentes dessa doutrina, seria uma etapa necessária do 

neoliberalismo, que resultaria, em longo prazo, num crescimento para o país (FIORI, 

1997, p. 13). 

Destaca-se, sob esse enfoque, que a conseqüência direta do consenso econômico 

liberal tem sido o gradativo enfraquecimento da própria democracia e, por conseguinte, 

dos direitos fundamentais, na medida em que 

[...] os efeitos nefastos da globalização econômica e do neoliberalismo, 
notadamente os relacionados com o aumento da opressão 
socioeconômica e da exclusão social, somados ao enfraquecimento do 
Estado, têm gerado a diminuição da capacidade do poder público de 
assegurar aos particulares a efetiva fruição dos direitos fundamentais, 
além de reforçar a dominação do poder econômico sobre as massas de 
excluídos [...] (SARLET, 1999, p. 134). 

A crise do Estado nacional acarreta uma crise na noção de soberania estatal, tendo em 

vista que as decisões políticas tornam-se condicionadas às situações macroeconômicas 

estabelecidas no âmbito internacional, balizando, dessa forma, as intervenções dos 

Estados nas regulações adotadas nos âmbitos interno e externo. 

Nessas condições, o efeito da crise do Estado aponta para uma outra crise, a dos 

direitos fundamentais e dos direitos sociais. A existência desse panorama e sua 

dimensão dependerá do “impacto dos efeitos negativos da globalização econômica e da 

ampla afirmação do paradigma neoliberal, de modo especial nos países tidos como 
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periféricos ou em desenvolvimento, até mesmo diante de seu grau de dependência dos 

países industrializados [...]” (SARLET, 1999, p. 135). 

Na questão trabalhista, o aumento da opressão socioeconômica apresenta seus efeitos, 

gerando reflexos na flexibilização dos direitos dos trabalhadores. E a questão não se 

restringe apenas à eficácia dos direitos sociais, e, no caso específico, do direito dos 

trabalhadores já consagrado em inúmeros instrumentos, seja no ordenamento interno, 

seja no ordenamento internacional, mas se entende que há uma crise no próprio 

reconhecimento e na identidade dos direitos fundamentais e sociais, ainda que essa 

seara esteja atrelada à crise da efetividade (SARLET, 1999, p. 138). 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, 
flexibilização, terceirização, bem como todo esse receituário que se 
esparrama pelo “mundo empresarial”, são expressões de uma lógica 
societal onde o capital vale e a força humana de trabalho só conta 
enquanto parcela imprescindível para a reprodução desse mesmo 
capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar sua autovalorização 
sem utilizar-se do trabalho humano. Pode diminuir o trabalho vivo, mas 
não eliminá-lo. Pode precarizá-lo e desempregar parcelas imensas, 
mas não pode extingui-lo. (ANTUNES, 2003, p. 177, grifos do autor) 

Cabe mencionar que a própria concepção da flexibilização das normas trabalhistas é 

impulsionada por idéias eminentemente econômicas. O pensamento de que o 

ordenamento jurídico deve ser flexível é importante para uma adaptação do país aos 

padrões de concorrência internacional (SIQUEIRA NETO, 1997, p. 33). 

Nessa perspectiva, o Direito do Trabalho pode ser entendido como um sistema rígido, 

caracterizado pelo intervencionismo do Estado, incapaz de estabelecer as 

necessidades rápidas de mudança que o mundo globalizado enseja. Ora, a solução 

apontada seria, então, o incentivo das negociações realizadas pelas empresas e 

voltadas à flexibilização das normas trabalhistas. A concorrência internacional é aludida 

como uma das razões pelas quais o direito brasileiro deve adequar-se às diferenças 

normativas entre ordenamentos jurídicos diversos, mas vale mencionar que a 

flexibilização das normas trabalhistas em nada soluciona o problema do desemprego 
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sem que medidas decorrentes da política econômica sejam adotadas (SIQUEIRA 

NETO, 1997, p. 33-40). 

Segundo o pensamento liberal adotado pela maioria dos países centrais, a 

desregulamentação do mercado de trabalho visaria diminuir o gasto social. Esse 

processo, contudo, acaba enfraquecendo o poder sindical; retira direitos trabalhistas e 

reduz salários, além de aumentar o trabalho por turnos, temporário e subcontratado 

(CAMPO, 2006, p. 137). 

Os direitos sociais, sob a ótica da normativa internacional, amparados pelas 

organizações internacionais, são considerados direitos legais e possuem o 

comprometimento com a integração social e a preocupação na proteção dos grupos 

mais vulneráveis, devendo ser garantidos aos indivíduos com base na responsabilidade 

governamental. 

A violação aos direitos sociais, econômicos e culturais é resultado tanto 
da ausência de forte suporte e intervenção governamental, como da 
ausência de pressão internacional em favor dessa intervenção. É, 
portanto, um problema de ação e prioridade governamental e 
implementação de políticas públicas que sejam capazes de responder a 
graves problemas sociais. (PIOVESAN; GOTTI; MARTINS, 2004, p. 54) 

Para Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 377), as inovações tecnológicas são 

capazes de criar riqueza sem criar empregos, e apenas com a redescoberta 

democrática do trabalho poder-se-á reconstruir a “economia como forma de 

sociabilidade democrática”. 

Sob esse ponto de vista, uma das iniciativas possíveis para a mudança desse quadro 

atual repousa na redistribuição do trabalho, impondo-se a exigência de padrões 

mínimos trabalhistas para que os produtos possam ser livremente comercializados no 

mercado mundial: “trata-se de uma iniciativa destinada a criar um denominador comum 

de congruência entre cidadania e trabalho a nível global” (SANTOS, 2006, p. 378-379). 

Santos entende que a iniciativa deve ser tomada pela OMC, mas faz a ressalva de que 

se cuide para que a adoção de padrões mínimos trabalhistas não resulte em uma forma 
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de protecionismo – fator importante na discussão do tema –, ou seja, essa medida 

deveria vir acompanhada do reforço da qualificação profissional, caso contrário, será 

apenas mais uma forma de exclusão social. O que os governos apresentam é uma 

preocupação a respeito do controle nacional da inflação, mas não do emprego.59

Na preocupação com a cidadania, logo, com a democracia, o autor Leonardo Avritzer 

(2002) aponta para a necessidade de se estabelecer uma categoria de cidadania 

abstrata social transnacional, capaz de assegurar, no plano internacional, direitos 

sociais. O autor ressalta a importância de se assegurarem condições mínimas de 

trabalho para que as mercadorias possam circular livremente no comércio internacional: 

“No caso dos direitos sociais globais trata-se de coibir, no processo de extensão do 

mercado, a re-mercantilização do trabalho, obrigando o mercado a aceitar um nível 

internacional de regulamentação das condições de trabalho para que as mercadorias 

possam circular” (AVRITZER, 2002, p. 43). 

Tanto Antunes quanto Santos e Avritzer destacam a importância de se estabelecerem 

padrões mínimos trabalhistas, visando à proteção dos direitos fundamentais e sociais 

da parcela da população responsável pela produção de bens, mas que não dispõe de 

um regime internacional que a proteja, ao contrário, por exemplo, do mercado de bens, 

que possui ordenamento próprio. Entretanto, é necessário ressaltar que nenhum deles 

menciona sanções comerciais como “moeda de troca” entre os países integrantes da 

OMC, apenas alertando para a importância de padrões mínimos trabalhistas. 

Eis que as fronteiras nacionais políticas desaparecem quando se analisa a economia 

globalizada; a economia acaba por subjugar a sociedade às leis da acumulação 

capitalista. A desregulamentação econômica prejudica a soberania política e vice-versa. 

Em resumo, o poder econômico tende a valer mais do que o poder das políticas 

públicas. 
                                                
59 Ainda pondera o autor “Esta última iniciativa [desnacionalização da cidadania], destinada a ensejar uma partilha 
mais eqüitativa do trabalho a nível mundial, visa criar fluxos entre as zonas selvagens e as zonas civilizadas que 
existem, não só ao nível das sociedades nacionais, como também ao nível do sistema mundial. Neste momento, e ao 
contrário do que propaga o nacionalismo xenófobo dos países centrais, esses fluxos ocorrem predominantemente 
entre os países periféricos e constituem um encargo insuportável para estes. Para minorar este encargo, há que 
promover fluxos da periferia para o centro como exigência cosmopolita de justiça social.” (SANTOS, 2006, p. 378) 
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4.3 A INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

A sociedade moderna é moldada a partir de uma competição desigual e a própria forma 

como é vista a participação do Estado muda quando analisada pelos olhos daqueles 

que precisam da sua interferência para sobreviver ou daqueles que preferem seu 

afastamento para otimizar as relações privadas. 

A interferência do Estado na organização social, política e econômica tem uma 

importância vital para os desprovidos de recursos financeiros, necessários a sua própria 

sobrevivência; já para os auto-suficientes em termos financeiros, tende a ser um ônus 

que serve a alguns interesses específicos, como, por exemplo, socorrer instituições 

financeiras falidas (GALBRAITH, 1996, p. 9), conforme tem sido visto a partir de 2008, 

quando a crise financeira que começou nos Estados Unidos atingiu bolsas em todo o 

mundo. Nesse momento, o governo passa a ser uma necessidade social, mas não é 

visto dessa forma quando serve a políticas de assistência social. 

A globalização tem sido tratada não só como fenômeno, mas também como uma 

espécie de mito. Sob o pressuposto da globalização, estratégias políticas nacionais e 

internacionais são deixadas de lado, por serem consideradas inviáveis diante do 

julgamento dos principais atores dos mercados internacionais. Os autores Paul Hirst e 

Grahame Thompson (1998) levantam os principais pontos dessa mitologia construída 

nas últimas décadas; afirmam os autores que a economia atual é, em certos aspectos, 

menos aberta e integrada do que o regime que prevaleceu de 1870 a 1914. A economia 

baseada na tecnologia industrial moderna começou a ser generalizada a partir dos anos 

1860 (HIRST; THOMPSON, 1998, p. 14). Por volta de 1913, o grau de mundialização 

financeira foi alcançado graças à liberdade de movimento dos capitais, assegurada pelo 

“padrão-ouro” (CHESNAIS, 1996, p. 20). Atualmente, a maior parte das empresas tem 

forte base nacional e comercializa internacionalmente seus produtos. Empresas 
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genuinamente transnacionais são raras. Caminha-se para uma intensa mobilidade do 

capital, uma vez que não se está transferindo investimentos e empregos dos países 

centrais para os países semiperiféricos. Ao contrário, a concentração de renda ainda 

continua nas economias industrializadas (HIRST; THOMPSON, 1998, p. 15). 

O mito da globalização da atividade econômica estabeleceu-se a partir da era pós-

1945, na turbulência de 1972-73. Um grande período de crescimento econômico e de 

pleno-emprego nos países avançados, sustentado por estratégias de ativa intervenção 

estatal nacional e por um regime de administração multilateral da política comercial e 

monetária sob hegemonia dos Estados Unidos, foi encerrado com o colapso do sistema 

Bretton-Woods e da crise do petróleo60 da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (Opep), principalmente na década de 1970 e início da década de 1980. O 

impacto internacional do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e da 

alta do petróleo também contribuiu (HIRST; THOMPSON, 1998, p. 15-18).  

O aumento do desemprego na Europa em contraposição à competição japonesa; o 

desenvolvimento relativamente rápido de países industrializados no Terceiro Mundo e a 

entrada destes no mercado dos países de Primeiro Mundo; os empréstimos feitos aos 

países de Terceiro Mundo durante a década de 1970; e a fase de alta inflação 

vivenciado no mesmo período; todos esses fatores contribuem para corroborar a idéia 

de que a realidade não condiz com a concepção de que a globalização é um fenômeno 

que traria a igualdade econômica entre os países (HIRST; THOMPSON, 1998, p. 18-

19). 

Assim, o próprio conceito de globalização é inacabado e cheio de lacunas, mas foi 

largamente utilizado – sem restrições – nos anos 1990 para caracterizar um fenômeno 
                                                
60 Nesse sentido, “A redução de tarifas evidentemente continuou além de 1973 com o sucesso da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo e as dificuldades que se seguiram no restante da década de 1970. Entretanto, o 
crescimento nas barreiras não tarifárias em 1970 e 1980 na liberalização da balança comercial reduziram tarifas 
sugeridas. Desta forma, o crescimento inédito do mercado e da renda que acompanhou a liberalização é evidente 
somente até os anos 1970.” (BHAGWATI, 1990, p. 3, tradução nossa). “Tariff reduction evidently continued beyond 
the 1973 success of the Organization of Petroleum Exporting Countries and the difficulties that followed in the 
remainder of the 1970s. However, the growth of nontariff barriers in the 1970s and the 1980s offset the liberalization 
of trade that tariff reductions implied. Thus, the unprecedented growth of trade and income that accompanied trade 
liberalization is evident only until the early 1970s.” 
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supostamente “universal, inclusivo e homogeneizador” (FIORI, 1997, p. 229). Podemos 

analisar a globalização como um fato, porém que não pode ser considerado global. 

Trata-se de um fenômeno pulverizado pelos países centrais, apresentando sinais de 

aumento de polarização entre países do ponto de vista de distribuição de riqueza, de 

renda e de emprego (FIORI, 1997, p. 236-237).  

O mundo em que vivemos hoje é um mundo carregado e perigoso. Isto 
tem servido para fazer mais do que simplesmente enfraquecer ou nos 
forçar a provar a suposição de que a emergência da modernidade 
levaria à formação de uma ordem social mais feliz e mais segura. A 
perda da crença no “progresso”, é claro, é um dos fatores que 
fundamentam a dissolução de “narrativas” da história. Há, aqui, 
entretanto, muito mais em jogo do que a conclusão de que a história 
“vai a lugar nenhum”. Temos que desenvolver uma análise institucional 
do caráter de dois gumes da modernidade. Fazendo-o, devemos 
corroborar algumas das limitações das perspectivas sociológicas 
clássicas, limitações que continuam a afetar o pensamento sociológico 
nos dias de hoje. (GIDDENS, 1991, p. 19) 

O tema da globalização está intimamente ligado à problemática da modernidade que se 

depara com questões complexas e heterogêneas da área do conhecimento. As 

instituições sociais modernas diferem das ordens sociais tradicionais, tendo em vista 

que o ritmo acelerado de mudança na modernidade, com o auxilio da tecnologia, é 

muito perceptível. Além disso, percebe-se que as transformações sociais são 

virtualmente descontinuas em todas as partes da Terra, sem, necessariamente, no 

plano real acontecerem (GIDDENS, 1991, p. 19-21). 

Como sugere Anthony Giddens (1991, p. 21), a modernidade é multidimensional no 

âmbito das instituições e cada um de seus elementos específicos representa e 

desenvolve algum papel. Segundo o autor, uma sociedade capitalista61 é um modo de 

organização que conta com diversas características específicas: a natureza fortemente 

competitiva e expansionista do empreendimento capitalista implica que a inovação 

                                                
61 Entende Anthony Giddens por capitalismo: “O capitalismo é um sistema de produção de mercadorias, centrado 
sobre a relação entre a prosperidade privada do capital e o trabalho assalariado sem posse de propriedade, esta 
relação formando o eixo principal de um sistema de classes. O empreendimento capitalista depende da produção para 
mercados competitivos, os preços sendo sinais para investidores, produtores e consumidores.” (GIDDENS, 1991, p. 
61) 
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tecnológica tende a ser constante e difusa; a posse de capital está diretamente ligada 

ao fenômeno da transformação do trabalho assalariado em mercadoria – no sistema de 

classes; e, por último, a autonomia do Estado é condicionada, embora não 

determinada, por sua dependência de acumulação do capital, sobre a qual seu controle 

está longe de ser completo. 

O autor Ulrich Beck aponta cinco processos interligados para criar um conceito de 

modernidade. São eles: a globalização, a individualização, a revolução dos sexos, os 

subempregos e o risco global (como a crise ecológica e a quebra do sistema financeiro 

global). Não entende este autor ser um processo de “pós-modernidade”, mas sim uma 

“segunda modernidade”. A problemática reside no fato de, nos diversos âmbitos sociais, 

ela responder aos desafios postos pela atual configuração desses processos de forma 

simultânea, não os analisando de forma individual (BECK, 2008, p. 2). 

A produção é responsável pela criação de riqueza, a partir da combinação entre 

matéria-prima, meios de transformação da matéria-prima em bens consumíveis e o 

trabalho humano, em suas diferentes qualificações. Entretanto, tem-se desenvolvido, 

nos últimos anos, uma concepção errônea sobre o fenômeno da globalização. Trata-se 

do “fetichismo da liquidez do capital monetário”, ou seja, a forma como a esfera 

econômica vem, a seu modo, repartindo e destinando socialmente a riqueza; “a 

ascensão do capital financeiro foi seguida pelo ressurgimento de formas agressivas e 

brutais de procurar aumentar a produtividade do capital em nível macroeconômico, a 

começar pela produtividade do trabalho” (CHESNAIS, 1996, p. 14-15). 

Na específica questão do trabalho, Ricardo Antunes destaca algumas configurações 

que desembocaram na crise atual do mundo do trabalho; para o entendimento desse 

quadro, o autor aponta alguns elementos centrais, como o processo de reestruturação 

do capital que atingiu as economias capitalistas a partir, especialmente, dos anos 1970. 

O segundo elemento levantado pelo autor trata da desintegração do Leste Europeu, ao 

propagar dentro do mundo do trabalho a idéia de “fim do socialismo”. Como 

conseqüência desse segundo elemento, os países capitalistas centrais rebaixaram os 
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direitos e as conquistas dos trabalhadores, dada a “inexistência” do perigo socialista. O 

terceiro elemento levantado pelo autor diz respeito ao desmoronamento da esquerda 

tradicional da era stalinista, tendo ocorrido um processo de subordinação, à ordem do 

capital, por parte da esquerda até então voltada para um processo político e ideológico 

em termos sindicais (ANTUNES, 2003, p. 178-180). 

Dessa forma, segundo o autor é preciso alterar a lógica da produção, para que seja 

produzido valor de uso e não valor de troca; dessa forma, o mundo poderia reproduzir-

se de maneira não-destrutiva. Além disso, a produção de bens socialmente úteis 

deveria ter como critério o uso do “tempo disponível” e não do “tempo excedente”. Ou 

seja, o trabalho mais social, mais humano ganharia um sentido de auto-atividade, 

abrindo a possibilidade efetiva para um tempo livre com sentido social, em vez de ser 

regido eminentemente pela lógica do capital. Atualmente, o tempo livre está poluído 

pelo consumo de mercadorias. É também preciso que a “classe-que-vive-do-trabalho”62

se engaje nas aspirações nascidas em sua vida cotidiana. E, por último, defende o 

autor, é preciso que se reinvente o projeto socialista global que resgatem os valores 

mais essenciais da humanidade (ANTUNES, 2003, p. 188). 

Entretanto, em um ambiente de ideologia eminentemente neoliberal, os representantes 

dos trabalhadores, os sindicatos, aceitam e negociam concessões e reduzem 

benefícios anteriormente conquistados (BARBAGELATA, 1996, p. 140-141), tendo em 

vista o próprio desaparecimento de profissões dentro da estrutura do trabalho, 

decorrente da grande tecnologia utilizada atualmente no sistema de produção.  

Agora o capital está à vontade para pôr em concorrência as diferenças 
no preço da força de trabalho entre um país – e, se for o caso, uma 
parte do mundo – e outro. Para isso, o capital concentrado pode atuar, 
seja pela via do investimento seja pela da terceirização. (CHESNAIS, 
1996, p. 28) 

                                                
62 O autor utiliza a expressão “classe-que-vive-do-trabalho” como sinônimo de classe trabalhadora, pretendendo 
enfatizar o sentido contemporâneo da classe, “incluindo todos que vendem a sua força de trabalho, assalariados do 
setor de serviços e do setor rural, o proletariado precarizado, sem dinheiros, e os trabalhadores desempregados que 
compreendem o exército de reserva, e exclui os gestores e altos funcionários do capital, que recebem rendimentos 
elevados ou vivem de juros” (ANTUNES, 2003, p. 188-189). 
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As novas exigências e obrigações ditadas pelas organizações internacionais e pelo 

ideal da globalização dizem respeito a “adaptar-se” às mudanças e não procurar 

controlar ou canalizar o processo, ou seja, dentro desse raciocínio, a idéia de 

globalização, segundo o pensamento liberal, seria um processo benéfico e necessário. 

Os relatórios sobre o assunto, das próprias organizações internacionais, pontuam que 

há malefícios nesse processo de liberação, mas também não os dimensionam, 

tampouco conseguem definir as vantagens (CHESNAIS, 1996, p. 25). 

Alguns países – como é o caso do Brasil – haviam ultrapassado, antes de 1980, um 

patamar de desenvolvimento industrial suficiente para que mudanças na produtividade 

do trabalho fossem feitas e a sua competição internacional mantida, o que não exclui, 

do atual movimento da mundialização, a marginalização das economias menos 

industrializadas (CHESNAIS, 1996, p. 33). 

Dessa forma, o movimento de capitais e a liberalização do comércio internacional 

permitiram impor às classes operárias a idéia de flexibilização do trabalho e o 

rebaixamento dos salários. Buscou-se, a partir dos ideais de livre-mercado e de 

acumulação do capital, a idéia de integração simultânea quanto às mercadorias, às 

tecnologias e às transações de capital, mas não quanto ao mercado de trabalho, 

visando proteger o trabalhador em nível mundial (CHESNAIS, 1996, p. 39-40). 

  
No âmbito de uma economia transnacionalizada, as relações entre os 
problemas internacionais e os problemas internos de cada país vão 
sendo progressivamente invertidas, de tal forma que os primeiros já não 
são mais apenas parte dos segundos; pelo contrário, os problemas 
internacionais não só passam a estar acima dos problemas nacionais, 
como também a condicioná-los. (FARIA, 2004, p. 32) 

Arrighi (1997) propõe uma análise da questão salarial entre os países centrais, 

chamados pelo autor de “núcleo orgânico”, e os países periféricos. Segundo a análise 

feita pelo autor, o maior número de países centrais facilita a entrada destes nos países 

periféricos, para lá se estabeleceram e acessarem as vantagens de sua estrutura 

fragilizada. Além disso, os custos altos dos mercados remuneradores e da infra-

estrutura estabelecida nos países centrais não constituem empecilho para seu avanço 
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em inovações capazes de reproduzir maiores ganhos; entretanto, nos países periféricos 

há uma realidade diversa, pois os baixos custos aplicados nessas regiões apenas 

oferecem um incentivo para tentar organizar as atividades periféricas da produção. 

Dessa forma, esse quadro coaduna-se com a tendência de uma polarização estável, 

quiçá crescente, entre o núcleo orgânico e a zona periférica. Aos países 

semiperiféricos, cabe resistir à tentativa dos países centrais de mantê-los na zona 

periférica. (ARRIGHI, 1997, p. 156-157).63

Há, no entender do autor, a possibilidade de transição entre as zonas, ou seja, um país 

não está fadado a permanecer na condição atual para todo o sempre. Buscando 

condições favoráveis, os Estados podem, individualmente, migrar de uma zona para 

outra, amparados por uma conjuntura econômica mundial favorável. 

4.4 A CRISE NO CONCEITO DE SOBERANIA 

O pensamento jurídico, diante das crises paradigmáticas na economia e nas relações 

sociais, enfrenta um novo quadro. Até recentemente, o cenário mundial era identificado 

por Estados-nação e a estes Estados caberia realizar objetivos estabelecidos 

internamente e implementar políticas públicas por meio de decisões soberanas e 

autônomas. O contexto internacional, nessa análise, era um desdobramento natural 

dessa realidade de diversos Estados. Entretanto, o cenário que se apresenta 

atualmente é muito diferente. Há atores sociais dependentes, lógicos e dinâmicos, que 

se cruzam e não fazem distinções entre os países, além de problematizarem questões 

para os governos resolverem, os quais, contudo, não hesitam em ignorar as decisões e 

até mesmo a própria identidade nacional. Atualmente, vive-se uma etapa relativa à 

                                                
63 Nesse sentido, afirma o autor: “Na medida em que os Estados semiperiféricos conseguem ressaltar as vantagens de 
custos de locais dentro de suas jurisdições, os produtores da zona semiperiférica podem efetivamente competir com 
os produtores da zona do núcleo orgânico. Essa competição, no entanto, longe de melhorar a combinação de 
atividades de núcleo orgânico e de periferia da zona semiperiférica, é um dos mecanismos que transforma as 
atividades de núcleo orgânico em atividades periféricas e mantém a combinação daquela zona mais ou menos igual.” 
(ARRIGHI, 1997, p. 158) 
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adaptação das normas e instituições jurídicas necessárias para que haja o 

funcionamento da economia globalizada (FARIA, 2004, p. 14). 

Nessa análise, o direito positivo encontra dificuldade para a edição de normas que 

dialoguem de forma ampla e abarquem situações da economia globalizada. Os direitos 

individuais, que há tempo foram institucionalizados por Estados e organizações 

internacionais, hoje passam por processos de flexibilização; os conflitos aparecem de 

outra forma, mais complexos, e envolvem atores diversos em outros territórios, 

inclusive. Assim, “a intensificação de situações de interdependência em escala mundial 

‘desterritorializa’ as relações sociais; a multiplicação de reivindicações por direitos de 

natureza supranacional relativiza o papel do Estado-nação” (FARIA, 2004, p. 15). 

A forma como as instituições têm-se organizado nos moldes da globalização também 

remete a um pensamento acerca dos conceitos de Nação, Estado e Soberania, noções 

que se complementam e que são relacionadas necessariamente com processo 

econômico, social, político e cultural (FARIA, 2004, p. 16). 

  

Na Antiguidade romana, a natio dizia respeito a comunidades integradas por 

assentamento ou vizinhança, pela língua, costumes e tradições comuns, ou seja, não 

expressava uma forma organizada estatal, em termos de unidade formal ou política. O 

termo Nação passou a ser empregado com sentido político apenas no século XV. A 

partir daquele momento, a burocratização da administração pública e a extensão da 

cidadania aumentaram. No século XVIII, período marcado pelas revoluções burguesas 

(a inglesa, de 1688; a norte-americana, de 1776; e a francesa, de 1789), a nação 

passou a ser identificada como fonte de soberania, ou seja, “como a conseqüência 

concreta do direito de uma dada comunidade ou de um povo de se autodeterminar 

politicamente e de fazer valer, dentro de seu território, a universalidade de suas 

decisões” (FARIA, 2004, p. 16). 

Por sua vez, o conceito de Estado adquiriu significado a partir do século XIII, com a 

expansão urbana e comercial e com a adoção da unificação de estruturas de poder 

territorialmente fragmentadas e da aplicação de regras válidas para todos os 
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habitantes. Entretanto, uma definição de Estado contemporâneo (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 401) envolve maior dificuldade, tendo em vista as 

relações que se criaram entre o Estado e o complexo social e a difícil caracterização do 

resultado dos efeitos dentro do sistema político. 

A noção de Soberania está ligada à consolidação dos Estados no que diz respeito a um 

poder independente, supremo, inalienável e, acima de tudo, exclusivo: “a soberania 

está relacionada com a essência da política: a ordem, no plano interno; a guerra, no 

plano externo” (FARIA, 2004, p. 19). O modelo de soberania externa absoluta foi 

consagrado após o Tratado de Westfália, pondo fim à Guerra dos Trinta Anos (1618-

1648); deu ensejo “para uma ordem internacional protagonizada por nações com poder 

supremo dentro das fronteiras territoriais estabelecidas; e, por fim, acabou ganhando 

seus contornos institucionais, jurídicos e burocráticos mais precisos no decorrer do 

século XIX” (FARIA, 2004, p. 17). 

É possível dividir a definição de Soberania em sentido lato e em sentido restrito. Em 

sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania está ligado ao poder político, 

tendo em vista que caracteriza o poder de mando de última instância em uma 

sociedade política. Em sentido restrito, no Estado moderno, o termo aparece no final do 

século XVI64, juntamente com o de Estado, para indicar o poder estatal, sujeito único e 

exclusivo da política. Nas questões internas, o soberano exerce uma função exclusiva, 

só encontrando seus iguais em outros soberanos (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 

2004, p. 1.179).65

O conceito de Soberania entrou em crise ao longo dos últimos séculos. Ele não foi mais 

capaz de se apresentar como centro único do poder, único sujeito político e único 

                                                
64 Ressalta-se que o termo Soberania e seu conceito não foram inventados no século XVI: já existiam na Antiguidade 
e na Idade Média para indicar o último nível de poder ou aquele superior em um nível hierárquico definido e rígido 
(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 1.181) 
65 Segundo a referida obra: “Trata-se do conceito político-jurídico que possibilita ao Estado moderno, mediante sua 
lógica absolutista interna, impor-se à organização medieval do poder, baseada, por um lado, nas categorias e nos 
Estados, e, por outro, nas duas grandes coordenadas universalistas representadas pelo papado e pelo império: isto 
ocorre em decorrência de uma notável necessidade de unificação e concentração de poder, cuja finalidade seria 
reunir numa única instância o monopólio da força num determinado território e sobre uma determinada população, e, 
com isso, realizar no Estado a máxima unidade e coesão política.” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 
1.179-1.180). 
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sujeito na área internacional. As sociedades democráticas, cada vez mais pluralistas e 

heterogêneas, contribuíram para essa mudança, além, é claro, do caráter importante e 

da abrangência que as relações internacionais alçaram nos últimos séculos, 

“desaparecendo a plenitude do poder estatal, caracterizada justamente pela Soberania; 

por isso, o Estado acabou quase se esvaziando e quase desapareceram seus limites” 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 1.187). 

Toda essa problemática envolve questões postas desde os primórdios do Estado 

moderno: o papel do Direito reduzido à lei imposta pelo soberano, ou seja, a lei editada 

e aplicada de modo absoluto, sem freios e limites; as declarações dos direitos do 

homem e a própria elaboração de constituições escritas (formalizadas no contexto das 

três revoluções burguesas, que visavam impor limites ao governo absolutista); o 

princípio da “autodeterminação dos povos”, constituindo uma norma programática 

importantíssima para a consolidação do Direito Internacional, principalmente após a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1948 (FARIA, 2004, p. 

22). 

Entretanto, essa construção em torno dos elementos acima apresentados pode e deve 

ser amplamente debatida. A diversidade e heterogeneidade, os complexos processos 

de transnacionalização dos mercados de capitais e de consumo geram uma discussão 

acerca dos princípios da soberania, da autonomia do político, dos próprios direitos e 

garantias fundamentais. Os Estados descobrem-se materialmente limitados perante as 

transações nos mercados fora das competências regulatórias estatais; a economia 

impõe-se perante as agendas políticas governamentais; “numa situação extrema, os 

Estados chegam a ponto de não mais conseguirem estabelecer os tributos a serem 

aplicados sobre a riqueza – esta é que, transnacionalizando-se, passa a escolher onde 

pagá-los” (FARIA, 2004, p. 23). 

Uma das facetas mais conhecidas desse processo de redefinição da 
soberania do Estado-nação é a fragilização de sua autoridade, o 
exaurimento do equilíbrio dos poderes e a perda de autonomia de seu 
aparato burocrático, o que é revelado pelo modo como se posiciona no 
confronto entre os distintos setores econômicos (sejam eles públicos ou 
privados) mais diretamente atingidos, em termos positivos ou negativos, 
pelo fenômeno da globalização. (FARIA, 2004, p. 25)
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Torna-se, pois, mais difícil estabelecer formas lineares em um mundo extremamente 

fragmentado, hierarquizado e complexo. Compõe uma das características da economia 

mundial, dita globalizada, ou mundializada, a existência de Estados que permanecem 

inertes numa posição intermediária entre o avanço e o atraso (ARRIGHI, 1997, p. 137). 

A atual conjuntura do mercado mundial possibilitou a formação de empresas que detém 

um poder de decisão tão grande que este não se encontra sujeito às imposições do 

Estado; é um poder de decisão livre. Não obstante, não devemos, é claro, entendê-las 

como “empresas soberanas”, já que elas não possuem território nem população para lá 

exercerem seu poderio. Porém, a própria pressão da mídia diminui o poder dos 

Estados, uma vez que na dissolução de conflitos, a pressão, por vezes, é tão grande 

que Estados pequenos não conseguem ficar imunes ao impacto da tomada de decisões 

contrárias (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 1.187). 

A plenitude do poder estatal se encontra em seu ocaso; trata-se de um 
fenômeno que não pode ser ignorado. Com isto, porém, não 
desaparece o poder, desaparece apenas uma determinada forma de 
organização do poder, que teve seu ponto de força no conceito político 
jurídico de Soberania. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 
1.187) 

O grande dilema para os Estados semiperiféricos e periféricos reside na maneira de 

conduzir as discussões com os países centrais sem sofrer um processo de instabilidade 

política externa e econômica. O próprio estabelecimento de organizações 

internacionais, nos moldes como se apresentou neste trabalho, é uma forma de 

caracterizar a expansão das estruturas hegemônicas ditadas pelos países centrais. Não 

obstante, a participação dos países semiperiféricos e periféricos é imprescindível nessa 

formulação, uma vez que o caráter das normas é universal, dando validade e 

legitimidade ao sistema implementado. 

A idéia construída, de que a liberalização das economias nacionais promoveria, no 

médio prazo, a convergência da riqueza das nações e a redução das desigualdades 

entre as classes sociais, quando confrontada com a realidade desigual e com a 
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pauperização de certas regiões, recebe um disfarce de fase transitória, ainda que 

dolorosa (FIORI, 2001, p. 40). 

A avassaladora hegemonia das idéias liberais e a fragilização 
temporária dos estruturalistas, marxistas e nacionalistas foram 
responsáveis pelo acanhamento do debate intelectual, que ficou 
reduzido ao acompanhamento de curto prazo das políticas de 
privatização, desregulação e estabilização macroeconômica. Esse 
estreitamento das idéias acompanhou a redução da margem de 
manobra dos Estados que aderiram ao programa de liberalização global 
e ficaram, ao mesmo tempo, prisioneiros da camisa de força criada 
pelas suas próprias políticas liberais e pela fragilidade financeira de seu 
novo modelo econômico, cujas restrições externas não lhes deixam 
margem para crescimento rápido e sustentado, nem recursos fiscais 
para a expansão da infra-estrutura e para a sustentação de políticas 
sociais universalizantes, capazes de conter o processo de pauperização 
de suas populações. (FIORI, 2001, p. 40) 

Em que pese a privatização e a desregulamentação da economia, há alguns aspectos 

que país nenhum espera globalizar, como, por exemplo, os balanços de pagamento ou 

a pobreza (FIORI, 2001, p. 40). 
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CONCLUSÃO 

A multiplicação de organizações internacionais atendeu à necessidade dos Estados de 

cooperarem mutuamente na realização de funções públicas que não mais poderiam ser 

exercidas sem a participação e colaboração entre as nações. As organizações 

internacionais, munidas de personalidade jurídica de Direito Internacional, têm 

capacidade de tornarem públicas suas decisões por meio de instrumentos jurídicos 

específicos, procurando vincular o Estado signatário ao cumprimento de tal 

ordenamento. 

Houve, nesse sentido, a superação da idéia de soberania nacional; os Estados 

ultrapassaram essa limitação com a presença nas organizações internacionais, 

buscando no ordenamento jurídico internacional uma forma de coordenação, 

cooperação, poder e até mesmo de disseminação de ideologias. 

Os Estados-membros das organizações internacionais foram levados a responder 

perguntas e elaborar propostas para os temas levantados pela comunidade 

internacional. Desse fator, surgiu a imposição, aos Estados, da responsabilidade pelas 

atitudes e posicionamentos tomados durante as discussões sobre temas internacionais. 

A criação do Gatt e da OMC decorrem de um processo de liberalização do comércio 

internacional, superando o forte intervencionismo do Estado nas relações de comércio 

do mercantilismo. O liberalismo veio com a proposta de impulsionar o livre-comércio 

sem que o Estado tivesse grande ingerência no processo de regulação da circulação de 

produtos. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os abalos materiais e econômicos nos países 

europeus, a crise da economia dos países industrializados e as necessidades sociais 

nesse cenário de destruição foram fatores determinantes para a formação de vontade 

de cooperação internacional com vistas a reconstrução das nações abaladas. Isso 
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ensejou uma forte movimentação no sentido de se criarem organizações internacionais 

que pudessem fazer frente aos desafios do período pós-guerra. 

O final do século XX representa o início da nova ordem proposta, uma estrutura 

construída em cima da multilateralidade, da internacionalização das questões públicas 

e comerciais, da crescente integração de valores morais e econômicos. A criação do 

FMI, do Bird e de uma instituição que pretendia ser a organização internacional para 

lidar com a questão do comércio, a OIC, levou a um ambiente internacional de 

cooperação e integração entre os Estados. 

Conforme tratado no capítulo primeiro, com o insucesso da proposta de criação da OIC, 

instituiu-se o Gatt em 1947. De caráter inicialmente provisório, esse organismo 

dispunha da competência para tratar de tarifas e regras sobre o comércio internacional. 

Aos países cabia a prerrogativa de opor o argumento do “direito interno” para que não 

adotassem as medidas propostas pelo Gatt e, assim, a carga de direitos e deveres 

dentro deste sistema organizacional foi reduzido. Ele foi uma proposta formulada pelos 

países centrais para a disseminação de seus ideais liberais, ao mesmo tempo em que 

adotavam, contudo, condutas protecionistas. 

A OMC, por sua vez, foi criada em 1994 e deve ser compreendida como um dos 

principais resultados da Rodada Uruguai. Os países centrais apoiaram-se na instituição 

com vistas, eminentemente, à disseminação dos ideais liberais, proposta, 

principalmente, realizada pelos Estados Unidos. A defesa do livre-comércio e a busca 

por países com industrialização tardia e economias mais fracas e dependentes para 

integrarem a instituição, construíram os principais propósitos da OMC, tornando-a um 

fórum para a discussão de temas controversos, que diziam respeito à regulação do 

comércio internacional, grande preocupação de todos os países-membros da 

organização. 

A organização, em seu Acordo Constitutivo, preocupou-se em destinar tratamentos 

diferenciados para os países semiperiféricos no tocante à adequação de políticas 
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comerciais internacionais, beneficiando tais países com um ajuste de tempo maior do 

que aquele disponibilizado para os países centrais. Apesar dessa diferença 

estabelecida, a OMC não deixou de difundir as idéias de um comércio apoiado no 

liberalismo, mesmo que ainda encontrasse dificuldade em manter um consenso nas 

práticas comerciais adotadas entre seus Estados-membros. 

Conforme se demonstrou durante o trabalho, do ponto de vista teórico, a OMC busca a 

promoção do bem-estar dos povos, por meio da expansão do fluxo comercial entre as 

nações. A idéia de livre-comércio, atrelada a este raciocínio, vem acompanhada da 

noção de que a livre circulação de bens promove o desenvolvimento da produção 

interna destes países e torna possível a elevação do seu padrão de vida. 

Dessa forma, os modelos de economia que atuam em sociedades complexas e 

heterogêneas são preenchidos por políticas que visam ao fortalecimento e à proteção 

das economias locais. As crises internacionais e o aumento do desemprego incitam 

medidas protecionistas pelos Estados que visam, obviamente, proteger a economia e 

os postos de trabalho no mercado interno. 

A prática de medidas protecionistas pode, contudo, comprometer a estrutura 

desenvolvida do comércio internacional e diminuir, ou até mesmo neutralizar, a 

eficiência de planos de estímulo econômico desenvolvidos pelos Estados, ao aumentar 

as barreiras para a importação de determinados produtos visando proteger a indústria 

interna. 

Os Estados-membros da OMC reiteram que medidas protecionistas não serão 

adotadas, mesmo em tempos de crise. Entretanto, percebe-se que o que ocorre na 

prática é deveras diferente. O aumento nas taxas de importação e a redução de 

impostos para exportação não confirmam a existência de livre-comércio efetivo, 

destituído das medidas protecionistas. 
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Nesta conjuntura de preocupação com a manutenção e promoção das economias e de 

exploração do mercado internacional, os direitos trabalhistas são preocupações dos 

membros da OMC, já que o trabalho é uma parcela importante da economia de 

qualquer país, seja ele periférico ou central, muito embora, não estejam inseridos na 

pauta de discussões da organização. 

As condições dos trabalhadores, conforme se salientou no trabalho, é tema discutido 

desde a Revolução Industrial, quando as duras condições laborais estabelecidas 

motivaram preocupação com as idéias de caráter social. A apreensão com as 

atrocidades cometidas com os trabalhadores deu ensejo à criação da OIT, que nasceu 

da necessidade de se estabelecerem regras internacionais de trabalho, da proteção do 

direito dos trabalhadores, da defesa do trabalho decente, assim como do forte combate 

ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, e do apoio às idéias de liberdade sindical. 

O tema cláusula social propicia a convergência, nas duas organizações internacionais, 

da discussão sobre a adoção de padrões mínimos trabalhistas. Destaca, portanto, a 

OMC na sua importância dentro do comércio internacional, condicionando o 

estabelecimento de padrões mínimos para a exportação de produtos para a 

comunidade internacional; e relaciona a OIT pela sua natureza enquanto organização 

que privilegia o direito dos trabalhadores e luta pela disseminação do trabalho digno. 

Resta claro que a discussão das cláusulas sociais foi levantada na OMC devido ao 

poderio econômico de alguns de seus membros e à capacidade de sanção econômica 

que essa organização internacional possui. O tema não foi proposto com a mesma 

força na OIT, tendo em vista que essa organização utiliza-se de coerção moral para que 

seus membros apliquem suas convenções no direito interno, e a eficácia desse tipo de 

sanção é discutível. 

A idéia de se estabelecer um padrão internacional de normas trabalhistas causa 

discordância e polêmica. Podem-se dividir dois grandes grupos: aquele formado por 

países centrais que aprovam a idéia de aplicação de sanções comerciais às nações 
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que não cumprem normas mínimas trabalhistas; e um segundo grupo de países 

semiperiféricos que discordam de tal visão e defendem a idéia de que a inclusão 

desses padrões criará, para si, uma dificuldade de exportação e que poderão também 

ser usados como medidas protecionistas pelos países centrais. 

Na visão, principalmente, dos países centrais, as nações semiperiféricas utilizam-se da 

condição precária do trabalhador para alcançar bons preços no mercado internacional, 

valendo-se, portanto, da exploração do trabalhador e da prática de dumping social 

como elemento fundamental de sua vantagem em relação aos países centrais que, 

teoricamente, respeitam os direitos considerados “mínimos”. 

O dumping social, conforme assinalado, parte do pressuposto de que os produtos 

exportados pelos países semiperiféricos e periféricos possuem preço mais baixo para a 

exportação devido à utilização de mão-de-obra escrava ou infantil, ou, ainda, baseada 

em salários mais baixos do que aqueles pagos aos trabalhadores nos países centrais. 

Portanto, ao negarem os direitos mínimos aos trabalhadores – dispostos nos 

instrumentos da OIT, especialmente –, estes países não poderiam competir no mercado 

internacional com estes produtos. 

  

Em que pese haver a insistência dos países centrais para que haja a incorporação de 

sanções comerciais pela OMC, com vistas a proteção do direito dos trabalhadores, não 

se conseguiram evidências claras de que a prática do dumping social é usada como 

forma de conquista de capitais exteriores. Concluiu-se, sim, que alguns setores nos 

países centrais crescem menos do que nos países semiperiféricos, exatamente por 

estes disponibilizarem mão-de-obra mais barata. Essa oferta apóia-se na redução do 

custo da mão-de-obra, com jornadas mais longas e na remuneração de horas-extras 

por menor quantia nos países semiperiféricos. Em contrapartida, há nos países centrais 

a disponibilidade de tecnologia abundante, de juros mais baixos e de mão-de-obra mais 

qualificada. 
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A abrangência daquilo que se denomina “normas mínimas de trabalho” varia no próprio 

entendimento do tema entre os Estados. Entretanto, há consenso: na proibição do 

trabalho forçado, escravo e infantil, no respeito à liberdade sindical; na garantia de 

proteção aos trabalhadores e na proibição de qualquer tipo de discriminação. Mas não 

há consenso quanto à organização internacional competente para tratar do assunto, 

tampouco há consenso sobre o estabelecimento de um padrão mínimo de salário 

internacional. A idéia de um salário mínimo internacional é deveras audaciosa, uma vez 

que o poder de compra com a mesma quantidade de dinheiro é diferente de um país 

para outro. 

A problemática, partindo-se dos pontos consensuais entre os países, repousa na 

maneira de tornar medidas de proibição do trabalho infantil ou escravo, apenas para 

citar exemplos, efetivas para que o problema seja minimizado e, quem sabe, abolido. 

Os países centrais utilizam-se do argumento de que a sanção comercial é uma forma 

eficiente para que os direitos dos trabalhadores, constantes em documentos 

internacionais, sejam efetivamente aplicados, uma vez que a riqueza gerada pelo 

comércio internacional é absolutamente importante para esses países. 

Ressalta-se, contudo, que mesmo nos países centrais há diferença entre os 

trabalhadores; porém, há que se pontuar que nos países periféricos esta diferença é 

ainda maior. A resposta dada pelos países semiperiféricos a esta proposta é a da 

impossibilidade da prática de tais padrões mínimos, tendo em vista as realidades 

heterogêneas em cada país e a dificuldade de efetivar o propósito mundialmente. 

Além disso, os países contrários à adoção de padrões trabalhistas tendem a considerar 

as normas laborais um problema nacional, cujas soluções passariam pelas 

peculiaridades culturais, pelo nível de desenvolvimento do país e pela legislação 

interna. Também se questiona a própria eficácia das sanções comerciais para a 

implementação destes direitos sociais, bem como a competência da OMC para tratar 

deste assunto, uma vez que é a OIT quem cuida dos assuntos destinados à proteção 

do trabalho decente. 
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Os argumentos utilizados para defender o tema passam pelo fato de que todos os 

trabalhadores têm direito de desfrutar das mesmas condições dignas de trabalho, e 

também pelo fato de que a adoção das cláusulas sociais proporcionaria a equalização 

nas condições de trabalho entre os países centrais e semiperiféricos, e por fim, isso 

levaria a uma elevação no nível de emprego e uma melhora econômica. 

Aqueles que vêem nas cláusulas sociais uma maneira de protecionismo, da qual os 

países centrais, supostamente, estariam se utilizando, afirmam que os defensores da 

aplicação de sanções comerciais estão preocupados, apenas, com o emprego e com os 

salários em seus próprios países, e que o discurso feito por esses defensores, é, tão 

somente, uma forma de justificar o desemprego e a deterioração salarial que ali ocorre. 

A questão salarial não é colocada pelos defensores da cláusula social como um 

objetivo direto, ou seja, um aumento urgente no valor dos salários pagos ao redor do 

mundo. Em outras palavras, a idéia não é a elaboração de um patamar mínimo de 

salário mundial. E há o receio de que postos de trabalho sejam fechados – 

principalmente nos países semiperiféricos – por conta do aumento das condições 

trabalhistas. 

O tema que foi levantado ao longo deste trabalho está intimamente ligado às forças do 

mercado e ao desenvolvimento econômico dos países que fazem parte da OMC e da 

OIT. O desenvolvimento econômico de um país tende a trazer prosperidade no campo 

do trabalho, e da mesma forma, as condições de trabalho tendem a melhorar. 

A noção da vantagem comparativa que supostamente os países semiperiféricos teriam 

na produção sobre os países centrais é discutível. Não há consenso de que as 

diferenças no custo da mão-de-obra atrapalham ou são indiferentes ao comércio 

internacional. Há os que entendem que a diferença de custo da mão-de-obra é legítima 

e, portanto, deve ser mantida. Para outros, a prática que decorre do descumprimento 

das normas mínimas de trabalho constitui vantagem comparativa ilegítima; portanto, a 
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prática dessas ações precisariam ser eliminadas para evitar desequilíbrios. E há, 

também, os que não vêem nenhuma relação entre normas mínimas e comércio 

internacional, tendo em vista que a maior parte deste já é realizada eminentemente 

entre os países mais ricos do mundo. 

A própria tentativa de se estabelecerem padrões mínimos trabalhistas em blocos 

econômicos, como no caso da União Européia e do Nafta, já causa discussões e 

dificuldades. A Carta Social Européia, não deve ser entendida como cláusula social, 

mas, ainda assim, ela define fundamentos para os direitos trabalhistas europeus, muito 

embora as diferenças entre trabalhadores, por exemplo, portugueses e alemães sejam 

perceptíveis. 

A OMC pronunciou-se sobre o tema no sentido de não entender ser competente para 

lidar com padrões trabalhistas; apenas reconheceu o problema e que a competência 

para o enfrentamento da matéria seria da OIT. Também concordou em discutir o tema 

com a OIT no sentido de participar informalmente das reuniões entre os secretariados 

realizadas entre as organizações conjuntamente. Ou seja, não negou a existência da 

proposta, apenas não tomou a frente das discussões; tampouco incluiu em sua agenda 

de discussões a solução para o caso. 

A questão, então, assume seu lado mais problemático quando se analisam os 

argumentos econômicos e políticos. A defesa do livre-comércio baseia-se na idéia de 

que incentivar as empresas a procurarem nichos de produção e mão-de-obra em 

diversos países proporcionaria mais oportunidades e pulverizaria a entrada de dinheiro 

em outros países que possuem mão-de-obra abundante e infra-estrutura para sediar 

suas empresas. 

A defesa do mercado e do livre-comércio é a defesa de determinada idéia de mundo 

expressa pelos adeptos da doutrina liberal. O mercado é entendido como uma 

instituição capaz de dirimir os conflitos existentes de forma neutra, e o Estado poderia 
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ser excluído de grande parte desta relação, deixando aos particulares a solução de 

suas divergências. 

A OMC exerce, desde sua criação, a função de contemplar o processo de liberalização 

do comércio internacional. Porém, apesar de sucessivas rodadas de negociações com 

representantes de seus Estados-membros, a organização ainda não obteve o sucesso 

esperado. Os subsídios agrícolas, por exemplo, ainda emperram a pauta de discussões 

e não há consenso entre os países: retomam-se aí as preocupações concernentes às 

posturas protecionistas que podem ser adotadas, colocando em risco o 

desenvolvimento do comércio internacional. 

Esperava-se que medidas fronteiriças fossem substituídas pela integração das 

economias, naquilo que se chamou de globalização. Esse fenômeno, conforme 

mencionado em capítulo anterior, é, contudo, um conceito complexo e inacabado. 

Procurou-se mostrar, dessa forma, que a globalização pode ser debatida como um 

processo sem volta, universal e que afeta a todos de forma direta ou indireta e que a 

atual fase de diferenças entre países ricos e pobres é uma fase de transição 

necessária, ainda que seja dolorosa, mas que futuramente, segundo a concepção 

liberal, o mundo atingiria a igualdade de riqueza e de desenvolvimento. 

Ora, décadas depois, o que se pode concluir é que o mundo continua segmentado e 

que a igualdade econômica e social está longe de ser realidade. Não são mais os 

blocos socialistas e capitalistas que dividem o mundo, mas uma economia chamada de 

globalizada que visa proporcionar o crescimento de todos os paises que se rendam aos 

padrões políticos e econômicos estabelecidos por organismos internacionais. 

A crise, além da economia, permeia também os direitos sociais; o trabalho é a válvula 

propulsora da economia, e a produção de bens depende da transformação da matéria-

prima em bem consumível. Atualmente, busca-se a obtenção de renda sem, 

necessariamente, essa transformação e sem, tampouco, a criação de postos de 
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trabalho. O mercado especulativo procura, cada vez mais, o rendimento sem gerar 

empregos. 

  

A desregulamentação laboral é um empecilho à busca por direitos mais substanciais 

dos trabalhadores. A utilização do trabalho terceirizado e dos subcontratados também 

coloca o trabalho em situação delicada. As normas trabalhistas são menos rígidas e há 

a pressão para que os contratos entre empregado e empregador sejam paulatinamente 

desregulamentados, partindo-se do princípio de que as partes poderiam dispor das 

cláusulas conforme melhor abarcassem as necessidades desses pactos específicos. 

A análise do tema cláusulas sociais, no atual modelo de sociedade capitalista, acarreta 

paradoxos que precisam ser anotados. No plano econômico, procurou-se mostrar que a 

integração entre as economias, a competitividade no mercado de bens e serviços e a 

alta produtividade de bens a baixos custos tendem a ser o objetivo final das empresas 

e, até mesmo, dos Estados. No plano social, a realidade dos trabalhadores é enfrentar 

as conseqüências desse modelo, ou seja, viver em uma constante luta contra a 

marginalidade dos mercados de trabalho e contra a exclusão dos postos de trabalho, 

estando submetidos a uma constante pressão para que o Direito do Trabalho seja 

flexibilizado. Flexibilização esta que coloca em risco os avanços e direitos conquistados 

pela classe trabalhadora ao longo de sua história. 

O pano de fundo que permeia toda essa discussão encontra-se na crise da relação 

entre o capitalismo e a democracia. A própria eficácia dos direitos sociais, no plano 

democrático, está sendo discutida no tema das cláusulas sociais. A estrutura de 

regulamentação jurídica da sociedade capitalista, ou seja, o Direito moderno, 

apresenta-se extremamente complexo e especializado e pode acarretar, em alguns 

casos, a manutenção do status quo social e econômico.  

O ordenamento jurídico não deve ser a expressão do uso legítimo da violência por parte 

do Estado, nem justificar a exploração de uma classe por outra, característica de um 

capitalismo desenfreado que pode levar a conseqüências de difícil reparação. 



123

As normas do Direito Internacional que disciplinam os direitos dos trabalhadores já 

estão colocadas no plano jurídico; porém, há uma crise no poder político e no sistema 

jurídico que impossibilita a efetivação das normas já positivadas. Ou seja, não é por 

falta de normas de proteção ao direito dos trabalhadores que certos desrespeitos têm 

sido cometidos. 

Não se nega que o Direito pode ter um papel importante no auxilio das mudanças 

sociais, na sua influência do campo socioeconômico nacionalmente e 

internacionalmente. O Direito pode ser uma resposta às necessidades e interesses de 

uma sociedade, portanto, trata-se de um produto inserido em um contexto sociocultural. 

Ao Direito também cabe a influência no processo sociodinâmico da sociedade, podendo 

ser analisado como um processo sensível e influenciado pelo poder econômico.  

Justamente nesse contexto, de intensa interação entre o sistema econômico e o 

sistema jurídico, os grupos de poder podem induzir a produção de determinadas regras, 

gerando uma situação de anomia ao criar um quadro normativo incapaz de ser 

implementado de forma eficaz no plano social. 

A própria idéia de desregulamentação do trabalho comentada nesta pesquisa é uma 

conseqüência trazida pelo liberalismo; neste caso, o Direito deve resistir às influências 

do pensamento voltado ao livre-mercado, e procurar acompanhar os anseios sociais e 

produzir um conjunto de normas eficazes para a contenção de desequilíbrios sociais. 

Tanto o Estado democrático quanto o mercado são formas de regulação social 

influenciadas pela ideologia liberal que tende a pleitear a diminuição de poder do 

primeiro e o aumento de poder do segundo. 

O Direito, se não se proteger das investidas do poder econômico, pode funcionar, 

algumas vezes, como um mecanismo conservador da ordem social, tendo em vista a 

demora para detectar as mudanças sociais e muitas vezes impedir que elas ocorram no 

plano normativo. Além do mais, o Direito pode ser um poderoso aliado para a 
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manutenção do poder da classe dominante, reproduzindo as relações sociais de 

exploração. De certa forma, o Direito tende a desenvolver uma espécie de resistência 

diante de determinadas mudanças sociais, significando uma defasagem entre a 

mudança social e a lei.  

Deve-se procurar o problema concreto na sociedade, a situação social, e ter em mente 

que a capacidade reformadora do Direito é, assim, limitada. Porém, devido a sua 

autonomia relativa, o Direito pode, em certos casos, induzir a determinadas mudanças 

sociais. Não cabe discutir a capacidade de incentivo das motivações para mudanças 

sociais, mas o Direito tem legitimidade para fazê-lo quando possível. 

Apóia-se, portanto, a utilização do Direito como propulsor das mudanças sociais, tendo, 

porém, em mente que a economia é um poderoso obstáculo à realização destas 

transformações, na medida em que utiliza um mecanismo jurídico para satisfazer os 

interesses protecionistas, podendo representar um retrocesso nas conquistas sociais. 

Não obstante, a multiplicidade de interesses e de valores desafiam a realidade 

democrática em contraposição com a idéia de globalização. A segurança jurídica é um 

princípio que incumbe ao Estado preservar. Contudo, ela não pode ser um pretexto 

para os arranjos feitos pelos conglomerados internacionais na busca de melhores 

mercados para a venda e produção de bens. É extremamente complexo estabelecer a 

implementação da garantia dos direitos trabalhistas no plano internacional, tendo em 

vista os obstáculos para encontrar a essência que unirá os Estados a respeitarem as 

normas internacionais.  

Essa problemática, especificamente quanto ao tema tratado nesse trabalho, a adoção 

de cláusulas sociais, não reside apenas na ausência de sanções econômicas de que a 

OIT dispõe; também não reside, somente, na eleição da organização competente e 

legítima para tratar do tema, diante da disparidade em termos de regulação 

internacional entre a OMC e a OIT. Os documentos internacionais assinados na OIT 

comprovam que há Convenções assinadas por grande parte dos seus membros 
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comprometendo-se a extinguir o trabalho escravo e o trabalho infantil, por exemplo. Ou 

seja, não é por falta de instrumentos jurídicos internacionais que não se executam 

medidas sociais para a proteção de práticas abusivas do trabalho. O problema vai mais 

além e tangencia a própria tensão existente entre a democracia e o capitalismo. Duas 

estruturas extremamente complexas e que têm dificuldade de verem convergidos os 

seus interesses. 
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ANEXO III - CUSTO MÉDIO (POR DIA) DA MÃO-DE-OBRA EM PAÍSES 
SELECIONADOS (EM DÓLAR) 

Ano 2004 

Manufatura Brasil Alemanha Estados Unidos 
Têxtil 2,03 29,06 16,28 
Produtos de madeira e cortiça, 
exceto móveis 

1,39 27,90 17,39 

Papel e produtos feitos de papel 4,14 36,09 27,19 
Coque, produtos petrolíferos 
refinados e combustível nuclear 

6,74 57,14 36,51 

Químicos e produtos químicos 6,17 49,88 28,31 
Metalúrgica de base 5,54 42,06 28,32 
Máquinas e equipamentos 3,75 41,98 32,86 
Motor de veículos 5,30 53,58 34,09 
Fonte: OIT, 02.05.2009. 67

                                                
67 Os dados para a elaboração da tabela foram obtidos em: <http://laborsta.ilo.org/STP/guest>. Acesso em: 
02.mai.09. As conversões da moeda nacional para a moeda norte-americana, bem como a uniformização do 
padrão dia, são de responsabilidade da autora que confeccionou a tabela a partir de fontes oficiais, empregando 
um padrão único de moeda e tempo para facilitar a compreensão dos dados. 
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ANEXO IV - PERFIL SOCIAL E ECONÔMICO – PAÍSES SELECIONADOS 

País Posição no 
IDH / 2005 

PIB / 2005 
(US$ 
bilhões) 

PIB per 
capta / 2005 
(US$) 

Trabalhadores 
Desempregados (2006) (% 
da população 
economicamente ativa) 

Islândia 1º 15,8 53.290 0.2 
Austrália 3º 732,5 63.918 0.9 
Canadá 4º 1.113,8 34.484 0.5 
Suécia 6º 357,7 39.637 1.1 
Suíça 7º 367,0 49.351 1.5 
Japão 8º 4.534,0 35.484 1.3 
França 10º 2.126,6 34.936 4.1 
Finlândia 11º 193,2 36,820 1.8 
Estados 
Unidos 

12º 12.416,5 41,890 0.5 

Bélgica 17º 370,8 35,389 4.6 
Itália 20º 1.762,5 30,073 3.4 
Alemanha 22º 2.794,9 33,890 5.8 
Grécia 24º 225,2 20,282 4.9 
Portugal 29º 183,3 17,376 3.8 
Argentina 38º 183,2 4,728 N.D. 
Chile 40º 115,2 7,073 N.D. 
Uruguai 46º 16,8 4,848 N.D. 
Cuba 51º N.D. N.D. N.D. 
México 52º 768,4 7,454 N.D. 
Rússia 67º 763,7 5,336 N.D. 
Brasil 70º 796,1 4,271 N.D. 
Venezuela 74º 140,2 5,275 N.D. 
Colômbia 75º 122,3 2,682 N.D. 
Tailândia 78º 176,6 2,750 N.D. 
China 81º 2.234,3 1,713 N.D. 
Turquia 84º 362,5 5,030 N.D. 
Filipinas 90º 99,0 1,192 N.D. 
Irã 94º 189,8 2,781 N.D. 
Paraguai 95º 7,3 1,242 N.D. 
Egito 112º 89,4 1,207 N.D. 
Marrocos 126º 51,6 1,711 N.D. 
Índia 128º 805,7 736 N.D. 
Serra Leoa 177º 1,2 216 N.D. 
Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano – PNDU / ONU – 2007/2008. 68

N.D. – Não Disponível 

                                                
68 Para a escolha dos países, procurou-se inserir na tabela alguns dos países mais emblemáticos de cada uma das 
polaridades mundiais, no tocante ao desenvolvimento econômico-social. Assim, a eleição de países como 
Islândia, Brasil, Índia, e Serra Leoa procurou demonstrar as diferenças substanciais entre seus índices de 
desenvolvimento social e econômico. Disponível em 
<www.hdr.undp.org/en/media/hdr20072008ptcomplete.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2009. 


