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RESUMO 

 

Marília Nascimento Minicucci Carpegini. O TRABALHAO ANÁLOGO AO DE 

ESCRAVO E O DUMPING SOCIAL NA INDÚSTRIA DA MODA: uma análise à luz 

dos acontecimentos no estado de São Paulo. 18.3.2016. ___ fls. Mestrado. Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 18.3.2016. 

 

A presente dissertação tem por escopo indicar o cenário legislativo, econômico e fático 

atual acerca do trabalho análogo ao de escravo e o dumping social na indústria da moda, no 

estado de São Paulo, discorrendo, ainda, sobre temas conexos, a exemplo do tráfico de 

pessoas. Visa, ainda, discutir acerca da constitucionalidade de leis e portarias 

interministeriais que regulamentam o tema e analisar casos práticos em que se identificou e 

buscou cessar o trabalho análogo ao de escravo na indústria da moda. A pesquisa foi 

realizada através de fontes bibliográficas, documentais, entrevistas e pesquisa de campo.  

 

Palavras-chave: trabalho análogo ao de escravo; dumping social; indústria da moda; tráfico 

de pessoas; (in)constitucionalidade. 



ABSTRACT 

 

Marilia Nascimento Minicucci Carpegini. THE ANALOG TO SLAVE LABOR AND 

SOCIAL DUMPING IN  THE FASHION INDUSTRY: an analysis in the light of 

developments in the state of São Paulo. 03/18/2016. ___ Pgs. Master. Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 03/18/2016. 

 

This dissertation’s scope is to indicate the legislative, economic and factual current 

scenario regarding the analog to slave labor and social dumping in the fashion industry, in 

the state of São Paulo, also discoursing on related issues, such as people’s trafficking. It 

also aims to discuss the constitutionality of laws and joint ministerial ordinances regulating 

the issue and examine case studies that identified and sought to terminate the analog to 

slave labor in the fashion industry. The survey was conducted through literature sources, 

documentary, interviews and field research. 

 

Keywords: analog to slave labor; social dumping; fashion industry; people’s trafficking; 

(un) constitutionality. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



Apresentamos como objeto da presente tese o estudo do trabalho análogo ao de 

escravo por consequência do dumping social na indústria da moda, com enfoque na 

proteção aos direitos fundamentais, concretizadores do princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como ao princípio do valor social do trabalho, nos termos expressos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 1º, incisos III e IV, 

respectivamente. No mesmo sentido, a Carta da República, no artigo inaugural que trata 

dos princípios gerais da ordem econômica e social (art. 170), apresenta estar a ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, devendo 

observar vários princípios específicos, dentre os quais se inserem a livre concorrência e a 

busca do pleno emprego. 

 

De início, vale ressaltar que embora o trabalho análogo ao de escravo há muito 

seja objeto de estudos por acordos internacionais e da legislação pátria como forma de 

proteção aos direitos fundamentais e mais especificamente dos direitos do trabalhador – 

inclusive através da proteção do Direito Penal, vez que a redação original do tipo penal 

reporta à edição primeira do Diploma normativo – foi somente com a promulgação da Lei 

10.803/2003, alterando a redação original do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que 

finalmente consolidou sua conceituação e caracterização específicas, já que foram 

inseridas, pontualmente, duas condutas que, alternativa ou cumulativamente, são capazes 

de tipificar o ilícito constante da norma penal condenatória em questão. 

 

Com o advento da mencionada Lei 10.803/03, passou o dispositivo normativo em 

questão a prever, expressamente, duas modalidades de redução do trabalhador à condição 

análoga à de escravo, já que tanto o trabalho forçado quanto o degradante passam a ser 

consideradas como condutas que se adequam ao art. 149 do Código Penal; enquanto o 

trabalho forçado se caracteriza, principalmente, através da restrição ao exercício da 

liberdade contratual por parte do trabalhador, o trabalho degradante se configura quando da 

imposição de trabalho sem as mínimas condições de dignidade, péssimas condições de 

labor e sem respeito às normas de segurança e medicina do trabalho.  

 

Destarte, vislumbra-se que, com a promulgação da Lei mencionada alhures, a 

violação ao direito à liberdade do trabalhador passar a ser apenas uma das hipóteses 

caracterizadoras da figura típica do trabalho escravo, passando a afronta à dignidade da 

pessoa humana a ser o principal bem jurídico a ser tutelado in casu. 



 

Tal quadro fático se adequa perfeitamente às modernas teorias constitucionalistas 

que, uma vez fundadas no princípio da força normativa da Constituição de Conrad Hess – 

segundo a qual o texto constitucional, à par da sua função principiológica, apresenta, 

sobretudo, uma função normativa, servindo não somente de conteúdo programático, mas 

também de conteúdo disciplinador da vida social – buscam uma concretização do Direito 

através da interpretação não somente sistemática das normas, nos termos do plano de 

validade proposto por Hans Kelsen, mas, sobretudo, de análise teleológica das normas 

jurídicas frente aos valores constitucionalmente positivados. 

 

Analisados conceito e características do trabalho análogo ao de escravo, cumpre 

investigar a participação dos diversos agentes que contribuem para a submissão de 

trabalhadores à condições degradantes de trabalho. 

 

Nessa esteira, encontra-se o fenômeno chamado dumping: um conceito econômico 

que genericamente constitui a ideia de comercialização, através da exportação de produtos 

por valores inferiores aos praticados normalmente no mercado do país importador, 

tornando-se prejudicial a um determinado setor econômico, por configurar uma 

concorrência desigual entre os agentes do mercado. Trata-se, em resumo de uma oferta de 

produtos mais baratos que o restante do mercado, cuja diminuição de preços é 

artificialmente conseguida através de artifícios escusos. 

 

Para configuração do dumping em seu conceito jurídico, segundo o art. VI do 

General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT), acordo internacional inserido no 

ordenamento jurídico pátrio através do Decreto Legislativo nº 30/1994, é necessário que 

haja o dano aos agentes econômicos domésticos do país importador, a disponibilização de 

produtos abaixo do valor normal de mercado e nexo causal essa conduta e aquele 

resultado.  

 

No ordenamento jurídico pátrio, é previsto pela Lei 9.019/95, que dispõe sobre a 

aplicação de direitos estabelecidos no Acordo Antidumping; posteriormente o Decreto 

1602/95 veio regulamentar referida Lei, definindo a prática de dumping e mais, 

estabelecendo conceito de valor normal para fins de verificação da ocorrência do dumping. 



Dispensa-se, pois, a necessidade de prova do prejuízo aos agentes econômicos domésticos, 

passando este a ser presumido pela prática de preços de exportação abaixo do normal. 

 

Cumpre destacar para o presente estudo a espécie de dumping conhecida como 

dumping social, que é assim definido pela prática de preços inferiores aos normalmente 

praticados no mercado em decorrência da utilização constante de mão de obra em 

condições desrespeitosas aos padrões laborais mínimos protegidos pela legislação. 

 

Insta salientar que no mercado de trabalho em análise no presente estudo, 

observamos a ocorrência reiterada do chamado dumping social, porquanto, recentemente, 

verificou-se que várias empresas do referido ramo se valem de condições degradantes de 

trabalho, que ferem escancaradamente os padrões laborais mínimos protegidos pelo 

ordenamento jurídico e por consequência princípios básicos de direitos humanos. Não 

poucas são as notícias veiculadas em jornais acerca da utilização de trabalho forçado pela 

indústria da moda, fato corroborado pela enorme quantidade de ações trabalhistas que 

possuem essa causa de pedir. 

 

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Constituição da 

República Federativa do Brasil e de normas infraconstitucionais, principalmente por meio 

da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece os padrões laborais mínimos que devem 

ser respeitados em toda e qualquer relação laboral existente. 

 

Convém ressaltar que a proteção ao trabalhador fundamenta a base principiológica 

do Direito do Trabalho, orienta a criação dos direitos do obreiro e ainda norteia a aplicação 

das normas trabalhistas em todas as fases processuais. Tendo por base este princípio, 

ameniza-se o desequilíbrio intrínseco ao contrato laboral, garantindo-se ao trabalhador seus 

direitos fundamentais, em especial, à dignidade da pessoa humana e ao valor social do 

trabalho. Não obstante, a própria Ordem Econômica expressa pela Constituição Federal 

encontra fundamento na valorização do trabalho e deve observar o princípio da livre 

concorrência, ambos institutos abalados pela prática do dumping social, uma vez que a 

oferta de produtos a preços em valores inferiores ao normalmente praticados no mercado, 

através de ilícitos trabalhistas, acaba por fulminar esse princípio fundamental da sistema 

capitalista, por determinar uma quebra de isonomia entre os agentes do mercado – conduta 

essa que pode vir a caracterizar não somente ilícitos trabalhistas e penais, mas também 



infração à ordem econômica, nos termos do art. 36 da Lei 12.529/11, submetendo seus 

agentes às penas administrativas nela previstas. 

 

Insta salientar que o princípio da dignidade da pessoa eleva a luta pelos direitos 

humanos, cujo marco fundamental consiste na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 10 de dezembro de 1948.  

 

Ademais, a dignidade da pessoa humana, uma vez tratada pela Constituição da 

República Federativa do Brasil como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático 

de Direito, irradia todas as demais normas constitucionais, mormente aquelas constantes do 

seu Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, tidos na concretização fática do 

conteúdo daquela norma expressa pelo art. 1º, inciso III. 

 

Cuida-se, com efeito, de uma norma constitucional de tripla função: postulado, 

regra e princípio. 

 

Ao lado do referido preceito constitucional, está o valor social do trabalho, um 

instrumento de efetivação da justiça, que garante igualdade de tratamento nas relações 

laborais e se manifesta como primado de toda a ordem social, uma vez que o indivíduo 

garante, por meio dele, a sua subsistência e o gozo dos demais direitos sociais. 

 

Sabe-se que, diante da gravidade do tema, cada vez tem sido mais frequentes as 

fiscalizações para seu combate e, até mesmo pelo elastecimento do conceito empregado ao 

trabalho análogo ao de escravo, para a lavratura de autos de infração e propositura de 

Ações Civis Públicas, com pedidos de indenizações vultosas em danos morais coletivos e 

dumping social.  

 

Urge-se a atuação do atual empresariado, mormente de forma preventiva, para 

organizar suas atividades e exigir a adequação daqueles que lhes prestam serviços, quando 

necessário, a fim de evitar tais autuações e multas, além de processos, quer individuais, 

quer coletivos, expropriação de bens, impedimento do exercício de suas atividades por 

longo período e, ainda, responsabilização pessoal pela prática de crimes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 CONCLUSÃO 



 

Diante de todos os casos descritos e analisados acima, pode-se observar que eles 

possuem muitas características em comum, a saber: (i) a maioria deles envolve grifes de 

fast-fashion; (ii) há sempre a quarteirização das atividades, começando das grifes às 

confecções – intermediárias – e às oficinas de costura, sendo estas, via de regra, as únicas a 

contar com costureiros, os quais, em considerável menor número, são vistos em algumas 

confecções; (iii) no geral, as oficinas são economicamente dependentes das confecções 

que, por sua vez, tem parte expressiva de seu faturamento decorrente dos valores pagos 

pelas grifes; (iv) as peças produzidas são desenvolvidas a partir de peças-piloto indicadas 

pela grife, que também determina o tecido a ser usado, aprova/rejeita as peças e fornece 

suas etiquetas; (v) o preço de venda das peças ao consumidor final é absolutamente 

desproporcional ao valor pago ao costureiro, obedecendo-se a “regra do um terço” entre 

este e o oficinista, o qual, por seu turno, recebe da confecção cerca de um décimo do que 

ela cobra da grife que, por sua vez, cobra, ao menos, três vezes mais do consumidor; (vi) 

os costureiros, nas oficinas, costumam ser imigrantes irregulares, em sua maioria, 

bolivianos, havendo, também, casos de paraguaios e peruanos; (vii) referidos imigrantes 

contraem dívidas para chegar ao Brasil, dívidas estas responsáveis pela restrição de sua 

liberdade e descontos salariais nas oficinas em que trabalham; (viii) o ambiente de trabalho 

e moradia costuma  ser o mesmo, não havendo respeito algum às normas de saúde e 

segurança do trabalho, sendo comum o risco de incêndio, ruídos muito altos, pó, janelas e 

portas trancadas, quartos e banheiros precários e coletivos, cadeiras improvisadas, entre 

outros; (ix) famílias trabalham juntas e seus filhos permanecem expostos à riscos no 

ambiente de trabalho dos pais; (x) os costureiros costumam receber por peça, daí porque 

laboram muitas horas – cerca de 14 por dia –, não é observado o piso da categoria e sequer 

o salário mínimo, girando a remuneração em torno de R$500,00, porquanto são feitos 

descontos de viagens, moradia e alimentação; (xi) porquanto irregulares, os imigrantes 

temem a deportação, inclusive porque sofrem ameaças neste sentido; (xii) é comum que os 

costureiros venham ao Brasil a convite de parentes, já donos de pequenas oficinas; (xiii) a 

linha de defesa comum das grifes é de que são varejistas e, portanto, não produzem peças, 

razão pela qual não podem ser responsabilizadas pelos casos de trabalhadores reduzidos à 

condições análogas às de escravo, no fim da cadeia produtiva; (xiv) na mesma linha, é 

comum a adoção da tese da “cegueira deliberada”, na medida em que as grifes negam ter 

conhecimento dos fatos ocorridos; (xv) via de regra, as grifes não assinam TACs 

espontaneamente, mormente porque não querem assumir responsabilidade por atos que 



alegam não terem dado causa; (xvi) as indenizações por danos morais coletivos chegam à 

casa de milhões de reais; (xvii) não é possível observar boicote, por parte dos 

consumidores, após as denúncias; (xviii) não houve denúncia criminal dos representantes 

legais das grifes mas, apenas, de oficinistas e representantes das confecções; (xix) 

porquanto recente no âmbito urbano, não há consenso jurisprudencial sobre o caso, 

mormente quanto ao poder de atuação dos auditores fiscais do trabalho, nem sobre o grau 

de responsabilização devido a cada integrante da cadeia produtiva e; (xx) ainda não foram 

desenvolvidas políticas públicas adequadas para acolhida dos imigrantes. 
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