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APRESENTAÇÃO

Felipe Chiarello de Souza Pinto

A Agência Patrícia Galvão, do Instituto de mesmo nome (que propõe 
“uma ferramenta de diálogo com diferentes interlocutores da área da comuni-
cação voltada a assegurar espaço para a promoção dos direitos das mulheres 
na mídia”), revela, logo em sua página inicial, dados aterradores contra a 
mulher1. As mulheres sofrem:

• 5 espancamentos a cada 2 minutos, de acordo com pesquisa feita 
pela “Fundação Perseu Abramo”, 2010

• 1 estupro a cada 11 minutos, de acordo com o” 9º Anuário da Se-
gurança Pública”, 2015

• 1 feminicídio a cada 90 minutos de acordo com “Violência contra 
a mulher: feminicídios no Brasil” (Ipea/2013)

• 179 relatos de agressão por dia, de acordo com o “Balanço Ligue 
180 - Central de Atendimento à Mulher” em janeiro a junho de 2015

• 13 homicídios femininos por dia em 2013, de acordo com o “Mapa 
da Violência”, 2015.

Embora os dados não sejam atualizados anualmente, a violência contra 
a mulher é um fato e um fardo contra o qual devemos lutar.

Nascemos de uma mulher e só por isso deveríamos reverenciá-las. Mas se 
isso não bastasse, somos irmãos, pais, primos, amigos de inúmeras mulheres 
que tocam nossos dias com suas delicadezas e suas forças.

Essa obra coletiva tem a marca de muitas mulheres com as quais convivo 
quase que diariamente.

A obra é dividida em três partes, sendo que a primeira parte trata do 
tema: “Mulheres Invisíveis: panorama internacional e realidade brasileira do 
tráfico transnacional de mulheres”. Nesse capítulo são feitas “Considerações 
gerais sobre o tráfico internacional de pessoas”. Maria João Guia apresenta 
“Sete ligações perigosas entre imigração e tráfico de pessoas”.

Juntamente com as professoras e amigas Ana Cláudia Ruy Cardia Atcha-
bahian e Caroline Lopes Placca, apresento “Estatísticas relacionadas ao 
tráfico de pessoas: dos relatórios do UNODC à busca de uma metodologia 
compreensiva sobre o tema”. 

1 Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/cultura-e-raizes-da-violencia/>. 
Acesso em: 14 dez. 2017.
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Monique Peixoto de Souza e Tamires Raissa da Silva Fontoura seguem 
falando sobre o “Tráfico de Pessoas: uma visão correlacionada sob os aspec-
tos internacionais e nacionais” e Ana Carolina D’Ascenção Botelho e Bianca 
Isabelle Lourenço fazem “A interface entre migração e tráfico de pessoas: 
uma análise à luz da Lei nº 13.445 de 2017”.

Ainda na mesma temática, Alana Paterno Godoy trata sobre “A invisi-
bilidade do tráfico de crianças e adolescentes por meio da adoção ilegal” e 
Luiza Vaz de Oliveira Esteves e Veridianna Bessa Penhalber fecham a temática 
com “A Lei nº 13.344 e as modalidades ignoradas pelo Estado Brasileiro de 
tráfico de seres humanos”

Camila Fernandes Santos, Lívia Cristina de Oliveira Costa e Marianna 
de Andrade abrem o capítulo seguinte dizendo sobre a “Dicotomia feminina: 
mulher como ser social e econômico”.

Juliana Santos Garcia e Giovanna Hanaoka Frate tratam especificamente 
sobre “Tráfico Internacional de Mulheres: uma análise da violência motivada 
pela questão de gênero” e Bianca de Morais Cunha e Gabriela Regina Pimentel 
abordam a questão do tráfico de mulheres no Brasil por meio do texto “Tráfico 
internacional de mulheres no Brasil: panorama histórico”.

Stéphanie Giulliana de Carvalho Sálvia finaliza a segunda parte da 
obra demonstrando a pesquisa feita em “O ‘efeito-fronteira’ e seu impacto 
no tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual nas 
regiões de fronteira”.

O último capítulo busca analisar os meios de combate ao tráfico inter-
nacional de mulheres por meio de cooperação interinstitucional, cooperação 
internacional e educação em direitos humanos. 

Gianpaolo Poggio Smanio, Michelle Asato Junqueira e Ana Cláudia 
Pompeu Torezan Andreucci iniciam a discussão da temática com a proposta de 
“Tornar o invisível visível: contributos da comunicação para a sensibilização 
social e enfrentamento do tráfico internacional de mulheres como instrumento 
de efetivação da cidadania”.

Depois é a vez de Valéria Jabur Maluf Mavuchian Lourenço e Arthur 
Ambrogi destacarem o papel da educação no combate ao tráfico de mulheres 
com sua análise “Informação que liberta: o papel da educação na prevenção 
ao tráfico transnacional de mulheres”.

Elisa Ferraz Dias, Fernanda Makhoul Lopes e Roberta Vasconcelos Hono-
rato fazem uma análise do tema em nível de ações governamentais no Brasil, 
com “Combate ao tráfico internacional de mulheres no Brasil: uma abordagem 
sobre os sucessos e fracassos das ações governamentais e organizacionais”.

Ana Beatriz Ribeiro da Silva nos auxilia a compreender sobre o “Auxílio 
às vítimas do tráfico internacional de mulheres para exploração sexual: políticas 
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portuguesas e britânicas como exemplos para o Brasil” e Izabel Cristina de 
Castro Silva e Thais Maria Dias de Oliveira encarram a obra discursando 
sobre “Colaboração premiada: instrumento para o incentivo à cooperação e 
localização de mulheres vítimas de tráfico internacional de pessoas”.

Seria improvável que pudéssemos encerrar a discussão do tema sobre 
a violência, o tráfico e abuso contra as mulheres com a apresentação desse 
trabalho tão bem elaborado por seus autores.

Mas escrever um livro, pesquisar sobre o tema e apresentá-lo para socie-
dade indica que estamos exercitando nosso papel de cidadãos e combatentes, no 
sentido de garantir uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais tolerante.

Convido aos leitores a fazerem o mesmo!





I. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS





SETE LIGAÇÕES PERIGOSAS ENTRE 
IMIGRAÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS 2

Maria João Guia3

1. O crime de tráfico de pessoas espelha uma realidade há muitos anos 
conhecida, possivelmente sob outras formas ou designações. Neste sentido 
e remontando há alguns séculos atrás, constata-se que a escravatura que du-
rante muitos anos vigorou no mundo poderá ter assinalado os primórdios de 
uma das formas do crime de tráfico de pessoas, porquanto a deslocação dos 
escravos se fazia forçando-os a deslocarem-se para desempenharem funções 
ou atividades contra a sua vontade4. Nesse sentido, vários foram os acordos 
sucessivamente celebrados contra esta prática: o Acordo Internacional para a 
Repressão do “Tráfico de Escravos Brancos” de 1904, de 1910 e de 1949; a 
Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças 
de 1921; a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres 
Adultas de 1947; a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e de 
Exploração da Prostituição de Outrem, de 1950; a Convenção de Nova Iorque 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, de 
1979. Todos estes acordos foram imprescindíveis para a delimitação do texto 
que hoje consta no art.º 160º do Código Penal Português, separando este crime 
de outras práticas criminosas ou “descontinuadas5”. É importante salientar 
uma alteração percetível entre estas convenções e tratados internacionais. 
Aliás, a simples observação dos títulos destas Convenções permite verificar 
uma gradual atenção concedida a diferentes aspetos que incluem referências 

2 Este artigo constitui uma republicação da revista eletrónica Revista Debater a Europa, nº 17, Jul-
Dez. União Europeia e o Combater ao Tráfico de Seres Humanos. Imprensa da Universidade de 
Coimbra. N.17jul/set2017 – Semestral ISSN 1647-6336 Disponível em: <http://www.europe-direct-
aveiro.aeva.eu/debatereuropa/ https://doi.org/10.14195/1647-6336_17>, número coordenado por 
Maria Isabel Valente e Maria João Guia. 

3 Professora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Membro do 
grupo de pesquisa “Mulheres Invisíveis: Panorama Internacional e Realidade Brasileira do Tráfico 
Transnacional de Mulheres”. E-mail: maria.joao.guia@ij.uc.pt

4 Apesar de, durante muitos anos, o crime de tráfico de pessoas se reportar unicamente à exploração 
sexual das suas vítimas, cfr. exposto no ponto 4.

5 A abolição da escravatura na então metrópole e na Índia data de 12 de Fevereiro de 1761, por 
Marquês de Pombal, tendo esta prática sido progressivamente abolida com as leis de 1761 e 1773 
(apesar de apenas a partir da lei de 25 de Fevereiro de 1869 se ter proclamado a abolição da 
escravatura em todo o então Império Português, até definitivamente, em 1878. Vide RODRIGUES, 
2013; RAMOS, 1971).
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a etnias, género, idade e tipo de exploração: “escravos brancos”, “mulheres 
e crianças”, “mulheres adultas”, “a exploração da prostituição de outrem”, 
“todas as formas de discriminação contra mulheres”. Mas não foram estas 
convenções as que mais marcaram as últimas alterações, no século XXI, do 
texto do crime de tráfico de pessoas tal qual se encontra estatuído atualmente. 
Conforme mencionado por Rodrigues (no prelo), a União Europeia tem avan-
çado, ultimamente, de forma célere na publicação de diplomas, diretivas e 
recomendações que previnam e punam devidamente o tráfico de pessoas e 
que protejam devidamente as suas vítimas, favorecendo a operacionalização 
da justiça no espaço de Segurança, Liberdade e Justiça:

Assim, logo em 1997 foi adotada uma Ação Comum relativa à ação contra 
o tráfico de seres humanos e a exploração sexual de crianças, seguida, em 
2002, de uma nova medida legislativa – uma Decisão-Quadro – e, em 2005, 
de um Plano de Ação sobre as melhores práticas, normas e procedimentos 
para prevenir e responder ao fenómeno. Na mesma linha, o Programa de 
Estocolmo, em 2010, atribuía uma clara prioridade à luta contra esta espé-
cie de criminalidade. E, na sequência, com o intuito de melhor responder 
à sua evolução constante, foram adotadas novas medidas legislativas e 
estratégicas: em 2011, uma Diretiva, que substituiu a Decisão-Quadro, e, 
em 2012, a «Estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico 
de seres humanos (2012-2016)».

Para além da proliferação de novos diplomas visando um combate mais 
efetivo ao tráfico de pessoas, o que importa neste ponto é que o tráfico de pes-
soas é um crime que afeta seres humanos livres ou que normalmente gozam da 
sua liberdade pessoal no momento imediatamente anterior ao facto criminoso.

2. O crime de tráfico de pessoas não implica a transposição de uma fron-
teira internacional. Na verdade, o tráfico de pessoas pode ser interno (quando 
alguém é traficado de uma cidade para outra, por exemplo6) ou transnacional 
(quando alguém recruta, transporta, alicia outra pessoa num determinado país 
para depois a explorar em outro país, em atividade contra a sua vontade). Com 
efeito, é possível que, nesta última forma, o agente possa ser condenado, para 
além do crime de tráfico de pessoas, pelo crime de auxílio à imigração ilegal, 
p.p. no artº 183º da Lei nº 23/2007, de 04 de julho (com a redação introduzida 
pela Lei nº 29/2012, de 09 de agosto e subsequentes alterações), entre outros 
crimes. Tal não significa que os pressupostos de ambos os crimes se asse-
melhem – não faria sentido a existência de dois crimes com exatamente os 
mesmos pressupostos. Assim, o crime de auxílio à imigração ilegal, antes de 
mais: a) é um crime contra o Estado e cuja tipificação encontra as sua razões 

6 E neste sentido refiro-me a cidades, regiões ou áreas dentro de um mesmo país – de Viseu para 
Lisboa, por exemplo, atendo-me ao caso português.
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na proteção da soberania do Estado (ao passo que o tráfico de pessoas é um 
crime contra a liberdade pessoal, inserido dentro dos crimes contra as pessoas, 
visando a proteção dos Direitos Humanos); b) obriga à transposição de uma 
fronteira internacional (contrariamente ao tráfico de pessoas, conforme já 
referido), uma vez que imigração indica a entrada de cidadão estrangeiro em 
território português7; c) implica um acordo prévio com alguém ou uma rede 
que esteja na predisposição de transportar outrem para país diferente, a troco 
de alguma contrapartida (normalmente económica), ao passo que o tráfico 
de pessoas ocorre através de uma imposição de alguém sobre outrem (sem que 
o consentimento da vítima seja um elemento a considerar, per se, visto a ação 
ser cometida por meio de “violência, rapto, ameaça grave, através de ardil ou 
manobra fraudulenta, com abuso de autoridade8” entre outras formas de impo-
sição da força). Neste sentido, ambos os crimes se diferenciam, o que não quer 
dizer que não haja pontos de contacto em determinadas condições de cada um 
dos crimes (tal como acontece com o crime de lenocínio agravado e o tráfico de 
pessoas (vide PATTO 2008; 2013). No entanto, o facto de a população em geral 
não estar ainda completamente esclarecida e sensibilizada para os pressupostos 
de cada um destes crimes, implica que haja alguma dificuldade na compreensão 
e uso de cada um dos termos (que às vezes são indiscriminadamente usados 
quase como sinónimos). É importante referir que tal distinção se torna mais 
difícil de apreender quando a comunicação social emprega termos como “re-
fugiado ou imigrante9 traficado”, contribuindo para um adensar da dificuldade 
de compreensão por parte do público, bem como da delimitação de conceitos 
e do estabelecimento de fronteiras entre os dois crimes.

3. O tráfico de pessoas não atinge apenas migrantes. Conforme mencio-
nado anteriormente, não é condição para a determinação do crime a transposição 
de uma fronteira internacional. No entanto, é importante que se reflita sobre 
a maior facilidade de ludibriar, enganar e impor a força sobre indivíduos que 
se encontram em circunstância de grande vulnerabilidade, como é o caso de 
uma parte significativa dos migrantes (voluntários ou forçados) e dos reque-
rentes de proteção internacional. Tal não significa que todos se encontrem em 
vulnerabilidade ou num mesmo grau da mesma. Para além do mais, importa 
que se tenha em conta que, nos últimos 20 anos, o conceito de “fronteira” no 

7 Contrariamente ao movimento assinalado pela emigração (em que cidadãos portugueses se 
deslocam para o estrangeiro para aí fixar a sua vida). E aqui haveria bastante mais a refletir – sobre 
conceito de emigrante e imigrante ou emigrante e imigrante vide PEIXOTO, 2007.

8 Cfr. excerto do artº 160º (Tráfico de pessoas) do Código Penal.
9 Sobre o conceito de imigrante, euromigrante, visitante da União Europeia e Circulantes de países 

terceiros, vide GUIA (2015, p. 8). O conceito de imigrante é aqui usado com a aceção de nacional 
de país terceiro, sendo “Nacional de país terceiro: uma pessoa que não seja cidadão da União, na 
aceção do nº 1 do artigo 17º do Tratado, e que não beneficie do direito comunitário à livre circulação 
nos termos do nº 5 do artigo 2º do Código das Fronteiras Schengen”, definição constante no nº 1º do 
artº 3º da Diretiva 2008/115/CE do Parlamento e do Conselho de 16 de dezembro de 2008.
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espaço europeu sofreu transformações assinaláveis ao nível legal, social e 
até do imaginário coletivo, sobretudo após a implementação dos acordos de 
Schengen10 (GUIA, 2013, p. 31). 

Alterações ao nível legal, uma vez que as fronteiras entre os estados-
-membros da União Europeia, ainda que se mantenham, passaram a considerar-
-se fronteiras internas11 de um espaço mais alargado (o espaço Schengen12) 
apelidado de “Segurança, Liberdade e Justiça” em que os cidadãos circulam 
com mais celeridade e em que os controlos são realizados de outra forma13. 
Assim os conceitos de fronteiras internas e externas (relativamente a este espaço 
comum de circulação) implicou que determinados indivíduos que, antes da 
celebração destes acordos de Schengen, eram considerados oriundos de países 

10 São os anos 90 que testemunham a celebração do Tratado de Maastricht, a que se lhe seguiu o Pacto 
Político de Tampere, na sequência da assinatura dos Acordos de Schengen, iniciados em 1985 pela 
França, Alemanha e Benelux. Na viragem do século e após as decisões tomadas através do Tratado de 
Amesterdão, a Europa assiste ainda, neste campo, à celebração do Tratado de Nice, em 2003, e 6 anos 
depois ao Tratado de Lisboa, cujos pilares assentam, entre outros, na Justiça, com enfoque especial 
na política de segurança e de estrangeiros (que se vai repercutir depois no relevo dado aos órgãos de 
polícia criminal e à cooperação policial em matéria criminal) (GUIA, 2015, p. 27).

11 “Fronteiras internas: as fronteiras comuns terrestres com os Estados parte na Convenção de 
aplicação [do Acordo de Schengen, de 14 de junho de 1985, assinada em Schengen em 19 de 
junho de 1990, cfr. l. h) artº 3º da mesma lei], os aeroportos, no que diz respeito aos voos exclusiva 
e diretamente provenientes ou destinados aos territórios dos Estados partes na Convenção de 
Aplicação, bem como os portos marítimos, no que diz respeito às ligações regulares de navios 
que efetuem operações de transbordo exclusivamente provenientes ou destinadas a outros portos 
nos territórios dos Estados partes na Convenção de Aplicação, sem escala em portos fora destes 
territórios” (Lei 29/12, de 09 de agosto, artº 3º, alínea p) (GUIA, 2015, p. 6).

12 A área Schengen tem cerca de 42 673 km de fronteiras marítimas e 7 721 km de fronteiras terrestres, 
tendo sido estabelecida em 1985 pelos Acordos de Schengen que marcaram a gradual abolição de 
controlos nas fronteiras comuns (European Commission, 2013 apud GUIA, 2015, p. 8). 

13 A considerar controlos aleatórios ou a partir das consultas do Sistema de Informação Schengen, 
apenas para referir algumas das formas. A este propósito, vide GUIA, (2015, p. 55) “Até 25 de março 
de 1995, data em que o Acordo de Schengen e a Convenção de Aplicação de Schengen entraram 
em vigor e foram postos em prática, o controlo das fronteiras era efetuado à semelhança dos outros 
países europeus, sendo delineadas as políticas de imigração e de segurança interna pelos governos 
vigentes, em função da especificidade de cada Estado (OLIVEIRA, 1999). A partir daquela data 
(cfr, por exemplo, Decisão do Comité Executivo de 5 de maio de 1995, relativa à política comum 
de vistos) os procedimentos foram sendo harmonizados pelos países signatários do mencionado 
Acordo, sobretudo no que respeita à exigência e tipologia de vistos (Cfr, nº3 do Regulamento (CE) n.º 
810/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009 (com as últimas alterações, 
introduzidas pelo Regulamento (UE) n.º 610/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
junho de 2013), que estabelece o Código Comunitário de Vistos (Código de Vistos) “3. No que diz 
respeito à política de vistos, a criação de um “corpus comum” de legislação, especialmente através 
da consolidação e desenvolvimento do acervo (disposições aplicáveis da Convenção de Aplicação 
do Acordo de Schengen, de 14 de junho de 1985, e as Instruções Consulares Comuns, é uma das 
componentes fundamentais do “desenvolvimento da política comum de vistos como parte de um 
sistema multifacetado destinado a facilitar as deslocações legítimas e a combater a imigração ilegal 
através de uma maior harmonização das legislações nacionais e das práticas de actuação a nível das 
missões consulares locais”, tal como definido no Programa da Haia: reforçar a liberdade, a segurança 
e a justiça na União Europeia”. Informação acedida aos 10/01/2015 em <https://sites.google.com/site/
leximigratoria/legisp%C3%A9dia-sef/links/anteriores-diplomas-1/direito-comunitario>)”.
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terceiros14, passassem a integrar-se (após inclusão na UE e/ou nesse mesmo 
espaço Schengen) no espaço comum, sendo por isso diferentes as regras e leis 
que regulamentam as suas vidas nos restantes estados-membros (como é o caso 
dos cidadãos da Roménia15, por exemplo). Tais diferenças permitem que, sob 
a égide de acessos diferenciados a determinados direitos, as potenciais vítimas 
de tráfico de pessoas possam estar mais expostas a determinados perigos ou 
mais ou menos protegidas por determinados direitos16 do que outras. 

Fronteiras sociais, uma vez que não se diferencia sociologicamente 
(em termos da sua origem) quem abandona o seu país com o objetivo de se 
estabelecer em outro (ainda que haja diferenças substanciais em termos dos 
desequilíbrios económicos e sociais). Em termos sociológicos, vindos de países 
terceiros ou de estados-membros da UE, quaisquer indivíduos que decidam 
migrar encontrar-se-ão numa circunstância semelhante (perdendo os laços 
familiares, de amizade, laborais, etc.). Nesse sentido, é indiferente que haja de-
terminadas diferenças a nível legal entre acessos diferenciados a determinados 
direitos de um cidadão oriundo de país terceiro17 ou de país comunitário, pois 
sociologicamente ambos se aproximam num mesmo desenraizamento social 
das vidas e laços que mantinham no país de origem, tendo que se inserir na 
sociedade de acolhimento da mesma forma. E ainda assim, as nacionalidades 
importam e implicam um peso na perceção da população autóctone.

Desta forma, emergem as diferenças ao nível deste terceiro plano, o 
do inconsciente coletivo, uma vez que criamos imagens do “imigrante”, do 

14 “Estado terceiro” qualquer Estado que não seja membro da União Europeia nem seja Parte na 
Convenção de Aplicação ou onde esta não se encontre em aplicação”, al. k), artº da Lei 23/2007, de 
04 de julho, com a redação dada pela Lei 29/12 de 09 de agosto.

15 No princípio do século XXI, a União Europeia aceitou a entrada de mais 10 países membros 
(República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslovénia e Eslováquia, bem como 
Malta e Chipre), passando a ser constituída por 25. Assim, a população europeia aumentou 28%, 
para mais de 500 milhões de habitantes (VAUGHAN-WHITEHEAD, 2003, p. 31). Três anos mais 
tarde, com a entrada da Roménia e da Bulgária, a população da União Europeia passou a ser 
constituída por 529 milhões de pessoas e 27 Estados (LANZIEREI, 2007, p. 1), ao qual recentemente 
se juntou a Croácia (e os seus cerca de 4 milhões e meio de habitantes), no dia 1 de julho de 2013 
(GUIA, 2015, p. 53-54).

16 Muitas das vítimas de tráfico de pessoas são oriundos de países da União Europeia, não beneficiando, 
por isso, de facilidades de acesso a documentos em Portugal no caso dos mesmos lhes serem 
subtraídos, por exemplo, uma vez que não se prevê a concessão de uma autorização de residência 
a cidadãos comunitários vítimas de ações ligadas ao tráfico de pessoas, como acontece com as 
vítimas oriundas de países terceiros (vide artº 109º da lei 23/2007, de 04 de julho com a nova redação 
dada pela lei 29/2012, de 9 de agosto e artigo único do Decreto-Lei nº 368/2007, de 5 de novembro). 
Ou pense-se na possibilidade de retorno aos países de origem, há vários anos implementada para 
vítimas de tráfico de pessoas oriundas de países terceiros e apenas mais recentemente pensada 
para vítimas oriundas de países da UE. Neste sentido, a proteção das vítimas de tráfico de pessoas 
oriundas de países terceiros acaba por ser mais efetiva e objetiva do que para vítimas oriundas de 
estados da união europeia.

17 “Estado terceiro: qualquer Estado que não seja membro da União Europeia nem seja parte na 
Convenção de Aplicação ou onde esta não se encontre em aplicação” (Lei 29/12, de 09 de agosto, 
artº 3º, alínea k).
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“refugiado”, do “traficado”, consoante a informação que é reiteradamente 
veiculada na comunicação social. E esta informação difere, consoante os 
momentos históricos e os acontecimentos internacionais e nacionais, bem 
como a ideologia política mais forte no momento. Para além desses traços, 
importa refletir sobre imagens recalcadas há longos anos e que perpassam pela 
generalidade das sociedades, fruto das desigualdades do poder. Não é comum, 
por exemplo, encararmos um indivíduo oriundo dos Estados Unidos da Amé-
rica como um “imigrante” (ainda que o mesmo venha também, segundo a lei, 
de um país terceiro), ou seja, na imagem que a grande maioria da população 
perciona, como ‘trabalhador com falta de recursos económicos à procura de 
uma vida melhor’. Mais facilmente é percecionado como pertencendo a uma 
profissão de elevado valor científico ou económico, um ‘representante de 
uma empresa’ ou ‘homem de negócios’. Temos mais facilidade em associar 
de imediato aquela primeira imagem do “imigrante” em busca de melhores 
condições de vida a um indivíduo oriundo de um país em desenvolvimento 
ou economicamente mais carente e não o inverso. 

Esta tripla abordagem implica que a diferenciação na potencial vitimização 
dos indivíduos que chegam atualmente à Europa os vote, a níveis distintos, 
à exploração das de redes criminosas que se dedicam ao tráfico de pessoas. 
E, como já vimos, nem sequer têm que ser estrangeiros para constituírem 
potenciais vítimas.

4. A exploração a que são forçadas as vítimas de tráfico de pessoas vai 
muito além da exploração sexual. Os dados de que dispomos assinalam 21 
milhões de vítimas de tráfico de pessoas no mundo18, sendo que 79% das 
vítimas conhecidas são exploradas sexualmente. Daí que seja esta a forma 
de exploração seja mais visível, mas não a única. Não esqueçamos que, 
durante muitos anos, o crime de tráfico de pessoas caminhou a par e passo 
do crime de lenocínio, encontrando-se ambos incluídos nos crimes contra a 
liberdade sexual19 durante muitos anos, o que pressupunha um qualquer tipo 
de exploração sexual. Com efeito, 66% das vítimas conhecidas do crime de 

18 ILO online (http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm); BELSER, 2005.
19 Quer o crime de lenocínio, quer o crime de tráfico de pessoas constam no Código Penal de 1982 no 

Capítulo I, “Dos crimes contra os fundamentos ético-sociais da vida social”, do Título III, “Dos crimes 
contra valores e interesses da vida em sociedade”, nos artºs 215º/216º e 217º respetivamente. Com 
a reforma do Código Penal de 1995, passaram ambos a constar na Secção I “Crimes contra a 
liberdade sexual”, no Capítulo V, “Dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual” e Título 
I, “Dos crimes contra as pessoas”, nos artºs 170º e 169º do Código Penal. Com a revisão do Código 
Penal, introduzida pela redação dada pela Lei nº 59/2007, de 4 de setembro, foi materializado um 
afastamento e individualização relevantes entre os crimes de Lenocínio e de Tráfico de Pessoas: o 
primeiro passou a figurar no nº 169º, na Secção I, “Crimes contra a liberdade sexual”, inserido no 
Capítulo V, “Dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual”, ao passo que o segundo 
foi inserido no nº 160º, no Capítulo IV, “Dos crimes contra a liberdade pessoal”, apesar de ambos 
inseridos no Título I, “Dos crimes contra as Pessoas”.
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tráfico de pessoas atinge, ainda no momento atual, vítimas do sexo feminino. 
No entanto, tal não passa do que conhecemos20, nunca esquecendo o elevado 
número de cifras negras21. Com efeito, após a reformulação do texto do crime 
de tráfico de pessoas, na sequência do Protocolo de Palermo, mas sobretudo 
após o debate e publicação da Diretiva 2011/36/EU, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 05 de abril de 201122, foram estendidas as formas de explo-
ração, para além da exploração sexual, à exploração do trabalho, à extração 
de órgãos ou à exploração de outras atividades criminosas. 

Contrariamente a esta tendência internacional de um número mais ele-
vado de vítimas para exploração sexual, Portugal sinalizou no ano de 2015 
mais vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral (n=82, o 
que equivale a 61% do total de vítimas sinalizadas) do que para exploração 
sexual (n=28, o que equivale a 21%) (OTSH, 2016: 15). Quanto à sinalização 
de vítimas para mendicidade forçada, constituíram apenas 3% (n=4 sinaliza-
ções), o mesmo número de sinalizações de adoção ou venda de menores. No 
que concerne à sinalização de vítimas simultaneamente exploradas para fins 
sexuais e laborais, apenas 2% (n=3) e os restantes 5% (n=7) foram assinalados 
em fins desconhecidos. Tal não significa que estas estes valores espelhem a 
verdade objetiva da realidade – haveria bastantes mais pontos a ter em con-
sideração, nomeadamente se terá sido desencadeada alguma investigação 
(um processo-crime) que tenha permitido sinalizar várias vítimas de tráfico 
de pessoas exploradas laboralmente (o que não diminui a hipótese de haver 
outras tantas a ser exploradas sexualmente, ou para qualquer outra forma de 
exploração), cujo processo de investigação não tenha ainda sido conhecido 
ou desencadeado. O que apresentamos, contudo, é a imagem espelhada no 
relatório oficial do OTSH, que apresenta os dados conhecidos.

5. O casamento de conveniência ou forçado pode constituir meios mais 
camuflados para exploração de tráfico de pessoas. A diretiva 2011/36/UE do 

20 Não podemos esquecer o elevado número de crimes incluídos nas cifras negras e a informação que 
se perde à medida que vamos subindo pela pirâmide da justiça (GUIA, 2015, p. 251 e segs.)

21 Conforme já refletido anteriormente (em GUIA, 2015, p. 294-295), “Refletir sobre o que conhe-
cemos do crime implica estar consciente dos processos sociais e institucionais de seleção que 
levam à perda seletiva de informação que começa logo pelas cifras negras. Os inquéritos de 
vitimação aplicados em Portugal, vieram demonstrar que apenas cerca de 30% (chegaram ao 
conhecimento das autoridades 26% do total dos crimes em 1992, 28% em 1994 e 32% em 2000) 
dos crimes ocorridos em Portugal chegaram às autoridades policiais, havendo cifras negras mais 
altas no que respeita aos crimes que implicam abusos sexuais. Os motivos apresentados para 
uma taxa tão baixa prendem-se com a descredibilidade ou falta de confiança na justiça, medo, 
vergonha ou receio da vítima em denunciar e de posteriormente testemunhar, falta de informação, 
revolta ou afastamento do processo judicial, entre outros. O processo judicial penal é atravessado 
também por vários processos de seleção que chegam ao topo de uma pirâmide onde o número de 
condenados a penas de prisão é substancialmente reduzido relativamente ao que se pressupõe 
constituir o verdadeiro número de crimes ocorridos”. 

22 Que veio substituir a Decisão-Quadro 2002/629/JHA.
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Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2011 considerou inclu-
sivamente o casamento forçado como uma forma de exploração passível de 
ser incluída na definição de tráfico de pessoas (cfr. ponto 11 do Preâmbulo23). 
Mas tal forma de exploração não chegou a ser incluída como nova forma de 
exploração na reformulação do artigo nº 160º do Código Penal, com a publi-
cação da lei nº 60/2013 de 23 de agosto24. 

Quer o casamento de conveniência, quer o casamento forçado encontram-
-se hoje estatuídos como crimes autónomos: o primeiro, desde 2007, no artº 
186º da Lei 23/2007 de 4 de julho (com a redação que lhe foi dada pela Lei 
29/2012, de 09 de agosto e as respetivas alterações); o segundo, desde 2015, 
no artº 154º-B do Código Penal (introduzido pela Lei 83/2015, de 5 de agosto, 
por decisão da transposição da Convenção de Istanbul de que Portugal é 
signatário). A pena, em ambos os crimes, é de 5 anos de prisão, sendo que o 
casamento forçado prevê a pena “até 5 anos25”, ao passo que o casamento de 
conveniência, previsto e punido desde 2007, passou, a partir de 2012, a ser 
punido na forma simples “de um a cinco anos26”. Poderia então colocar-se 
a seguinte pergunta: qual o bem jurídico protegido em cada um dos crimes? 
Algum deles apresenta valor mais elevado (o casamento de conveniência 
estatuído em 2007 e o casamento forçado em 2015)? E que ponderação se 
fez (se é que foi feita) entre a pena atribuída a cada um destes crimes? O que 
pretende a sociedade privilegiar em termos de proteção?

23 “A definição também abrange o tráfico de seres humanos para efeitos de remoção de órgãos, 
que constitui uma grave violação da dignidade humana e da integridade física, bem como outras 
condutas como, por exemplo, a adoção ilegal ou o casamento forçado, na medida em que sejam 
elementos constitutivos do tráfico de seres humanos”. Excerto do ponto 11 do preâmbulo da Diretiva 
2011/36/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 05 de abril de 2011.

24 O nº 1 do referido artigo ficou com a seguinte redação, decorrente da alteração introduzida por 
esta Lei (o destacado é da minha responsabilidade e assinala as alterações introduzidas no nº 1 da 
anterior versão -Decreto-Lei nº 48/95, de 15 de março, com a redação dada pela Lei nº 19/2013, 
de 21 de fevereiro): “1 — Quem oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou 
acolher pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, 
a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades 
criminosas a) Por meio de violência, rapto ou ameaça grave; b) Através de ardil ou manobra 
fraudulenta; c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, 
económica, de trabalho ou familiar; d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de 
especial vulnerabilidade da vítima; ou e) Mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem 
o controlo sobre a vítima; é punido com pena de prisão de três a dez anos”.

25 Artigo 154.º-B do Código Penal (introduzido pela Lei n.º 83/2015, de 05 de agosto) - Casamento 
forçado - Quem constranger outra pessoa a contrair casamento ou união equiparável à do casamento 
é punido com pena de prisão até 5 anos”.

26 “Artigo 186.º Casamento ou união de conveniência 1 - Quem contrair casamento ou viver em união 
de facto com o único objetivo de proporcionar a obtenção ou de obter um visto, uma autorização de 
residência ou um «cartão azul UE» ou defraudar a legislação vigente em matéria de aquisição da 
nacionalidade é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. Lei 23/2007, de 4 de julho com a 
redação dada pela Lei 29/2012, de 9 de agosto.
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Ambos os tipos de casamento podem estar presentes na ação/conduta do 
agente, meios ou formas de exploração de tráfico de pessoas. O casamento de 
conveniência, tendo como único fim proporcionar ou obter, de forma fraudu-
lenta, um documento que permita a um determinado cidadão estrangeiro entrar 
ou manter-se em Portugal (obtendo um visto, uma autorização de residência, 
um “cartão azul” ou a nacionalidade), neste caso, de forma criminalmente 
prevista e punível, em Portugal, é um crime conexo passível de ser imputado 
a um agente de tráfico de pessoas. Tal acontece quando o mesmo, volunta-
riamente, se desloca a um país estrangeiro, com o objetivo de “recrutar” ou 
“aliciar” alguém (com quem o mesmo case ou planeie casar posteriormente) 
e, através de “ardil ou manobra fraudulenta” (logro, abuso da “autoridade 
resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica, de traba-
lho ou familiar” - e aqui destaco a relação familiar – ou “aproveitando-se de 
incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da vítima” 
ou qualquer outra das formas previstas no 160º do Código Penal), transporte 
e aloje essa mesma pessoa para o país de sua residência (neste caso Portugal), 
ou outro, para a explorar sexualmente, forçando-a a prostituir-se, por exemplo 
(poderia ser para outro tipo de exploração). No momento em que se dirige 
aos serviços legalmente responsáveis pela concessão de regularização ou 
naturalização em Portugal e, não pretendendo fazer vida em comum com essa 
pessoa, mas apenas legalizá-la/naturalizá-la para, desta forma, melhor a poder 
explorar por meio de “ameaça grave”, “ardil” ou “violência”, o casamento 
de conveniência pode assumir uma ligação conexa com o tráfico de pessoas.

Os casamentos forçados são ainda referidos como uma forma ilegal de 
regularização, mas com alguém do mesmo grupo cultural (PSAILA et 
al. 2016), constatando-se como que uma combinação de casamento for-
çado e de conveniência. As vítimas referidas como mais frequentemente 
envolvidas nestas práticas são oriundas do Bangladesh, Mali, Moçambique 
e Nigéria (GUIA, 2016, p. 42). 

Da mesma forma, uma pessoa que seja forçada a casar com outra que 
não escolheu, impedida por isso de usar o seu livre arbítrio e que tenha sido, 
concomitantemente, recrutada, angariada, transportada ou alojada por agente 
que, por meio da imposição da força, rapto, ameaça grave ou outra manipula-
ção descrita no artigo nº 160º do Código Penal, para fins de exploração sexual 
ou laboral (ou outra), poderá ter sido e/ou estar a ser vítima de casamento 
forçado e de tráfico de pessoas, sendo que ambos os crimes se interconec-
tam. Esta pessoa (independentemente do género, apesar de ser reportado um 
número maior de mulheres e jovens meninas) pode ter sido obrigada a casar 
por tradição familiar ou por força de um costume relativo ao grupo cultural 
e étnico em que possa estar inserida, o que frequentemente acontece tendo 
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a nubente idade inferior à maioridade. Tem sido reportado que, “em todo o 
mundo, uma em cada três mulheres casou antes dos 15 anos de idade e que 
mais de 700 milhões de mulheres em todo o mundo casaram antes de atingir 
a maioridade27”. Têm, por isso, vindo a ser crescentemente descritos casos 
em que a conexão entre casamentos e tráfico de pessoas assume proporções 
assinaláveis (vide GUIA, 2013, p. 105 e segs.). De qualquer maneira, e ape-
sar da possível conexão (que poderia aqui também ser feita com a violência 
doméstica28, entre outros), cada crime tem os seus pressupostos e encontra 
as suas fronteiras bem delimitadas, sendo por vezes necessário apreciar em 
profundidade e refletir sobre os elementos concretos (Ac. de TRP de 8/7/2015, 
proc. 1480/07.9PCSNT.G1.P1, JTRP00029) 

6. A expansão global do uso das redes sociais tem sido um fator de fa-
vorecimento na angariação de vítimas para tráfico de pessoas. A comunicação 
entre os seres humanos tem-se processado através do convívio social, sendo 
esta capacidade limitada no tempo e no espaço, facto que nos últimos anos 
tem vindo a evoluir rapidamente. Na verdade, é certo que a rápida difusão de 
tecnologias digitais e do acesso à Internet trouxeram benefícios inestimáveis 
para a sociedade, trazendo novas formas de comunicar e relacionar-se com 
outros seres humanos30. Neste sentido, as redes sociais têm tido um papel 
de destaque. E tal facto não conta com mais de uma década de existência: o 
Facebook, por exemplo, iniciou-se em 2004 e conta com 1,3 mil milhões de 
utilizadores por mês e o Tweeter, fundado em 2006, contabiliza 300 milhões 
de utilizadores mensalmente (ARNABOLDI et al., 2015, p. 2). Importa, 
contudo, constatar que as discrepâncias económico-sociais no mundo31 im-
plicam que uma parte do mundo32 não tenha o mesmo acesso a esta facili-
dade de comunicação. Por outro lado, esta nova possibilidade de comunicar 
também favoreceu o aparecimento de novas desregulações na vida dos seres 

27 APF, <http://www.apf.pt/violencia-sexual-e-de-genero/casamentos-forcados>. 
28 A este propósito, é importante referir-se que o nº 4 do artº 107º da Lei 23/2007, de 4 de julho com 

a redação dada pela lei nº 29/2012, de 9 de agosto prevê a concessão de uma autorização de 
residência a vítimas de violência doméstica, antes de decorrido o prazo normal para o exercício de 
tal direito: “4 - Em casos excecionais, nomeadamente de separação judicial de pessoas e bens, 
divórcio, viuvez, morte de ascendente ou descendente, acusação pelo Ministério Público pela 
prática do crime de violência doméstica e quando seja atingida a maioridade, pode ser concedida 
uma autorização de residência autónoma antes de decorrido o prazo referido no número anterior”.

29 Consultado online aos 16 de dezembro de 2016 em <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91
 e80257cda00381fdf/a7beea91b84a6a5d80257e8f004a9f73?OpenDocument>.
30 ARNABOLDI et al, (2015, p. 9) relata que o mundo online representa atualmente o microscópio/

laboratório privilegiado para investigar o ser humano.
31 Um por cento das pessoas mais ricas do mundo aufere cerca de 14% das receitas globais, enquanto 

as 20% mais pobres recebe um pouco mais de 1% dos rendimentos do mundo.
32 Vinte e quatro dos países mais ricos do mundo (em termos da contabilização do PIB) alojam pelo 

menos 2 milhões de pessoas 



MULHERES INVISÍVEIS: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de mulheres 27

humanos (mais solidão e isolamento, alterações na tipologia das relações33) 
e até a instalação de novos canais e oportunidades de exploração ilícita ou 
criminosa. Muitas destas comunicações feitas através da Internet e das redes 
sociais são realizadas a partir de telefone móvel34, fazendo do cibermundo 
um verdadeiro espaço desconhecido de múltiplas potencialidades. Sabendo-se 
que 75% da população global acede a este tipo de dispositivo, o que permite 
a facilidade de comunicação em tempo real e muitas vezes, com transmissão 
de imagens e vídeos, melhor se percebe o impacto das novas tecnologias. Só 
a título de exemplo, no fim do ano de 2011 as subscrições de tarifários de 
telemóveis permitiam calcular a existência de 6 mil milhões de utilizadores 
de telemóveis35 (incluindo países em desenvolvimento que contavam com 
80% das novas subscrições36). De assinalar ainda que os utilizadores mais 
frequentes da Internet e das redes sociais nos telemóveis são os jovens, para 
além do seu uso para envio de mensagens escritas37, fotografias e vídeos. Nes-
tes casos, a facilidade para recrutar potenciais vítimas, anunciar ou organizar 
acontecimentos fictícios com finalidades criminosas e comunicar com quem 
quer se encontre comunicável aumenta exponencialmente a partir do uso dos 
telemóveis, permitindo a expansão das redes criminosas e, consequentemente, 
a prática de atos criminosos e ilícitos mais rápida e eficientemente, atraves-
sando distâncias muito vastas. Esta nova realidade constitui um dos reversos 
da moeda da globalização, que permitiu a configuração de uma nova imagem 
do crime. Conforme reflexão de RODRIGUES (no prelo), 

Criminalidade e medo da criminalidade marcam a contemporaneidade e 
desempenham aqui um papel fundamental. A globalização é o seu cenário. 
Geralmente definida a partir da rápida integração planetária propiciada pelo 
aumento súbito e drástico das capacidades técnicas e logísticas de circula-

33 Vide DAMÁSIO (2012) para uma reflexão mais profunda sobre a possível inimputabilidade e as 
zonas do cérebro, bem como o funcionamento das emoções e a unidade entre a mente e o corpo.

34 Não são conhecidos na totalidade os efeitos das redes sociais no comportamento humano, mas têm 
sido cada vez mais as reflexões feitas quer no impacto físico dos seres humanos (como alterações 
fisionómicas nas mãos – vide GUILHERME, 2016 online – e no cérebro – vide SCHULZ; DUNBAR, 
2010; ARNABOLDI et al., 2015, p. 5) mas também e sobretudo a nível psíquico (foram relatados já 
abundantemente impactos neurológicos, aditivos e depressivos associados ao uso ou privação do 
uso das redes sociais). Para aprofundamento desta temática, ver ANDRAESSEN et al., (2012, v. 
110, n. 2, p. 501-517) Development of a Facebook addiction Scale, Psychological Reports. 

35 Claro que devem ser todas em conta as diferenças de região para região. LATONERO (2012, p. 36) 
menciona que enquanto a Tailândia contabilizava 80 milhões de telemóveis num país com cerca de 
68 milhões de habitantes, o Nepal apenas assinalava 13,4 milhões de telemóveis, num país com 
cerca de 30 milhões de habitantes.

36 LATONERO (2012, p. 36) referiu que 85% dos adultos usavam telemóvel, dos quais 45% eram 
smartphones. No entanto, pouco se conhece das idades, gênero, etnia, localização geográfica, 
rendimentos, nível educacional dos seus utilizadores.

37 LATONERO (2012, p. 36) relata que, em 2010, os jovens utilizadores de telefones receberam e 
enviaram uma média de 50 mensagens de texto por dia (5 vezes mais do que nos adultos).
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ção de pessoas, mercadorias, serviços ou capitais, tem sido descrita como 
uma «compressão do mundo». Atribui-se-lhe o aumento da interligação e 
interdependência entre os Estados. Igualmente relevante para a sua defi-
nição é a dimensão transfronteiriça dos problemas da Fabrica Mundi em 
que o Planeta se tornou. Potenciando a liberdade de circulação de pessoas 
e a utilização das tecnologias de comunicação e informação, não apenas 
facilitou a prática de atividades criminosas como também o surgimento de 
uma realidade criminológica especificamente global. Tornou o crime mais 
eficaz, mais lucrativo e exponencialmente mais danoso. A globalização 
tem, assim, um impacto direto na segurança humana.

Com efeito, é cada vez mais frequente o relato de episódios em que são 
recrutadas mulheres estrangeiras para integrar supostas agências de modelos 
(que na verdade são agências de distribuição de mulheres para fins de alterne 
e/ou prostituição) e empresas de cedência de mão de obra (para exploração 
laboral, na agricultura ou construção civil), constituindo as redes sociais, como 
o Facebook, locais privilegiados para estabelecer contactos, fazer “amizades”, 
promover conhecimento entre as pessoas (que podem tornar-se ou fingir-se “ín-
timas”, com o tempo), fazendo destas redes espaços distintos para estabelecer e 
reforçar laços de confiança para objetivamente operacionalizar um prévio plano 
criminoso. O recrutamento de potenciais vítimas, reforço de relações virtuais, 
deteção de familiares e amigos das vítimas para controlo das mesmas através da 
imposição de ameaças (sobre as próprias, familiares ou estes terceiros), a fim de 
as manipular e coagir a determinados comportamentos que não desejam ou até 
o aliciamento a partir de promessas de legalização com contratos de trabalho 
omissos no local da prestação do trabalho, nos horários ou nos valores salariais 
a compensar, implicam que os Órgãos de Polícia Criminal sejam obrigados, hoje 
em dia, a acompanhar as novas tecnologias da informação, nomeadamente no 
que respeita às investigações pelo crime de tráfico de pessoas. O trabalho dos 
investigadores encontra-se, por isso, dificultado, tendo em conta que a facilitação 
do tráfico de pessoas a partir do uso da ciber-tecnologia é muito mais difusa, 
sendo necessário acompanhar múltiplos sites on-line e plataformas digitais. 
As potencialidades para transformação da paisagem do tráfico de pessoas no 
cibermundo a partir do uso de telemóveis e smartphones, implicam esforços 
redobrados na luta contra o tráfico de pessoas.

7. O apoio às vítimas de crime de tráfico de pessoas tem vindo a ser 
substancialmente melhorado. Com efeito, é fundamental o caminho que tem 
sido feito no apoio às vítimas, apesar de os direitos das vítimas38 ter vindo a 

38 Em 29 de novembro de 1985, a ONU publicou a sua resolução nº 40/34, um documento pioneiro 
nesta matéria, a “Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e 
Abuso de Poder”, relembrando o abuso de poder económico e político que atinge “milhões de pessoas 
em todo o mundo [que] sofreram prejuízos em consequência de crimes e de outros atos representando 
um abuso de poder e que os direitos destas vítimas não foram devidamente reconhecidos”.
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ser relegado para um plano diferenciado do processo penal39, tendo vindo a 
ser dado um enfoque mais alargado à perseguição e condenação dos crimi-
nosos, conforme refletido por Figueiredo Dias40. Não só as vítimas de tráfico 
de pessoas, que o Eurostat (2015) menciona terem sido assinaladas 30.146 
nos Estados-membros, mas todas as vítimas de crimes que se estima consti-
tuírem 75 milhões de vítimas de crimes anuais (APAV, 2015, p. 8). A Diretiva 
2012/29/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro de 
201241, teve um peso relevante na responsabilização dos Estados em criar 

39 Analise-se, por exemplo, o ponto 17 da lei nº 59/2007, de 4 de setembro que trouxe uma nova redação 
ao Código Penal (à versão do Decreto-Lei nº 48/95, de 15 de março): “17. Um outro ponto extremamente 
importante é o que se prende com a problemática da vítima. Esta, fundamentalmente depois da 2.ª 
Guerra Mundial, começou a ser objeto de estudos de raiz criminológica que chamaram a atenção para 
a maneira, às vezes pouco cuidada, como era encarada, não só pela opinião pública, mas também pela 
doutrina do direito penal. A vítima passa a ser um elemento, com igual dignidade, da tríade punitiva: 
Estado-delinquente-vítima. Correspondendo a este movimento doutrinal, o diploma admite – para lá, 
independentemente da responsabilidade civil emergente do crime (artigo 128.º) – a indemnização dos 
lesados (artigo 129.º). Por outro lado, sabe-se que mesmo em países de economias indiscutivelmente 
mais fortes do que a nossa ainda não se consagrou plenamente a criação de um seguro social que 
indemnize o lesado, quando o delinquente o não possa fazer. Num enquadramento de austeridade 
financeira remete-se para a legislação especial a criação daquele seguro. No entanto, para que a real 
indemnização da vítima possa ter algum cunho de praticabilidade, concede-se a faculdade de o tribunal 
atribuir ao lesado, a seu requerimento, os objetos apreendidos ou o produto da sua venda, o preço ou o 
valor correspondente a vantagens provenientes do crime pagos ao Estado ou transferidos a seu favor por 
força dos artigos 107.º a 110.º, e as importâncias das multas que o agente haja pago (artigo 129.º, n.º 3). 
Vai-se, por consequência, ao ponto de afetar as próprias multas à satisfação do direito do lesado de ver 
cumprido o pagamento da indemnização. Julgamos que ficam, deste jeito, acautelados os reais interesses 
dos lesados, mormente daqueles que foram vítimas da chamada criminalidade violenta. De resto, não é 
só na ‘Parte geral’ que o Código se revela particularmente atento aos valores e interesses que relevam 
na posição da vítima. Há toda a necessidade de evitar que o sistema penal, por exclusivamente orientado 
para as exigências da luta contra o crime, acabe por se converter, para certas vítimas, numa repetição e 
potenciação das agressões e traumas resultantes do próprio crime. Tal perigo assume, como é sabido, 
particular acuidade no domínio dos crimes sexuais, em que o processo penal pode, afinal, funcionar 
mais contra a vítima do que contra o próprio delinquente. Daí que, embora aderindo decididamente 
ao movimento de descriminalização, o Código não tenha descurado a ponderada consideração dos 
interesses da vítima. Como é ainda em nome dos mesmos interesses que o Código multiplica o número 
de crimes cujo procedimento depende de queixa do ofendido e que oportunamente serão referidos”.

40 Segundo FIGUEIREDO DIAS (1993, p. 8), os sujeitos do processo penal estão hierarquizados na 
“trindade” dos principais (o tribunal, o ministério público e o arguido), o que explica as menções 
ao enfoque “arguidocêntrico” (apud GUIA, 2015) e de “estrutura acusatória” do processo penal 
português [...] sendo que a vítima por muito tempo tem sido considerada a “grande esquecida da 
justiça (Debates Parlamentares – Diário 155, 2015/06/25: 149 - GUIA, 2016, p. 21).

41 Diretiva que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da 
criminalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho, de 15 de março. Vide a 
este propósito a adoção da Resolução de 10 de junho de 2011 sobre um roteiro para o reforço dos 
direitos e da proteção das vítimas, nomeadamente em processo penal (conhecido como o «Roteiro 
de Budapeste») onde se menciona no ponto 7 do preâmbulo “A questão do estatuto da vítima em 
processo penal já foi tratada a nível da União Europeia por meio da decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho, de 15 de março de 2001, relativa ao estatuto da vítima em processo penal. No entanto, 
passados mais de dez anos desde a aprovação deste instrumento, os progressos alcançados na 
criação do espaço de liberdade, segurança e justiça, bem como as questões de aplicação pendentes 
no domínio dos direitos das vítimas, requerem que a União reveja e reforce o conteúdo dessa 
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um estatuto para a vítima de crimes que lhe permitisse participar no processo 
penal42, aceder a uma série de direitos, bem como ser devidamente informada 
e acompanhada. Este novo estatuto, introduzido nas legislações nacionais 
dos Estados-membros nos últimos anos (decorrente da obrigatoriedade de 
transpor a diretiva) trouxe uma nova dinâmica à forma como a vítima passou 
a ser encarada: como uma peça relevante e interventiva no processo penal43 
com um relevo que antes não tinha sendo-lhe, por tradição, atribuído o papel 
de mera testemunha (frequentemente sentindo-se instrumentalizada44) ou 
sendo-lhe facultada a possibilidade de se constituir assistente, em certos casos.

A diretiva introduz mudanças profundas na lógica e no funcionamento dos 
sistemas de justiça criminal. Em vários países europeus, estes sistemas 
são construídos em torno do arguido e dos seus direitos, tendo agora de se 
tornar “policêntricos” e abrir espaço para um outro ator com necessidades 
distintas e, na maioria dos casos, com um papel menos claro. Um grande 
desafio para os Estados-Membros é o de determinar claramente o papel 
da vítima em todas as fases do processo penal.45

Os direitos das vítimas foram evoluindo ao longo dos anos, a partir de 
um maior empenho de determinados movimentos específicos de vítimas de 
certos que crimes, o que originou um maior avanço na proteção de determi-
nadas vítimas de crimes em detrimento de outras (como é o caso das vítimas 
de violência doméstica46 em que, por exemplo, foram isentadas do pagamento 

decisão-quadro, tendo na devida conta as conclusões da Comissão em matéria de aplicação do 
dito instrumento”. Vide também a Resolução de 5 de abril de 2011 sobre prioridades e definição de 
um novo quadro político da União Europeia em matéria de combate à violência contra as mulheres.

42 Vide ponto 5 do Roteiro de Budapeste, ponto 5: “Se adequado, encorajar as vítimas a participar 
ativamente no processo penal”. Resolução do Conselho de 10 de junho de 2011 sobre um roteiro para 
o reforço dos direitos e da proteção das vítimas, nomeadamente em processo penal (2011/C 187/01)”.

43 Ainda que não na sua totalidade.
44 Não posso deixar de fazer uma menção já publicada (GUIA, 2016, p. 10), “ALBIN ESER (1992 

apud SANTOS, 2007: 3) apresenta a sua posição bastante crítica a este propósito referindo que 
se empurrou “…a vítima cada vez mais para a periferia do direito processual penal, onde lhe sobra 
apenas o rol de mero objecto do processo. Em vários processos aceitaram-se, no âmbito destas 
constelações, tendências quase absurdas: quando, por exemplo, vítimas de delitos sexuais foram 
praticamente “espremidas” como testemunhas, passando, por vezes, de vítimas do crime a vítimas, 
inclusive, também do processo penal”.

45 Newsletter do Projeto: “A proteção dos direitos das vítimas na UE; a teoria e a prática da diversidade 
de tratamento durante os julgamentos criminais”. Disponível em: <http://www.victimsprotection.eu/
images/newsletter/newsletter-pt.pdf>. 

46 Destaque-se, a título de exemplo, o relevo que foi dado às vítimas de violência doméstica através de 
uma pluralidade de diplomas entretanto publicados: Lei n.º 61/91, de 13 de agosto – garante proteção 
adequada às mulheres vítimas de violência; Lei n.º 104/2009, de 14 de setembro – aprova o regime de 
concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica; Lei n.º 112/2009, 
de 16 de setembro – estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à 
proteção e à assistência das suas vítimas: Alterado pela Lei n.º 19/2013, de 21 de fevereiro (altera os 
artigos 35.º e 36.º); Regulado pela: Portaria n.º 220-A/2010, de 16 de abril – Estabelece as condições 
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de taxas moderadoras47 para receberem assistência, ao passo que as outras 
vítimas de crime não o foram). Mas o que na realidade sucede é que todas as 
vítimas de crimes passam por experiências traumáticas, mais ou menos seve-
ras, sendo que as vítimas de tráfico de pessoas, porque subjugadas pela força 
ou ameaça a fazer algo contra a sua vontade necessitam de sentir que lhes é 
reconhecido tal estatuto, conforme relatado num estudo de 2016, do EPRS48.

Todas as vítimas de tráfico de pessoas sofrem de vários traumas e encaram 
dificuldades significativas até serem reconhecidas como vítimas, até lhes 
ser providenciada assistência e até serem reintegradas na sociedade49. 

As vítimas de crime de tráfico de pessoas mais sinalizadas são efetiva-
mente mulheres (EUROPOL, 2016), traficadas para fins de exploração sexual, 
sendo maioritariamente oriundas de Estados-membros da UE, sobretudo da 
Europa Central e de Leste (EUROPOL, 2016 apud EPRS, 2016, p. 1). Se a 
este dado acrescermos, por isso, que estas mesmas mulheres podem ter sido 
aliciadas para tráfico de pessoas no decurso de um processo de migração, 
em que as mesmas se encontram numa vulnerabilidade redobrada, tendo em 
conta a exposição a determinados crimes que vitimizam maioritariamente 
mulheres (casamento forçado, mutilação genital feminina ou até violência 
doméstica). Se considerarmos que esta mulher, imigrante, vítima de um 
destes crimes possa depender economicamente do marido ou companheiro e 
do seu salário e se encontre ainda em situação irregular em Portugal, então 
vislumbramos o “cenário perfeito” para uma situação de exploração. Importa 
mencionar que certas nacionalidades de agentes que constituem grupos cri-
minosos, conhecendo bem a envolvência ético-religiosa e cultural das suas 
vítimas, as manipulam usando premissas bem conhecidas e temidas pelas 
mesmas, em vez de usar as ameaças e violência mais comuns (por exemplo, 
usando práticas de vudu). Julgamos que nestes casos as cifras negras serão 
ainda mais elevadas do que as existentes para as mulheres que sofrem vio-
lência em relações de intimidade ou mesmo de seres humanos (homens ou 

de utilização inicial dos meios técnicos de teleassistência, previstos nos nºs 4 e 5 do artigo 20.º, e 
dos meios técnicos de controlo à distância previstos no artigo 35.º, ambos da Lei n.º 112/2009, de 
16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à 
proteção e à assistência das suas vítimas; Portaria n.º 229-A/2010, de 23 de abril - Aprova os modelos 
de documentos comprovativos da atribuição do estatuto de vítima; Decreto Regulamentar n.º 1/2006, 
de 25 de janeiro – regula as condições de organização, funcionamento e fiscalização das casas de 
abrigo; Decreto-Lei n.º 201/2007, de 24 de maio – [...] isentando as vítimas de violência doméstica do 
pagamento de taxas moderadoras no acesso à prestação de cuidados de saúde.

47 Vide Dec. Regulamentar 201/2007, de 24 de maio.
48 European Parliamentary Research Service.
49 Tradução livre da autora. Do original em língua inglesa “All victims of trafficking suffer from various 

traumas and face significant difficulties to be recognised as victims, to be provided with assistance 
and to be reintegrated in society”.
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mulheres) vítimas de crimes, simplesmente. Até porque nestes casos em que 
o fim é a exploração sexual, as vítimas têm tendência a votar-se ao silêncio, 
não denunciando os crimes, por vergonha, por recearem retaliações e, muitas 
vezes, por não acreditarem na justiça, o que implica falta de colaboração e por 
isso maiores dificuldades na investigação. Neste sentido e tendo em conta a 
Referida Diretiva 2012/29/EU, mas também a Convenção de Istambul, urge 
melhorar e especializar os serviços de apoio às vítimas de tráfico. Não só 
estes serviços, mas os de identificação de vítimas terão que ser melhorados. 
Segundo o estudo sobre Tráfico de Pessoas do Serviço de Investigação Par-
lamentar Europeu, publicado em abril de 2016, “os resultados enfatizam a 
necessidade de melhorar a identificação das vítimas, que se revela chave para 
lhes conceder proteção, estabelecer melhor formação em aspetos de género 
das diferentes formas de tráfico de pessoas para os inspetores de primeira 
linha, para reforçar a cooperação entre a administração pública e as ONG’s 
competentes e expandir a prevenção através de campanhas de sensibilização 
públicas50” (EPRS, 2016, p. 1).

Esta diretiva 2012/29/UE foi transposta para o ordenamento jurídico 
português pela lei nº 130/2015, de 4 de setembro51, tendo sido aditado por 
esse mesmo diploma, o artigo 67º - A no Código Penal que remete para os 
29 artigos onde se encontram detalhadamente expostas as previsões para as 
vítimas, sendo que o conceito de vítima foi apresentado de forma alargada: 
“Vítima, segundo o artº67-Aº, al. a) sub.”i) A pessoa singular que sofreu um 
dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou psíquica, um 
dano emocional ou moral, ou um dano patrimonial, diretamente causado por 
ação ou omissão, no âmbito da prática de um crime; ii) Os familiares de uma 
pessoa cuja morte tenha sido diretamente causada por um crime e que tenham 
sofrido um dano em consequência dessa morte”.

A Lei 130/2015, de 4 de setembro está dividida em 5 capítulos: dispo-
sições gerais, princípios, direitos das vítimas de criminalidade, estatuto da 
vítima especialmente vulnerável e disposições finais. Muito se avançou na 
área da proteção das vítimas, mas há ainda muito a fazer, nomeadamente em 
termos das práticas implementadas, do trabalho em rede dos profissionais e 
do estudo de aspetos específicos, muitos dos quais recomendados pela Lei 

50 Tradução livre da autora. Do original em língua inglesa: “The findings emphasise the need to improve 
the identification of victims, which is key for granting them protection, to establish better training 
on the gender aspects of the different forms of human trafficking for font-line officers, to enhance 
cooperation between public administration and competent NGOs, and to expand prevention via 
public awareness campaign.

51 Procede à vigésima terceira alteração ao Código de Processo Penal e aprova o Estatuto da Vítima, 
transpondo a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
que estabelece normas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e 
que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho, de 15 de março de 2001.
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130/2015, de 4 de setembro. Um desses aspetos é o espaço da justiça (no 
sentido lato, os tribunais, os órgãos de polícia criminais e outros) e o novo 
paradigma da vítima de crimes, conforme previsto no nº 2 do artº 18º, “A 
vítima tem direito a ser ouvida em ambiente informal e reservado, devendo 
ser criadas as adequadas condições para prevenir a vitimização secundária e 
para evitar que sofra pressões” (BRANCO et al., no prelo). 

Em termos de proteção das vítimas de tráfico de pessoas, se as mesmas 
se encontrarem em situação irregular, já beneficiam, há uns anos, da possibi-
lidade de concessão de uma autorização de residência (ao abrigo do artº 109º 
nº 1) da Lei 23/2007, de 04 de julho, com a redação que lhe foi dada pela lei 
29/2012, de 09 de agosto) desde que cumpram uma série de condições, no-
meadamente participar ativamente, colaborando no desmantelamento da rede 
criminosa e rompendo relações com os suspeitos da rede criminosa. Masse 
as vítimas de tráfico de pessoas não queiram ou tenham motivos atendíveis 
para não participarem na colaboração com as autoridades na investigação, o 
artigo único plasmado no decreto-lei 368/2007, de 5 de novembro, prevê a 
possibilidade de as mesmas beneficiarem, ainda assim, de uma autorização 
de residência. No caso de vítimas estrangeiras, verificamos, por isso, que a 
proteção foi ponderadamente prevista há quase uma década, havendo certa-
mente muito caminho ainda a fazer no incremento de medidas de apoio às 
vítimas de tráfico de pessoas. Uma última menção ao Decreto-Lei nº 120/2010, 
de 27 de outubro (que regula a constituição e funcionamento da Comissão 
de Proteção às Vítimas de Crimes, em consonância com a Lei n.º 104/2009, 
de 14 de setembro) a qual apresenta o adiantamento de uma indemnização a 
vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, ainda que os pedidos 
apresentados por vítimas de tráfico de pessoas sejam ainda muitos escassos.
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Introdução

O crime de tráfico de pessoas – antigo conhecido da sociedade brasileira e 
internacional – sofreu, com o desenvolvimento da sociedade para uma condição 
de pós-modernidade, profundas modificações em seus delineamentos e meios.

O desencadear da globalização permitiu que uma modalidade criminosa 
baseada tão-somente na força física para a garantia de posterior exploração 
fosse transmutada para a existência de um consentimento viciado, que sopesasse 
as mais profundas aspirações dos indivíduos de garantir melhores condições 
de vida tanto econômica quanto socialmente com o fim último de facilitar 

52 Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006) e Mestre em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000). Foi membro do Conselho Técnico 
Científico, do Conselho Superior e do Comitê da Área do Direito da CAPES-MEC, onde Presidiu 
a Comissão de Classificação de Livros (2010) e (2012 - 2013). Atualmente é Diretor da Faculdade 
de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Professor do Programa de Mestrado e 
Doutorado em Direito Político e Econômico, Membro da Comissão de Revisão da Matriz Curricular 
da Graduação em Direito no Brasil (Convidado Externo CNE), Membro do Comitê da Área do Direito 
no Programa SciELO/ FAPESP, Membro do Conselho Editorial da Revista da Procuradoria-Geral do 
Banco Central e Membro Titular da Academia Paulista de Letras Jurídicas, Parecerista na Área do 
Direito da CAPES-MEC, Professor Convidado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito - Mestrado e Doutorado - URI - Ângelo-RS e Secretário Adjunto do CONPEDI. Pesquisador 
do Grupo de Pesquisa financiado pelo MackPesquisa: Mulheres Invisíveis: Panorama Internacional 
e Realidade Brasileira do Tráfico Transnacional de Mulheres.

53 Advogada. Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre e Doutoranda em Direito 
das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa financiado pelo MackPesquisa: Mulheres Invisíveis: Panorama 
Internacional e Realidade Brasileira do Tráfico Transnacional de Mulheres.

54 Advogada. Mestranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa financiado pelo MackPesquisa: Mulheres Invisíveis: Panorama Internacional e Realidade 
Brasileira do Tráfico Transnacional de Mulheres. 
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sua opressão, essa também adaptada à nova realidade social – que qualifica, 
de forma cada vez mais recorrente, o ser humano como mera mercadoria.

O Direito Internacional, atento às mudanças no padrão de atividade dos 
responsáveis por tais práticas de escravidão moderna, considerou esses novos 
paradigmas na consolidação de fontes capazes de garantir a efetiva proteção 
aos indivíduos sujeitos ao tráfico de pessoas. Para tanto, esforços nas mais 
variadas esferas daquela disciplina foram verificados nas duas últimas déca-
das, como o desenvolvimento do Protocolo de Palermo, voltado à vertente 
internacional do tráfico de seres humanos, assim como o estabelecimento, pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), do Escritório das Nações Unidas 
Sobre Drogas e Crime (UNODC), que, com sua atividade, acaba por esta-
belecer a possibilidade de interferência positiva na realidade das jurisdições 
então violadoras de tais direitos.

O presente trabalho objetiva, dessa maneira, analisar os principais con-
tornos dessa nova forma de escravidão moderna. Será, assim, verificada a 
evolução de sua definição no plano interno e internacional, assim como a 
contribuição do Direito Internacional dos Direitos Humanos para o seu com-
bate, sendo especialmente avaliada de forma crítica a metodologia utilizada 
pelo UNODC para a elaboração de seu relatório global sobre o tráfico inter-
nacional de pessoas, com a análise pormenorizada dos Relatórios Globais de 
2009, 2012, 2014 e 2016.

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, serão utilizadas fontes 
primárias (documentos oficiais de organizações internacionais e demais órgãos 
internos), fontes secundárias (obras acadêmicas) e jurisprudência relacionada 
à temática. Os métodos utilizados para o alcance das principais conclusões 
serão o dedutivo e crítico analítico.

Considerações gerais sobre o tráfico de pessoas 

O crime de tráfico de pessoas possui características comuns nas mais va-
riadas jurisdições que compõem a sociedade interacional. Dessa maneira, serão 
apresentados seus principais delineamentos, sendo, ao final, feito o comparativo 
de sua realidade interna aos Estados ao contexto transnacional, quando do envol-
vimento de mais de uma jurisdição na consumação de referida prática criminosa.

Principais contornos do crime de tráfico de pessoas

O tráfico de pessoas é fenômeno reconhecido perante a sociedade interna-
cional desde as eras mais remotas. Inicialmente relacionado a um contexto de 
escravidão de pessoas eminentemente negras no Ocidente, transmutou-se com 
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o desenvolver da sociedade globalizada, abarcando contextos mais amplos, 
voltados a todas as pessoas, em especial àquelas em condições extremas de 
vulnerabilidade socioeconômica e cultural55.

O atual desenho social contribui para a massificação da sujeição humana 
à condição de mercadoria. Dessa forma, a redução do indivíduo ao status de 
objeto, feita por outros indivíduos ou por empresas por eles comandadas, 
acaba por ser uma trágica consequência natural de uma sociedade que tende 
a valorizar bens de consumo em detrimento de qualidades humanas56. Quanto 
à banalização da exploração humana, os indivíduos nesse novo modelo social 
são os primeiros a ser submetidos às formas mais desumanas e degradantes 
de opressão, posto que a utilização de seu trabalho não implica sequer na 
mobilização do capital outrora investido para a efetiva consecução das ati-
vidades econômicas57. Pelo caráter de alta rentabilidade, o tráfico de pessoas 
hoje varia estatisticamente entre a segunda e a terceira modalidade ilegal que 
mais movimenta recursos no mundo, juntamente com o tráfico de armas e de 
drogas, em um volume anual de transações avaliado em aproximadamente 150 
bilhões de dólares. Estima-se que, atualmente, 21 milhões de pessoas sejam 
vítimas de trabalhos forçados, o que, necessariamente, pressupõe o tráfico no 
conjunto dessa forma de escravidão moderna58.

O tráfico de pessoas pode tanto se dar no plano interno dos Estados 
quanto ultrapassar as fronteiras territoriais que demarcam as jurisdições. Seus 
principais delineamentos estão relacionados ao uso da força ou à indução a 
erro de trabalhadores que serão recrutados e eventualmente transferidos para 
situações de exploração laboral em seus mais variados fins. Dessa forma, 
entende-se pela interdependência das formas exploratórias que hoje constituem 
a chamada escravidão contemporânea, ou escravidão moderna, sendo o tráfico 
o pressuposto lógico dos demais crimes. Não há, portanto, que se falar em 
exploração sem o antecedente direto do crime de tráfico de seres humanos59.

55 Vulnerabilidade esta que, em muitos casos, tem relação direta com a escravidão, como no próprio 
caso brasileiro.

56 “O desvio do projeto da comunidade como defensora do direito universal à vida decente e dignificada 
para o da promoção do mercado como garantia suficiente da universal oportunidade de auto 
enriquecimento aprofunda mais o sofrimento dos novos pobres, a seu mal acrescentando o insulto, 
interpretando a pobreza com humilhação e com a negação da liberdade do consumidor, agora 
identificada com a humanidade”. BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução 
Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 34.

57 LAKY, Tania. Tráfico Internacional de Mulheres: Nova Face de uma Velha Escravidão. 2. ed. 
Curitiba: Editora Prismas, 2014, p. 71.

58 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Forced labour, modern slavery and human 
trafficking. Disponível em: <http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--ja/index.htm>. 
Acesso em: 15 maio 2017.

59 NOGUEIRA, Christiane; NOVAES, Marina; BIGNAMI, Renato; PLASSAT, Xavier. Tráfico de pessoas 
e trabalho escravo: além da interposição de conceitos. In: NOGUEIRA, Christiane; NOVAES, Marina; 
BIGNAMI, Renato (Org.). Tráfico de Pessoas: Reflexões para a compreensão do trabalho escravo 
contemporâneo. São Paulo: 2014, p. 220-221.
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Correlacionado ao crime em comento encontram-se outros, tais como 
exploração sexual, tráfico de órgãos, tráfico de armas, tráfico de drogas, ar-
mas, pedofilia, homicídios, falsificação de documentos, extorsão, corrupção 
e lavagem de dinheiro60. Há certamente fatores agravantes em relação a tal 
prática criminosa, em especial a vulnerabilidade feminina: estima-se, atu-
almente, que o maior número de pessoas traficadas seja de mulheres61. No 
entanto, estatísticas têm demonstrado especial atenção às rápidas mudanças 
que se operam em referida modalidade exploratória, com o incremento do 
número de homens envolvidos62. Percebe-se, portanto, que o crime de tráfico 
de pessoas acompanha a demanda dos exploradores quanto às mais variadas 
formas de opressão.

Dessa forma, é possível afirmar que o tráfico de pessoas em sua acepção 
ampla e atual está intrinsecamente relacionado à existência de falsas promes-
sas de melhores condições de vida, geralmente associadas a uma situação de 
confiança entre o traficante e a pessoa traficada63, o que acaba por ter como 
consequência direta o consentimento viciado dos indivíduos submetidos a 
essa forma exploratória; à retenção de documentos, ou retenção por dívidas, 
que impede os indivíduos de se desligarem com facilidade de suas situações 
de opressão; e às mais variadas formas de exploração, que têm correlação 
com outros crimes, também de necessária definição pelas ordens jurídicas 
interna e internacional.

Sua dimensão transnacional: um crime 
que desconhece fronteiras

A transposição dos contornos delimitados no item anterior a um contexto 
transfronteiriço, com o envolvimento de duas ou mais jurisdições para a con-
sumação dos crimes de escravidão moderna configura o que se entende por 
tráfico internacional de pessoas. Nessa modalidade criminosa, a invisibilidade 
dos indivíduos e sua condição de mercadorias supera as fronteiras territoriais 

60 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Diálogos da 
Cidadania: Tráfico de pessoas: conhecer para se proteger. Brasília: 2014, p. 11.

61 VIEIRA, Vera; CHARF, Clara. Percepção da sociedade sobre o tráfico e mulheres. São Paulo: 
Associação Mulheres pela Paz, 2016, p. 19.

62 UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in 
Persons. Nova Iorque: Nações Unidas, 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. Acesso em: 14 maio 
2017, p. 6. 

63 UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in 
Persons. Nova Iorque: Nações Unidas, 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. Acesso em: 14 maio 
2017, p. 7.
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dos Estados, perfazendo-se ainda mais preocupante em razão do envolvimento 
de migrantes em grave estado de vulnerabilidade econômica e social64.

Com a expansão das migrações é sabido que, muitas vezes, os indivíduos 
com a qualidade de migrantes não possuem meios para arcar com a saída de 
seu país de origem em busca de melhores condições de vida, sendo, portanto, 
facilmente seduzidos pelo discurso de aliciadores, que, por vezes, estão ligados 
a organizações criminosas internacionais65. Com isso, os migrantes conseguem 
adentrar outras jurisdições (de forma irregular, ou mesmo com documenta-
ção ilícita providenciada pelos aliciadores), mas criam com seus acreditados 
“benfeitores” uma dívida financeira em relação ao transporte e alimentação 
iniciais, assim como um temor em caso de desligamento ou fuga dessa relação. 
É comum os indivíduos sujeitos a tal situação serem ameaçados de morte por 
seus aliciadores. Ademais, mesmo em casos de migrações consideradas legais 
perante as jurisdições, os migrantes, em algumas situações, têm sua documen-
tação confiscada e retida pelos traficantes ou mesmo pelos empregadores que 
os recebem, situação que os prende com correias invisíveis à uma realidade 
de medo e exploração. Àqueles que conseguem fugir das amarras impostas 
por seus exploradores, pouco ou nada lhes ampara: encontram-se, muitas 
vezes, à deriva em sociedades que desconhecem sua condição de vítimas e 
lhes repudia efetiva proteção, sendo, ao final, considerados como verdadeiras 
escórias da humanidade66.

Apesar do histórico de existência de referida modalidade criminosa, a 
indicação concreta dessa realidade em relação aos seus contornos e às rotas 
utilizadas pelos traficantes é contemporânea. Até recentemente, havia grande 
dificuldade em reconhecer as redes de tráfico sem confundi-las com as redes 
migratórias tradicionais ou mesmo formadas por círculos privados de família 

64 “Em sentido lato, o fenômeno, do mesmo modo que é aético, também não discrimina os objetos 
a transacionar. Não é muito distinta a condição a que são submetidos, em todos os passos do 
processo migratório, os “bolivianos” em São Paulo, os “trabalhadores do leste” na Europa Ocidental, 
as famílias do Magrebe que invadem a Espanha e a Itália e as mulheres brasileiras que se prostituem 
em Portugal e na Espanha”. LAKY, Tania. Tráfico Internacional de Mulheres: Nova Face de uma 
Velha Escravidão. 2. ed. Curitiba: Editora Prismas, 2014, p. 71.

65 Neste caso, é ainda digno de nota o fato de que, atualmente, organizações criminosas internacionais, 
em muitos casos, possuem maior poder econômico, financeiro e estrutural que Estados: “[...] 
organized crime has also grown exponentially and governments are greatly concerned that organized 
crime is now better financed, equipped and organized than governments”. GLOBAL RIGHTS. 
Combating Human Trafficking in the Americas: A guide to international advocacy. Washington: 
2007, p. 39. A esse respeito, ver também SANTIBANEZ, Dione Antonio de Carvalho de Souza. 
A economia política do crime organizado transnacional. In: DURÃES, Telma Ferreira Nascimento; 
CORRÊA, Edwiges Conceição Carvalho; DAMASCENO, Joao Pedro Tavares (Orgs.). Tráfico 
internacional de pessoas e outros trânsitos. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico/Editora Puc 
Goiás, 2014, p. 199-223.

66 A esse respeito ver BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Trad. Carlos Alberto Medeiros. 
1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. Ver também LAKY, Tania. Tráfico Internacional de Mulheres: 
Nova Face de uma Velha Escravidão. 2. ed. Curitiba: Editora Prismas, 2014, p. 72-73.
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e amizade. Essa é, também, mais uma prova dos novos subterfúgios criados 
pelos traficantes para garantir a invisibilidade do crime de tráfico de pessoas, 
induzindo os próprios agentes estatais a erro67, de forma que é possível afirmar 
que não há Estado que se diga imune ao tráfico de pessoas68.

Outro aspecto que perpetua o silêncio quanto à existência de referida 
modalidade exploratória se encontra no próprio temor dos indivíduos sub-
metidos às condições degradantes de denunciar aqueles que os exploraram, 
seja por questões relacionadas à manutenção de sua própria vida, seja, no 
caso dos migrantes ilegais, por receio de deportação e retorno ao seu país de 
origem, que inicialmente decidiram por deixar, fazendo-se necessária uma 
intensa cooperação entre os Estados na tentativa de combater de forma efe-
tiva o tráfico internacional de pessoas e garantir o devido amparo às vítimas.

Ainda, pela marginalização dos migrantes – outra consequência do crime 
em sua modalidade transnacional69 – é necessário que haja o reforço das leis 
internas voltadas à ampliação dos direitos e garantias dos migrantes, estes 
considerados em sua acepção mais ampla. Torna-se cada vez mais difícil 
prevenir e combater o tráfico internacional de pessoas sem leis capazes de 
conceder aos migrantes benefícios idênticos ou semelhantes aos dos nacionais 
dos Estados.

O combate ao tráfico de pessoas à luz do Direito Internacional: 
a atuação da Organização das Nações Unidas

O tráfico de pessoas em sua configuração moderna mereceu a atenção do 
Direito Internacional e, mais especificamente da ONU, somente a partir do 
ano 200070, com a edição do Protocolo Adicional71 à Convenção das Nações 

67 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Jornadas transatlânticas: uma pesquisa exploratória sobre tráfico de 
seres humanos do Brasil para Itália e Portugal. Brasília: 2011, p. 44. Disponível em: <http://www.justica.
gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos-pesquisas/jornadastransatlanticas.pdf/
view>. Acesso em: 10 maio 2017.

68 UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in 
Persons. Nova Iorque: Nações Unidas, 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. Acesso em: 14 maio 
2017, p. 5.

69 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999.

70 Para mais detalhes sobre os trabalhos preparatórios da Convenção da ONU contra o Crime 
Organizado Internacional, assim como sobre o Protocolo de Palermo, ver BARALDI, Gabriela; 
VENTURA, Deisy. Políticas migratórias e tráfico de pessoas: quando a árvore esconde a floresta. 
In: SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Tráfico de pessoas: uma 
abordagem para os direitos humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2013, p. 376.

71 BRASIL. Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso em: 14 maio 2017.
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Unidas contra o Crime Organizado Internacional, também conhecido como 
Protocolo de Palermo72. Até então, é possível afirmar que, não obstante sua 
existência, referida modalidade criminosa passou voluntária ou involunta-
riamente despercebida aos olhos dos legisladores, instituidores de políticas 
públicas e intérpretes da norma interna e internacional, corroborando para com 
o argumento ora defendido de invisibilidade e mercantilização dos indivíduos 
traficados e posteriormente explorados.

Em relação à definição de tráfico de pessoas trazida por aquele instrumento 
internacional, seu artigo 3ª, em sua alínea “a” assim o determina:

Para efeitos do presente Protocolo:
a) A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, 
a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, 
ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou 
à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o con-
sentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição 
de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos.

Dessa forma, percebe-se que o crime de tráfico de pessoas, em sua acepção 
mais ampla – necessária para abarcar o maior número possível de violações, 
incluindo até mesmo a situação de migrantes em situação de vulnerabilidade, 
como visto anteriormente –, conta com três vertentes essenciais, a saber: as 
ações postas em prática pelos agentes aliciadores, os meios utilizados para 
tal aliciamento e a finalidade de exploração73. Quanto às possíveis ações dos 
aliciadores, destacam-se na redação do artigo o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas. Os meios empregados, 
por sua vez, podem ser por ameaça, uso da força ou outras formas de coação, 
rapto, engano, abuso de autoridade, situação de vulnerabilidade, aceitação 
de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. Por fim, a finalidade da 

72 Até referida data, outras iniciativas internacionais haviam sido editadas, tais como o tratado de Paris, 
celebrado em 1814 entre Inglaterra e França, assim como a Convenção de Genebra de 1956. No 
entanto, nenhuma das normas anteriores ao Protocolo de Palermo endereçou o tráfico de pessoas 
com os contornos modernos típicos daquela forma de exploração. Para mais detalhes sobre o histó-
rico normativo no plano inTernacional, ver ANJOS, Fernanda Alves dos; JÚNIOR, Paulo Abrão Pires. 
Enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil: perspectivas e desafios. In: NOGUEIRA, Christiane; 
NOVAES, Marina; BIGNAMI, Renato (Org.). Tráfico de Pessoas: Reflexões para a compreensão do 
trabalho escravo contemporâneo. São Paulo, 2014. p. 41-64.

73 OFFICE OF THE HIGHER COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Human Rights and human 
trafficking. Factsheet Nº. 36. Nova Iorque e Genebra: 2014, p. 3. Disponível em: <http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/FS36_en.pdf>. Acesso em: 12 maio 2017.
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exploração pode se dar quanto à prostituição de outrem ou outras formas de 
exploração sexual, assim como com relação a trabalhos ou serviços forçados, 
escravatura (ou práticas similares), a servidão ou a remoção de órgãos.

A norma internacional, portanto, abrangeu em sua redação o tráfico de 
pessoas em seus mais variados aspectos, independentemente de questões 
socioeconômicas ou de gênero. Toda forma empregada para fins de explo-
ração, quaisquer que sejam, pode ser considerada tráfico. Ademais, referida 
disposição também eliminou o estigma de consentimento da vítima74, posto 
que esse, como visto, acaba se tornando viciado pelos mais diversos meios, 
em verdadeira desproporcionalidade em relação ao perpetrador e à vítima75. 
Tal passo foi de extrema relevância para retirar o caráter de criminalização 
das vítimas que, muitas vezes, eram consideradas delinquentes ante a errônea 
percepção dos pressupostos de sua aquiescência. Contudo, passados quase 
duas décadas da edição de referido Protocolo, é cediço que até os dias atuais 
as vítimas ainda desconhecem sua própria condição76, o que reforça sua vul-
nerabilidade e, de forma ainda mais chocante, são julgadas pela sociedade 
como verdadeiras responsáveis por sua submissão ao crime77.

São também trazidos no Protocolo de Palermo disposições relativas à 
criminalização dos agentes; assistência e proteção às vítimas, inclusive tra-
zendo diretrizes para o seu repatriamento no caso de imigrantes; formas de 
prevenção ao crime; intercâmbio de informações entre os Estados e formação 
de seus agentes; medidas a serem tomadas nas fronteiras das jurisdições; e 
disposições relativas à documentação apresentada pelas pessoas traficadas. Não 
obstante a abrangência da norma internacional, fica a critério dos Estados, na 
elaboração ou aprimoramento de suas normas internas, delimitar o escopo de 
aplicação das referências trazidas no Protocolo de Palermo, sempre atentando, 
contudo, à necessária proteção da vítima do crime de tráfico de pessoas.

Ainda no plano onusiano, merece destaque a atuação do UNODC, agência 
da ONU com atuação no combate ao tráfico de drogas por parte dos Estados-
-membros e que, desde 1999, conta com um Programa contra o Tráfico de 
Seres Humanos, com vistas também a prestar auxílio aos Estados na elaboração 

74 Nesse mesmo sentido caminha a disposição do artigo 3, alínea “b”, que assim determina: “b) O 
consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração 
descrito na alínea a) do presente “Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer 
um dos meios referidos na alínea a)”.

75 SIQUEIRA, Priscila; QUINTEIRO, Maria (Org.). Tráfico de pessoas: quanto vale o ser humano na 
balança comercial do lucro? A escravidão no século XXI. São Paulo: Ideias & Letras, 2013, p. 215.

76 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Jornadas transatlânticas: uma pesquisa exploratória sobre tráfico de 
seres humanos do Brasil para Itália e Portugal. Brasília: 2011, p. 44. Disponível em: <http://www.justica.
gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos-pesquisas/jornadastransatlanticas.pdf/
view>. Acesso em: 10 maio 2017.

77 A esse respeito, ver VIEIRA, Vera. CHARF, Clara. Percepção da sociedade sobre o tráfico e 
mulheres. São Paulo: Associação Mulheres pela Paz, 2016, p. 23.
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de políticas internas de combate a esta última modalidade criminosa. Com a 
adoção do Protocolo de Palermo, o UNODC passou a atuar de forma ainda 
mais contundente na prevenção, na proteção e na criminalização de referida 
prática, auxiliando os Estados em (i) campanhas educativas (prevenção); 
(ii) elaboração de metodologias internas de coleta de dados, treinamento de 
agentes, melhoria de serviços internos de proteção de vítimas e testemunhas 
(proteção); e (iii) fortalecimento dos sistemas de justiça dos países para que 
um maior número de criminosos seja julgado e eventualmente punido pela 
prática do crime de tráfico de pessoas78. Em sua vertente global, o UNODC é 
responsável pela elaboração de relatórios globais de estatísticas sobre o tráfico 
de pessoas, na tentativa de contribuir para o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de cooperação internacional estabelecidos pelos Estados à luz do Protocolo 
de Palermo. Os quatro relatórios elaborados nos anos de 2009, 2012, 2014 e 
2016 serão analisados no presente trabalho nos itens subsequentes 79.

O UNODC e a elaboração de estatísticas globais sobre 
o tráfico de pessoas: análise crítico-metodológica

Conforme visto no item anterior, uma das responsabilidades do UNODC 
em sua frente de auxílio ao combate ao tráfico internacional de pessoas se dá 
por meio da elaboração de Relatórios Globais, que, por meio da compilação 
das informações encaminhadas pelos Estados-membros da ONU, servem 
como diretrizes a governantes, membros da sociedade civil e pesquisadores 
para a elaboração de políticas públicas e mesmo estratégias de cooperação 
internacional para o combate à referida modalidade criminosa. 

Tais relatórios, pode-se dizer, servem como um mapa da situação global 
de tráfico de pessoas, para que a sociedade internacional possa ter não apenas 
conhecimento de referido crime, mas também noção de sua magnitude, muitas 
vezes desconhecidas pelas razões analisadas nos itens anteriores.

Sendo assim, será analisada de forma crítica a metodologia empregada 
nos Relatórios Globais de 2009, 2012, 2014 e 2016, com intuito de averiguar 

78 UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Tráfico de pessoas e contrabando de 
migrantes. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/>. Acesso em: 
15 maio 2017.

79 Todas as iniciativas no plano global devem necessariamente ser lidas conjuntamente com outros 
instrumentos de Direito Internacional e Direito Internacional de Direitos Humanos que, apesar de não 
mencionados na presente pesquisa, trazem diretrizes e parâmetros protetivos às potenciais vítimas do 
tráfico, tais como crianças, trabalhadores migrantes, mulheres, etc. É a partir da interpretação sistêmica 
de tais ditames que se consolida uma verdadeira ordem protetiva às vítimas de tráfico de pessoas A esse 
respeito, ver PIOVESAN, Flávia; KAMIMURA, Akemi. Tráfico de pessoas sob a perspectiva de direitos 
humanos: prevenção, combate, proteção às vítimas e cooperação internacional. In: SECRETARIA 
NACIONAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Tráfico de pessoas: uma abordagem para os 
direitos humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2013, p. 105-131.
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a forma de coleta de dados, a participação efetiva os Estados e as dificuldades 
encontradas na elaboração de tais estatísticas.

O primeiro Relatório Global: 2009

O primeiro Relatório Global foi lançado no ano de 2009 e almejava 
avaliar o progresso feito pelos Estados desde a entrada em vigor do Protocolo 
de Palermo. A ideia inicial era a de obter informações dos Estados das quatro 
grandes regiões do globo: Europa e Ásia central, Américas, Ásia do Sul e do 
Leste e do Pacífico, África e Oriente Médio. 

Para elaborar o Relatório Global de 2009, pesquisadores do UNODC 
reuniram informações em 155 Estados e territórios com relação ao período de 
2003 a 200780. O método de coleta dos dados foi, essencialmente, de pesquisa 
de campo feita por aqueles pesquisadores, além de investigação de informações 
oficiais de domínio público dos Estados, tais como relatórios das polícias na-
cionais, relatórios dos Ministérios da Justiça, estatísticas nacionais sobre tráfico 
de pessoas, dentre outros documentos. Além de documentos provenientes dos 
governos dos Estados, foram coletadas também informações de organizações 
não governamentais. Três áreas foram objeto de análise naquele documento: 
(i) disposições legislativas e institucionais para combater o tráfico de seres 
humanos; (ii) justiça criminal, com a observância da efetiva aplicação da lei 
nos Estados analisados; e (iii) informações sobre as vítimas81. 

Por ter sido o primeiro esforço global a reunir informações oficiais sobre 
o tráfico internacional de pessoas, os próprios pesquisadores responsáveis 
pela elaboração do Relatório de 2009 reconheceram e enumeraram algumas 
das principais dificuldades encontradas naquele momento. A primeira delas 
se referia às diferenças encontradas nas próprias legislações nacionais sobre 
tráfico de pessoas, em razão do fato de que nem todos os Estados signatários 
do Protocolo de Palermo haviam criminalizado o tráfico de pessoas em todas 
as vertentes previstas naquele tratado. Alguns Estados, por exemplo, haviam 
apenas tornado crime o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e 
trabalho forçado, sem mesmo especificar restrições quanto à idade ou gê-
nero da vítima. Em alguns casos, o crime estava restrito a algumas formas 
de exploração, bem como a categorias de vítimas específicas. Por fim, havia 
Estados que não contavam com legislações específicas, tendo de se valer da 
analogia para responsabilizar os traficantes82. 

80 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Global Report on Trafficking in Persons 
2009. Vienna: United Nations, 2009, p. 13. Disponível em:  <https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/publications.html?ref=menuside>. Acesso em: 13 out. 2017.

81 Ibidem, p. 14.
82 Ibidem, p. 14-18.
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A segunda limitação detalhada no Relatório Global de 2009 dizia res-
peito à capacidade dos sistemas de justiça criminal existentes para detectar 
atividades criminosas, posto que os dados enviados pelos Estados incluíam os 
números de investigações, detenções, processos e condenações. A comparação 
das estatísticas entre as jurisdições é altamente problemática, pois, apesar de 
quantitativos, os dados fornecidos não eram capazes de traçar um panorama 
fidedigno da situação de tráfico em cada Estado, ou mesmo se a resposta dada 
por cada um era proporcional aos desafios enfrentados. A dificuldade, nesse 
caso, era decorrente dos próprios Estados, especialmente tendo em vista que 
um maior ou menor número de condenações poderia tanto ser resultante de 
mudanças reais no número de infrações ocorridas quanto de problemas internos 
nos mecanismos para sistematizar os dados83.

A terceira limitação daquele relatório estava de certa maneira relacionada 
à segunda, pois tinha ligação com o nível de eficiência e funcionamento dos 
sistemas de coleta interna de dados. Não era possível aos pesquisadores, por-
tanto, interpretar os dados obtidos pelos Estados como se eles representassem 
a verdadeira magnitude do tráfico de pessoas84.

Alguns avanços: os Relatórios Globais de 2012 e 2014

Se no primeiro Relatório Global o UNODC se valeu, essencialmente, de 
pesquisadores em campo, nos documentos subsequentes a forma de coleta de 
dados se aperfeiçoou e um questionário foi elaborado e enviado aos Estados 
para a compilação de informações. As informações detalhadas sobre referido 
questionário, contudo, não foram disponibilizadas ao público pelo UNODC 
nos Relatórios Globais de 2012 e 2014, em sua página na Internet. Somadas 
aos questionários, foram também analisadas as informações obtidas com a 
mesma metodologia do Relatório anterior.

Mesmo com a adoção de uma nova metodologia de obtenção de infor-
mações, em 2012 somente 132 Estados foram avaliados, ao passo que, em 
2014, 128 foram os Estados que contribuíram efetivamente para a elaboração 
do Relatório85. Do Relatório Global de 2009, as mesmas dificuldades foram 
encontradas: diversidade nas legislações dos Estados e problemas inter-
nos na coleta dos dados. Para os pesquisadores do Relatório de 2012, uma 
conclusão foi crucial: mesmo com o crime de tráfico de pessoas tendo sido 
internacionalmente tipificado em 2000, não havia muitos dados oficiais dos 

83 Ibidem, p. 15.
84 Ibidem, p. 19.
85 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Global Report on Trafficking in Persons 

2014. Vienna: United Nations, 2014. Disponível em:  <https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/publications.html?ref=menuside>. Acesso em: 13 out. 2017.
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Estados e tampouco pesquisas anteriores relacionadas ao tema e que fossem 
efetivamente fidedignas86. Os dados, na visão dos especialistas do UNODC, 
eram apenas coletados para fins de administração (ou seja, registravam os 
esforços de execução em relação à legislação de cada Estado), mas não para 
fins de pesquisa87. 

O Relatório Global de 2016

O Relatório Global publicado pelo UNODC em 2016 foi o primeiro 
documento em que foram sistematizados em apenso aos resultados obtidos 
a metodologia e o questionário enviado aos Estados, assim como os dados 
comparativos em relação aos Relatórios anteriores, em um esforço de garan-
tir a própria transparência do processo de obtenção de informações globais. 
É possível perceber, portanto, os avanços alcançados por aquela agência da 
ONU desde o primeiro ano do estabelecimento de seu Relatório Global sobre 
tráfico de pessoas. Ademais, é possível também constatar que os resultados 
obtidos nos relatórios anteriores foram confrontados pelos próprios pesquisa-
dores do UNODC, que acompanharam as informações trazidas pelos Estados 
na tentativa de verificar avanços legislativos e políticos implementados pelas 
jurisdições ao longo dos anos. Exemplo disso é o fato de que, apesar de a edição 
de 2016 do Relatório abranger apenas 137 Estados e territórios, 179 Estados 
foram mencionados como jurisdições que criminalizam o tráfico de pessoas88. 
Outro ponto importante a ser mencionado é que o relatório já considera, logo 
em seu prefácio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados em 
2015 e que compõem a chamada “Agenda 2030”, na esperança de que o tema 
tráfico de pessoas seja combatido de forma mais contundente pelos Estados, 
que devem atuar no combate a todas as formas de escravidão moderna.

Em relação ao questionário enviado aos Estados, referido instrumento 
é dividido em três partes. A primeira parte intenta recolher dados sobre o 
crime cometido e o traficante, levantando pontos como o número de pessoas 
condenadas por tráfico de pessoas, a nacionalidade das pessoas condenadas, o 
total em bens que foram confiscados nas apreensões, dentre outros dados rele-
vantes. A segunda parte trabalha com os dados sobre as vítimas, questionando 
o número de pessoas identificadas por autoridades do Estado como vítimas 

86 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Global Report on Trafficking in Persons 
2012. Vienna: United Nations, 2012, p. 19. Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/publications.html?ref=menuside>. Acesso em: 13 out. 2017.

87 Idem.
88 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Global Report on Trafficking in Persons 

2016 - Annex III – Questionnaire. Vienna: United Nations, 2016. Disponível em: <http://www.unodc.
org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. Acesso em: 13 out. 2017.
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do tráfico de pessoas, a quantidade de vítimas por cada forma de exploração, 
como sexual, trabalho forçado, remoção de órgãos e outras modalidades 
previstas no Protocolo de Palermo89. A parte final do questionário, por sua 
vez, busca angariar informações qualitativas do trabalho desenvolvido pelos 
Estados no combate ao crime de tráfico de pessoas. Dessa forma, é solicitado 
que seja anexado por cada jurisdição um resumo de cinco processos judiciais 
concluídos com condenação por tráfico de pessoas. Estas informações auxiliam 
o UNODC a verificar a forma como a norma internacional contra o tráfico de 
pessoas vem sendo aplicada nos Estados, além de auxiliar na verificação de 
padrões e fluxos de tráfico, perfil das vítimas e infratores90. 

O Relatório Global de 2016 foi o primeiro a trazer um comparativo entre 
os resultados encontrados nos demais Relatórios. Constatou-se, assim, que a 
principal fonte de informação para os Relatórios Globais é a autoridade nacional, 
aparecendo em seguida as organizações internacionais e as organizações não 
governamentais91. Especificamente com relação ao relatório de 2016, as autori-
dades nacionais forneceram 86,3% dos dados, dentre os quais 10,4% vieram de 
organizações internacionais e 3,3% de organizações não governamentais, padrão 
que se repetiu em relação aos anos anteriores. Constatou-se, ainda, que em rela-
ção à pesquisa dividida por regiões, os dados relativos ao sul da Ásia e à África 
subsaariana são particularmente incipientes92. Em relação ao preenchimento dos 
questionários, percebeu-se que varia de ano para a ano o número de Estados que 
o respondem, variando também as respostas dadas por uma mesma jurisdição. 
Na coleta de dados alguns Estados relatam apenas a idade das vítimas detectadas, 
ao passo que alguns não relatam as formas de exploração. Algumas autoridades 
fornecem dados de cidadania dos infratores e das vítimas, outras apenas das ví-
timas, afetando o resultado final pela falta de uniformização93.

Quanto à forma de avaliação dos dados obtidos pelo UNODC, percebe-
-se que é feita uma interpretação analítica de um grande número de casos 
detectados de tráfico de pessoas em todo o mundo. Os padrões e fluxos de 

89 Idem, p. 1.
90 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Global Report on Trafficking in Persons 

2016 - Annex III – Questionnaire. Vienna: United Nations, 2016. Disponível em: <http://www.unodc.
org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. Acesso em: 13 out. 2017.

91 Devem ser entendidas as autoridades nacionais como aquelas treinadas para combater o tráfico 
de pessoas, ou seja, instituições que trabalham com o tema, os poderes judiciários dos Estados ou 
as bases que auxiliam as vítimas. Em alguns casos, foram extraídas informações de organizações 
internacionais ou organizações não-governamentais que detectam e ajudam as vítimas de tráfico. 
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Global Report on Trafficking in Persons 
2016 - Annex III – Questionnaire. Vienna: United Nations, 2016. Disponível em: <http://www.unodc.
org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. Acesso em: 13 Out. 2017.

92 Idem.
93 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in 

Persons - Annex I – Methodology and coverage. Vienna: United Nations, 2016. Disponível em: 
<http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. Acesso em: 13 out. 2017.
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tráfico de pessoas em nível nacional, regional e internacional foram identi-
ficados com base em um número de casos de tráfico de pessoas detectados 
e nas características e perfis das vítimas, infratores e as circunstâncias dos 
casos, de forma que os Estados que relatam muitas vítimas repatriadas de uma 
determinada região acabariam também por fornecer dados sobre aquela região 
como sendo destino de pessoas traficadas, mesmo que os Estados daquele 
local específico não venham a fornecer informações suficientes ou quaisquer 
informações ao UNODC.

O mesmo método é utilizado quando a informação sobre a cidadania das 
vítimas é relatada, sendo possível realizar uma análise dos fluxos de tráfico 
para o país ou região considerada. Por exemplo, vítimas do Leste Asiático 
foram detectadas em mais de 60 países em todas as regiões consideradas no 
Relatório de 2016, enquanto as vítimas do Sudeste da Europa foram detec-
tadas em muitos países europeus, mas não em outras regiões. Deste fato, é 
possível concluir que os fluxos de tráfico do Leste Asiático têm uma dimensão 
global, enquanto os fluxos do Sudeste Europeu têm uma dimensão regional. 
A mesma abordagem é conduzida para todos os fluxos de tráfego de saída, a 
fim de avaliar as origens do tráfico de pessoas94.

Apesar de trazer uma série de inovações, o Relatório Global de 2016 se 
assemelha aos anteriores no que tange ao reconhecimento expresso sobre a 
dificuldade de se trabalhar com dados não uniformes, sem um padrão preesta-
belecido pelos próprios Estados no que diz respeito à implementação do Proto-
colo de Palermo em suas legislações e políticas, bem como e especificamente 
quanto à coleta e organização de dados. A dificuldade de se detectar o crime 
de tráfico de pessoas no plano interno influencia diretamente na capacidade 
do UNODC de trazer a real extensão do crime de tráfico de pessoas, de forma 
que os números apresentados por aquela agência da ONU refletem tão-somente 
a realidade de uma subpopulação de vítimas e infratores95.

Conclusão

O tráfico de pessoas em todas as jurisdições que compõem a sociedade 
internacional possui raízes históricas. Por muitos anos aceito como prática 
comum, sendo mola propulsora para outras violações, tais como a escravidão 

94 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in 
Persons – Annex I – Methodology and coverage. Vienna: United Nations, 2016. Disponível em: 
<http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. Acesso em: 13 out. 2017.

95 2016 Global Report on Trafficking in Persons - Annex I – Methodology and coverage. Vienna: 
United Nations, 2016. Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. 
Acesso em: 13 out. 2017.
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e a servidão, teve suas bases abolidas internacionalmente, mas não inexistiu 
completamente na sociedade pós-moderna que ora se desenha e ganha força.

Sendo atualmente um dos crimes que compõe a chamada escravidão 
moderna, considerado, para fins do presente trabalho, o pressuposto dos 
demais crimes exploratórios do ser humano, o tráfico de pessoas não mais 
se utiliza necessariamente da força física para aprisionar trabalhadores a se 
submeterem a condições desumanas e degradantes. Ao contrário: se vale cada 
vez mais da força dos sonhos daqueles que, imersos em um contexto prévio 
de miséria socioeconômica, buscam melhores condições de vida, sendo lu-
dibriados a se envolver em formas laborais exploratórias, que, como visto, 
garantem a interdependência e a inter-relação entre os crimes de tráfico de 
pessoas e escravidão.

Inseridos em um avançado processo de globalização, em que o consumo 
voraz se sobrepõe à solidificação das relações humanas, os indivíduos subme-
tidos ao tráfico de pessoas são rebaixados à categoria de meras mercadorias, 
sendo, portanto, fáceis presas em relação àqueles que detêm os meios de pro-
dução e buscam a maximização dos lucros no desempenho de suas atividades. 
Uma relação historicamente existente, mas que, com suas novas nuances, se 
torna a regra no desenho social da atualidade.

Da análise dos dados específicos relacionados ao tráfico de pessoas, foi 
possível a constatação de que referida situação se consubstancia nas mais 
variadas jurisdições, sendo, portanto, um problema global. Dada sua transna-
cionalidade, desde os anos 2000 a ONU tem buscado garantir respostas satis-
fatórias ao combate do tráfico de pessoas, seja por meio do estabelecimento do 
Protocolo de Palermo ou mesmo pelo encorajamento do UNODC de atuar na 
prevenção do crime, proteção das vítimas e punição dos agentes criminosos, 
seja por meio de iniciativas iniciadas no plano interno dos Estados ou mesmo 
na elaboração de Relatórios Globais, estes últimos capazes de promover uma 
radiografia internacional do crime de tráfico de pessoas.

O presente trabalho teve como foco o estudo pormenorizado dos Relató-
rios Globais sobre o tráfico de pessoas elaborados pelo UNODC, tendo como 
objeto de estudo a metodologia adotada em cada um dos relatórios publicados 
na tentativa de compreender as principais dificuldades encontradas por aquela 
agência da ONU na coleta de dados referentes à modalidade criminosa ora 
pesquisada. Sendo assim, foram analisados os Relatórios Globais referentes aos 
anos de 2009, 2012, 2014 e 2016, sendo possível concluir que, da elaboração 
do primeiro ao último relatório, foram verificados avanços significativos na 
metodologia do UNODC, tais como a elaboração de um rigoroso questioná-
rio a ser enviado aos Estados, assim como a divisão da metodologia em um 
anexo separado das principais conclusões dos Relatórios, garantindo também 
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a transparência de referido procedimento aos governantes, pesquisadores e 
à sociedade civil dos Estados. Ademais, o lapso temporal decorrido entre o 
primeiro e o último Relatório Global permitiu que fosse traçado um panorama 
evolutivo das próprias formas internas de combate ao crime de tráfico de 
pessoas, seja, por exemplo, por meio da elaboração de leis no plano interno 
dos Estados capazes de criminalizar aquela conduta ou mesmo estabelecer 
novos tipos penais em lei, em consonância com a disposição trazida pelo 
Protocolo de Palermo.

Não obstante os esforços do UNODC em aprimorar sua metodologia de 
coleta de dados, uma dificuldade foi comum a todos os relatórios: o problema 
dos desarranjos verificados nas mais diferentes jurisdições não apenas em 
relação ao combate do crime em si, mas também no que tange à coleta interna 
de dados, muitas vezes sujeita a dificuldades inerentes à própria organização 
dos órgãos internos dos Estados ou mesmo da ausência de uma metodologia 
capaz de considerar as informações obtidas por cada uma das entidades atu-
antes no combate ao tráfico e suporte às vítimas . 

Dessa forma, a presente pesquisa traz a conclusão de que o mero estabe-
lecimento de um tratado e mesmo os esforços engendrados por organizações 
internacionais não são plenamente suficientes se não houver uma verdadeira 
organização interna por parte dos Estados que aderem a essas regras, com a 
discussão sobre a modificação do desenho institucional vigente para adaptação 
à realidade trazida por essa nova norma internacional. É necessário que os Es-
tados, de posse das informações obtidas pelos Relatórios Globais do UNODC, 
confirmem sua posição aproximada no mapa global do tráfico de pessoas e 
readequem suas políticas e sua metodologia interna a fim de permitir uma 
maior clareza nos relatórios vindouros daquela agência da ONU, bem como 
de confirmar os anseios por uma verdadeira cooperação internacional para o 
combate à essa modalidade criminosa em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 
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TRÁFICO DE PESSOAS: uma 
visão correlacionada sob os aspectos 

internacionais e nacionais

Monique Peixoto de Souza96

Tamires Raissa da Silva Fontoura97

Introdução

O tráfico internacional de pessoas passou a ser alvo de discussões e 
pesquisas a partir das primeiras décadas do século XX, apesar de já fazer ví-
timas desde meados do século XV em razão do intenso tráfico negreiro então 
existente98. No decorrer do último século, em especial no pós-Segunda Guerra 
Mundial, quando da introdução e desenvolvimento do Direito Internacional 
e dos Direitos Humanos, diversos protocolos e campanhas internacionais 
surgiram com o intuito de prevenção e combate àquela prática criminosa, que 
começou a ser compreendida e referenciada internacionalmente como tráfico 
no início do século XIX com a criação do Tratado de Paris.

Entre o início do século XIX e meados do século XX, a atenção sobre o 
tema era focada apenas no tráfico para fins de exploração sexual de mulheres e 
crianças. Isso se deu pelo que chamado “Tráfico de Escravas Brancas” – que, 
apesar de não ter sido o precursor deste tipo de crime, foi o mais duradouro99. 
Com o tempo, entendeu-se que o crime se realiza não apenas para fins de 
exploração sexual, mas, mais que isso, baseia-se ainda em trabalhos forçados 
ou em condições análogas a escravidão, mendicância, venda de crianças para 
adoção ilegal, e até mesmo tráfico para remoção de órgãos e tecidos.

Todos os parâmetros do tráfico de pessoas encontram-se delineados 
no Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

96 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro do Grupo de Pesquisa 
“Mulheres Invisíveis: Panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de 
mulheres”, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

97 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro do Grupo de Pesquisa 
“Mulheres Invisíveis: Panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de 
mulheres”, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

98 NOVAIS, Fernando Antonio. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777- 1808). 
7. ed. São Paulo: Hucitec, 2001. 

99 NOTTINGHAM, Priscila; FROTA, Helena. O Brasil na Rota do Tráfico de Escravas Brancas: Entre a 
Prostituição Voluntária e a Exploração de Mulheres na Belle Époque. SINAIS – Revista Eletrônica: 
Ciências Sociais. Vitória: CCHN, UFES, Edição n. 11, v. 1, jun. 2012. 
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Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo), 
desde seus elementos até seus conceitos.

Referido Protocolo define o tráfico de pessoas em seu 3° artigo, alínea a, e 
é de extrema importância o destaque para o fato de que qualquer consentimento 
da vítima, diante das situações previstas na alínea acima referida, deve ser 
considerado irrelevante. Essa irrelevância pode ser melhor entendida quando 
se adentra no mérito de estudo da violação aos direitos humanos, causada em 
grande escala pelo tráfico de pessoas e, no caso do Estado Brasileiro, direta-
mente relacionada com a situação socioeconômica do país e de suas vítimas.

Apesar da importância do tema e do aumento das discussões no último 
século, referido crime ainda é ignorado por grande parte da população, que 
desconhece suas circunstâncias e acaba, em muitos dos casos, culpabilizando 
a vítima, excluindo os diversos fatores que influenciam na situação.

Este trabalho visa analisar o crime de tráfico internacional de pessoas 
em suas variadas vertentes e circunstâncias, nos âmbitos nacional e interna-
cional. Objetiva-se, assim, o mapeamento das vítimas e das circunstâncias 
que propiciam um ambiente favorável aos aliciadores, e, em em seu aspecto 
específico, serão estudadas as formas de combate ao referido crime.

O Tráfico internacional de pessoas e sua caracterização global

O tráfico de pessoas no Brasil está entre umas das formas mais antigas da 
violação aos direitos humanos100, uma vez que o desenvolvimento histórico, 
social e econômico do País foi construído sob os ditames de uma monarquia que 
tinha sua principal fonte econômica baseada na exploração de negros traficados 
principalmente da África. Embora a escravidão tenha sido abolida em 1888, a 
prática de exploração de seres humanos, atualmente com nova roupagem, conti-
nuou a ser recorrente e vem ganhando novamente visibilidade ante a sociedade.

O tráfico de pessoas também em outras jurisdições, apesar da proibição 
expressa à essa modalidade criminosa, tem permanecido recorrente na socie-
dade contemporânea. Com a globalização e a maior facilidade na mobilidade 
humana, a exploração de pessoas tem ressurgido, agora sob a denominação de 
tráfico de pessoas, motivo pelo qual tem chamado a atenção da comunidade 
internacional devido a seu poder de articulação entre as organizações crimi-
nosas, marcado principalmente pela complexidade das relações envolvidas, 
bem como por seu alto poder lesivo às vítimas101. 

100 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de 
Pessoas: uma abordagem para os direitos humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2013, p. 12.

101 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Departamento da Polícia Federal. Guia de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2016, p. 10.
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O conceito difundido e aplicado internacionalmente é o apresentado pelo 
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organi-
zado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 
Pessoas, e especial Mulheres e Crianças, também conhecido como Protocolo 
de Palermo, estabelecido em 2000. A partir deste instrumento internacional é 
possível dividir o conceito de tráfico de pessoas em três partes formadoras do 
conceito de tráfico de pessoas, quais sejam, ação, meio e fim daquela atividade. 

Conceito de tráfico de pessoas e algumas peculiaridades 

De acordo com o artigo 2, alínea “a” do Protocolo de Palermo, tráfico 
de pessoas é:

o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhi-
mento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas 
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à 
situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, 
a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração 
sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares 
à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos102.

O Brasil é país de origem, trânsito e destino de pessoas traficadas103. Em-
bora o tráfico internacional tenha maior ênfase midiática, o maior problema 
em território nacional é o tráfico interno de pessoas104. As principais moda-
lidades em território nacional são o tráfico para fins de exploração sexual e 
para o trabalho escravo. 

O Brasil aderiu ao Protocolo de Palermo em 2004105 e, por meio do 
Decreto Lei nº 5.948 de outubro de 2006, foi criada a Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em que, em seu artigo 2º, o conceito 
estipulado pelo Protocolo de Palermo foi recepcionado em integralidade. Seu 
conceito será analisado de forma pormenorizada oportunamente.

102 BRASIL. Decreto Lei n. 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças.

103 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Escritório das Nações Unidas Sobre Tráfico 
e Crime. Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas: Consolidação dos dados de 2005 a 2011. 
Brasília: Ministério da Justiça, 2008, p. 19 

104 Ibid., p. 24.
105 BRASIL. Decreto Lei n. 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças.
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Em outras palavras, o tráfico de pessoas se constitui como o recrutamento, 
transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça, uso de força, coação, ao rapto, fraude, engano, abuso de autoridade 
ou vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre a ou-
tra para fins de exploração.

Não obstante, é preciso ressaltar que, conforme o Protocolo de Palermo 
e nos termos da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
estabelecida pelo Brasil em momento posterior à sua adesão ao Protocolo de 
Palermo, o consentimento da vítima é irrelevante, ou seja, não importa se 
ela sabia ou não que iria se prostituir, se ela casou com um estrangeiro por 
espontânea vontade, ou se ela concordou em ser transportada para trabalhar 
em outro estado ou país. 

O consentimento, portanto, é realmente irrelevante, pois a vítima, de-
sinformada, e por meio e de fraude, engano e falsas promessas, passou a ser 
explorada. Ademais, o consentimento pode ter sido dado em uma situação de 
vulnerabilidade, em que, na maioria das vezes, a vítima buscava alternativas 
socioeconômicas, aceitando até mesmo a colaborar com seu agressor. Para 
tanto, o meio utilizado deve ser mediante o uso de força, coação, rapto, fraude, 
engano, abuso de autoridade ou vulnerabilidade, ou a entrega ou aceitação 
de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tenha autoridade sobre a outra, para que o consentimento seja irrelevante 106.

Vale ressaltar também que, de acordo com a Política Nacional de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas e com a normativa internacional existente, 
em havendo algum tipo de exploração no destino final, o consentimento dado 
pela vítima também será considerado irrelevante, ou seja, ainda que a vítima 
tenha saído de seu país de livre e espontânea vontade, estando disposta a 
arcar com parâmetros estipulados pelo seu aliciador, se ao chegar no pais de 
destino passar a ser explorada, seu consentimento anterior será irrelevante. 
Ainda, não é necessária a efetiva exploração para a configuração do crime 
de tráfico de pessoas, bastando que fique comprovada a manifesta intenção 
do agressor de o fazê-lo. 

Por fim, vale diferenciar o conceito de tráfico dos conceitos de migração 
indocumentada, contrabando de imigrantes e a situação dos refugiados. 

Migração indocumentada é a movimentação de pessoas de um território a 
outro sem atender aos requisitos legais estabelecido por cada Estado, desres-
peitando os limites impostos pelas leis de imigração do país de destino. Muitas 

106 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Escritório das Nações Unidas Sobre Tráfico 
e Crime. Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas: Consolidação dos dados de 2005 a 2011. 
Brasília: Ministério da Justiça, 2008, p. 7-8.
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vezes imigrantes ilegais passam a ser explorados devido a sua irregularidade, 
contudo serão tratados no pais como imigrantes irregulares, enquanto que, 
vítimas do tráfico de pessoas, nunca poderão ser tratadas como imigrantes 
irregulares, devendo ser protegidos e assistidas pelas autoridades locais. 107 

Contrabando de imigrantes é o crime de facilitação da migração irregular 
de terceiros, com a finalidade de obter benefício financeiros para a transfe-
rência de localidade irregular108. 

Refugiadas são pessoas que saem de seu país de origem por medo 
justificado de serem perseguidas por motivos de raça, religião, nacionali-
dade, opinião política ou participação em grupos sociais, bem como, por 
conta de conflitos armados, violência generalizada e violações massivas dos 
direitos humanos.109 

É sabido que a vulnerabilidade é uma das principais razões pela qual as 
pessoas se tornam vítimas do tráfico de seres humanos110, sendo que há ainda 
grande dificuldade em denunciar essa violência, seja por medo, vergonha, 
culpa ou por não compreender sua situação de vítima de referida modali-
dade criminosa.

A vulnerabilidade pode se dar de diversas formas: geralmente, vem 
acompanhada de poucas oportunidades de trabalho e emprego, baixos salá-
rios, barreiras na consolidação de uma vida digna, discriminação e busca por 
ascensão social.

Em geral, as vítimas são pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial, econômica ou cultural111; ou seja, a falta de acesso à saúde, educação, 
moradia, falta de perspectivas de trabalho, inexistência de condições que 
garantam renda o suficiente, discriminação de gênero, raça e classe, ou até 
mesmo a busca por ascensão social. 

É importante, ainda, delimitar as definições dos envolvidos na prática 
desse crime. O traficante é o autor, que pode exercer várias funções: recruta-
dor, quando convida as vítimas ou as convence a consentir com o transporte 
mediante um dos meios; transportador que é responsável pelo transporte da 
vítima, podendo acompanhá-la até o local, ou até o embarque, e providencia 
a documentação necessária.

107 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Escritório das Nações Unidas Sobre Tráfico 
e Crime. Tráfico de Pessoas em Pauta: Guia para Jornalistas com referências e informações sobre 
enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 17.

108 Ibid., p. 17. 
109 Ibid., p. 18.
110 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima. Relatório Nacional: Pesquisa sobre o Tráfico de Mulheres, 

Crianças e Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil. Brasília: Cecria – Centro 
de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes, 2002. p. 10.

111 VIEIRA, Vera; CHARF, Clara. Mulheres e Homens Trabalhando pela Paz e Contra o Tráfico de 
Mulheres e a Violência Sexual. São Paulo, 2014. p. 20.
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O explorador é aquele que explora a vítima economicamente dentro das 
modalidades. O responsável pelo alojamento e acolhimento, é a pessoas que 
mantém a vítima sob seu poder e responsabilidade, mantendo a vigilância sobre 
o local. O gerente é responsável pela administração do negócio. O financiador, 
por sua vez, é o beneficiário principal e é em regra o chefe da organização, 
detendo a maior parte dos lucros, e quem financia toda a pratica criminosa.

Geralmente, as vítimas são pessoas que sofreram uma ofensa, incluindo a 
violência física ou mental, emocional, perda econômica ou desrespeito aos seus 
direitos humanos fundamentais, feita por meio de omissões que violem a legislação.

Em regra, a vítima acredita que precisa trabalhar mesmo contra a sua 
vontade, de forma que se torna incapaz de abandonar o local de trabalho. 
A vítima passa a se portar como uma pessoa controlada, sentindo que não 
pode deixar o lugar onde está, com indícios de ansiedade e medo, uma vez 
que na maioria dos casos é objeto de violência ou ameaças contra a ele ou a 
familiares, violência essa que, lhe causa lesões podendo levar a incapacidade 
típica do trabalho que passou a desenvolver112.

Por sua condição, e devido à falta de informação, a vítima passa a descon-
fiar das autoridades, uma vez que é constantemente ameaçada de ser entregue 
a elas, e pelo temor de sua situação migratória, já que, na grande maioria das 
vezes, as vítimas têm seus documentos apreendidos pelos agressores e passam 
a utilizar de documentos de identidade falsos ou por trabalharem no mercado 
de sexo, em um país que esse comércio seja ilícito. 

A subordinação da vítima ao agressor transcende a ideia de violência 
física, uma vez que, geralmente, a vítima passa a se sentir dominada pelo 
agressor, que passa a falar em seu nome, não lhe concede dias livres, limita 
sua interação com outras pessoas. Ainda, há em muitos casos a agravante da 
linguagem, uma vez que na maioria das vezes a vítima não sabe nem mesmo 
a língua do pais destino, não conhecendo seu endereço, e se tornando incapaz 
de “negociar” qualquer melhoria de vida, recebendo salário irrisório que não 
lhe garante nem mesmo assistência médica113.

No mais, em muitos casos em que a vítima é explorada sexualmente, a 
vergonha é um fato decisivo na hora de denunciar, uma vez que há o medo de 
rejeição de sua família ou da própria sociedade, ainda que tenha sido forçada 
a praticá-lo. Por fim, muitas vítimas acreditam que merecem estar a situação 
que estão, seja pelo fato de terem acreditado e aceitado a proposta de trabalhar 
em outro lugar, seja pelo fato de acreditarem ter uma dívida com o agressor 
decorrente de despesas da viagem e de sua estádia no pais de destino.114 

112 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Departamento da Polícia Federal. Guia de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2016. p. 18.

113 Ibid., p. 18.
114 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Escritório das Nações Unidas Sobre Tráfico 

e Crime. Tráfico de Pessoas em Pauta: Guia para Jornalistas com referências e informações sobre 
enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. p. 18-19.
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Estatísticas sobre o tráfico de seres 
humanos no plano internacional

O tráfico de pessoas, embora possua muitos elementos jurídicos relevantes, pode 
ser resumido sob a perspectiva do comércio de seres humanos115. Como já explanado, 
as principais causas originárias, que geram com maior frequência a ocorrência do 
tráfico de pessoas estão ligadas à oferta e demanda de trabalho, à descriminação 
de gênero, à condição social, à discriminação de raça, à violência doméstica, ao 
abuso sexual intrafamiliar, a problemas familiares, políticas migratórias restritivas, 
migração clandestina e a busca por melhores condições socioeconômicas.

Embora o crime de tráfico de pessoas seja pouco discutido ou divulgado 
pela sociedade, em 2005 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) declarou 
que esse crime chega a movimentar cerca de US$32 bilhões de dólares por ano116, 
representando globalmente a média de lucro de 13 mil dólares anuais por pessoa 
traficada. Em outras palavras, apesar de ilegal, esta atividade é altamente lucrativa, 
ficando atrás apenas do comércio ilegal de entorpecentes e do contrabando de armas. 

Ainda, conforme a OIT, existem 12,3 milhões de pessoas, vítimas de 
trabalho forçado, sendo que, 2,4 milhões são vítimas do tráfico de pessoas. 
Destas, 43% são exploradas sexualmente, 32% são exploradas economica-
mente e 25% sofrem com as demais formas de exploração117.

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), 
79% do mercado ilícito de exploração é representado pelo tráfico de pessoas, sendo 
que 98% das vítimas dessa modalidade criminosa são mulheres. Em 2009, a OIT 
coletou dados que comprovaram que o mercado do sexo movimentou cerca de US$ 
27.8 bilhões de dólares, sendo que quase metade, um montante de cerca de US$ 
13.3 bilhões, estava diretamente ligado ao tráfico de seres humanos. Anualmente, 
estima-se que cada vítima lucre aos traficantes cerca de US$ 100 mil dólares118. 

O Brasil e o tráfico de pessoas: normativa nacional aplicável

Conforme visto anteriormente, com a aderência do Brasil ao Proto-
colo de Palermo restou efetivada sua responsabilidade junto à comunidade 
internacional da criação de leis punitivas, além de políticas públicas na 

115 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de 
Pessoas: uma abordagem para os direitos humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. p. 16.

116 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Secretaria Nacional de Justiça. Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2008. p. 13.

117 Ibid., p. 13.
118 COSTA, De Leon Petta Goes da. Tráfico de Seres Humanos como ameaça na Política 

Internacional: Um caso de Desterritorialização. São Paulo, 2012. p. 22.



64

prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, bem como, em políticas 
de assistência as vítimas. 

Neste sentido, por meio do Decreto nº 5.948 de 2006, foi aprovada a 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, além da instituição 
do Grupo de Trabalho Interministerial, responsável pela elaboração do I Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

A promulgação desse decreto levou o tema a um grau de importância 
maior, uma vez que reconheceu ser esse um problema multidimensional, 
discutindo-se a questão não apenas com o Grupo instituído, mas também 
com a presença de outros órgãos da administração pública e da sociedade 
civil, buscando a implementação de ações de prevenção e repressão, além de 
assistência às vítimas. 

O Decreto nº 7.901 de 2013, por sua vez, instituiu o Comitê Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, CONATRAP, bem como a Coordenação 
Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, visando 
à organização da gestão estratégica da Política Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, além de prever a elaboração do II Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Por fim, a mais nova legislação sobre o assunto foi promulgada em 2016: a 
Lei nº 13.344, que alterou a legislação nacional no que diz respeito ao processo e 
ao direito penal no caso de tráfico de pessoas, estabelecendo novos tipos penais, 
em maior aproximação à redação do Protocolo de Palermo. No mais, a lei veio 
com o condão de dispor a cerca de 03 eixos sobre o tema, a saber, prevenção, 
repressão e assistência a vítima. Dita lei também promoveu alterações no Estatuto 
do Estrangeiro, vez que buscou facilitar a obtenção de “residência permanente” 
em solo nacional, de vítimas estrangeiras do tráfico de pessoas, protegendo a 
pessoa e seus familiares, conforme os artigos 18-A, 18-B e 42-A119. 

Quanto às inovações inerentes ao processo penal, a lei de forma sutil 
incentiva a otimização da fase investigativa. Neste sentido, na nova redação 
dos artigos supracitados, o delegado de polícia e membro do Ministério Público 
passam a possuir maior autonomia durante as investigações120, de modo que 
podem requisitar a órgão do poder público ou de empresas privadas dados a 
respeito de vítimas ou suspeitos, bem como a possibilidade, mediante autori-
zação judicial, de requererem de prestadoras de serviços de telecomunicações 
informações acerca de localização de vítimas ou de suspeitos. 

119 MORAES, Ana Luisa Zago. A Lei 13. 344/16 e o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Canal Ciências Criminais [on-line]. Rio Grande do Sul. Nov, 2016. Disponível em: <https://
canalcienciascriminais.com.br/trafico-de-pessoas/>. Acesso em: 01 set. 2017.

120 SENADO FEDERAL. Nova Lei contra o Tráfico de Pessoas Facilita Punição e Amplia Proteção 
à Vítima. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/13/novo-marco-legal-
contra-o-trafico-de-pessoas-facilita-punicao-e-amplia-protecao-a-vitima>. Acesso em: 01 set. 2017.
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Antes do advento desta lei, o tráfico de pessoas já era crime, e se en-
contrava previsto nos artigos 231 e 231-A do Código Penal. Neste período, 
o crime de tráfico era reconhecido apenas no que tange a modalidade de 
exploração sexual. 

A lei de 2016 acrescentou ao Código Penal o artigo 149-A, que, diferen-
temente dos artigos supramencionados, trouxe em seu rol cinco modalidades 
de consumação do crime de tráfico de pessoas, quais sejam: tráfico com a 
finalidade de remoção de órgãos, tecido ou parte do corpo, para fins de tra-
balho, serviços forçados ou escravatura, para fins de servidão, para fins de 
adoção ilegal e para fins de exploração sexual.

Este tipo penal é misto alternativo, ou seja, descreve mais de uma con-
duta que pode ser realizada pelo agente criminoso, havendo a possibilidade 
de o crime ser consumado com a realização de uma ou outra conduta. Assim, 
as condutas descritas no caput do artigo podem ou não se apresentar no caso 
concreto, de maneira individualizada, como meio de captação das vítimas. 

A consumação do crime independerá da vontade especifica, ou seja, 
da concretização da finalidade, de forma que basta a realização de um dos 
núcleos do tipo121.

Outra inovação, para fins de execução penal, diz respeito ao artigo 83, 
inciso V, do Código Penal, onde, embora o legislador não tenha colocado o 
crime no rol dos crimes hediondos, incluiu o tipo penal no rol de infrações 
que recaem no regime extraordinário do livramento condicional, passando a 
exigir do condenado pelo crime de tráfico de pessoas, o cumprimento de 2/3 
da pena para adquirir o direito ao livramento condicional122.

Iniciativas nacionais de enfrentamento ao tráfico humano

Em âmbito nacional, é possível elencar algumas ações governamentais 
de combate ao crime de Trafico de Pessoas. Nesse sentido, o I Plano Nacio-
nal de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas (I PNETP) foi produzido no ano 
2006 por um grupo interministerial, integrado por convidados do Ministério 
Público e da sociedade civil organizada e elaborado para reforçar e concretizar 
os princípios, diretrizes e ações consagradas na Política Nacional (Decreto 
5.948 de 2006) por meio de três eixos estratégicos: prevenção, repressão e 
responsabilização e atenção às vítimas. O I PNETP, foi elaborado para ser 
implementado em até dois anos, contados a partir de sua publicação. Neste 
sentido, foram estipuladas prioridades em cada um dos três eixos. 

121 CONJUR. Lei de Tráfico de Pessoas traz avanços e causa perplexidade. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-out-11/academia-policia-lei-trafico-pessoas-traz-avancos-causa-
perplexidade#author>. Acesso em: 01 set. 2017.

122 Idem.
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No eixo da prevenção, buscaram-se políticas que diminuíssem a vulnera-
bilidade de determinados grupos sociais, além de promover empoderamento 
nesses grupos. No mais, foram elaboradas quatro prioridades principais. 
As prioridades consistiam no levantamento, sistematização, elaboração e 
divulgação de estudos e pesquisas sobre o tema, na capacitação e formação 
de profissionais e agentes, na mobilização e sensibilização da comunidade 
em geral sobre o tráfico de pessoas, e na diminuição da vulnerabilidade de 
alguns grupos sociais através da disponibilização de mecanismos de acesso 
a direitos fundamentais. 

Em relação ao eixo de atenção às vítimas, as políticas seriam voltadas 
a promover um tratamento humanizado, bem como sua reinserção social, 
proteção especial e acesso à justiça. Para tanto, estipulou-se a articulação, es-
truturação e consolidação de um sistema nacional de referência e atendimento às 
vítimas, através da implementação de um programa permanente e integrado de 
formação em atendimento humanizado. 

Quanto ao último eixo de repressão ao tráfico de pessoas e responsabi-
lização dos agressores, o foco das políticas se deu em ações de fiscalização, 
controle e investigação. 

Assim, foram estipuladas seis prioridades, consistentes no aperfeiçoa-
mento da legislação brasileira sobre o tema, na capacitação dos agentes dos 
órgãos envolvidos na repressão ao crime, na fomentação à cooperação entre 
os órgão federais, estaduais e municipais para uma atuação articulada, na 
criação e aprimoramento de instrumentos de combate ao tráfico de pessoas, 
na estruturação de órgãos responsáveis pela repressão e responsabilização 
ao tráfico de pessoas, e por fim, na fomentação à cooperação internacional. 

O Ministério da Justiça, juntamente com o Grupo Assessor de Avaliação 
e Disseminação, foram escolhidos como os órgãos responsáveis por adotarem 
mecanismos de monitoramento e avaliação do plano e de sua eficácia. 

O Grupo Assessor de Avaliação e Disseminação é constituído pelos 
Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde, do 
Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Agrário, Ministérios da Educação, 
das Relações Exteriores, do Turismo, da Cultura; e pela Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 
e Advocacia-Geral da União, podendo ainda ser convidados a participarem 
representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho 
e outros órgãos da administração pública e da sociedade civil. 

Assim como o I PNETP, o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas (II PNETP), elaborado no ano de 2011, destinou-se à prevenção e 
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repressão do tráfico de pessoas, à responsabilização dos agressores e à atenção 
ás vítimas. Para tanto, foram ratificados alguns dos objetivos já estipulados no 
I PNETP, a saber: a ampliação e aperfeiçoamento dos órgãos de enfrentamento 
ao tráfico, no fomento à cooperação entre os órgãos públicos e cooperação 
internacional, na redução da situação de vulnerabilidade de alguns grupos 
sociais, na capacitação dos agentes e profissionais das organizações envolvi-
das no tema, na produção e disseminação de informações sobre o tráfico de 
pessoas e na sensibilização e mobilização da sociedade em geral. 

Tais objetivos deveriam ser atendidos até o ano de 2016 por meio de 
cinco linhas operacionais. A primeira linha operativa buscava o aperfeiço-
amento do marco regulatório para fortalecer o enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. A segunda linha operativa visa a integração e fortalecimento das 
políticas públicas, redes de atendimento e organizações para prestação de 
serviços necessários. A terceira linha buscava a capacitação de agentes para 
o enfrentamento. A quarta linha propôs a produção, gestão e disseminação 
de informação e conhecimento. Por fim, a quinta linha operativa propôs a 
criação de campanhas e mobilização para o combate ao tráfico de pessoas. 

O II PNETP buscou o apoio não apenas de órgãos governamentais, de 
forma a buscar parcerias entre organizações não governamentais e instituições 
que produzissem e disseminassem conhecimento acerca do tema, vez que, 
dada a complexidade do fenômeno, a união de esforços de diferentes setores 
geraria uma resposta mais efetiva ao enfrentamento ao crime. 

No mais, foi criado um Grupo Interministerial de Monitoramento e Ava-
liação do II PNETP, que possui como principal atribuição o monitoramento e 
avaliação do II plano, feito por meio da fiscalização do cumprimento de suas 
metas de curto, médio e longo prazo.

O Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP) 
foi criado em 2013 por Decreto Presidencial nº 7. 901, e tem competência para 
propor estratégias para a implementação de ações da Política Nacional, desen-
volver estudos e ações, acompanhar a implementação dos Planos Nacionais, 
articular suas atividades em conformidade com os conselhos nacionais de polí-
ticas públicas promovendo a intersetorialidade das políticas de enfrentamento; 
apoiar os comitês especializados estaduais, distrital e municipais na definição de 
diretrizes comuns de atuação, elaborar relatórios de suas atividades e elaborar 
seu regimento interno. Este órgão é representado por órgãos do governo federal, 
organizações da sociedade civil e organismo especializados na área.

Os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas são órgãos criados 
pelo IPNETP, que, em parceria com os governos estaduais, são responsá-
veis por articular politicamente e tecnicamente a implementação da Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por meio de políticas e 
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planos estaduais. Seu objetivo é articular órgãos públicos e entidades civis 
envolvidos no tema e no suporte às Policias Federal e Civil, através da toca 
de informações. Realizam ainda o encaminhamento de vítimas aos abrigos, 
serviços de apoio psicológico, auxilio ao retorno a cidade de origem e outras 
ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Os núcleos ainda desenvolvem pesquisas, formação e capacitação de 
agentes, além de sensibilização de órgãos e público em geral sobre o tema e 
estão presentes em apenas dezesseis estados da federação, quais sejam: Acre, 
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 
e São Paulo. 

Os postos avançados foram criados para serem localizados em locais de 
grande circulação de migrantes, como aeroportos, portos e rodoviárias, a fim 
de prestar atendimento imediato a pessoas deportadas ou não admitidas no 
pais de destino. A função relevante ao tema diz respeito ao atendimento de 
pessoas identificadas como vítimas de tráfico no exterior ou quando há indícios 
de tráfico de pessoas que retornam ao Brasil. Os postos Avançados trabalham 
em articulação com os Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do 
estado de onde estiver localizado. Atualmente, apenas cinco estados contam 
com a presença de postos avançados, sendo o Amazonas, Ceará, Pará, Rio 
de Janeiro e São Paulo.

Os comitês são espaços de articulação plurais e democráticos de repre-
sentantes do poder público, setor privado e sociedade civil, com fulcro em 
estabelecer prioridades na construção de ações de enfrentamento ao tráfico 
de pessoas em comum. 

Os comitês trabalham diretamente como os Núcleos de Enfrentamento, 
a fim de encontrar parceiros para o atendimento as vítimas. No mais, possui 
competência para a propositura de estratégias para a gestão e implementação 
de ações da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Verifica-se, portanto, a existência de uma ampla rede de órgãos nacionais 
capacitados para realizar a prevenção, o combate e a repressão ao tráfico de 
pessoas. Faz-se, contudo, necessário avaliar se a atuação de tais órgãos é 
concatenada para fins de cooperação interna.

Conclusão

O tráfico de pessoas afeta especial e diretamente as camadas mais baixas 
da sociedade, tendo plena e explicita relação com as mazelas econômicas e 
sociais do Estado brasileiro e dos demais Estados do gobo. As vítimas, em 
razão se sua frágil situação, são iludidas e ludibriadas pelo sonho de um 
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futuro melhor e de melhores condições de vida, e em muitos dos casos, se 
propõe voluntariamente ao tráfico, sabendo ou não das eventuais situações 
que encontraram em seus destinos.

O crime afeta profundamente diversos direitos fundamentais, e devido 
ao seu desenvolvimento dentre diversas vertentes torna-se cada vez mais 
complexo e de difícil identificação e combate. Com a disseminação da prática 
em todo o mundo e a falta de preparo de grande parte dos países e de suas 
autoridades, os aliciadores encontram facilidade para ali criarem raízes e 
sustentarem seus negócios por muito tempo.

O alto grau de crueldade que envolve o tráfico de pessoas causa profundos 
danos às vítimas, não apenas físicos, mas principalmente emocionais e psico-
lógicos. Pela falta de informação e preconceito sobre o assunto, os familiares 
e amigos acabam rejeitando a vítima que retorna para o lar, o que em muitos 
casos faz com que ela mais uma vez se veja nas mãos dos aliciadores.

Embora haja expressiva discussão sobre o assunto e diversas normas e 
campanhas tenham sido criadas com o intuito de erradicar a prática, depre-
ende-se deste estudo que não há o preparo necessário das autoridades, dos 
órgãos e dos Estados, para o combate efetivo do crime. Desta forma, em um 
primeiro momento, é de extrema importância o desenvolvimento de ações 
para adaptação e preparo de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, 
para que tenham condições de lidar não só com os criminosos e ambientes 
do crime, mas também com as vítimas. Há que se falar, também, na abertura 
e divulgação de tais discussões para a sociedade em geral, fazendo com que 
essa questão passe a, de fato, servir a sociedade com as informações necessá-
rias, visando a mitigação do preconceito e o envolvimento geral no combate 
à prática, efetivando e ampliando seus resultados.

Devido ao grande impacto aos Direitos Humanos, as atenções devem 
voltar-se também ao desenvolvimento de políticas públicas e normas unificadas 
em caráter global, e à correta aplicação de das várias ferramentas já existentes, 
que reprimam e combatam tais práticas. Tais instrumentos devem chegar de 
forma simples e prática à toda a sociedade, principalmente às camadas sociais 
mais baixas, que são as principais vítimas. Os instrumentos judiciais, bem 
como as práticas de cooperação jurídica internacional, devem ser discutidos e 
aprimorados, para que os trâmites se tornem mais fáceis e eficazes, atingindo 
de forma rápida e ampla os criminosos em qualquer parte do mundo.

Com o desenvolvimento rápido e complexo do crime, lacunas se abriram 
nas legislações específicas, dificultando o entendimento e a identificação de 
determinadas vertentes do crime. Com isso, faz-se necessário o estudo das 
novas formas de aliciamento – como a que ocorre na chegada de refugiados 
aos países em que procuram abrigo –, e também das novas modalidades 
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criminosas relacionadas – como o tráfico para remoção e comércio e órgão ou 
para aliciamento de crianças no combate armado –, para o desenvolvimento 
de normas e políticas que viabilizem a rápida identificação de tais situações 
e a sua imediata erradicação.

Fundamentalmente, há a necessidade de desenvolvimento de medidas de 
proteção e reinserção social das vítimas, que são profundamente lesionadas 
moral e emocionalmente. Medidas de acolhimento e tratamento pelo país 
onde se encontram facilitariam a recuperação da vítima e sua readaptação à 
sociedade, de forma integra e segura, não a expondo ao preconceito e à re-
jeição que provavelmente encontraria em seu antigo meio social. Para isso, 
deve haver o preparo dos agentes responsáveis pelas vítimas, bem como o 
desenvolvimento de um plano que a auxilie em todos os aspectos – físico, 
moral, mental, financeiro, dentre outros.

Conclui-se, portanto, que apesar do grande desenvolvimento das dis-
cussões a respeito do crime de tráfico internacional de pessoas, do desen-
volvimento de tratados que visem combater tal crime e do fortalecimento da 
cooperação jurídica internacional em matéria penal, principalmente no caso 
ora sob análise, ainda há um grande caminho a se percorrer, tanto nacional 
quanto internacionalmente, para a erradicação do delito e desenvolvimento 
de forma eficaz de auxilio às vítimas.
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A INTERFACE ENTRE MIGRAÇÃO E 
TRÁFICO DE PESSOAS: uma análise 

à luz da lei nº 13.445 de 2017

Ana Carolina D’Ascenção Botelho123

Bianca Isabelle Lourenço124

Introdução

A migração é um fenômeno histórico e é responsável pelo desenvolvimento 
das nações ao redor do mundo. Ocorre que, com o advento da globalização, este 
fenômeno intensificou-se e, consequentemente, fez-se necessária a discussão 
de aspectos relativos às suas motivações e à condição jurídica dos migrantes.

Atualmente, notícias a respeito da crise migratória, principalmente 
em países da União Europeia, têm recebido destaque na imprensa mundial, 
especialmente em razão das políticas restritivas adotadas por uma série de 
Estados. Essa postura viola o princípio do non refoulemnt previsto no artigo 
33 da Convenção da Organização das Nações Unidas relativa aos Direitos 
dos Refugiados (1951). O referido artigo dispõe que 

Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira 
alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida 
ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, 
da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões.

Realizando uma breve retrospectiva histórica, constata-se que no que 
tange ao continente americano, especificamente ao Brasil, este é conhecido pelo 
recebimento de diversos fluxos migratórios. Já no período imperial notava-se 
a abertura do país à imigração, situação consagrada pela Carta Régia de D. 
João VI em 1808. Ao longo do século XX, outros diplomas legais foram edi-
tados com o intuito de disciplinar a condição jurídica do imigrante no Brasil. 
Contudo, foi em 1980, a questão passou a constar do Estatuto do Estrangeiro, 
legislação editada durante o regime militar cuja base filosófica pautava-se 
na segurança nacional, à organização institucional e nos interesses políticos, 

123 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do Grupo de Pesquisa 
Mulheres invisíveis: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico de mulheres.

124 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do Grupo de Pesquisa 
Mulheres invisíveis: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico de mulheres.
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socioeconômicos e culturais do país, incluindo-se, dentre estes, a proteção 
ao trabalhador nacional. Em síntese, referido diploma legal dispunha acerca 
da entrada e da saída do estrangeiro do país, bem como sobre seus direitos 
quando em território brasileiro125. O Estatuto do Estrangeiro foi aplicado até 
novembro de 2017, momento em que entrou em vigor a Lei nº 13.445. 

As discussões relacionadas ao tráfico de pessoas, independentemente da 
maneira pela qual é praticado e considerando suas múltiplas facetas, tais como 
a repressão, a prevenção e a proteção às vítimas, encontram-se na agenda de 
governantes, organizações não governamentais, pesquisadores e acadêmicos126. 
Apesar de a temática ser constantemente estudada e debatida, percebe-se 
que o conceito de “tráfico de pessoas” ainda se confunde com o conceito de 
“contrabando de migrantes”, visto que ambas as práticas apresentam inúme-
ras semelhanças127, conforme será apresentado mais adiante. Nesses casos, 
apesar de ambas as situações resultarem em imigrações ilegais, o tratamento 
dispensado a esses indivíduos deve ser diferenciado.

Dessa maneira, partindo da distinção entre os termos acima elencados, o 
presente trabalho visa analisar a importância dos dispositivos legais brasileiros 
referentes à migração, notadamente a Lei nº 13.445/2017, para a garantia de 
correto tratamento às vítimas imigrantes de tráfico internacional de pessoas 
que se encontram no Brasil. Sendo referida lei recente, o presente trabalho 
foi desenvolvido a partir de pesquisa legislativa e bibliográfica. A primeira 
constituiu-se em fonte primária e englobou a compilação e a análise da legis-
lação nacional e internacional pertinentes; já a segunda constituiu-se em fonte 
secundária e considerou a leitura de artigos científicos, doutrina de direito 
internacional privado, e outras obras relacionadas à temática ora em discussão. 

Considerações sobre a diferença entre os conceitos de 
“tráfico de pessoas” e “contrabando de migrantes”

O artigo 3, alínea a, do Protocolo Adicional à Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças 

125 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 168-171.

126 SALES, Lília Maia de Morais; ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. Tráfico de seres humanos, 
migração, contrabando de migrantes, turismo sexual e prostituição: algumas diferenciações. Novos 
Estudos Jurídicos, v. 13, n. 1, p. 29-42, jan/jun. 2008. Semestral, p. 29. Disponível em: <https://
siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1225/1028>. Acesso em: 03 set. 2017.

127 SALES, Lília Maia de Morais; ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. Tráfico de seres humanos, 
migração, contrabando de migrantes, turismo sexual e prostituição: algumas diferenciações. Novos 
Estudos Jurídicos, v. 13, n. 1, p. 29-42, jan/jun. 2008. Semestral, p. 29-30. Disponível em: <https://
siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1225/1028>. Acesso em: 03 set. 2017.
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(também denominado Protocolo de Palermo) contém a definição de “tráfico 
de pessoas”, elencando uma série de ações que, executadas por determinados 
meios e com objetivos específicos, caracterizam esta prática. Nos termos do 
artigo 3 do Protocolo de Palermo, tem-se que:

a) A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, 
a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, 
ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou 
à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o con-
sentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição 
de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos;

No que tange ao consentimento da vítima, o dispositivo ora mencionado, 
em sua alínea b, é claro ao determinar que o consentimento será irrelevante 
se para sua obtenção forem empregados quaisquer métodos mencionados na 
alínea anterior. Em outras palavras, o consentimento da vítima não afasta a 
ocorrência do crime.

O tráfico de pessoas, em outras palavras, pode ser entendido como “gente 
vendendo gente”. Essa prática não é recente, possuindo contornos que se as-
semelham à escravidão antiga. Denota-se, portanto, que o tráfico de pessoas 
se constitui como a forma moderna da escravidão em um mundo globalizado, 
com a relação interdependente de três elementos, a saber: oferta, demanda e 
impunidade, com a crença, pelos traficantes, da ausência de sanção futura.128 

Tendo em vista que o tráfico de pessoas aparenta se assemelhar à escravi-
dão, prática baseada no contexto sociopolítico, econômico e cultural da época, 
vale apresentar, ainda que de maneira breve, os fatores culturais, sociopolíticos 
e econômicos que favorecem e viabilizam o cometimento do tráfico humano 
em situações migratórias, considerado como forma de escravidão moderna. As 
diferenças socioeconômicas observadas em diferentes regiões do globo e mesmo 
em diferentes regiões dentro de um mesmo Estado são uma das principais causas 
de migração. A falta ou a dificuldade para acessar serviços de saúde e educação, 
somada às condições econômicas precárias são fatores que impulsionam famílias 
a buscarem melhores condições de vida em outras regiões de seus países de 
origem ou em outros países. Some-se aos fatores socioeconômicos os fatores 
culturais, como, por exemplo o machismo, o patriarcado e o preconceito racial. 

128 SIQUEIRA, Priscila. Tráfico de pessoas: um fenômeno de raízes históricas e práticas modernas. In: 
SIQUEIRA, Priscila; QUINTEIRO, Maria (Orgs.). Quanto vale o ser humano na balança comercial 
do lucro? Tráfico de pessoas. São Paulo: Editora Ideias & Letras, 2013. p. 23-24. 
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O contexto vivenciado por pessoas nessas situações as coloca em uma posição 
de vulnerabilidade, facilitando que sejam ludibriadas por promessas de um 
emprego melhor ou um casamento mais feliz129.

As consequências do tráfico de pessoas estendem-se para variadas esferas 
da sociedade, afetando individualmente o indivíduo traficado e coletivamente 
a comunidade a sua volta e a sociedade em geral. A prática do tráfico de pes-
soas constitui uma grave violação aos direitos humanos, uma vez que afasta 
o indivíduo de sua natureza humana, transformando-o em uma mercadoria a 
qual se atribui determinado valor – configura-se um processo de “coisifica-
ção” e “precificação”. Nesse sentido, segundo informações da ONU o tráfico 
humano representa uma dupla violação aos direitos humanos, pois infringe 
a dignidade humana, o direito à liberdade, à privacidade e à autodetermina-
ção. Além disso, a referida prática viola a proibição à escravidão, visto que a 
pessoa traficada é submetida a trabalhos forçados, sejam estes com finalidade 
de exploração sexual ou não130.

Ao analisar as causas do tráfico humano sob a ótica das condições socioe-
conômicas, nota-se que a desigualdade na distribuição de renda entre os países 
do globo, bem como a desigualdade na distribuição de renda entre várias regiões 
de um mesmo país somadas a fatores culturais, criam “bolsões de pobreza” que 
afetam parcelas específicas da população, com destaque para as mulheres. Daí 
decorre a vulnerabilidade da população carente ao tráfico de pessoas131. 

[…] a pobreza tem um significado muito maior do que o fato de não se 
ter dinheiro, com ela a pessoa não tem glamour, poder ou prestígio. Daí 
a vulnerabilidade das pessoas com baixas condições de vida, que são 
presas fáceis das promessas de uma vida melhor para si e suas famílias 
em empreitadas envolvendo o tráfico humano.

Existe, assim, uma íntima relação entre o tráfico de migrantes, a busca 
por melhores condições de vida, o fenômeno migratório, e as políticas de 
repressão aos imigrantes132. Na mesma linha, Sales e Alencar133 comentam 
que a migração abrange o tráfico de seres humanos, mas que as práticas não 
podem ser confundidas, visto que a primeira é mais ampla e engloba a se-
gunda. As autoras acrescentam que geralmente as pessoas traficadas migram 
de maneira legal, porém sua situação torna-se irregular devido à retenção de 

129 Idem, p. 29.
130 Ibidem, p. 29-30.
131 Ibidem, p. 31.
132 Ibidem, p. 31-33.
133 SALES, Lília Maia de Morais; ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. Tráfico de seres humanos, 

migração, contrabando de migrantes, turismo sexual e prostituição: algumas diferenciações. Novos 
Estudos Jurídicos, v. 13, n. 1, p. 29-42, jan./jun. 2008. Semestral, p. 36. Disponível em: <https://
siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1225/1028>. Acesso em: 03 set. 2017.
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seus documentos como forma de obrigá-las a executar as atividades que lhes 
são impostas. Tal situação configura um grande entrave para o combate ao 
tráfico de pessoas, visto que os indivíduos em situação irregular são tratados 
pelos governos das localidades em que se encontram como imigrantes irregular 
em vez de serem tratados como vítimas de tráfico humano, não gozando da 
proteção e do atendimento necessários.

Apresentado o conceito de “tráfico de pessoas”, é necessário expor agora 
o conceito de “contrabando de migrantes”. De acordo com informações do 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), o contrabando 
de migrantes é um crime caracterizado pela obtenção de benefício financeiro 
ou material como forma de contraprestação pela entrada ilegal de uma pessoa 
em outro país. Ainda segundo o UNODC, são três os aspectos que diferem 
o tráfico de pessoas do contrabando de migrantes, a saber: consentimento; 
exploração e caráter transnacional134.

Em relação ao consentimento, diz-se que no contrabando de migrantes ao 
contrário do que ocorre no tráfico de pessoas, a pessoa contrabandeada conhece 
os riscos da prática criminosa e com eles consente. Em relação à exploração, 
o contrabando de migrantes caracteriza-se pela perenidade da mesma, visto 
que a exploração cessa no momento em que a pessoa contrabandeada chega 
ao destino. Por fim, no que tange ao caráter transnacional, afirma-se que o 
contrabando de migrantes ocorre somente na esfera internacional135.

Diante do exposto até então, percebe-se que a linha divisória entre o tráfico 
de pessoas e o contrabando de migrantes é tênue. Entretanto, a diferenciação 
desses dois contextos é de suma importância não apenas para a melhor compre-
ensão deste trabalho, mas também, e principalmente, para que seja prestado o 
atendimento adequado e sejam adotadas as medidas necessárias para prevenir 
e reprimir esta prática, assim como para prestar a devida assistência às vítimas. 
Realizada esta breve exposição, passa-se agora à análise da nova Lei de Migração.

O Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Migração: novas 
perspectivas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil

A nova Lei de Migração representa o marco legal para a garantia dos di-
reitos dos migrantes. Publicada em 24 de maio de 2017, esta lei veio substituir 
o Estatuto do Estrangeiro, atendendo a uma demanda histórica da sociedade e 

134 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME. Tráfico de pessoas e contra-
bando de migrantes. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.
html>. Acesso em: 23 ago. 2017.

135 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME. Tráfico de pessoas e contra-
bando de migrantes. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.
html>. Acesso em: 23 ago. 2017.
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estabelecendo normativas mais adequadas ao cenário de mobilidade humana 
atual. Conforme expõe o professor André de Carvalho Ramos:

[…] A adoção de um novo marco jurídico regulatório das migrações atende 
a um pleito antigo e a uma necessidade urgente de revogação do Estatuto 
do Estrangeiro de 1980. Na era da intensa mobilidade humana internacio-
nal, surgem (i) oportunidades para o Brasil se beneficiar da diversidade e 
do multiculturalismo, bem como (ii) deveres de proteção para impedir a 
construção jurídica de vulnerabilidades e a superexploração de migrantes, 
em prejuízo à toda sociedade. […]136.

A nova Lei de Migração é resultado da iniciativa do Ministério da Justiça 
que, em 2013, instituiu uma Comissão Especial com o intuito de elaborar um An-
teprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil 
a partir da análise da legislação migratória nacional e de outros países, bem como 
de tratados relacionados à matéria. Além do estudo de legislação, a Comissão ‒ 
composta por professores universitários e membros do Ministério Público, juristas 
e cientistas políticos, especialistas em direitos humanos, direito constitucional e 
direito internacional ‒ desenvolveu um trabalho dialogado, o qual contou com a 
colaboração de órgãos do governo e, sobretudo, da sociedade civil137.

Dentre os órgãos governamentais que participaram da elaboração do 
anteprojeto pode-se citar a título de exemplo: Defensoria Pública da União; 
Conselho Nacional de Justiça; Departamento de Polícia do Ministério da Jus-
tiça; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério das Relações Exteriores; 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; e Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República. No que se refere à colabo-
ração da sociedade civil, esta deu-se principalmente por meio da submissão 
de propostas à referida comissão. Entre março e abril de 2014, a comissão 
especial do Ministério da Justiça divulgou uma primeira versão do antepro-
jeto de Lei de Migrações, a qual foi em seguida submetida à discussão em 
audiência pública. Na ocasião, a comissão recebeu mais de duas dezenas de 
contribuições escritas vindas de entidades públicas e sociais, dentre as quais: 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR Brasil); 
CARITAS Brasil; CARITAS de São Paulo; CONECTAS Direitos Humanos; 
Centro de Estudios Legales y Sociales; Defensoria Pública da União; Mi-
nistério Público do Trabalho e Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC). 

136 RAMOS, André de Carvalho. Os direitos humanos são eixo central da nova Lei de Migração. 
Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-mai-26/andre-ramos-direitos-
humanos-sao-eixo-central-lei-migracao>. Acesso em: 26 maio 2017. 

137 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Entenda o anteprojeto de Lei de Migrações. 
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/proposta-de-nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-
estatuto-criado-durante-a-ditadura/entenda_novo_estatutoestrangeiro2.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2017.
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Ademais, a Comissão contou com o recebimento de contribuições escritas 
individuais vindas diretamente de migrantes e de especialistas, além de levar 
em consideração os comentários da Secretaria de Assuntos Legislativos do 
Ministério da Justiça138. 

O eixo central da nova Lei de Migração é a proteção aos direitos humanos 
dos migrantes, consagrada principalmente no artigo 3º do referido diploma 
legal139. Este artigo contém XXII incisos que dispõem a respeito dos prin-
cípios e diretrizes que norteiam a nova lei. Neste trabalho, serão analisados 
princípios e diretrizes específicos, eleitos com auxílio do referencial teórico. 
O inciso I contém os três princípios que regem a política migratória nacional 
aqui em análise, a saber: universalidade; indivisibilidade e interdependência 
dos direitos humanos. Tais princípios sintetizam a essência da nova lei, isto 
é, o respeito à dignidade humana. Antes de prosseguir, faz-se uma breve ex-
plicação dos princípios anteriormente citados.

O princípio da universalidade dos direitos humanos traz em seu cerne o 
entendimento de que tais direitos devem ser atribuídos a todos os indivíduos, 
independentemente de outras qualidades como nacionalidade, opção sexual, 
posicionamento político e etnia. O princípio da indivisibilidade confere pro-
teção jurídica semelhante a todos os direitos humanos, visto que estes são 
essenciais para uma vida digna. Tal princípio relaciona-se diretamente ao 
princípio da interdependência, o qual traz em sua essência a ideia de que todos 
os direitos humanos estão inter-relacionados. Estes dois últimos princípios 
visam assegurar o mínimo existencial, ou seja, condições mínimas para a 
sobrevivência do indivíduo140.

A partir desses princípios, pode-se afirmar que a nova política migratória 
brasileira se fundamenta no respeito ao migrante e valoriza as contribuições 
que este pode trazer ao país, entendendo-o como sujeito de direitos. Por outro 
lado, o Estatuto do Estrangeiro valorizava a segurança nacional e a proteção 
à ordem social, política e econômica do Brasil. Exemplo disso é o artigo 65 
daquela norma que dispunha acerca da expulsão do estrangeiro e utilizava 
expressões como “atentar contra a segurança nacional” e “atentar contra a or-
dem pública, a ordem econômica e social”. Assim, percebe-se que a legislação 
anteriormente em vigor compreendia o estrangeiro como uma ameaça ao País.

Em conformidade com o novo paradigma trazido pelos princípios da nova 
Lei de Migração, podem ser observadas mudanças no que tange aos direitos dos 

138 Idem.
139 RAMOS, André de Carvalho. Os direitos humanos são eixo central da nova Lei de Migração. 

Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-mai-26/andre-ramos-direitos-
humanos-sao-eixo-central-lei-migracao>. Acesso em: 26 maio 2017. 

140 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 
p. 92-94.
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migrantes. A primeira alteração diz respeito ao emprego da expressão “migrantes” 
em substituição à “estrangeiro”, visto que a primeira remete a “imigrantes” e 
“emigrantes”. No que tange à tutela dos direitos dos emigrantes, a nova política 
migratória em seu artigo 3º, inciso XIX confere proteção aos brasileiros que 
estejam no exterior. Ainda, a legislação vai além e no Capítulo VII, Seções I e 
II, disciplina, respectivamente, as políticas públicas para os emigrantes.

Em relação aos direitos dos emigrantes, o artigo 78 prevê isenção de 
impostos de importação e de taxas aduaneiras para os brasileiros que desejem 
retornar ao País com ânimo de residência. Assim dispõe o mencionado artigo:

Art. 78. Todo emigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de resi-
dência poderá introduzir no País, com isenção de direitos de importação e 
de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um viajante, em com-
patibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu 
uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, 
natureza ou variedade, não permitam presumir importação ou exportação 
com fins comerciais ou industriais.

Já o artigo 79 prevê que em caso de ameaça à paz social e à ordem pública 
por grave ou iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande 
proporção na natureza, as representações brasileiras no exterior deverão prestar 
especial assistência aos emigrantes. Finalmente, o artigo 80 contém uma proteção 
específica para tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estran-
geira, de cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no Brasil, que explore 
economicamente o mar territorial e a costa brasileira, garantindo ao tripulante, a 
cargo do contratante, seguro contra acidente de trabalho, invalidez total ou parcial 
e morte, sem prejuízo de benefício de apólice mais favorável vigente no exterior.

No que tange aos direitos dos migrantes, as principais inovações ad-
vindas da atual política migratória nacional referem-se, principalmente à 
equiparação entre estes e os brasileiros, nos termos do artigo 4º da referida 
lei que garante ao migrante em território nacional, em condição de igualdade 
com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, todos direitos fundamentais disciplinados 
na Constituição Federal de 1988. Além disso, o referido artigo, ao longo de 
seus incisos, assegura outros direitos aos migrantes, a exemplo do direito de 
associação, inclusive sindical, para fins lícitos (inciso VII), acesso a serviços 
públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos termos da 
lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória 
(inciso VIII) e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão 
da nacionalidade e da condição migratória (inciso X)141.

141 O Estatuto do Estrangeiro continha diversas limitações ao exercício dos direitos por parte dos estran-
geiros, a exemplo dos artigos 106 e 107 que estabeleciam restrições para que o estrangeiro repre-
sentasse sindicato, associação profissional ou entidade fiscalizadora de profissão regulamentada, 
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Da leitura do rol de princípios e diretrizes dispostos no artigo 3º, percebe-
-se uma tendência da legislação pátria à desburocratização da entrada de 
migrantes e, além disso, o interesse do País em atrai-los. Com o objetivo de 
proporcionar melhor integração do migrante na sociedade brasileira e maiores 
oportunidades, a legislação atualmente em vigor prevê o repúdio e a prevenção 
à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação (inciso II), a 
não criminalização da migração (inciso III), promoção de entrada regular e 
de regularização documental (inciso V) e acolhida humanitária (inciso VI).

No que se refere à acolhida humanitária, possibilidade criada em 2013 para 
atender sírios e haitianos, a nova lei pretende facilitar a entrada em território 
nacional daqueles que precisem sair de seus países de origem, mas não são 
considerados refugiados. A acolhida humanitária também se aplica a menores 
desacompanhados e pessoas que busquem tratamento de saúde no Brasil.

Outro aspecto importante e inovador da nova Lei de Migração é a crimi-
nalização do contrabando de migrantes. Se o Estatuto do Estrangeiro previa 
punição para o indivíduo que estivesse em situação irregular no País, a atual 
legislação estabelece sanção aos próprios contrabandistas, popularmente 
conhecidos como “coiotes”. Ademais, a lei protege as vítimas de tráfico de 
pessoas, concedendo-lhes direito de residência (art. 30, inc. II, alínea “g”). 

Apesar das modificações positivas expostas acima, nova política migratória 
brasileira sofreu diversas críticas durante o processo de elaboração, visto que parcela 
considerável da sociedade acreditava que essa lei seria prejudicial aos nacionais e 
que possibilitaria a entrada descontrolada de imigrantes. Contudo, a atual política 
migratória nacional encontra-se em conformidade com as tendências do Direito 
Internacional e do Direito Internacional dos Refugiados, colocando o Brasil em 
uma posição de vanguarda no que se refere à proteção dos direitos dos migrantes.

Na contramão dos avanços contidos na nova Lei de Migração encontra-
-se o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, que regulamenta o re-
ferido diploma legal. Muitos dos avanços contidos na nova Lei de Migração 
perderam-se com o decreto. Dentre as principais matérias regulamentadas 
pelo ato normativo, pode-se citar: criminalização da migração; restrição à 
concessão do visto de trabalho e não regulamentação do visto humanitário142. 

Contrariando o texto da nova Lei de Migração, o caput do artigo 176 
do Decreto nº 9.199/2017 estabelece que o imigrante em situação irregular 
será notificado para que regularize sua situação no prazo de 60 dias contados 

bem como proibia-o de exercer atividade de natureza política, organizar, criar ou manter sociedade 
ou entidade de caráter político, ainda que com a finalidade exclusiva de difundir, apenas entre com-
patriotas, ideias, programas ou normas de ação de partidos políticos do país de origem, bem como 
organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza, ou deles participar.

142 NEXO JORNAL. O que o decreto de Temer muda na lei de migração, aprovada em maio. 
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/23/O-que-o-decreto-de-Temer-
muda-na-lei-de-migra%C3%A7%C3%A3o-aprovada-em-maio>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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da data da notificação, ou deixe voluntariamente o país. O § 6º do mesmo 
artigo complementa a disposição e prevê que o imigrante notificado que não 
regularizar sua situação e comparecer a ponto de fiscalização para deixar vo-
luntariamente o país após transcorrido o prazo de 60 dias, será lavrado termo 
e registrada a deportação. 

A concessão de visto temporário para trabalho está disciplinada no 
artigo 38 e autoriza o imigrante a exercer atividade laboral no país, indepen-
dentemente de vínculo empregatício. Os parágrafos 1º e 2º estabelecem a 
necessidade de comprovação da oferta de trabalho para fins de obtenção do 
visto e seus incisos preveem as situações nas quais é possível a concessão. 
No caso do trabalho com vínculo empregatício, requer-se que haja contrato 
individual de trabalho ou prestação de serviços (inciso II, §1º) e contrato de 
trabalho individual firmado no país, no caso dos marítimos imigrantes a bordo 
de embarcação brasileira (inciso II, 2º). Já nas situações em que não exista 
vínculo empregatício, o § 2º contém um rol de onze atividades que autorizam 
a concessão do visto temporário para trabalho. As condicionantes trazidas pelo 
decreto distanciam-no da ideologia da nova Lei de Migração, que buscava a 
igualdade de tratamento e de oportunidades. Essas normas, contudo, visam 
estabelecer critérios para selecionar quem é bem-vindo e quem não é, postura 
semelhante àquela adotada pelo Estatuto do Estrangeiro143.

O visto humanitário, ou visto temporário para acolhida humanitária, 
conforme expresso no artigo 35 do decreto ora em análise, pode ser conce-
dido em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito 
armado, de calamidade de grande proporção, de grave desastre ambiental e de 
violação de direitos humanos ou direito internacional humanitário. O caput 
do mesmo artigo prevê que possuem legitimidade para requerer a concessão 
deste visto o apátrida ou o nacional de qualquer país que se enquadre nas 
hipóteses anteriormente apresentadas. A concessão do visto humanitário foi 
apontada como um dos avanços mais significativos da nova Lei de Migração 
que deixou sua regulamentação para momento posterior. A expectativa era 
de que o decreto em estudo regulamentasse a matéria, porém o Presidente 
Michel Temer optou por postergá-la. Segundo o § 1º do artigo 35, uma co-
missão interministerial composta pelos Ministros de Estado da Justiça, da 
Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho definirá, por meio 
de ato conjunto, as condições, os prazos e os requisitos para emissão do visto.

Os três pontos ora apresentados são apenas exemplos das mudanças 
contidas no Decreto nº 9.199/2017. Diferentemente do que ocorrera durante 
o processo de edição da nova Lei de Migração, não se verificou a participação 
da sociedade civil durante a edição de referido decreto, de modo que diversos 

143 Idem.
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dispositivos nele contidos representam um retrocesso em relação à nova le-
gislação. Essa situação viola os direitos humanos dos imigrantes e dificulta 
o combate e a proteção às vítimas de tráfico de pessoas.

O acolhimento às vítimas de tráfico de pessoas 
no contexto da Lei de Migração

A nova Lei de Migração, como já abordado anteriormente, inspira-se em 
princípios do Direito Internacional dos Refugiados e dos Direitos Humanos, 
tais como o princípio do non refoulement, da responsabilidade de proteger 
(R2P, sigla em inglês), da universalidade, da indisponibilidade e da interde-
pendência. Nesta seção, pretende-se analisar os mecanismos de acolhimento 
às vítimas do tráfico de pessoas à luz das normativas contidas na nova Lei de 
Migração, tendo como pano de fundo seus princípios orientadores, especial-
mente os princípios do non refoulement e da responsabilidade de proteger.

O princípio do non refoulement, previsto no artigo 33 da Convenção 
da Organização das Nações Unidas relativa aos Direitos dos Refugiados, 
de 1951, estabelece que os indivíduos que requerem asilo e os refugiados 
possuem o direito de não ser enviados de volta a seus países de origem onde 
enfrentavam perseguições e outras formas de violência em massa. Tal princípio 
foi complementado pelo princípio da responsabilidade de proteger, cunhado 
em 2001 pelo governo canadense e adotado por outros 150 países em 2005. 
Tal princípio atribui aos Estados a responsabilidade de evitar a devolução de 
requerentes de asilo e refugiados a seus países de origem. Em outras palavras, 
o princípio R2P determina que os Estados são responsáveis pela aplicação do 
princípio do non refoulemt e assim devem fazê-lo144. 

A definição do princípio da responsabilidade de proteger consta de do-
cumento do Secretario Geral das Nações Unidas, segundo o qual cada Estado 
individualmente é responsável por proteger sua população contra o genocídio, 
crimes de guerra e contra a humanidade, e limpeza étnica. Para tanto, exige-se 
a atuação coletiva da comunidade internacional com a finalidade de auxiliar 
os Estados no exercício desta obrigação. Este princípio fundamenta-se em 
três pilares, conforme será exposto a seguir145.

O primeiro estabelece que a responsabilidade de proteger sua população, 
os requerentes de asilo e os refugiados decorre da soberania dos Estados. O res-
peito ao princípio do non refoulement não representa apenas o cumprimento 

144 POON, Jenny. Informing non refoulement obligation with responsibility to protect. Inter Gentes: the 
McGill journal of international law and legal pluralism, fev. 2017. Disponível em: <http://intergentes.com/
informing-non-refoulement-obligations-with-responsibility-to-protect/>. Acesso em: 04 dez. 2017.

145 Idem.
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de uma obrigação, mas também uma maneira de estimular outros Estados a 
adotarem prática semelhante, difundindo e fortalecendo tal princípio146.

O segundo pilar está relacionado ao dever que é atribuído à comunidade 
internacional para que assistam os Estados quando estes não desejarem ou 
não estiverem aptos a cumprir o princípio do non refoulement. O auxílio da 
comunidade internacional aprimora o cumprimento do princípio pelos Estados 
validando-o como princípio decorrente do direito internacional costumeiro147.

Finalmente, o terceiro pilar diz respeito ao dever da comunidade interna-
cional de intervir quando necessário para que o princípio do non refoulement 
seja cumprido. Este último pilar guarda semelhanças com o anterior, porém traz 
como pressuposto a obrigação de a comunidade internacional zelar pela manu-
tenção da paz e da segurança internacionais, inclusive no que tange à proteção 
de requerentes de asilo e refugiados e na prevenção da violação dos direitos 
destes. Desse modo, e dever da mesma agir com o intuito de atingir este fim148.

Ao analisar a Lei de Migração a partir desses dois princípios percebe-se 
de imediato que a previsão de concessão do visto humanitário atende a tais 
princípios. O atual diploma legal, dentre outras hipóteses, prevê a concessão do 
visto humanitário em caso de conflitos armados ou outras formas de violência. 
Outro ponto que deve ser considerado refere-se ao Decreto nº 9.199/2017 que, 
conforme já mencionado, não regulamentou a concessão do visto humanitá-
rio. Tal situação pode ser entendida como uma violação ao princípio do non 
refoulement, já que este é o alicerce do Direito Internacional dos Refugiados 
e vincula todos os Estados, ainda que não signatários da Convenção dos Re-
fugiados. A violação a este princípio implica, consequentemente, na violação 
do princípio R2P.

Além da concessão do visto humanitário, a nova Lei de Migração prevê 
a autorização de residência para vítimas de tráfico de pessoas. A principal 
inovação da Lei de Migração no que tange ao acolhimento das vítimas reside 
no fato de que esta representa a consolidação da proteção às vítimas de tráfico 
de pessoas. Antes da edição do referido diploma, as garantias das mesmas 
encontravam-se dispersas em vários diplomas normativos, a exemplo da Re-
solução Normativa nº 93, de 21 de dezembro de 2010 do Conselho Nacional 
de Migração que autorizava a concessão de visto permanente ou permanência, 
pelo prazo de um ano, ao migrante que estivesse no país na condição de vítima 
de tráfico de pessoas, nos termos do artigo 16 do Estatuto do Estrangeiro149.

146 Ibidem.
147 Ibidem.
148 Ibidem.
149 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Guia de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas: como proceder. Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/
trafico-de-pessoas/publicacoes/guia-de-etp-parceria-dpf.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2017, p. 36.
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A nova Lei de Migração proporcionou um arcabouço jurídico sólido e 
inovador no que tange à proteção das vítimas de tráfico de pessoas. Ao inserir 
a matéria no rol dos direitos dos imigrantes, o Brasil reconheceu a relação 
entre ambas as práticas – fenômeno que já vinha sendo apontado por relatório 
de organizações internacionais, a exemplo do Relatório da ONU publicado 
em 2016 – e demonstrou preocupação em adequar sua legislação à dinâmica 
da globalização e da mobilidade humana. Contudo, é necessário acompanhar 
se sua implementação em conformidade com o Decreto nº 9.199/17 não im-
plicará em eventuais violações aos direitos dos migrantes vítimas de tráfico 
de pessoas no Brasil.

Conclusão

O presente trabalho buscou analisar de maneira comparada e contextua-
lizada a Lei de Migração e o Estatuto do Estrangeiro a fim de identificar as 
principais mudanças decorrentes da nova lei em relação à anterior, bem como 
investigar se houve efetivos avanços para o combate ao tráfico de pessoas em 
situação de migração. 

Antes de adentrar nesta análise, porém, foram tecidas breves considerações 
acerca dos conceitos de “tráfico de pessoas” e “contrabando de migrantes”, 
focalizando essas práticas no contexto da migração. Tais considerações per-
mitem concluir que as duas práticas anteriormente mencionadas se distinguem 
em razão das condutas adotadas. Assim, o tráfico de pessoas se caracteriza 
pelo deslocamento de pessoas na esfera internacional, utilizando-se de co-
ação, ameaça ou meios fraudulentos, com o intuito de explorar a vítima ou 
permitir que esta seja explorada no local de destino; e, finalmente, o contra-
bando de migrantes é marcado pelo deslocamento transnacional de pessoas 
que possuem consciência dos riscos da prática, com o objetivo de obter uma 
contraprestação (em geral financeira), porém sem a intenção de explorá-las 
no local de destino. Percebe-se que ambas as condutas podem ser praticadas 
no contexto da migração.

Este trabalho partiu da premissa de que a nova política migratória bra-
sileira seria um marco jurídico para a proteção dos migrantes vítimas de trá-
fico humano, uma vez que lhes garantiria mais direitos do que o Estatuto do 
Estrangeiro. Essa hipótese foi confirmada no decorrer da pesquisa, de modo 
que podemos citar como as principais mudanças trazidas pela nova Lei de 
Migração: a) equiparação dos direitos dos migrantes aos direitos dos nacio-
nais, guardadas as restrições constitucionais; b) descriminalização do tráfico 
de migrantes e estabelecimento de punições para o crime de contrabando de 
migrantes; c) enfrentamento à xenofobia e à discriminação dos nacionais em 
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face do migrantes; d) consagração dos direitos dos estrangeiros, desburo-
cratização dos procedimentos de regularização de migrantes; e) abertura do 
mercado de trabalho formal aos migrantes; f) valorização dos direitos humanos 
dos migrantes; e g) acolhida humanitária.

Diante do exposto ao longo deste artigo, conclui-se que a principal al-
teração da Lei de Migração em relação ao Estatuto do Estrangeiro refere-se 
à perspectiva adotada: a redação do Estatuto privilegiava a suposta proteção 
do País durante o regime autoritário que marcou a ditadura militar brasileira, 
voltada à proteção do nacionalismo pátrio, enquanto a segunda privilegia os 
direitos dos migrantes. A equiparação entre migrantes e brasileiros, assim como 
a desburocratização dos processos de regularização de migrantes facilitam sua 
entrada e, principalmente, sua permanência no Brasil. Desse modo, acredita-
-se e espera-se que os migrantes recorram menos às vias ilegais, isto é, rotas 
alternativas, para ingressar e permanecer no Brasil. Espera-se, também, que o 
Decreto nº 9.199/17 não traga qualquer óbice à aplicação da Lei de Migração 
em um contexto de proteção das vítimas de tráfico internacional de pessoas.

Em síntese, a nova Lei de Migração representa um grande avanço no 
que tange à proteção dos migrantes e ao combate ao tráfico de pessoas e ao 
contrabando de migrantes com potencial para produzir resultados significati-
vos. Contudo, dada a recente entrada em vigor da referida legislação, marcada 
pelos percalços do decreto que a regula, percebe-se que ainda há muito a ser 
estudado, sendo necessário, inclusive, avaliar ao longo dos anos os efeitos 
que esta política migratória está produzindo.
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A INVISIBILIDADE DO TRÁFICO 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
POR MEIO DA ADOÇÃO ILEGAL

Alana Paterno Godoy150

Introdução

O Estado Democrático de Direito possui como um de seus fundamentos 
a dignidade da pessoa humana, a qual se entende por um conjunto de direitos 
e deveres fundamentais inerentes à pessoa humana contra todo e qualquer ato 
desumano, buscando fornecer uma participação ativa de cada indivíduo na 
sociedade e nas relações interpessoais.

Atualmente, contudo, persiste a ocorrer o tráfico de pessoas, justamente 
pela presença da desigualdade de oportunidades e situações de discrimina-
ção socioeconômicas, de gênero, bem como pela ocorrência cada vez maior 
de conflitos armados entre os Estados. Dessa forma, o tráfico de pessoas se 
consubstancia em um crime transnacional, o qual resulta dos contrassensos 
sociais envolvidos pela globalização e pela fragilidade das políticas públicas 
dos Estados que compõem a sociedade internacional.

Neste cenário, verifica-se, dentre outras modalidades, o tráfico de crian-
ças e adolescentes, o qual versa sobre o afastamento desses indivíduos, das 
mais variadas faixas etárias, de suas famílias biológicas e posteriormente 
encaminhadas ao mercado negro, a fim de serem submetidas à adoção ilegal, 
exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos, casamento forçado, 
maus tratos, dentre outras graves violações aos direitos humanos.

Com a edição da Lei nº 13.344/16, a adoção ilegal no Brasil passou a 
ser considerada uma modalidade de atividade de tráfico de pessoas, represen-
tando inegável avanço ao compromisso assumido pelas autoridades e pelo 
Estado brasileiro.

O presente tema, assim, foi escolhido por sua relevância, apesar da au-
sência de discussões mais robustas no cotidiano da sociedade. É necessário 
investir estudos neste tema, a fim de que surjam novas leis e políticas públicas 
de combate ao delito em questão.

150 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora voluntária no 
projeto de pesquisa “Mulheres Invisíveis: Panorama Internacional e Realidade Brasileira do Tráfico 
Transnacional de Mulheres”.
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Primeiramente, o artigo irá conceituar e definir o tráfico de pessoas, tanto 
em âmbito interno quanto internacional. Em seguida, o tema da adoção será 
abordado e posteriormente será feita a centralização no tema da adoção ilegal.

Com o auxilio de pesquisa de jurisprudência, será discutida a criação 
de novas políticas de enfrentamento à adoção ilegal, bem serão descritos os 
meios necessários para que o combate dessa modalidade criminosa seja cada 
vez mais eficaz. 

O que é tráfico de pessoas?

O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Trá-
fico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo)151 
define como tráfico de pessoas o transporte, a transferência, o alojamento ou 
o acolhimento de pessoas, realizados mediante ameaça ou o uso da força ou 
a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de auto-
ridade ou de situação de vulnerabilidade, ou ainda, à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem 
autoridade sobre outra, para fins de exploração.

A exploração poderá se dar por meio de exploração sexual, de trabalho, 
de submissão a condições análogas à escravidão, de servidão ou até mesmo 
de extração de órgãos 152.

Segundo Inês Virginia Prado Soares153 o tráfico é:

[...]um processo composto por etapas, nas quais são desenvolvidas ações 
específicas. Sistematicamente, do conceito são extraídas as etapas referentes 
à forma, aos meios e à finalidade do tráfico humano. As ações que inte-
gram cada fase, quanto à forma como se trafica gente, são: recrutamento, 
transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas; quanto 
aos meios usados para traficar: ameaça ou uso da força ou a outras formas 
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à 
situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 

151 BRASIL. Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004. Protocolo Adicional à Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, artigo 3º, alínea “a”. Disponível em:  <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso em: 08 ago. 2017.

152 BRASIL. Relatório nacional sobre tráfico de pessoas: consolidação dos dados de 2005 a 
2011. Disponível em:  <http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2013/04/2013-04-08_
Publicacao_diagnostico_ETP.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2017, p. 07.

153 SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas sob a ótica dos Direitos 
Humanos no Brasil, 2013. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf>. 
Acesso em: 12 ago. 2017, p. 80.
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benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra; quanto à finalidade do tráfico: exploração de pessoas como 
recursos rentáveis financeiramente, sem poder/autonomia para negociação.

Neste caso, o tráfico de pessoas possui três elementos constitutivos: o 
primeiro determina a ação (recrutamento, transporte, alojamento de pessoas), 
o segundo trata das formas de uso da força (sedução, coação, submissão, 
escravidão), enquanto que o terceiro conceitua as metas daquele crime (a 
exploração ou o propósito da exploração) 154.

O tráfico de pessoas pode ocorrer em um mesmo Estado ou transpor as 
jurisdições. Existem fatores que facilitam a perpetração do crime de tráfico 
de pessoas em determinados países como a pobreza, a exclusão social, a 
corrupção, a organização social e cultural, dentre outros155.

O alcance do tráfico de pessoas é amplo, tendo em vista que este se opera 
conforme a necessidade do mercado. Em outras palavras, não há um limite em 
relação à idade e gênero das vítimas. As vítimas de maior incidência no tráfico 
de pessoas são mulheres e adolescentes do sexo feminino, principalmente para 
a exploração sexual e serviços domésticos. Apesar de haver referências ao 
tráfico de crianças para a exploração sexual, pode-se afirmar que o número 
de mulheres traficadas supera o de meninas156.

A exploração infantil poderá ocorrer de diversas maneiras. Esta poderá 
envolver serviços forçados, práticas análogas à escravidão, a remoção de 
órgãos, o tráfico para casamento precoce, para uso na mendicância, o uso das 
crianças como atletas e até por meio da adoção ilegal, tema que será objeto de 
análise no presente trabalho, visando-se, principalmente, à análise do tráfico 
de menores para fins de adoção ilegal no Estado Brasileiro, em especial após 
a edição da Lei nº 13.344/16.

A adoção no Direito Brasileiro

A sociedade e o Estado possuem o dever de assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, à profissionalização, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de “colocá-los a 

154 ARONOWITS, Alexis A. Human Trafficking. 1. ed. Santa Barbara, Califórnia, Denver, Colorado: 
Editora AB-CLIO, 2017. p. 14.

155 Ibid.., p. 88-89.
156 MAKASAKI, Megumi. 2009. Human trafficking: a brief overview. Social Development Notes; no. 

122. Conflict, crime and violence. Washington, DC: World Bank. Disponível em: <http://documents.
worldbank.org/curated/en/166101468315536553/Human-trafficking-a-brief-overview>. Acesso em: 
06 ago. 2017.
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salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”, conforme artigo 227 da Constituição Federal.

A adoção, segundo Emídio Pacifici Mazzoni157, é “o ato jurídico que cria 
entre duas pessoas relações civis de paternidade e maternidade e de filiação”. 
Já Arnoldo Wald158 conceitua a adoção como “uma ficção jurídica que cria 
o parentesco civil. É um ato jurídico bilateral que gera laços de paternidade 
e de filiação entre pessoas para as quais tal relação inexiste naturalmente”.

A adoção, portanto, é um procedimento legal irrevogável que transfere 
todos os direitos e deveres dos pais biológicos para a família substituta, afe-
rindo todos os direitos e deveres para a criança adotada como filho legitimo159. 
Dessa forma, os vínculos jurídicos dos pais biológicos, bem como dos parentes 
biológicos serão anulados com a adoção, exceto os impedimentos matrimo-
niais como, por exemplo, o casamento entre pais e filhos consanguíneos. 
Além disso, os filhos oriundos do casamento ou da adoção civil deverão ter 
o mesmo tratamento, conforme artigo 20 da Lei nº 8.069/90160.

A adoção só deve ocorrer quando não houver outro meio que garanta 
a segurança e o bem-estar da criança, ou seja, em situações que envolvam a 
destituição judicial do poder familiar e a não existência de famílias substitu-
tas. É necessário que a adoção priorize as necessidades, interesses e direitos 
da criança e do adolescente e, sempre que possível, a opinião da criança e 
do adolescente161.

O processo de adoção possui dois momentos distintos: o primeiro, de 
caráter meramente negocial, consiste na manifestação de vontade do adotante 
e, dependendo da idade, o menor. Já a segunda fase consiste na intervenção do 
Estado, que apreciará se a adoção é ou não adequada para o menor de idade, 
conforme artigo 1.625 do Código Civil e artigo 43 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

O cadastro do candidato na fila de adoção só ocorrerá após a investigação 
deste, conferindo que este está habilitado para a prática de todos os atos da 
vida civil e, consequentemente, aferindo que este é apto a adotar. A Comissão 

157 MAZZONI, Emídio Pacifici. Istituzoni di Diretto Civile Italiano Firenze: Casa Editrice Libraria Frateli 
Camelli, 1924, p. 118; França apud SILVA FILHO, Artur Marques da. O Regime Jurídico da Adoção 
Estatutária. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 59.

158 WALD, Arnoldo. O novo direito de família. 13. ed. rev. atual e ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 
2000. p. 197.

159 AMB – ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – RS: Adoção passo a passo: mude 
um destino. Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/areas/infancia/arquivos/adocaopassoapassso.
pdf>. Acesso em: 20 ago. 2017.

160 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
Acesso em: 05 ago. 2017.

161 SILVA FILHO, Artur Marques da. O Regime Jurídico da Adoção Estatutária. 1. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 59.



MULHERES INVISÍVEIS: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de mulheres 93

Estadual Judiciária de Adoção (CEJAI), órgão de apoio aos Juízos da Infân-
cia e da Juventude, efetuará o exame prévio dos pedidos de habilitação para 
adoção, com base no interesse superior da criança162.

A Adoção internacional no Brasil

A adoção internacional passou a ter maior destaque a partir do desenvol-
vimento econômico e industrial das nações após a 2ª Guerra Mundial, período 
em que se iniciou uma maior preocupação com a exclusão social163. Neste 
momento, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a se preocupar 
cada vez mais sobre o tema da adoção internacional.

Tendo essa realidade global em vista, no ano de 1993 foi realizada a 17ª 
Conferência de Direito Internacional Privado, em que restou estabelecida a 
Convenção Relativa à Proteção e à Cooperação em Matéria de Adoção in-
ternacional, responsável pela instituição de medidas e regras que deveriam 
ser adotadas pelos Estados-Partes a fim de prevenir a ocorrência de tráfico 
internacional de crianças. Referido tratado foi ratificado pelo Brasil em 29 
de Maio de 1993 e entrou em vigor em 1 de Maio de 1995. 

No plano interno, as regras para a adoção internacional estão regulamen-
tadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e, subsidiariamente, pelo 
Código Civil, desde que não colidam com as regras estabelecidas pelo primeiro 
instrumento normativo, ambos coordenados pela Constituição Federal de 1988.

A adoção internacional poderá ocorrer quando um indivíduo ou um casal 
postulante for residente ou domiciliado fora do Brasil, conforme artigo 51 do 
ECA164. A adoção internacional no Brasil somente será feita quando estiverem 
esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em 
família substituta brasileira e após ter sido feita a consulta aos cadastros mencio-
nados no artigo 50165 do ECA. Ademais, a colocação da família substituta deverá 
ser a solução adequada ao caso concreto, bem como, caso se trate de adoção de 
adolescente, deverão ser consultados todos os meios adequados para o seu estágio 
de desenvolvimento, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional.

162 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sobre a CEJAI. Disponível em: <http://
www.adotar.tjsp.jus.br/CEJAI/SobreCejai>. Acesso em: 08 set. 2017.

163 GATELLI, João Delciomar. Adoção Internacional de acordo com o novo Código Civil. 1. ed. 
Curitiba: Editora Juruá, 2003. p. 20.

164 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
Acesso em: 05 ago. 2017.

165 Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças 
e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.
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Tanto o processamento de adoções de crianças brasileiras para o exterior, 
bem como a habilitação de residentes no Brasil para adoção no exterior serão de 
responsabilidade das Autoridades Centrais dos Estados e do Distrito Federal166.

Outro ponto primordial para a realização da adoção internacional é que 
a pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente 
brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade 
Central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, conforme 
artigo 52, inciso I, do ECA.

Por fim, necessário ressaltar que adoção internacional deverá ser assis-
tida pelo Poder Público, conforme artigo 227, §5º, da Constituição Federal.

A “Adoção à Brasileira”

No Brasil tem ocorrido a prática da chamada “adoção à brasileira”, em 
que o registro da criança ou do adolescente é feito em nome de pessoas que 
não são seus pais biológicos, não se respeitando os trâmites legais do processo 
de adoção estabelecido por lei167.

O registro do menor de idade em nome do interessado é realizado no 
Cartório de Registro Civil. Não há, contudo, qualquer tipo de investigação 
para comprovar se os dados constantes no documento são verídicos, o que 
acaba por facilitar a prática deste ato168. 

Outro fator preponderante para a prática da adoção “à brasileira” é a 
grande formalidade a ser seguida em todo o processo de adoção, que deve 
aguardar, ao final, uma sentença do juiz, que analisará os requisitos e, caso 
constate sua ausência, não acolherá o pedido. Dessa forma, as famílias acabam 
por optar pela adoção “à brasileira” com a finalidade de adotar os menores de 
idade sem as complicações burocráticas e formais que revestem o instituto da 
adoção. Portanto, verifica-se que a formalidade do procedimento de adoção 
acaba interferindo de maneira negativa na visão dos candidatos à adoção.

Além disso, no Brasil, há um grande número de mulheres e meninas 
gravidas que geralmente solteiras, não possuem quem possa auxiliá-las, de 
forma que acabam buscando a ilegalidade para doar seus filhos, seja a fim de 

166 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Adoção e Sequestro Internacional: A Adoção 
Internacional. Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-internacional/
adocao-internacional>. Acesso em: 01 set. 2017.

167 AMB – ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – RS: Adoção passo a passo: mude 
um destino. Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/areas/infancia/arquivos/adocaopassoapassso.
pdf>. Acesso em: 20 ago. 2017.

168 ROCHA, Antonia Torres da. Adoção à Brasileira: Aspectos Relevantes. Rio de Janeiro, 2010. p. 
17. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2010/traba-
lhos_12010/antoniarocha.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2017.
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dar uma vida mais digna à sua criança ou mesmo pela necessidade de receber 
dinheiro para sua própria subsistência.

Dessa forma, verifica-se que o motivo propulsor da ocorrência da pratica 
de adoção à brasileira é justamente a falta de auxilio às camadas da sociedade 
menos favorecidas socioeconomicamente. 

Descobrindo-se a ilegalidade na adoção haverá consequências169 sérias 
decorrentes da prática deste ato. A primeira delas é que o registro pode ser 
anulado ocasionando a perda da relação de filiação entre o menor com a 
família adotante. Sendo assim, haverá a desconstituição da relação familiar. 
A segunda consequência trata da repercussão no direito penal, tendo em vista 
que há previsão de ilícito penal na prática de registrar como o seu filho de 
outrem, conforme se verifica no artigo 242 do Código Penal170.

No entanto, importante mencionar que há casos de adoção à brasileira 
nos quais os Tribunais vêm se manifestando a favor da permanência da criança 
ou do adolescente com a família adotante, tendo em vista que existe um vín-
culo socioafetivo que traz segurança física e emocional ao menor, atendendo 
ao seu melhor interesse, conforme observado pela análise da jurisprudência 
pesquisada no presente trabalho.

Foram analisadas decisões que envolveram a adoção à brasileira. Entre 
as decisões analisadas estão: habeas corpus nº 291.103 - SP (Processo nº 
2014/0064809-9); agravo regimental no recurso especial nº 1.417.597 - RS 
(Processo nº 2013/0375386-6) e recurso especial nº 1.352.529 - Sp. (Processo 
nº 2012/0211809-9).

No decorrer da leitura e análise das decisões restou evidenciado que os 
tribunais tendem a decidir pela não apreensão do menor da família adotante, 
justamente pelo melhor interesse da criança, tendo em vista que na maioria 
das vezes já existe um vinculo socioafetivo entre o menor que foi adotado de 
maneira ilegal e a família não biológica.

Segundo Paulo Luiz Netto Lôbo171, deverá sempre prevalecer a aplicação 
do princípio do melhor interesse do menor, independentemente da relação de 
um conflito entre a paternidade biológica e não biológica. Por outro lado, o 
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana estabelece o direito à 
identidade biológica e pessoal que se trata do direito de conhecer a memória 
familiar de seus antepassados. A partir do momento em que um indivíduo 
limita o direito de conhecimento de origem genética de outro indivíduo, este 
está infringindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

169 Ibid., p. 17-18.
170 Art. 242. Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido 

ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil.
171 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao Estado de Filiação e Direito à Origem Genética: uma distinção 

necessária, Brasília, 2004. p. 05. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/
viewFile/633/813>. Acesso em: 02 set. 2017.
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Ainda, nos casos de adoção à brasileira, verificou-se a atuação de de-
terminados agentes públicos do Judiciário, bem como de instituições nos 
esquemas de adoções ilegais. Verifica-se que tal problemática é de difícil 
apuração, obstando a identificação de seus agentes.

A adoção ilegal para fins de tráfico de pessoas

O Estado Brasileiro, objetivando o melhor cumprimento das determinações 
trazidas pelo Protocolo de Palermo, editou, em outubro de 2016, a Lei nº 13.344. 
Referida lei se consagrou importante no debate sobre o tráfico de pessoas por 
incluir novos tipos penais, como, por exemplo, a adoção ilegal. Por adoção 
ilegal, compreende-se a entrega direta da criança ou do adolescente à pessoa 
interessada em adotar, sem a intervenção e o controle do Poder Judiciário.

O tráfico de crianças, seja por meio da adoção ilegal ou não, poderá se 
dar de três maneiras. A primeira é por meio do sequestro, em que um indivíduo 
ou um grupo de indivíduos sequestram menores de idade, seja no recinto do 
hospital ou até mesmo na rua. A segunda maneira versa sobre a disposição 
dos menores por seus próprios pais em troca de dinheiro, enquanto que a 
terceira maneira é a disposição dos menores por seus próprios pais a fim de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida à criança ou ao adolescente172.

A partir do ano 2000 houve uma crescente demanda de casais estrangeiros à 
procura de crianças e adolescentes brasileiros, aumentando o número de adoções 
de crianças brasileiras por residentes no exterior173. No entanto, com o decorrer 
do tempo não é mais possível afirmar que todas as adoções internacionais de 
crianças e adolescentes brasileiros estão sempre sob a forma da lei. Há, neste 
rol de adotantes, indivíduos que visam apenas ao lucro com a adoção, inde-
pendentemente de sua legalidade. A partir disto, surgem os pseudos-adotantes, 
que, mediante a facilitação exercida pelos agentes intermediadores, encontram 
condições menos rigorosas para adotar os menores de idade. O pseudo-adotante 
se valerá de seu poder aquisitivo para atingir seu objetivo de adotar174. Diante 
disto, surgem as instituições clandestinas, as quais facilitam e providenciam os 
elementos necessários para a concretização da adoção ilegal.

O crime de tráfico de crianças e adolescentes ocorre em maior dimensão 
nos países com Índice de Desenvolvimento Humano mais baixo, justamente 

172 JESUS, Damásio de. Tráfico Internacional de Mulheres e Crianças. Brasil. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2003.

173 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Adoção e Sequestro Internacional: A Adoção 
Internacional. Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-internacional/
adocao-internacional>. Acesso em: 01 set. 2017.

174 GATELLI, João Delciomar. Adoção Internacional de acordo com o novo Código Civil. 1. ed. 
Curitiba: Editora Juruá, 2003. p. 28-29.



MULHERES INVISÍVEIS: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de mulheres 97

pela desigualdade econômica da população e a frequência mais alta de famí-
lias de baixa renda no país, os quais são as vítimas mais propicias pelo fato 
de terem menos acesso à informação e serem mais facilmente induzidas a 
erro sobre o processo de adoção do menor para uma família com melhores 
condições socioeconômicas ou até a questão da necessidade de dinheiro para 
sobrevivência da família biológica da criança ou do adolescente.

A adoção ilegal poderá também se apresentar de forma inicial como uma 
boa ação para os pais biológicos, tornando invisível o crime e dificultando 
sua desconfiança, posto que se encontram seduzidos pela ideia de melhorar 
a vida de seus filhos menores de idade.

A criança e o adolescente, uma vez traficados, poderão ser destinados 
para diversos fins. O primeiro consiste na venda do menor para uma família, 
que irá adotá-lo e recebê-lo como seu herdeiro consanguíneo em sua resi-
dência, constituindo um núcleo familiar. Ocorre que, se este não for seu fim, 
provavelmente será traficado e direcionado, seja por meio da adoção ilegal 
ou por outros meios fraudulentos, para ser explorado. 

A exploração do menor poderá se manifestar de diversas maneiras, depen-
dendo de seu gênero, sua idade, o local para o qual o menor foi direcionado 
e até o grau de vulnerabilidade da criança ou do adolescente175. 

O fato de os traficantes subtraírem a criança ou o adolescente de suas 
famílias biológicas já configura a ação como uma exploração, justamente 
subtrai o direito da criança de permanecer no seio de sua família. É inerente ao 
direito da criança e do adolescente a prerrogativa de serem criados e educados 
no seio de suas famílias, conforme dispõe o artigo 19 da Lei nº 8.069/90176.

Ainda, convém ressaltar que a situação de tráfico da criança ou do adoles-
cente poderá lhe ocasionar graves danos psicológicos, dependendo de sua idade. 
As crianças com uma idade mais avançada e os adolescentes poderão identificar 
a modificação de sua vida, percebendo a separação de sua família, amigos e 
comunidade, podendo lhe ocasionar doenças graves como a depressão177.

Assim, verifica-se que vêm ocorrendo um desvio de finalidade em de-
terminadas adoções, tendo em vista que aquelas deixam de propiciar um 

175 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Training manual to fight trafficking in children 
for labour, sexual and other forms of exploitation: textbook 1: understanding child trafficking. 
United Nations, 2009. p. 28. Disponível em: <http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/
WCMS_111537/lang--en/index.htm>. Acesso em: 12 ago. 2017

176 Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

177 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Training manual to fight trafficking in children 
for labour, sexual and other forms of exploitation: textbook 1: understanding child trafficking. 
United Nations, 2009. p. 35. Disponível em: <http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/
WCMS_111537/lang--en/index.htm>. Acesso em: 12 ago. 2017.
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lar que acolha a criança e o adolescente, passando a ter um fim criminoso e 
gerando uma atividade econômica. Assim, o interesse da criança que deveria 
prevalecer sobre as demais decisões178 acaba se exaurindo.

Com relação ao direito brasileiro e à proibição da adoção para fins de 
tráfico, o ECA estabelece que deve haver um registro de crianças e adolescentes 
em condições de serem adotadas e das pessoas interessadas na adoção, a fim 
de regularizar o registro da criança e zelar por sua integridade física e moral:

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, 
um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados 
e outro de pessoas interessadas na adoção.

O registro trata apenas de uma fase do procedimento de habilitação à 
adoção, o qual o procedimento como um todo possui como finalidade avaliar 
a idoneidade, motivação e, principalmente, o preparo dos interessados na 
adoção em assumir as responsabilidades de adotar uma criança, razão pela 
qual o processo de adoção deve sempre ser acompanhado de entrevistas, 
visitas domiciliares e avaliações técnicas realizadas por equipe interprofis-
sional habilitada, conforme artigo 50, parágrafo 1º e artigo 151, do Estatuto 
da Criança e Adolescente.

A origem da inserção da adoção ilegal para fins de 
tráfico de pessoas no ordenamento jurídico brasileiro

No ano de 2011, o Deputado Federal Arnaldo Jordy, na companhia de 
outros deputados, solicitou, mediante o Requerimento de Instituição de CPI 
nº 3/2011, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) designada 
a investigar o tráfico de pessoas no Brasil, suas causas, seus resultados e seus 
responsáveis no período de 2003 a 2011. Assim, no dia 03 de abril de 2012179 
foi realizada a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de 
Pessoas no Brasil, no qual se iniciou a apuração de diversas denúncias acerca 
do tema de tráfico de pessoas no Brasil.

No decorrer das investigações da CPI apuraram-se diversos casos en-
volvendo adoções fora da intervenção do Poder do Estado, ou seja, estavam 
presentes irregularidades na adoção de menores.

178 DOTTRIDGE, M. Tráfico de Crianças: O que precisamos saber? p. 05. Disponível em: <http://www.
egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13290-13291-1-PB.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2017.

179 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI: Apresentação. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/
parlamentar-de-inquerito/54a-legislatura/cpi-trafico-de-pessoas-no-brasil/conheca-a-comissao/
apresentacao>. Acesso em: 15 ago. 2017.
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Um dos episódios analisados durante a CPI foi o caso da ONG LIMIAR180, 
em que referida entidade apresentava suspeita de participar em processos 
irregulares de adoções internacionais. Foram expedidos, pela Justiça Federal 
de São Paulo, mandados de busca e apreensão tanto para as residências dos 
representantes da sede daquela organização no Brasil, quanto para a sede da 
empresa LIMIAR, também instalada no País.

A principal finalidade dos mandados de busca e apreensão foi a de juntar 
e analisar documentos, a fim de obter provas de que as crianças e os ado-
lescentes eram enviados ao exterior com a inobservância das formalidades 
legais. No entanto, a maioria dos documentos apreendidos tratava apenas de 
processos antigos de adoção. No decorrer das investigações, a ONG LIMIAR 
em nenhum momento apresentou documentação que informasse a relação de 
crianças e adolescentes que passavam pela Instituição e que foram adotadas 
por famílias americanas. Outra questão levantada durante a CPI foi que ne-
nhum dos representantes da ONG LIMIAR sediada no Brasil, e tampouco a 
própria organização eram credenciados na Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH), requisito necessário para que os organismos 
atuem com a adoção internacional no território brasileiro. 

Os investigados admitiram que agenciavam ou auxiliavam a adoção 
internacional de crianças e adolescentes, mas negaram a inobservância das 
formalidades legais ou que tenha ocorrido a obtenção de lucro. Ocorre que, 
durante a CPI, foram constatadas divergências nos depoimentos dos investiga-
dos sobre os procedimentos das adoções, bem como foi encontrada uma carta 
escrita em inglês da ONG LIMIAR Americana na residência de um de seus 
representantes, asseverando sobre repasses de recursos a fim de que fossem 
intermediados processos de adoções internacionais.

Outro caso apurado foi o Caso das Crianças de São João do Triunfo181, 
do Paraná, que repercutiu nacionalmente em razão da divulgação da reporta-
gem exercida pela jornalista Joice Hasselmann, em que se apurava a retirada 
de forma ilegal de sete crianças de sua mãe biológica sob a alegação de que 
sofriam maus tratos. As crianças foram entregues para a adoção internacional 
sem que a Justiça brasileira informasse a mãe biológica das crianças sobre 
a adoção. Durante a CPI sobre o tráfico de pessoas foi ouvida a jornalista 
Joice Hasselmann, bem como o advogado Jefferson Luis Biancolini, os quais 

180 CÂMARA DOS DEPUTADOS. CPI Tráfico de Pessoas no Brasil. Relatório Final. p. 151-190. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/
parlamentar-de-inquerito/54a-legislatura/cpi-trafico-de-pessoas-no-brasil/relatorio-final-aprovado-e-
parecer-da-comissao/relatorio-final-aprovado-e-parecer-da-comissao>. Acesso em: 03 ago. 2017.

181 CÂMARA DOS DEPUTADOS. CPI Tráfico de Pessoas no Brasil. Relatório Final. p. 193-197. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/
parlamentar-de-inquerito/54a-legislatura/cpi-trafico-de-pessoas-no-brasil/relatorio-final-aprovado-e-
parecer-da-comissao/relatorio-final-aprovado-e-parecer-da-comissao>. Acesso em: 03 ago. 2017.
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criticaram a conduta do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Uma 
critica relevante levantada neste episódio foi o fato de que estava havendo a 
destituição do pátrio poder na região por situações que não configuravam a 
necessidade da utilização deste instituto jurídico. 

Outro acontecimento avaliado durante as investigações da CPI foi o 
caso da adoção de cinco crianças em Monte Santo182, Bahia, que teve grande 
repercussão perante a mídia nacional. Discutiu-se nesse caso a retirada de 
cinco crianças da residência de seus genitores, por ordem judicial, a fim de 
ser encaminhadas à adoção, sem que houvesse qualquer amparo legal para 
tanto. Levantaram-se diversas suspeitas quanto à legalidade do processo de 
adoção das crianças, havendo a possibilidade de adoção para fins de tráfico 
de pessoas. A partir do desenvolvimento das investigações do episódio de 
Monte Santo, foram encontrados dados de outros casos suspeitos de pedidos 
de guarda e adoções na mesma região.

A CPI atuou com grande diligência no processo de investigação destes 
acontecimentos, concluindo pela anulação da adoção previamente deferida 
pelo juiz da causa e intermediada pela Sra. Carmem. A conclusão do processo 
se deu mediante a afirmação de que havia irregularidades no processo de ado-
ção das cinco crianças, bem como ante a ratificação de que existiam outros 
processos de adoção feitos de maneira irregular na mesma comarca, dando-se 
pela assertiva da existência de uma organização criminosa com atuação em 
Monte Santo. Corroborando com tais informações, o promotor de justiça que 
atuou no presente caso confirmou que o processo de adoção das cinco crianças 
não obedeceu aos trâmites legais, bem como houve a exclusão do Ministério 
Público no referido processo de adoção.

No ano de 2014 foi aprovado o relatório final da Comissão Parlamentar 
de Inquérito de Tráfico de Pessoas183, período em que foram apresentadas 
propostas de mudança no Cadastro Nacional de Adoção, especificamente para 
casos de adoção internacional, a fim de estabelecer normas mais rigorosas, 
com o objetivo de proteger as crianças e os adolescentes. Além disso, com 
o relatório final da CPI, foi apresentado o projeto de Lei nº 6.934/13, para 
que fossem preenchidas as lacunas legislativas detectadas no decorrer das 
atividades exercidas pela Comissão. 

A CPI foi uma etapa decisiva para o desenvolvimento de uma normativa 
mais ampla sobre o tráfico internacional de pessoas, tendo-se em vista que foi 
somente a partir deste momento que se verificou que a legislação vigente na 

182 Ibid., p. 239-254.
183 CÂMARA DOS DEPUTADOS. CPI Tráfico de Pessoas no Brasil. Relatório Final. p. 151-190. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/
parlamentar-de-inquerito/54a-legislatura/cpi-trafico-de-pessoas-no-brasil/relatorio-final-aprovado-e-
parecer-da-comissao/relatorio-final-aprovado-e-parecer-da-comissao>. Acesso em: 03 ago. 2017.
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época dos fatos era falha em vincular o tráfico de pessoas somente à explora-
ção sexual, abandonando, por exemplo, o tráfico de pessoas ligado à remoção 
de órgãos e à adoção ilegal. Outro ponto importante introduzido pelo projeto 
de Lei nº 6.934/13 foi a decisão de criminalizar o ato de subtrair criança ou 
adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou 
ordem judicial; prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro; 
promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou 
adolescente para outra localidade do território nacional com inobservância 
das formalidades legais184.

Em seguida aos acontecimentos supramencionados, foi apresentado o 
Projeto de Lei nº 7.370, de 2014, do Senado Federal, que trouxe disposições 
sobre a prevenção e a repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas 
e sobre medidas de atenção às vítimas e que apresentou a nova redação do 
artigo 149-A do Código Penal. Em 2016, foi sancionada a Lei nº 13.344/16, 
em que foi inserida a modalidade de adoção ilegal para o tráfico de pessoas 
no artigo 149-A do Código Penal.

Meios de Enfrentamento à Adoção Ilegal

Apesar de existirem normas rígidas do instituto da adoção, o problema de 
tráfico de crianças e adolescentes persiste no Brasil seja por meio da adoção 
ilegal ou por outros meios de tráfico de pessoas. O problema surge a partir do 
momento em que existe uma vulnerabilidade social na família brasileira de se 
autogerir e, consequentemente, atingindo o desejo ou não de cuidar dos menores.

É dever do governo de garantir o fortalecimento familiar, por meio de 
políticas públicas, até porque atualmente as famílias de baixa renda são con-
sideradas estigmatizadas e excluídas da sociedade. 

Além disso, cumpre observar que há uma fragilidade no poder Judiciá-
rio, de modo que uma parte de seus agentes públicos atua de forma egoísta, 
visando apenas auferir rendimentos para si próprios. 

A partir da análise dos casos da CPI restou evidenciado uma atuação 
precária do Poder Judiciário. Isto porque, infelizmente, existe um sistema 
sensível e corrupto, na qual as normas dos registros públicos não são seguidas 
por parte de seus agentes públicos.

Em todos os casos apurados pela CPI verifica-se uma cadeia de pessoas 
envolvidas para a concretização da adoção ilegal. No caso da ONG LIMIAR 

184 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.934/13, de 2013. Dispõe sobre o combate ao tráfico internacional e 
interno de pessoas. p. 16. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mos-
trarintegra;jsessionid=010462C910D494EA4D684883FCB48BD8.proposicoesWebExterno1?cod-
teor=1208864&filename=PL+6934/2013>. Acesso em: 25 ago. 2017.
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notou-se a atuação de agentes públicos que contradiziam as normas reguladas 
pela adoção. No final da CPI, os representantes daquela organização foram 
formalmente indiciados como incursos nas hipóteses do artigo 239 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente185, bem como incursos na hipótese do artigo 288 
do Decreto- Lei nº 2.848/40.

Com a inserção do artigo 149-A do Código Penal ambos seriam indiciados 
no artigo 149-A, §1, incisos II e IV, tendo em vista que há fortes indícios de 
houve envolvimento com a adoção ilegal.

Ademais, estariam presentes as causas de aumento relativas aos incisos 
II e IV, do parágrafo 1º, do artigo 149-A, tendo em vista que o crime era co-
metido contra crianças e adolescentes, bem como os menores eram enviados 
ao exterior, por meio da adoção ilegal. No mais, ambos continuariam respon-
dendo pelo crime descrito no artigo 288 do CP.

Em relação ao Caso das Crianças de São João do Triunfo houve indícios 
de que tanto os agentes do Poder Judiciário e do Ministério Público partici-
pavam de uma organização criminosa com o objetivo de cometer o tráfico 
de pessoas, mediante adoção ilegal, tendo em vista que não havia motivos 
suficientes para a realização da destituição do poder familiar. Além disso, 
no caso de São João do Triunfo restou ressaltado que não foram seguidos os 
procedimentos estabelecidos por lei, tendo em vista que a mãe biológica das 
crianças sequer foi ouvida durante a efetivação da adoção.

Apesar de não ter sobrevindo nenhum indiciamento na época da finalização 
da CPI, ainda que houvesse indícios da prática do crime tipificado no artigo 
239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto o juiz quanto o promotor 
de justiça do caso poderiam ser indiciados atualmente como incursos no artigo 
149-A, §1, incisos I, II e IV. 

Os agentes públicos que cometerem o crime de tráfico de pessoas, seja 
por meio da adoção ilegal ou não, irão responder de acordo com suas atitu-
des adotadas e, inclusive, de forma mais grave tendo em vista que há uma 
causa de aumento relacionada à prática do crime no exercício das funções 
de agente público. 

Por último e não menos importante foi avaliado o caso da adoção das 
cinco crianças de Monte Santo, que, à época dos fatos, devido à insuficiência 
da legislação em vigor e à atipicidade da conduta não trouxe qualquer possi-
bilidade de prejuízo ao magistrado que atuou no caso em questão. Contudo, 
a Sra. Carmem foi indiciada nas hipóteses dos artigos 237 e 238 da Lei nº 
8.069/90. Em relação à escrevente, não se vislumbrou qualquer fato típico 

185 Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para 
o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. 
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relacionado à sua conduta, ainda mais que o próprio magistrado ratificou que 
ela atuou de acordo com sua determinação. O artigo 239 do ECA faz menção 
ao tráfico para fins de adoção internacional, portanto, incabível no presente 
caso, tendo em conta que as crianças não foram enviadas ao exterior, mas 
deslocadas dentro do território brasileiro.

Com a introdução do artigo 149-A do Código Penal, as dificuldades 
relacionadas à insuficiência da legislação são ajustadas, pois o artigo engloba 
o tráfico de crianças e adolescentes mediante adoção ilegal, tanto na esfera 
nacional quanto internacional. Portanto, as dificuldades encontradas no passado 
deixam de ser um entrave para as condenações dos agentes.

Caio Mário da Silva Pereira186 já havia afirmado a existência de uma 
cadeia de pessoas que atuam e se vinculam ao tráfico de crianças:

“Diante de inúmeros problemas vinculados ao tráfico de crianças, existe uma 
cadeia de pessoas envolvidas: hospitais, funcionários públicos, membros 
do judiciário, sem afastar a atuação dos profissionais liberais inescrupu-
losos, participantes deste sistema milionário de comércio de crianças”.

É necessária uma maior fiscalização e um maior diálogo entre as auto-
ridades federais, municipais e estaduais, a fim de prover um maior controle 
no registro das crianças e dos adolescentes que são adotados diariamente, 
bem como fornecer um maior auxilio para as entidades na identificação das 
formas de ação e nas formas de uso da força para que, no fim, seja facilitada 
a descoberta das identidades dos autores e dos agentes corruptos.

Corroborando com as ideias supramencionadas, deverá ser aper-
feiçoado o cadastro oficial de crianças desaparecidas, a fim de que seja 
fornecido um banco de dados seguro, capaz de ajudar na difusão de 
informações e nas investigações da Polícia. Contudo, insta salientar que 
é imprescindível a integração entre os Estados e o Governo Federal para 
que o cadastro oficial de crianças desaparecidas realmente seja útil às 
investigações. Deve haver uma maior visibilidade do desaparecimento 
de menores de idade.

Outra questão verificada no decorrer da análise dos casos foi a ausência de 
postos de atendimento seja no auxílio às vítimas ou no atendimento adequado 
às famílias das vítimas e na disponibilização de material informativo. Deve-
rão ser instalados postos de atendimento principalmente nas áreas de maior 
vulnerabilidade, que se caracterizam por ser áreas de moradia de famílias de 
baixa renda. É necessária a difusão de informações à população e programas 
de incentivo à proteção familiar.

186 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio Janeiro: Editora Forense, 2010. p. 419.
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Conclusão

O presente trabalho analisou o tema da adoção ilegal no Brasil, bem 
como observou a contextualização do surgimento da modalidade de adoção 
ilegal no tráfico de pessoas perante a legislação brasileira.

É necessária muita cautela ao realizar o procedimento de adoção, tendo 
em vista que este visa sempre a melhor opção para a proteção do menor. Assim 
sendo, a adoção exige que o seu procedimento seja rigoroso e criterioso, a 
fim de manter decisões a favor do interesse do resguardado.

Diante disto, o procedimento de adoção por inúmeras vezes se torna 
moroso e os adotantes tendem a não querer esperar tanto tempo para a con-
cretização da adoção, buscando meios ilegais a fim de atingir seu objetivo, 
optando por realiza-la fora da intervenção do Poder Público, infringindo o 
dever de priorizar o interesse e os direitos das crianças e dos adolescentes.

É necessário, contudo, ressaltar que o procedimento da adoção trata da 
escolha de uma família para uma criança e não a escolha de uma criança para 
uma família. 

Inserida no gênero adoção ilegal, existe a espécie adoção à brasileira, 
a qual se concretiza com o ato de burlar os registros de nascimento de uma 
criança, desligando-a de seus pais biológicos sem a intervenção dos poderes 
públicos. Porém, uma vez descoberta a prática da adoção à brasileira haverá 
consequências aos adotantes tanto no âmbito penal quanto no cível, como 
restou analisado nos julgados supramencionados.

Antes da edição da Lei nº 13.344/16, o fato de traficar criança ou adoles-
cente no território brasileiro era atípico. Além disso, não existia a modalidade 
adoção ilegal como meio de traficar pessoas no ordenamento jurídico brasi-
leiro. A atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas 
foi de imenso valor, pois a partir desta restaram constatadas as lacunas no 
ordenamento jurídico brasileiro quanto aos tipos penais do crime de tráfico 
de pessoas, havendo, consequentemente, a edição da Lei nº 13.344/16, com 
a inserção do artigo 149-A do Código Penal. A principal mudança se deu no 
sentido de que referido artigo trouxe a possibilidade de criminalizar o tráfico 
de crianças e adolescentes, mediante adoção ilegal, tanto no âmbito nacional 
como internacional.

Apesar da existência da norma, cabe às instituições nacionais cumpri-la, 
de forma que sejam responsabilizados aqueles que praticarem a adoção ilegal 
e prejudicarem as crianças e os adolescentes e suas famílias. 
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A LEI Nº 13.344 E AS MODALIDADES 
IGNORADAS PELO ESTADO BRASILEIRO 

DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Luiza Vaz de Oliveira Esteves187

Veridianna Bessa Penhalber188

Introdução 

O tráfico de seres humanos é uma realidade presente há séculos. Contudo, 
a intensa globalização e as novas formas de trânsito dos indivíduos às mais 
diversas localidades do globo garantiram proporções jamais imaginadas a 
essa modalidade criminosa.

Pela intensa atuação de ONGs e dos Estados em regimes democráticos, 
que cada vez mais trazem à baila discussões acerca de direitos e dignidade 
humanos o tráfico tem sido banido e repudiado pelas nações do globo. O Pro-
tocolo de Palermo, ratificado em 12/03/2004 pelo Brasil por meio do Decreto 
nº 5.017, tem como seus fundamentos: “prevenir, suprimir e punir o Tráfico 
de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças”, como seu próprio título 
enuncia. Este define o tráfico de pessoas como sendo o

recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas 
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à 
situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração.

Para esta convenção existem três modalidades de tráfico de pessoas, sendo 
elas a exploração sexual, exploração laboral e remoção de órgãos.

Observa-se ao realizar o estudo sobre o tema que se fazem necessários 
três elementos para configuração do tráfico de pessoas, sendo eles: (1) ação: 
engloba o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou até mesmo 
o acolhimento de pessoas; (2) meio: caracterizado por ameaças, uso de força 

187 Graduanda de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro do Grupo de Pesquisa 
Mulheres Invisíveis desde 2017. 

188 Graduanda de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro do Grupo de Pesquisa 
Mulheres Invisíveis desde 2017.



110

ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou 
situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamento/benefícios para 
obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra; (3) 
finalidade: exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, servidão, remoção 
de órgãos, tecidos e outras partes do corpo, e outras formas de exploração. 
Atualmente existem outras finalidades para essa atividade como, por exemplo, 
o tráfico de pessoas para adoção ilegal ou até mesmo para mendicância.189

O tráfico de pessoas é realizado com os mais variados objetivos. O mais 
conhecido deles é a exploração na indústria do sexo, porém existem outros 
destinos para essas vítimas, como o trabalho sob condições extremamente 
abusivas, a mendicância forçada, a servidão doméstica, a doação involuntária 
de órgãos para transplante, o recrutamento de crianças para que atuem como 
soldados e o casamento forçado. A grande maioria das vítimas do tráfico de 
acordo com relatórios da ONU é de mulheres, que somam 60% das pessoas 
traficadas, seguida por 27% do total composta por crianças e adolescentes, e 
em menor número homens também são visados pelos traficantes.190

Vale ressaltar que de acordo com dados divulgados pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), mais de 2,4 milhões dos trabalhadores 
forçados em todo o mundo são vítimas do tráfico internacional de pessoas.191

No Brasil o crime de tráfico de pessoas estava localizado nos artigos 231 e 
231-A do Código Penal, restringindo-se a punição dos crimes de finalidade de 
exploração sexual. Como forma de adequar-se melhor ao Protocolo de Palermo, 
em 2016, promulgou-se a lei 13.344, promovendo maior proteção às vítimas 
de tráfico humano ao trazer novas modalidades do crime, além das previstas.

Dentre estas “novas” modalidades, o trabalho terá a pretensão de analisar 
os temas da servidão doméstica e mendicância forçada, apresentando suas 
características e o tratamento criminal dado pela lei 13.344, a estas finalidades. 

Considerações sobre o tráfico de pessoas 
para fins de servidão doméstica

A servidão doméstica é definida como a prestação de serviços no âmbito 
domiciliar, por inúmeras horas de trabalho, péssimas condições de vida e sem 

189 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Tráfico de Pessoas. Disponível em: <http://www.cnj.
jus.br/programas-e-acoes/assuntos-fundiarios-trabalho-escravo-e-trafico-de-pessoas/trafico-de-
pessoas>. Acesso em: 06 dez. 2017.

190 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Relatório Global 2014 sobre Tráfico de 
Pessoas. Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. Acesso em: 
06 dez. 2017.

191 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho Escravo no Brasil do Século 
XXI. 2015. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/chefe-do-programa-de-combate-ao-
trabalho-forcado-da-oit-visita-o-brasil>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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salário. É uma das formas de tráfico humano mais difíceis de identificar, 
por contar geralmente com a atividade desenvolvida por indivíduos de 
países subdesenvolvidos que nunca tiveram o devido contato com a língua 
do país ao qual foram levadas bem como por estarem constantemente em 
regime domiciliar, mantidas em cativeiros e forçadas a trabalhar em um 
ambiente doméstico como cozinheiras, governantas ou babás.

Como se pode observar, na maioria dos casos as mulheres são as mais 
procuradas para esse tipo de trabalho, pela divisão sexual do trabalho, em 
que as mulheres estão relacionadas à esfera reprodutiva, e, portanto, ao 
ambiente doméstico. A situação de vulnerabilidade faz com que algumas 
das vítimas consintam com o tráfico, por acreditarem que a oportunidade 
do emprego possa auxiliar financeiramente a si ou a seus familiares. Este 
consentimento geralmente é obtido por meio de ameaça, coação, fraude, 
engano, abusos de autoridade ou promessas, como uma oferta de trabalho.

De acordo com o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2016, 
lançado em dezembro do ano de 2016 pelo Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crimes (UNODC), quase um terço do total das vítimas 
de tráfico de pessoas no mundo são crianças. Este estabelece ainda que 
mulheres e meninas correspondem a 71% das vítimas de tráfico. Além 
disso, 28% das vítimas identificadas em todo o mundo são crianças, mas 
em regiões como a América Central, Caribe e África Subsaariana esta 
população é composta por cerca de 64% e 62% respectivamente. 192

No caso da América do Sul, segundo dados colhidos entre os anos de 
2012 a 2014, cerca de 5.800 vítimas detectadas são mulheres, sendo que 
45% destas são adultas. Cerca de um terço destes valores correspondem às 
vítimas que são traficadas para fins de trabalho forçado. Tal relatório ainda 
destacou que o Brasil reportou um alto valor de vítimas, cerca de 3.000 por 
ano, para delitos como trabalho análogo a escravidão e servidão forçada193. 

Ainda, é verificado por meio do relatório global da Organização In-
ternacional do Trabalho que 43% dos trabalhos forçados das pessoas que 
são vítimas do tráfico são voltados à exploração sexual comercial194.

192 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in Persons. 
Nova Iorque: Nações Unidas, 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. Acesso em: 14 maio 2017.

193 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in Persons. 
Nova Iorque: Nações Unidas, 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. Acesso em: 14 maio 2017.

194 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho Escravo no Brasil do Século 
XXI. 2015. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/chefe-do-programa-de-combate-ao-
trabalho-forcado-da-oit-visita-o-brasil>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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O tráfico de pessoas para a mendicância forçada

O estado de mendicância está associado a falta material a que um indi-
víduo acaba sendo exposto que por vezes faz com que sua única saída para 
sobreviver seja por meio de pedidos de esmolas. A mendicância é recorren-
temente observada em países cuja escolaridade é baixa e as desigualdades 
sociais se apresentam no cotidiano, como é o caso do Brasil.

O ordenamento jurídico brasileiro até 2009 previa a mendicância como 
contravenção penal, totalmente inconstitucional, uma vez que criminalizar a 
mendicância é um atentado à dignidade humana.

No âmbito do tráfico de pessoas, a mendicância forçada corresponde a 
1,5% do tráfico humano internacional, sendo observada predominantemente 
em países da África e Ásia195. As poucas pesquisas que tratam deste assunto 
indicam que o grupo humano mais buscado pelos criminosos para realizar este 
trabalho são as crianças. Dá-se preferência a elas que, por sua vulnerabilidade, 
não geram tantas suspeitas junto às autoridades que venham a ter contato com 
elas, corroborando a discrição que seus aliciadores buscam.

Muitos menores são vendidos por seus próprios familiares, que, por se 
encontrarem em situação de miséria, veem no dinheiro oferecido por seus 
filhos e sobrinhos uma oportunidade de sobrevivência. Outras, por sua vez, 
são entregues aos traficantes diante da promessa de educação de qualidade e 
uma vida digna a elas, ainda que distantes de seus familiares.

Estes e outros dados ganham publicidade por meio das pesquisas reali-
zadas pelo UNODC; em 2010, foi apresentado um comparativo em que, por 
meio dos resultados apresentados pela Organização Mundial para o Turismo 
(UNWTO) mostrou que o setor turístico é o que mais cresce mundialmente. 
Assim, enquanto referida atividade gera crescimento econômico há fortes 
indícios de que este mesmo setor venha sendo utilizado para exploração de 
pessoas seja pela via sexual ou, principalmente, pela mendicância forçada.196

Legislação vigente no Brasil para o 
combate ao tráfico de pessoas

No Brasil, até o ano de 2016 a tipificação do tráfico de pessoas estava 
prevista no Código Penal para os casos de tráfico interno e internacional com 

195 WALK FREE FOUNDATION. The Global Slavery Index. Disponível em: <https://www.
globalslaveryindex.org/findings/>. Acesso em: 20 ago. 2017.

196 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. As Organizações das Nações Unidas 
cooperam para acabar com o tráfico de pessoas e o turismo sexual. Disponível em:  <http://
www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2012/04/26-united-nations-organizations-cooperate-to-
stamp-out-human-trafficking-and-sex-tourism.html>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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fins de exploração sexual, nos artigos 231 e 231-A. Ocorre que os artigos 231 
e 231-A do Código Penal, por mais que versassem sobre o tráfico de pessoas 
estavam restritos a finalidade sexual, não gerando proteção suficiente, uma 
vez que o comércio de pessoas abrange outras maneiras de exploração que 
não apenas a sexual.

Com o surgimento de novas finalidades para o qual o tráfico se voltava, 
mostrou-se necessária a adequação da norma à realidade socioeconômica do 
país, sendo, inclusive, observados seus compromissos internacionalmente 
assumidos. Posto isto, imprescindível foi limitar a legislação que se mostrava 
abrangente, tarefa essa complexa, uma vez que são poucas as informações 
sistematizadas e precisas para a elaboração de diagnósticos ou até mesmo 
para elaboração e planejamento de políticas públicas.

O Código Penal, em seu artigo 149 tipifica o crime de tráfico de pessoas 
“agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher 
pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso”. 

Em 2004 o Brasil aderiu ao Protocolo Adicional à Convenção das Na-
ções Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, o chamado Protocolo de Palermo, 
que preceitua seu artigo 2º o crime da seguinte forma:

Para os efeitos desta Política, adota-se a expressão “tráfico de pessoas” 
conforme o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra 
o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, que a 
define como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou 
o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras 
formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, 
a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração 
sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares 
à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos.197

Essa foi, também, a definição da Política Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, estabelecida no Brasil por meio do decreto nº 5.948 
de 26 de outubro de 2006. Por meio do artigo supramencionado é possível 
perceber que o tráfico de pessoas agrega diversas finalidades que não apenas 
a exploração sexual, como preconizava a redação do Código Penal brasileiro, 

197 BRASIL. Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão 
e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso em: 20 ago. 2017.
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mas também o trabalho/serviço forçado, escravatura, servidão, adoção e até 
mesmo a remoção de órgãos. Assim, para adequar a legislação brasileira 
ao Protocolo de Palermo, em 07 de outubro de 2016 foi publicada a Lei nº 
13.344/16, denominada Lei do Tráfico de Pessoas. Com isso, o país demons-
trou inegável avanço no combate ao tráfico de pessoas e respeito ao artigo 2º 
do Protocolo de Palermo.

Anteriormente relacionado exclusivamente à exploração sexual, com 
o estabelecimento da Lei nº 13.344/16 este passou a ser considerado crime 
contra liberdade individual, vinculado a outras formas de exploração, como 
trabalho escravo, servidão, remoção de órgãos e adoção.

Vale ressaltar que tal lei vem calçada em três eixos, sendo eles: a pre-
venção, a repressão e a assistência à vítima, conforme o seu artigo 1º e pa-
rágrafo único:

Esta Lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território nacional 
contra vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira. 
Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a pre-
venção e a repressão desse delito, bem como a atenção às suas vítimas198.

Conforme citado, a legislação internacional, quando define o crime de 
tráfico de pessoas, faz prever tal prática criminosa com diversas finalidades, 
tais como a exploração sexual, trabalho/serviços forçados, escravatura, ser-
vidão ou remoção de órgãos.

Visando adaptar o Código Penal à legislação internacional, a Lei nº 13.344/16 
revogou os artigos 231 e 231-A do Código Penal, sendo estes previstos no título 
VI (dos crimes contra liberdade sexual), migrando-os para um novo tipo penal 
mais amplo, previsto no artigo 149 do mesmo código, presente no título I (dos 
crimes contra a pessoa) e capítulo IV (dos crimes contra liberdade individual), 
abraçando não apenas a exploração sexual, como também a remoção de órgãos, 
o trabalho em condições análogas à de escravo, servidão e adoção. Dessa forma, 
o Código Penal passou a contar com o artigo 149-A, a saber:

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude 
ou abuso, com a finalidade de:
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;

198 BRASIL. Lei 13.344, 6 de outubro de 2016. Dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno 
e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas; altera a Lei no 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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IV - adoção ilegal; ou
V - exploração sexual.
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.199

A partir do momento que tal tipo penal foi deslocado para o título I, relacionado 
aos crimes contra a pessoa, o bem jurídico protegido pela legislação passou a ser a 
liberdade individual, sendo considerado crime comum, uma vez que o tipo penal 
não prevê nenhuma condição ou qualidade especial dos sujeitos ativo e passivo.

Quanto à conduta, tem-se um crime múltiplo, pois o código prevê oito 
verbos como núcleos do tipo, quais sejam: agenciar, aliciar, recrutar, trans-
portar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa. Tais verbos devem ser 
executados por meio de grave ameaça (promessa da prática de um mau a vítima 
de maneira que comprometa sua liberdade psíquica), violência (uso de força 
física que impeça a livre locomoção), fraude (artifício capaz de induzir ou 
manter a vítima em erro), coação (constrangimento) ou abuso contra a vítima.

O elemento subjetivo do crime é o dolo específico, não admitindo mo-
dalidade culposa. É um crime formal que se consuma com a simples prática 
de um dos verbos presentes em seu caput, desde que haja emprego de grave 
ameaça, violência, coação, fraude ou abuso contra a vítima, com uma das 
finalidades listadas nos incisos.

O parágrafo 1º do artigo 149-A prevê o aumento de pena de um terço 
até a metade nas seguintes hipóteses:

A pena é aumentada de um terço até a metade se:       
I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas 
funções ou a pretexto de exercê-las,
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou 
com deficiência,
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, 
de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade 
hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função ou,
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.

Destaca-se que o legislador se olvidou de criminalizar a conduta de 
“importar” as pessoas, no sentindo de requerer a terceiros e pagar a estes por 
certos tipos físicos de pessoas, característicos de determinados países. Se tal 
conduta ocorre, pautando-se no princípio da legalidade, será punida na moda-
lidade criminosa simples, não incidindo a presente causa de aumento. Assim, 
ao ver deste trabalho, deveria incorrer em causa de aumento aquele que requer 
ao traficante pessoas para exploração, de forma a tentar reprimir tal conduta.

O parágrafo 2º do artigo 149-A apresenta uma única causa de diminuição 
de pena:

199 BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não 
integrar organização criminosa.

Os requisitos presentes neste parágrafo devem ser analisados cumula-
tivamente. Tal dispositivo foi criado pelo legislador por questões de política 
criminal, de forma a beneficiar o agente primário e que não integre organi-
zação criminosa.

O artigo 11 da Lei nº 13.344/16 modificou sensivelmente o tema acrescen-
tando dois dispositivos ao Código de Processo Penal, segundo o artigo 13-A:

Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e 
no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado 
de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de 
empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima 
ou de suspeitos. 
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, conterá:      
I - o nome da autoridade requisitante;      
II - o número do inquérito policial; e     
III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. 

Por meio de referido artigo, o membro do Ministério Público ou o de-
legado de polícia podem requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou 
de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima 
ou de suspeitos.

Em contrapartida, o artigo 13-B causa perplexidade por sua redação, 
uma vez que faltou técnica legislativa, pois se há necessidade de uma ordem 
judicial, não será o caso de requisição por parte do Ministério Público ou 
Polícia Judiciária, mas sim será uma situação que se enquadra como sendo 
necessário requerimento ou representação, respectivamente:

Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico 
de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia 
poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestado-
ras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem 
imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e 
outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito 
em curso.

É possível perceber que tal lei cria uma política integral de proteção à 
vítima que engloba assistência jurídica, social, trabalho e emprego, saúde, 
acolhimento e abrigo provisório, prevenção à revitimização da pessoa e 
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atendimento humanizado aqueles que passarem por tal situação. A nova lei 
traz um conjunto de normas que não apenas são normas penais, vide que 
esta expressa preocupação em proteger a vítima, baseada nas condições de 
investigação e de conseguir apreender e bloquear o dinheiro provindo de tal 
forma de tráfico.

Além disso, mais poderes foram concedidos à polícia e ao Ministério 
Público Federal para que se tenha acesso aos dados necessários, uma vez 
que o delegado não precisa mais de autorização judicial para requisitar das 
prestadoras de telefonia informações sobre a possível localização da vítima, 
ou até mesmo do criminoso, caso o delito esteja em andamento.

Outra mudança que ganha destaque é a concessão de residência per-
manente e a concessão de visto de permanência aos estrangeiros que foram 
vítimas de tráfico de pessoas no Brasil, sendo esta estendida também às 
famílias. Ficou evidente o estabelecimento formal e expresso para a criação 
de um banco de dados nacional, com a unificação e tratamento melhorado 
das informações dos órgãos brasileiros que lidam com o problema, sendo 
fundamental para fomentar políticas públicas, mensurar a dimensão tomada 
pelo fenômeno no país e para a criação de medidas de combate que tenham 
efetividade. Permite, ainda, que haja a alienação antecipada de bens daqueles 
que estão sendo investigados ou acusados por tal crime.

A Lei nº 13.344/16 também obriga a criação de campanhas socioedu-
cativas e de conscientização, mobilização em todos os níveis de governo e a 
participação da sociedade civil, isso porque o trabalho articulado em rede é 
de vital importância. Porém, não foi levada em conta a questão da vulnerabi-
lidade da vítima e também não foram mencionados os casos que envolvam o 
consentimento da vítima, uma vez que tal possui cunho subjetivo, já que esta 
nem sempre tem consciência de que está sendo submetida ao tráfico.

Embora os avanços apresentados, em nenhum de seus artigos a lei previu 
expressamente o crime de aliciamento das pessoas para mendicância forçada ou 
servidão doméstica. Desta forma, continua a ser conduta típica essa finalidade 
de tráfico, não incidindo em crime específico que visasse sua prevenção, bem 
como sua punição. Diante disso, o Brasil prossegue com falta de legislação 
para efetivamente prevenir as condutas de tráfico de pessoas, em várias de 
suas finalidades pontuais.

Conclusão

Apesar dos avanços vistos em relação ao combate do tráfico de pessoas 
ainda há muito que se discutir e, especialmente, a se realizar. Os governos, na 
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maioria dos casos por questões políticas, ainda não regulamentaram todas 
as modalidades de tráfico já existente, gerando diversas lacunas nas leis e os 
autores sem qualquer espécie de punição. Vale ressaltar que alguns países 
como Índia, Senegal e Camboja apresentam os maiores índices de mendi-
cância forçada. 

A exemplo da situação vista no Senegal, a qual é identificada pela entrega 
de crianças a professores de escolas corânicas, obrigando-as a pedir esmolas e 
comidas pelas ruas, tendo sido denunciada pela ONG Human Rights Watch e 
dando origem, no ano de 2005, a lei que proíbe tal conduta punindo os autores 
com pena privativa de liberdade de cinco anos cumulada com pena de multa 
estipulada no valor de três mil euros. Contudo, apenas esta regra legislativa 
não tem se mostrado eficiente no combate as condutas típicas de tal crime, 
uma vez que as Organizações da sociedade civil que trabalham nestes locais 
apontam a inércia política dos governantes para que tal situação se resolva.

Enquanto isso, na Índia a situação de extrema pobreza da população como 
um todo, favorece a atuação de grupos criminosos que se utilizam de crianças 
para conseguir desde dinheiro até alimentos dos turistas, frequentes na região 
pelas paisagens e monumentos do país. Diante de tal realidade, para realizar 
um combate ativo deste tipo de conduta o governo firmou uma aliança entre 
os setores público e privado, construída pelo Ministério do Turismo na Índia, 
o UNODC. Assim, o setor privado (hotéis e restaurantes) e a organização 
Save the Children criaram um “Código Nacional de Conduta para o Turismo 
Seguro e Honorável, com base no Código Global200”, sua aplicação tem como 
finalidade garantir o bem-estar de todos aqueles que podem estar diante de 
uma situação de tráfico, além de várias empresas hoteleiras apresentarem 
campanhas em seus estabelecimentos contra o tráfico e para sua prevenção.

Explanado como se dá o combate a mendicância forçada nos países men-
cionados, mostra-se a necessidade de o Brasil ampliar seu entendimento do 
que é considerado tráfico humano, sob pena de cair em uma inércia legislativa 
como o ocorrido no Senegal. Crê-se que pela realidade fática brasileira, uma 
parceira publico-privada como a adotada na Índia seria a melhor forma de se 
combater e prevenir a ocorrência deste crime, contudo sem nunca olvidar da 
necessidade de previsão dentro de ordenamento jurídico para uma punição 
aos autores de tal crime que acaba por violar a liberdade e dignidade humana, 
princípios fundamentais e constitucionais de grande importância para a legis-
lação brasileira, sendo base para a sociedade como um todo.

200 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. As Organizações das Nações Unidas 
cooperam para acabar com o tráfico de pessoas e o turismo sexual. Disponível em:  <http://
www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2012/04/26-united-nations-organizations-cooperate-to-
stamp-out-human-trafficking-and-sex-tourism.html>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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DICOTOMIA FEMININA: mulher 
como ser social e econômico

Camila Fernandes Santos201

Lívia Cristina de Oliveira Costa202

Marianna de Andrade 203

Introdução 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar dois diferentes aspectos da mulher, 
o social e o econômico, visando demonstrar a ligação entre a discriminação 
de gênero e o tráfico internacional de pessoas. Para tanto, realiza-se um breve 
estudo sobre a evolução histórica da situação da mulher no Brasil, destacando 
cinco faces femininas, quais sejam as índias, as senhoras europeias, as negas 
escravas, as operárias e a mulher moderna, em momentos que se entrelaçam, 
ou não; analisa-se a mulher no século XXI e sua ainda persistente objetificação; 
e, por fim, a utilização da mulher como recurso para o tráfico internacional. 

O estudo apresenta a construção da mulher ao longo da história, demons-
trando como sua posição social está intrinsecamente ligada ao momento em que 
está inserida e como essa mesma situação influencia em seu comportamento, 
revelando as diferentes facetas femininas.

Ao tomar como base a sociedade patriarcal, é possível notar situações simi-
lares em diferentes contextos históricos, culturais, econômicos e políticos, como 
a objetificação da mulher e os fatores que as levam à prostituição, por exemplo.

Seguindo o caminho das influências sociais acometidas ao gênero femi-
nino, pode-se perceber uma estreita ligação entre gênero e tráfico internacional, 

201 Graduanda do sexto semestre de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente 
estagia no Ministério Público do Estado de São Paulo e participa do grupo de pesquisa “Mulheres 
Invisíveis” e do grupo de estudos “Genos”, ambos da Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

202 Graduanda do sexto semestre de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente 
estagia no Ministério Público do Estado de São Paulo e participa do grupo de pesquisa “Mulheres 
Invisíveis” da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No ano de 2016 foi 
conciliadora no Juizado Especial Cível Central com atuação no Anexo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie ME/EPP. 

203 Graduanda do sexto semestre de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente 
participa do grupo de pesquisa “Mulheres Invisíveis” da Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Foi estagiária no Tribunal de Justiça de São Paulo no MMDC na área da 
Fazenda e no Fórum do Tatuapé na área da Família e Sucessões. 
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uma vez que vista como objeto, a mulher se torna um produto almejado e um 
recurso a ser explorado. 

Analisando-se as estruturas sociais e econômicas é possível constatar que 
determinadas localidades, com circunstâncias socioeconômicas específicas, 
tornam-se pontos de recrutamento, transição e destino de mulheres traficadas, 
assim como certas mulheres, com essas mesmas características, tornam-se 
alvos dos aliciadores do tráfico.

Demonstrada a relação entre a objetificação da mulher e a transforma-
ção desta em recurso, analisa-se a problemática que envolve a repressão e 
o combate ao tráfico, ressaltando-se a ausência de normas ou, na presença 
destas, sua falta de aplicação, demonstrando que Estados e órgãos omissos 
contribuem indiretamente para a perpetuação dessa prática.

O presente estudo demonstra, por meio de dados e argumentos sociais, 
econômicos e geográficos, como a questão do gênero feminino está entre-
laçada com as causas, efeitos e recursos do tráfico internacional de pessoas. 

Mulher como ser social

Para se compreender a mulher como sujeito social é necessário percorrer, 
primeiramente, sua evolução histórica, passando por diferentes contextos 
sociais, econômicos e políticos. Somente assim entender-se-á sua função no 
decorrer da história, por vezes limitando-se a objeto, por outras expandindo 
seu universo de atuação.

Em 1949, enfrentando os conceitos até então compreendidos como verdade, 
Simone de Beauvoir afirma que “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”204. 
Surge nesse momento a ideia de mulher como ser social, moldada desde a 
maternidade a atender às expectativas impostas à época de seu nascimento.

Assim, sendo a mulher um ser social, a cultura na qual ela está inserida 
é inerente à formação de sua conduta e sua posição na sociedade.

No Brasil, como dispõe Mary Del Priore, a mulher já desempenhou 
diferentes papéis, desde as índias no momento da colônia até as operárias do 
século XX, assim como a mulher moderna do século XXI. Na época colonial, 
a visão das índias passou pelo filtro da cultura dos europeus continentais, que, 
ao se depararem com a nudez escancarada e a presença da sexualidade na vida 
feminina, declararam a terra do pau-brasil um verdadeiro espelho do inferno, 
moldado pela selvageria, pela barbaridade e pelos costumes nada ortodoxos.205 
Condenando a expressão feminina, a catequização europeia imposta aos índios 

204 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. 1. ed. RJ: Nova Fronteira, 2009.
205 DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 7. ed. SP: Contexto, 2014, p. 11-12
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transformou as índias de modo que elas correspondessem aos ensejos de uma 
sociedade católica, subordinando-as aos dogmas e às doutrinas da Igreja. 

Paralelamente a esse contexto, mais precisamente no século XVI, com 
a vinda das mulheres europeias ao Brasil, estabelece-se um novo patamar 
de comportamento. As esposas dos grandes produtores de cana-de-açúcar, 
criadas para serem senhoras, comandam os afazeres domésticos e respondem 
aos comandos de seus maridos, expressando uma nova face feminina206, em 
completa sujeição aos homens da época207. 

Há nesse momento uma clara divisão social. A mão de obra escrava uti-
lizada nos engenhos insere na vida cotidiana brasileira as mulheres africanas. 
Não há, porém, como se estabelecer esse patamar de comportamento a todas 
as mulheres, uma vez que as senhoras europeias e as negas escravas, convi-
vendo paralelamente, vivem em realidades inteiramente opostas208. As negras 
escravas, além de tidas como marginalizadas, eram objetos de trabalho e de 
desejo sexual. O mesmo sentimento que movia a repulsa pelo provo africano, 
considerado inferior, despertava nos europeus que aqui viviam a vontade de 
satisfação dos seus desejos mais íntimos, considerando as negras como de 
sua posse em todas as esferas209.

Com o avanço da industrialização, a mulher passa a cumular diferentes 
funções: a de dona de casa, a de mãe e a de operária. Com a dupla jornada 
de trabalho, a mulher operária trabalhava nas grandes indústrias, recebendo 
um salário consideravelmente inferior ao pago aos homens e ao retornar para 
casa, realizava os afazeres domésticos e cuidava da prole210.

Nota-se que um elemento foi comum a todas as épocas: a mulher foi 
objetificada, criada e moldada para satisfazer as necessidades e os desejos 
da sociedade patriarcal existente desde os primórdios, devendo estar sempre 
disposta a se adaptar e se submeter às imposições que lhes são feitas, de outra 
forma estaria fadada ao deboche, ao esquecimento e à marginalização. 

Indiferente é esse contexto na atualidade. No século XXI não há como 
negar a mudança social, política e econômica pela qual a mulher passou. 
Com o índice cada vez maior de mulheres em todos os segmentos da socie-
dade; engajadas na política; ocupando as maiores funções em empresas; ou 
desempenhando papeis no trabalho braçal, antes somente desenvolvidos pelos 
homens, não há como negar que o cenário não é mais o mesmo de décadas 
atrás, porém ainda há considerações étnicas e sociais a serem observadas211. 

206 DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 7. ed. SP: Contexto, 2014. p. 99-100.
207 DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 7. ed. SP: Contexto, 2014. p. 99.
208 DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 7. ed. SP: Contexto, 2014. p. 99.
209 DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 7. ed. SP: Contexto, 2014. p. 99.
210 RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade. In: DEL PRIORE, Mary. História da Mulheres 

no Brasil. 2. ed. São Paulo, 1997.
211 DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 7. ed. SP: Contexto, 2014. p. 539-540.
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Contudo, as mulheres continuam a ser objetificadas na sociedade, sendo ainda 
mais degradante a situação enfrentada pelas mulheres negras. 

A feminilidade sob o prisma do século XXI 

Como previamente disposto, a mulher sempre foi vista como o gênero 
mais frágil, de modo que o julgamento masculino esteve constantemente à 
sua frente, deliberando praticamente todas as decisões relativas à sua vida e 
à sua própria existência.

A visão de que a mulher existiria para servir ao homem, visto como o 
sexo mais forte, remete não só à ideia de que ela deveria realizar todos os 
serviços mais simples da vida cotidiana, para que este tivesse mais tempo de 
se preocupar com as questões que realmente importam, bem como a de que 
ela também deveria servir como um instrumento sexual para o homem, tendo 
em vista que a prática sexual é vista até os dias de hoje como uma necessidade 
prioritariamente masculina.

Atualmente, após anos de luta pela mudança desta perspectiva, os séculos 
XX e XXI, com o movimento das sufragistas e o avanço do pensamento fe-
minista, trouxeram conquistas de relevante importância, tal como o direito ao 
voto, ao patamar de igualdade dentro da própria família, à proteção especial nos 
casos de violência doméstica e também à propriedade. No entanto, a visão que 
tem levado mais tempo para ser desconstruída é a de “coisificação” da mulher.

Os meios de comunicação ocupam um espaço significativo na sociedade 
contemporânea, sendo ao mesmo tempo um difusor de informações e um 
influenciador de opiniões. Por meio deles, são disseminadas ideias e valores 
capazes de transformar pensamento de conceitos.

Um dos maiores impasses desse século é o modo como a publicidade é 
oferecida nesses meios de comunicação, pois por vezes traz à tona conceitos 
equivocados que um dia tiveram grande espaço em nossa sociedade, como 
por exemplo o da mulher como ser inferior. 

Os estereótipos criados por publicidades discriminatórias, que estabelecem 
padrões previamente definidos, introduzem um comportamento extremamente 
preconceituoso, não só no público alvo daquelas determinadas propagandas, 
mas, em efeito, na sociedade com um todo. Tais anúncios hostis, reafirmam 
a diminuição da mulher em razão de sua condição feminina, apontando que 
seu papel é única e exclusivamente servir ao outro gênero212.

A visão da mulher ressaltada na publicidade como um produto a ser con-
sumido, fortalece o anseio acentuado de ter para ser; ter o produto oferecido 

212 A esse respeito ver LAPA, Nádia. A representação da mulher na mídia e em produtos. Disponível 
em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/a-representacao-da-mulher-na-midia-
e-em-produtos-7011.html>. Acesso em: 01 ago. 2017. 
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para se sentir mais importante. A ideia do gênero feminino como mercadoria 
diminui o seu valor e relevância de forma a fazer com que a exploração do 
corpo da mulher seja vista como aceitável, despertando a necessidade de 
consumi-la, assim como todo e qualquer produto que lhes é oferecido, para 
que obtenham alguma forma de status ou para que simplesmente supram o 
desejo de posse213. É nesta promoção da mulher como um objeto natural de 
prazer da comunidade masculina que se encontra um dos alicerces do tráfico 
internacional de mulheres: a prostituição.

Ao longo da história, muitas mulheres se utilizaram de seu próprio corpo 
como meio de subsistência, que por vezes era o único modo pelo qual conse-
guiram manter-se financeiramente. A atividade sexual como fonte de renda, 
presente de maneira acentuada atualmente, já era prática conhecida desde a 
época da colônia, principalmente das ex-escravas negras. 214

Na ausência de outra saída, muitas mulheres se utilizavam e se utilizam 
de seu corpo para oferecer a satisfação sexual dos homens como forma de 
remuneração ainda nos tempos atuais. A estratégia da prostituição, que anti-
gamente tinha fundamento na ideia de inferioridade, atualmente tem origem, 
principalmente, na manutenção da ideia da mulher como um objeto de uso e 
como ser subjugado aos ditames sociais215.

É nesse contexto que se enquadra o tráfico internacional de mulheres. Tal 
crime, com o objetivo da exploração sexual é uma realidade. A mulher, além 
de ser um produto estimado, pode ser utilizada como recurso para a obtenção 
de lucro pelos traficantes por incontáveis vezes, gerando um alto rendimento e 
diminuindo os riscos de descoberta pelas autoridades, ao contrário das armas ou 
as drogas, que necessitam de renovações de modelos e estoques continuamente.

Este fato é claramente evidenciado pela forma como as mulheres trafi-
cadas são tratadas. Muitas das vítimas vivem em condições análogas à escra-
vidão. Chegam ao local de destino já endividadas com as passagens aéreas 
e as acomodações, comidas e artigos em geral fornecidos pelos traficantes. 
Retoma-se a ideia do ser humano como recurso econômico, objeto a ser 
explorado com o fim de obtenção de lucro. O uso do corpo da mulher como 
um objeto de lucro pelos aliciadores do tráfico ao redor do mundo tem base, 

213 A esse respeito, ver HELDMAN, Caroline. Sexual Objectification. Part 1: What is it? 2012. Dis-
ponível em: <https://carolineheldman.wordpress.com/2012/07/02/sexual-objectification-part-1-what-
is-it/>. Acesso em: 01 ago. 2017. 

214 BASEGGIO, Júlia KNAPP; Silva, Lisa Fernanda Meyer da. As condições Femininas no Brasil 
colonial. Disponível em: <https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/HID_EaD/article/view-
File/1379/528>. Acesso em: 06 ago. 2017.

215 A esse respeito ver FERREIRA, Isabela Bernardes; PEREIRA, Mayra Cardoso; AMARAL, Sueli 
Gião Pacheco do. Prostituição: opção ou determinação social?, 2010. Disponível em: <http://www.
pucsp.br/iniciacaocientifica/20encontro/downloads/artigos/ISABEL_BERNARDES_FERREIRA_e_
MAYRA_CARDOSO_PEREIRA.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2017.



130

portanto, nesta ideologia construída e sustentada ao longo dos anos, que ainda 
persiste fortemente nos dias atuais.

Ademais, são claras as diversas possibilidades de obtenção de lucro, 
uma vez que as mulheres traficadas podem servir como transportadoras de 
entorpecentes, prática comumente utilizada por grandes traficantes como Pa-
blo Escobar na Colômbia em 1975, como prostitutas e como fonte de órgãos 
para o comércio ilegal.

Tomando como partida suas diversas utilidades para os aliciadores, não 
há como negar que a mulher é um recurso extremamente benéfico para o 
traficante. Seus custos reduzem-se à manutenção da sobrevivência das trafi-
cadas, que tendo o mínimo para continuarem vivas, conseguem render lucro 
por tempo indeterminado, ou até que morram ou sejam resgatadas, situações 
que tendem a demorar anos.

A dinâmica do tráfico e a mulher como recurso

Por conta de todo o contexto demonstrado anteriormente neste trabalho, 
dentre outros aspectos, as mulheres se tornaram seres mais vulneráveis à explo-
ração sexual e ao tráfico internacional de pessoas. Apesar da existência de tantos 
direitos conquistados ao longo dos anos, ainda há uma omissão em sua aplicação 
nos casos concretos, tanto no âmbito nacional quanto no internacional. A discri-
minação de gênero, a violência, a pobreza e a desigualdade social e econômica 
se estenderam ao longo de muitos anos e ainda são batalhas diárias enfrentadas 
pelas mulheres. Dada a opressão histórica exercida contra as mulheres, faz-se 
evidente a importância de instrumentos para o combate à exploração e ao tráfico.

A dinâmica do tráfico internacional de mulheres deriva de uma série de fato-
res, dentre os quais são três os principais: a existência de uma oferta de mulheres 
em condições que favorecem sua exposição à exploração, como a discriminação 
e a exclusão social; a intensa demanda de serviços sexuais, que vem ganhando 
cada vez mais divulgação por conta das tecnologias e da globalização; e a falta 
de fiscalização eficaz por parte dos Estados, bem como a necessidade de medidas 
mais agressivas dos órgãos de cooperação internacional, que deveriam buscar 
mecanismos que impeçam a união entre tais fatores mencionados, de forma a 
evitar o crime de tráfico nacional e internacional de pessoas216.

As mulheres que se encontram expostas às situações sensíveis ora apre-
sentdas se tornam mais suscetíveis a serem ludibriadas e encaminhadas para o 
sistema do tráfico, acreditando estarem diante de uma possibilidade de ascensão 

216 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima. Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e 
adolescentes para fins de exploração sexual comercial no Brasil: PESTRAF. Disponível em:  
<www.cecria.org.br/pub/livro_pestraf_portugues.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.
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social e econômica. Somada a estas questões, pode-se citar o subdesenvolvi-
mento, situação na qual vive grande parcela das mulheres e que as coloca em 
condição econômica desfavorável, somada à consequente falta de oportunidade 
e conhecimento. Nos países subdesenvolvidos ao redor do globo, é frequente 
a existência de pessoas sem acesso à educação e a oportunidades de emprego, 
dada a situação político-econômica conturbada vivenciada por essas nações.

A vida das mulheres que se encontram em situações precárias envolve 
dificuldades das mais diversas, desde o desemprego, pobreza, fome, até a 
negligência de suas necessidades básicas. Tal situação de vulnerabilidade fi-
nanceira aliada a uma vida familiar por vezes problemática e à falta de acesso 
a informação, torna essas mulheres alvos fáceis para o tráfico de pessoas.

A proposta de uma vida no exterior, farta de oportunidades e facilidades, 
salta os olhos das vítimas, conduzindo-as ao sistema de exploração sexual 
por meio das falácias contadas pelos aliciadores.

Ademais, grande parte das vítimas do tráfico são mulheres que já so-
freram previamente com os males do patriarcado, tendo vivido em algum 
momento de suas vidas agressões físicas ocasionadas por seus companheiros 
ou outros familiares.

Essa rede envolve estratégias de rotas determinadas pelos traficantes, 
de acordo com maior concentração do maior número de vítimas, somado 
às facilidades encontradas em determinados países, tanto de vigilância, ou 
melhor, da falta de vigilância, quanto de estratégia de localização. Esta rota 
envolve três tipos de países.

Primeiramente, há os países de origem, onde ocorre o aliciamento através 
de promessas de oportunidades de emprego no exterior, seja para fins sexuais 
ou para desempenho de atividades diversas, como de faxina, dança e serviços 
em restaurantes e lanchonetes. Neste caso, o aliciamento se dá principalmente 
nos países subdesenvolvidos como África do Sul, Brasil, Chile, Colômbia, 
Honduras, Peru e Venezuela. Vale ressaltar que tais países têm em comum 
problemas de desigualdade social, como demonstrado pelos altos valores no 
Índice de Gini (índice que mede a desigualdade social em cada país)217.

O segundo tipo de país é o de transição, aqueles em que ocorre a transição 
das mulheres de um país para outro, podendo haver hospedagem dos traficantes 
e das vítimas, ou até mesmo um apoio de base. Entre eles estão o Suriname, 
Brasil, Canadá e as Guianas. A peculiaridade desses países, que torna esse mo-
vimento possível, é a fraca fiscalização estatal, tanto no momento de travessia 
das fronteiras, quanto na instalação de bases de apoio à atividade do tráfico218.

217 BANCO MUNDIAL. Índice de Gini. Disponível em: <https://datos.bancomundial.org/indicador/
SI.POV.GINI>. Acesso em: 19 ago. 2017.

218 MOURA, Nathalia de Cassia Figueiredo. Tráfico internacional de mulheres para exploração 
sexual. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 
Unidas, São Paulo, 2007
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Os principais fatores motivadores da escolha de um país para integrar essa 
segunda etapa são a sua grande extensão de divisas, que dificulta a fiscalização 
eficiente e completa das fronteiras, bem como a ineficiência e corrupção nos 
órgãos de fiscalização. O trajeto tem fim nos países de destino como Alema-
nha, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Canadá, Holanda, Israel, Líbano, Líbia, 
Montenegro, Noruega, Polônia, Suíça e Turquia. As características comuns 
desses países são o desenvolvimento econômico, que se apresenta como um 
forte atrativo para o mercado de exploração sexual, e a existência de fraca 
regulamentação de mecanismos de proteção à mulher ou sua ineficiente 
aplicação, como é o caso dos países do oriente médio, conhecidos por seu 
histórico de desvalorização e inferiorização social da mulher219.

Outro fator que contribui para a ocorrência e para o êxito do tráfico 
internacional de mulheres é a globalização, que abrange o desenvolvimento 
tecnológico e o avanço nos meios de comunicação e transporte, fatores estes 
que permitem a materialização do sistema criminoso. A rápida comunicação 
entre os traficantes e a facilidade de locomoção com os meios de transporte 
modernos facilitam as fugas, quando necessárias, e as tornam mais rápidas 
e eficazes. A interação entre os traficantes de diferentes partes do mundo, 
facilitada pelos desenvolvimentos ocasionados pela globalização, torna cada 
vez mais difícil o combate a esse tipo de crime.

Cabe reconhecer que o desenvolvimento e a globalização em si, são 
fatores que podem contribuir no combate, prevenção e repressão do tráfico 
internacional de mulheres, como bem mostram as instituições de colaboração 
entre países. Mas, é necessário destacar que, ao mesmo tempo que exercem 
papel fundamental na repressão da referida prática criminosa, também são 
facilitadores para a sua propagação.

O último fator que convém ser mencionado é a ausência de direitos que 
assegurem a proteção das mulheres vítimas do tráfico, ou a falta de conhe-
cimento ou eficácia deles, quando existentes. Há um amparo das mulheres 
por Tratados Internacionais de Direitos Humanos, assim como previsto na 
Declaração e Programa de Ação de Viena, de 14-25 de junho de 1993, em 
seu artigo 18.220

Art. 18º Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis 
e constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais. 
[...] A violência e todas as formas de abuso e exploração sexual [...] são 

219 MOURA, Nathalia de Cassia Figueiredo. Tráfico internacional de mulheres para exploração 
sexual. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 
Unidas, São Paulo, 2007.

220 ONU MULHERES. Declaração e Programa de Ação de Viena, de 14-25 de junho de 1993. 
Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao _viena.
pdf>. Acesso em: 18 ago. 2017.
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incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser 
eliminadas. [...] Os direitos humanos das mulheres devem ser parte inte-
grante das atividades das Nações Unidas na área dos direitos humanos, que 
devem incluir a promoção de todos os instrumentos de direitos humanos 
relacionados à mulher. [...].

Entretanto, o que se nota é a falta de aplicação desses direitos por parte 
dos Estados, que atuam com negligência e omissão. Existe, ainda, a neces-
sidade de maior tutela desses direitos e a ampliação do conhecimento deles 
por parte de quem por ele é protegido, as mulheres.

Por fim, constata-se que o tráfico internacional de mulheres para fins 
sexuais é entre todos o mais lucrativo, como demonstrado por Noronha “O 
tráfico internacional de mulheres tem como intuito o lucro, e, atualmente, 
ele movimenta de US$7 a US$9 bilhões, ficando abaixo apenas do tráfico de 
armas e de drogas”221. Essa lucratividade pode ser explicada pelo baixo custo 
de manutenção das mulheres traficadas, que como já dito no tópico anterior, 
vivem em condições análogas à escravidão, somente sendo mantidas vivas 
para que possam gerar lucro. De pronto é comum o estranhamento de como 
o tráfico de pessoas é o terceiro mais lucrativo, só ficando abaixo do tráfico 
de armas e de drogas, uma vez que a ideia de se traficar seres humanos nos 
remete a imagens de clandestinidade. Acontece que, por vezes, o tráfico ocorre 
de maneira silenciosa, ou seja, mulheres são recrutadas e transportadas para 
outros países como se fossem simples passageiras. Tal fato é tão comum, 
que em certos aeroportos há bases de apoio a vítimas do tráfico nacional e 
internacional, como ocorre no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Tráfico Internacional de mulheres em números

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2005, em sua publi-
cação do relatório “Uma Aliança Global Contra o Trabalho Forçado”, estimou 
que aproximadamente 2.4 milhões de pessoas no mundo foram traficadas como 
mão de obra forçada. Dentre essas 2.4 milhões de pessoas, 43% das vítimas 
foram destinadas à exploração sexual. 222 

Entre 2005 e 2011 foram coletados dados de diferentes órgãos brasilei-
ros sobre tráfico internacional de pessoas. Segundo informações da polícia 
federal, em seis anos foram identificados 547 casos de tráfico; segundo o 
Ministério da Saúde 130 casos; o Ministério das Relações Exteriores 337 

221 NORONHA, 1982 apud LOPES; OBREGON, 2016
222 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Relatório “Uma Aliança Global Contra 

o Trabalho Forçado”, 2005. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/documentos/relatorio_
global2005.pdf> Acesso em: 09 ago. 2017.
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casos; o Ministério Público de Desenvolvimento Social e Combate à fome 
292 casos; a Secretaria de Direitos Humanos 141 casos, sendo 35 para fins 
de exploração sexual; e segundo a Secretaria de Política para as Mulheres 
58 casos e em 2014 recebeu 147 ligações de denúncias de tráfico, através do 
sistema do Ligue 180.223

Um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC), publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014, 
demonstrou que 70% dos casos de tráfico internacional de pessoas tem como 
vítima mulheres.224

Em sede de condenações, esse mesmo relatório evidenciou o que já era 
de fato esperado. No mundo somente 40% dos países tiveram alguma conde-
nação por tráfico de pessoas, sendo 72% dos condenados, homens. Ademais, 
constatou-se também que nos últimos dez anos o enfrentamento ao crime de 
tráfico de pessoas não teve nenhum aumento significativo.225

Já em pesquisas mais recentes, a OIT estimou, em um relatório publicado 
em 2015, que 1 milhão de pessoas são traficadas anualmente pelo mundo para 
fins de exploração sexual, sendo 98% das vítimas dessa exploração, mulheres.226

Em análise perfunctória, já é possível entender que os dados supramen-
cionados materializam as questões anteriormente discutidas. Não há como 
negar a estreita ligação entre o crime de tráfico internacional de pessoas e a 
questão de desigualdade de gênero, assim como também se deve reconhecer 
as falhas Estatais na repressão de referida prática criminosa. Se o tráfico de 
pessoas já é um problema sério, o tráfico de mulheres, derivação do primeiro, 
revela questões mais profundas do que simplesmente o quesito econômico.

Conclusão 

A pobreza, o desemprego e a ineficiência das políticas públicas tornam 
as mulheres cada vez amis vulneráveis ao caminho da prostituição, de forma 
a favorecer o tráfico internacional de mulheres. Entretanto, nada tem tamanha 
influência sobre essa situação quanto a própria condição de mulher, que ao 

223 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, 2015. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/trafico-de-pessoas-01.jpg/image_view_fulls-
creen>. Acesso em: 09 ago. 2017.

224 UNODC. Global Report on Trafficking in Persons, 2014. Disponível em: <https://www.unodc.org/
documents/dataandanalysis/glotip/GLOTIP_2014__full_report.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2017. 

225 UNODC. Global Report on Trafficking in Persons, 2014. Disponível em: <https://www.unodc.org/
documents/dataandanalysis/glotip/GLOTIP_2014__full_report.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2017.

226 SECRETARIA INTERNACIONAL DO TRABALHO. Cartilha sobre Tráfico de Pessoas para fins de 
exploração sexual, 2006. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/tip/pub/
trafico_de_pessoas_384.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2017.
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longo dos anos teve sua vida subjugada aos ditames sociais e às imposições 
dos homens.

Na linha de pensamento dos aliciadores, a mulher como um produto 
de exploração é ais vantajoso do que armas e drogas, por exemplo, já que 
são traficadas por diversas vezes, e, desta forma, possibilitam um aumento 
substancial no lucro obtido por esses criminosos.

Sendo o tráfico internacional de mulheres uma realidade, é real também 
a responsabilidade de todos em seu combate. A luta por maior proteção legis-
lativa é indispensável, assim como a reivindicação da aplicação da legislação 
já existente de forma mais eficaz.

É fundamental o desenvolvimento de políticas públicas de promoção me-
lhores condições de moradia, alimentação, educação, trabalho e oportunidades 
entre toda a população. Dessa forma, a mulher não mais será marginalizada 
e, consequentemente, não mais será alvo para aqueles que buscam a riqueza 
por meio da exploração feminina. 

Outra iniciativa vital na luta contra o tráfico é o estreitamento das relações 
entre órgãos de cooperação internacional de combate ao tráfico de mulheres. 

Visto que quase que na totalidade das vezes o crime não é cometido 
somente em um país isolado, é somando forças de diferentes nações que a 
luta se tornará de fato expressiva.

Os números não negam a gravidade do problema. A falta de fiscalização 
eficaz por parte do Estado foi devidamente comprovada pela reduzida taxa 
de condenações de traficantes e aliciadores e pela inexistência de avanço no 
combate a esse crime, como demonstra o relatório da UNODC.

Imprescindível, também, que sejam realizadas mudanças culturais de 
forma a combater os efeitos de uma história patriarcal, pois muito mais do 
que um problema atual, o machismo se perpetuou no tempo, causando males 
que até hoje repercutem e se difundem na sociedade.

Não há como negar que a questão da desigualdade de gênero está estreita-
mente ligada ao abastecimento e perpetuação do tráfico nacional e internacional 
de mulheres, somente se mantendo devido à demanda e ao consentimento de 
pessoas e Estados, que insistem em perenizar condutas comissivas e omissivas 
que contribuem para tanto. 
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TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
MULHERES: uma análise da violência 

motivada pela questão de gênero

Giovanna Hanaoka Frate227

Juliana Santos Garcia228

A droga a gente vende uma só vez, enquanto que as mulheres a gente 
vende várias, até que não aguentem mais, fiquem loucas, morram de 
doença ou se matem229.

Introdução

Desde os tempos mais longínquos, a exploração humana é prática recor-
rente da História, de modo que os indivíduos adquirem um valor mercantil, 
equiparando-se a um bem de consumo. Por mais de trezentos anos o tráfico 
de pessoas transportou milhares de humanos para todo o mundo, sendo que 
a mais antiga referencia dessa prática transnacional relaciona-se ao tráfico 
negreiro. Contemporaneamente, a referida modalidade delituosa foi descrita 
pela autora Tania Teixeira Laky de Sousa, em uma das suas principais obras, 
como a “nova face de uma velha escravidão”230.

O tráfico de pessoas originou-se durante o período de Império Grego 
e Romano em um contexto de dominação de terras em face das guerras 
que objetivavam o alcance de novos territórios para aumento de poder e a 
utilização da mão de obra escrava de estrangeiros para o fortalecimento de 
cada império. Em seguida, o tráfico de pessoas se ressignificou no contexto 
da escravidão no colonialismo, em que os indivíduos eram considerados 
mercadorias sendo comercializados somente para o fim de exploração vol-
tada para o trabalho nas colônias.

227 Graduanda de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, integrante do Grupo de Pesquisa: 
Mulheres Invisíveis: Panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de mulheres.

228 Graduanda de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, integrante do Grupo de Pesquisa: 
Mulheres Invisíveis: Panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de mulheres.

229 Depoimento de um dono de bordel no Canadá, em entrevista concedida à revista Macleans apud 
Priscila Siqueira, Tráfico de Mulheres: Oferta, Demanda e Impunidade, p. 12.

230 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2012.
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Após a Segunda Guerra Mundial, o tráfico de pessoas adquiriu caracterís-
ticas semelhantes às observadas nos dias de hoje, vez que o tráfico se tornou 
mais comum para a comercialização de mulheres, objetivando a prostituição 
das mulheres brancas e, diante do contexto de Guerra Fria, houve a preocu-
pação por parte da comunidade internacional quanto à temática, buscando a 
proteção dos indivíduos, através dos Direitos Humanos.

Conforme destacado por Thais de Camargo Rodrigues231:

A década de 90 pautou-se pela realização de inúmeras conferências e 
eventos referentes à proteção dos direitos humanos. Consubstanciava-se a 
retomada de sua importância no cenário internacional, além de consolidar 
padrões universais a serem incorporados nas legislações internas dos países. 
Estas também tiveram a incumbência de promover uma avaliação acerca 
dos aspectos positivos e negativos, no concernente aos variados temas 
discutidos nos últimos anos, a qual pode ser percebido nos documentos e 
programas de ação similares. 

Ademais, existe a percepção generalizada de que a conjuntura relacionada 
às políticas de desenvolvimento, implementadas a partir dos anos de 1980, 
como resultado da crise financeira e dos programas de ajustamento estrutu-
ral das economias, levaram ao aumento do tráfico de mulheres associado à 
inserção forçada de mulheres no mercado sexual232. 

Referidas políticas de desenvolvimento, no âmbito daqueles ajustamentos 
estruturais, são criticadas por resultar em caminhos de empobrecimento das 
camadas média e baixa da população, que levam as famílias em dificuldades 
a vender seus filhos, sobretudo meninas, para o mercado da prostituição, 
quando as mães, em muitos dos casos, não decidem, por elas, a optar por 
esse expediente. 

Tal suposição é baseada no fato de que as mulheres, em determinados cená-
rios de desenvolvimento econômico, carregam o peso da busca de soluções para 
superar as consequências das reformas, tornando-se “presa fácil” para as redes 
de tráfico, apresentadas com promessas de emprego e remunerações compen-
sadoras em locais distantes de seu meio, frequentemente em países longínquos. 

Nesse sentido, em meados do século XX, o tráfico de pessoas para a ex-
ploração sexual distinguia-se entre as figuras das prostitutas e escravas brancas. 
As primeiras eram consideradas como membro de uma sociedade imoral que 
proliferava sentimentos contraditórios no que tange ao seu comportamento 

231 RODRIGUES, Thais de Camargo. O tráfico internacional de pessoas para fim de exploração 
sexual e a questão do consentimento. Universidade de São Paulo, 2012.

232 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. p. 01. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012.
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sexual e as segundas, vítimas e inocentes de aliciadores maliciosos, situação 
oriunda da dinamicidade das relações que se estabeleciam no mundo globa-
lizado, criando assim maior compaixão e sensibilidade da população diante o 
termo eurocêntrico: “brancas”, conforme apresentado por Thais Rodrigues233. 

Embora fosse reconhecida apenas a prostituição e o tráfico de mulheres 
brancas, tal situação levou a comunidade internacional a realizar conferências 
e debates, elaborando convenções, cujo objetivo era o combate e a prevenção 
ao fenômeno em questão. 

Consoante exposto pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
estima-se em pelo menos 12,3 milhões de pessoas em situação de trabalho 
forçado no mundo. De modo que, 9,8 milhões desses são explorados por 
agentes privados – incluindo exploração com finalidade econômica e ex-
ploração sexual –, dos quais 2,4 milhões foram vítimas de tráfico de seres 
humanos. Outros 2,5 milhões são forçados a trabalhar por Estados ou por 
grupos militares rebeldes. Ao todo, a atividade rende lucros totais anuais de 
32 bilhões de dólares234. 

Nessa linha, ainda de acordo com dados da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), durante o ano de 2005 o tráfico de pessoas fez aproximadamente 
2,4 milhões de vítimas. É estimado pela Organização que 43% dessas vítimas 
sejam subjugadas para exploração sexual e 32% para exploração econômica. 
Além disso, o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas, 
podendo o lucro anual chegar a 31,6 bilhões de dólares. Ademais, levantamento 
do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes (UNODC) mostra 
também que, para cada ser humano transportado de um país para o outro, o 
lucro das redes criminosas pode chegar a US$ 30 mil por ano. 235

Tráfico internacional enquanto legislação 

A partir do século XX houve uma maior atenção por parte do governo 
nacional quanto ao combate do tráfico de pessoas, confirmada pela criação de 
instrumentos legais, ações públicas e ratificações aos tratados internacionais, 
cujos principais feitos serão apresentados no presente artigo. 

Nesse sentido, em 2000 o Brasil tornou-se signatário ao protocolo adicio-
nal à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

233 RODRIGUES, Thais de Camargo. O tráfico internacional de pessoas para fim de exploração 
sexual e a questão do consentimento. Universidade de São Paulo, 2012.

234 SAKAMOTO, Leonardo; PLASSAT, Xavier. Desafios para uma política de enfrentamento ao tráfico 
de seres humanos para o trabalho escravo. In: BRASIL. Política nacional de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas. Secretaria Nacional de Justiça. 2. ed. Brasília: SNJ, 2008.

235 BRASIL. MERCOSUL e as Migrações: Os movimentos nas fronteiras e a construção de políticas 
públicas regionais de integração. Brasília: Ministério do Trabalho, 2008b.
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relativo à Prevenção, Repressão e Punição da prática do Tráfico de Pessoas, 
em especial Mulheres e Crianças, ratificando-o quatro anos mais tarde através 
do Decreto nº 5.017/2004. 

Com a finalidade de suprir as lacunas nas legislações dos Estados, que 
tratam de questões relativas à origem, ao trânsito e ao destino das rotas de 
tráfico de pessoas, no ano de 2000, em Palermo, na Itália, foi adicionado à 
Convenção das Nações Unidades contra Criminalidade Organizada Trans-
nacional, um protocolo exclusivamente relativo à prevenção, à repressão e à 
punição do tráfico de pessoas. 

É no referido protocolo que se encontra a definição mais aceita e adotada 
quanto ao tráfico transnacional, prevista no artigo 3º, o qual dispõe:

A expressão ‘tráfico de pessoas’ significa o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça 
ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, 
ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A explora-
ção incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura 
ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; [...].

Quanto ao mencionado Protocolo, cumpre analisar que o mesmo possui 
aspecto genérico no sentido de que, uma vez que o objeto foi ampliado, são 
incluídas todas as formas de tráfico humano: a exploração para fins sexuais, 
outras formas de trabalho forçado e escravo, e tráfico de órgãos. Além disso, 
a idade e o sexo são descartados na lei, sendo ela criada, portanto, para todos, 
independente de diferenças 236.

Com efeito, necessário faz-se o destaque que, antes da elaboração do 
Protocolo de Palermo as vítimas do tráfico de pessoas eram, exclusivamente, 
mulheres brancas – como será visto adiante –, depois, mulheres e crianças, e só 
com o advento do protocolo, as vítimas são especificadas como seres humanos. 
Antes, elas eram tidas como se fossem criminosas, ficando numa situação am-
bígua. O referido protocolo se preocupou com tal questão, buscando garantir 
que elas sejam tratadas como pessoas sofredoras de vários abusos, devendo 
os Estados Partes criar serviços de assistência e mecanismos de denúncia237.

Após, em 2006, foi aprovado o Decreto nº 5.948/2006, cuja finalidade 
era combater todas as modalidades do referido crime, consolidando a Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP).

236 BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Tráfico de Pessoas: Pesquisa 
e diagnóstico do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e de trabalho no Estado de 
Pernambuco. p. 69. Recife, 2009. Disponível em:  <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/2008pesquisa_pernambuco.pdf.>. Acesso em: 10 dez. 2017.

237 Ibidem, p. 72. 
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O aludido Decreto explicita as Diretrizes e os Princípios da Política de 
Enfrentamento, contendo uma Seção de Princípios e outras duas de Diretrizes 
Gerais e Específicas. Na primeira, destaca-se o respeito à dignidade humana, 
a não discriminação, o auxílio integral às vítimas, entre outros. Além disso, 
estabelece a implantação de medidas preventivas nas políticas públicas, nas 
áreas de educação, saúde, trabalho, justiça, cultura, etc.; visando, também, 
ao apoio social e à participação da sociedade civil 238.

Ato contínuo, em 08 de janeiro de 2008, foi instituído o Decreto nº 6.347, 
o qual consagrou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(PNETP), que estava previsto como um dos instrumentos da Política Nacio-
nal. O mencionado Plano foi divido em três eixos, quais sejam, prevenção ao 
tráfico – cuja finalidade é minimizar a fragilidade ao tráfico de determinados 
grupos sociais e, também, fomentar políticas públicas para combaterem as 
causas do problema –, atenção às vítimas – visando o tratamento e a reinser-
ção social destas – e, por fim, repressão ao crime e responsabilização de seus 
atores – fiscalizando, controlando e investigando os aspectos trabalhistas e 
penais no âmbito nacional e no internacional deste delito 239. 

Logo em seu artigo 1º é previsto:

A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem por fina-
lidade estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão 
ao tráfico de pessoas e de atenção às vítimas, conforme as normas e instru-
mentos nacionais e internacionais de direitos humanos e legislação pátria.

Ademais, a Lei nº 13.344 de 2016, a qual também dispõe sobre o Tráfico 
de Pessoas, foi implementada pelo ordenamento jurídico brasileiro de modo 
a tornar a abordagem do tema mais rigorosa e sistematizada, levando-se em 
consideração que antes de sua entrada em vigor eram necessárias inúmeras 
interpretações, remissões a tratados internacionais e equiparações de condutas 
penais para realização do julgamento da prática de referido ilícito. Outrossim, 
referida legislação possui a finalidade de prevenir, reprimir e prestar assis-
tência às vítimas traficadas. O recente texto de lei também tratou de abranger 
um rol ainda maior quanto à questão do tráfico internacional, haja vista que 
tipificou como ato criminoso não só aquele praticado mediante exploração 
sexual, mas também quando a finalidade for a remoção de órgãos, trabalho 
escravo, servidão e adoção ilegal.

Dessa maneira, é possível a análise de que embora as medidas públicas 
e legislações estejam caminhando com a rigorosa finalidade de combater o 

238 Ibidem, p. 62. 
239 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao protocolo de 

Palermo. São Paulo, 2006. Disponível em: <http://www.unodc.org/pdf/ brazil/publicacoes/PlanoNa-
cionalTP.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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tráfico internacional de seres humanos, há ainda, certa lacunas a serem preen-
chidas. Logo, para o efetivo sucesso da causa, no que tange às suas ações e ao 
alcance de suas metas, é, indubitavelmente, indispensável a atuação de diversos 
setores, não só por parte do Estado, como também por parte da sociedade. 

Perspectiva de gênero perante a sociedade

Para analisar a temática referente ao tráfico internacional de mulheres, 
necessária se faz uma abordagem a respeito do papel feminino perante 
a sociedade.

Isso porque é cediço que desde os tempos remotos, a história mundial é 
pródiga em demonstrar a luta duradoura pelo reconhecimento dos direitos das 
mulheres e pela igualdade de gênero. Recai sob a mulher uma forte pressão 
em relação aos seus modos, postura e comportamento frente à esfera familiar, 
pessoal e social. 

Estas imposições, inclusive promovidas durante a Belle Époque (1890-
1920) pela medicina legal e os padrões morais adotados pela burguesia que se 
instalava na época ‒ e que subsistem na atualidade ‒, asseguravam às mulheres 
qualidades como a fragilidade, recato, predomínio das faculdades afetivas 
sobre as intelectuais, subordinação da sexualidade e vocação maternal240, 
aspectos que impediam o maculo de sua própria honra.

Dessa forma, enquanto o homem era tido como o único chefe da família, 
responsável pelo sustento da mulher e dos filhos, a sociedade arquitetava para o 
referido gênero uma estrutura social, a qual lhes dava poder, mando, superiori-
dade e plenitude diante à fragilidade e subordinação femininas, recebendo, assim, 
autorização e tolerância social para exercer suas potencialidades, ainda que estas 
implicassem em violências silenciosas, caracterizando o patriarcalismo. 

Ocorre que, em contrapartida, tais atributos supramencionados sempre 
instigaram a sociedade a minimizar e banalizar o papel da mulher, de modo que 
esta torna-se objeto de subordinação frente à dominação do gênero masculino, 
sendo marginalizada socialmente, tendo engessadas assim, suas liberdades e au-
tonomia econômica, cultural, social e política, garantias que continuamente foram 
prerrogativas do sexo oposto. Tais distinções se perpetuaram entre os séculos por 
meio de um corpo social paternalista e quesubsiste na atualidade, propiciando a 
violência de gênero em que o sexo feminino ainda é tido como elo frágil.

Com efeito, há um contexto histórico social muitas vezes desconsiderado, 
que vincula a mulher e inclusive a marginaliza de gozar alguns direitos que 

240 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Org.). Nova História das Mulheres no Brasil. 
São Paulo: Contexto, 2012. p. 362-363.
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a sociedade a nega, como a igualdade de gênero. Esses diferentes vetores 
discriminatórios que incidem sobre as mulheres as colocam forçadamente 
numa posição de desprivilegio e de enfrentamentos de maiores dificuldades 
no mundo globalizado da mesma forma que reforçam sua vulnerabilidade:

Ou seja, a assimilação no senso comum da valorização do trabalho femi-
nino, associado ao estatuto serviçal e à condição de submissão, induzidas 
nas representações coletivas, tende a desagravar a situação da mulher de 
forma sistêmica, deixando, mesmo, de serem relevantes os argumentos 
do aliciamento forçado ou do consentimento, por quanto a mulher é ob-
servada no sentido de uma “natural” aptidão para se entrar a sacrificados 
processos de sobrevivência241.

Em 2006 a Organização Internacional do Trabalho apontou que dentre 
as principais causas do tráfico internacional de seres humanos encontra-se 
a discriminação de gênero242, ressaltando que a percepção da mulher como 
objeto sexual, e não como sujeito com direito à liberdade, favorece toda 
forma de violência sexual. Ademais, foi destacado em referido relatório 
que o reconhecimento do homem como o provedor emocional e financeiro 
estabelece relações de poder entre ambos os sexos e entre adultos e crianças. 
Nesse contexto, mulheres, tanto adultas como crianças e adolescentes, são 
estimuladas a desempenhar o papel social de atender aos desejos e demandas 
do homem ou de quem tiver alguma forma de poder hierárquico sobre elas. 

Logo, as conjunções de tais condições, motivadas pelos efeitos opressi-
vos de gênero, causam maior vulnerabilidade às mulheres, propiciando um 
devasto quadro de violência misógina, tendo em vista que o sexo feminino se 
encontra em uma cíclica posição de submissão fomentada pela própria estrutura 
histórico social. Esses diferentes vetores discriminatórios que incidem sobre 
as mulheres as colocam forçadamente em uma posição de desprivilegio e de 
enfrentamentos de maiores dificuldades no mundo globalizado quando em 
comparação com o gênero masculino. 

Tráfico internacional de mulheres

Consoante levantamento do Escritório das Nações Unidas Contra Drogas 
e Crimes (UNDOC), o tráfico internacional de mulheres e crianças movimenta, 
anualmente, de US$ 7 a 9 bilhões de dólares. Nesse entendimento, o Depar-
tamento de Estado Norte-Americano (2005), apontou que cerca de 80% das 

241 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. p. 83. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012.

242 BRASIL. Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Brasília: OIT, 2006.
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pessoas traficadas em todos os anos são mulheres e jovens mulheres que, na 
sua maioria, são traficadas para fins de exploração comercial.243 A referida 
característica ressalta o fato de que, atualmente, uma das formas de tráfico 
mais visível é o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. 

A delituosa prática tem como alvo principal mulheres e meninas, entre 
15 a 27 anos, em razão de diversos fatores, tais como: baixa renda, discri-
minação de gênero, ausência de oportunidades de trabalho, idade, violência 
doméstica e migração indocumentada, em outras palavras, diversas situações 
de vulnerabilidade244:

As causas-raízes da migração e do tráfico estão altamente sobrepostas. 
A falta de direitos dispensados às mulheres serve como fator preliminar 
causa na raiz das migrações e do tráfico de mulheres. Enquanto tais direitos 
inevitavelmente encontram-se em constituições, leis e políticas, não obstante 
a cidadania plena continua a ser negada às mulheres porque os governos 
não protegem e não promovem os direitos das mulheres [...]. Por falhar na 
proteção e na promoção dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais 
das mulheres, os governos criam as situações em que o tráfico floresce245. 

Quanto às principais motivações ao tráfico voltado ao sexo feminino, 
além das questões sociais já aduzidas acima, merecem atenção também: a 
instabilidade nos mecanismos de coesão familiar, sobretudo nos grupos so-
ciais atingidos pela instabilidade no emprego e pelo trabalho precário e mal 
remunerado, associada à fragilidade dos mecanismos de suporte institucional 
nos campos da educação, habitação, saúde e assistência social; o abandono 
escolar precoce; a adesão à prática de delinquência juvenil; a emergência de 
relações afetivas na adolescência que levam a ausências do lar familiar; a 
maternidade precoce – que eleva o contingente de mães solteiras –; as relações 
afetivas efêmeras ou o abandono por parte de companheiros e cônjuges. Nesse 
sentido, a tênue expectativa apresentada por qualquer aliciador constitui-se 
como a saída possível, quando não a necessária, para garantir a sobrevivência 
da mulher, a de seus filhos e, em alguns casos, seus restantes familiares246.

Do mesmo entendimento, Saffioti247 destaca que a desigualdade, longe 
de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas estruturas de poder, pelos 

243 SOUSA SANTOS, Boaventura de. et al. Tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração 
sexual. Coimbra: CES, 2007.

244 RAMINA, Larissa; RAIMUNDO, Louise. Tráfico de mulheres para fins de exploração sexual: 
dificuldades conceituais, caracterização das vítimas e operacionalização. Disponível em: <http://
revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/viewFile/375/336>. 

245 PEARSON, Elaine. Direitos humanos e tráfico de pessoas: um manual. Rio de Janeiro: Aliança 
Global Contra Tráfico de Mulheres, 2006. p. 38.

246 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão, p. 84. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012.

247 SAFFIOTI, H.I.B. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.
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agentes envolvidos na trama de relações sociais. Nas relações entre homens 
e mulheres, a desigualdade de gênero não é dada, mas pode ser construída, 
e o é, com frequência.

Em 2011 foi publicada a Política Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres248, a qual dispôs: o tráfico de mulheres deve ser compreendido 
como uma grave violação de direitos, intrinsecamente relacionado à violência 
e discriminação de gênero (classe/raça/etnia) no seu sentido mais amplo.

Consentimento da vítima

Ao estudar a respeito do tráfico de seres humanos, uma das primeiras 
dificuldades encontrada consiste na definição do próprio objeto de estudo. 
Quer a noção mais ampla do fenômeno, quer os seus desdobramentos temá-
ticos, por exemplo, o tráfico de mulheres e/ou crianças e adolescentes para 
fins sexuais, exploração de trabalhadores ilegais, entre ouros, pressupõem, 
em uma abordagem relacional, um conceito complexo, que gera controvérsias 
quanto ao seu entendimento e caracterização249.

A despeito deste, começa-se a discutir sobre o consentimento por parte 
da vítima aliciada, apenas em 1910, durante a Convenção Internacional para 
a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas, firmada em Paris. Nessa, foi 
definido o tráfico e o favorecimento à prostituição como o aliciamento, indu-
zimento ou descaminho, ainda que com o consentimento, de mulher casada 
ou solteira menor, para a prostituição. Onze anos mais tarde, a Convenção de 
1921 trazia como regra geral o fato de que o consentimento de mulheres casa-
das ou solteiras maiores excluía a infração. No entanto, tal cenário começou a 
ser modificado na Convenção de 1933, a qual previa logo no artigo primeiro: 
“Quem quer que, para satisfazer às paixões de outrem, tenha aliciado atraído 
ou descaminhado, ainda que com seu consentimento, uma mulher casada ou 
solteira maior, com fins de libertinagem em outro país, deve ser punido”.

Após, embora as Convenções e Tratados subsequentes tenham abordado 
quanto à irrelevância do consentimento da vítima para a caracterização do 
crime em questão, perpassa por todos estes protocolos e convenções inter-
nacionais, um pressuposto que se institui como permanência: a associação 
entre tráfico de mulheres e prostituição, recaindo sobre a mulher migrante, 
um nexo implícito entre esta e o universo do sexo. 250 

248 BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres. Tráfico de Mulheres: Política Nacional de Enfrentamento. Brasília, 2011.

249 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. p. 64. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012.

250 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. p. 72. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012.
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O consentimento, assim, se torna a condição de estar ao abrigo de um ou 
outro enquadramento legal, sendo o mesmo que dizer que o consentimento é a 
fronteira entre ser vítima ou não vítima251. Sobre tanto, ainda que as mais recen-
tes convenções e protocolos tenham feito uma aproximação ao problema por 
via dos Direitos Humanos, na tentativa de salvaguardar os direitos individuais 
e a dignidade da pessoa humana, sem adotar, explicitamente, qualquer juízo de 
valor pelas opções dos indivíduos, e sem discriminar culturas, etnias, crenças 
religiosas e opções políticas, elas não conseguem acompanhar, nem ajustar-se 
a dinâmico de funcionamento do tráfico transnacional, o que acaba por dar 
margem para um quadro interpretativo, inscrito no arbítrio dos agentes do 
tráfico, das instituições jurídicas e judiciais, e das agências governamentais252. 

Da mesma forma, o § 7º, do artigo 2º, da Política Nacional de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pessoas253, afasta absolutamente, o consentimento da 
vítima como causa desqualificadora do tráfico, sendo este, irrelevante para 
a configuração do delito. Igualmente, é disposto na alínea b, do artigo 3º do 
Protocolo de Palermo, o seguinte: “O consentimento dado pela vítima de 
tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na 
alínea ‘a’ do presente artigo será considerado irrelevante se tiver sido utili-
zado qualquer um dos meios referidos na alínea ‘a’”.

Assim, o consentimento do ofendido de tráfico de pessoas para exploração 
sexual é matéria irrelevante, tendo em vista que esteja demonstrado que o uso da 
força, a coerção, engano, poder ou outro meio proibido tenha sido utilizado254.

Conclusão

O tráfico transnacional de pessoas consiste em uma violação direta aos 
direitos humanos, envolvendo a privação de liberdade, a exploração, a vio-
lência, assim como a retenção de documentos de identidade dos indivíduos 
traficados. Além disso, representa estrita violação ao princípio da dignidade 
humana, uma vez que esse entende que as pessoas devem ser tratadas como 
um fim em si mesmo. Ademais, corresponde a um severo desafio para os go-
vernos, diante das suas múltiplas dimensões – crime organizado, migração, 

251 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. p. 72. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012.

252 Idem.
253 BRASIL. Política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Secretaria Nacional de 

Justiça, 2 ed. Brasília: SNJ, 2008.
254 RAMINA, Larissa; RAIMUNDO, Louise. Tráfico de mulheres para fins de exploração sexual: 

dificuldades conceituais, caracterização das vítimas e operacionalização. Disponível em: <http://
revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/viewFile/375/336>. 
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prostituição, pobreza, desigualdade econômica, trabalho, saúde, segurança 
dos Estados, violência, e discriminação em razão de gênero.

Sob o referido contexto, é passível analisar que o problemático cenário 
em questão reflete um processo de “coisificação” do ser humano, e, assim, a 
desconstrução de sua personalidade, em busca de tornar, ao menos razoável, 
comercializá-lo. Quanto ao tráfico feminino, o delito exemplifica grave vio-
lação aos direitos humanos das vítimas, haja vista que transforma a mulher 
em mercadoria, constantemente reutilizável.

Dentro dessa problemática, o tráfico de mulheres simboliza um crime, o 
qual possui como características: a coerção, o uso de força, fraude ou abuso de 
poder, nas quais estão estritamente interligadas às relações culturais hierárquicas 
de classe, de gênero, assim como de raça e etnia, as quais inserem mulheres, 
adolescentes e crianças em relações desiguais de poder, aprofundando outras 
desigualdades já existentes.

Ato contínuo, necessária se faz a percepção de que as formas de explo-
ração as quais as mulheres são submetidas permanecem baseadas no papel 
feminino de submissão construído socialmente.

Sabe-se que embora o tráfico internacional de pessoas seja um crime 
transnacional e, por consequência, sem fronteiras, o tráfico de mulheres re-
presenta um problema ainda maior perante a sociedade, uma vez que as mu-
lheres são aliciadas sob a fraudada proposta de melhores condições de vida e 
que, por si só, representam uma mercadoria erotizada, sendo frequentemente 
reduzidas à subalternidade. A discriminação nesse caso não se dá nem ao 
menos em virtude de suas qualidades profissionais. Ao contrário: trata-se de 
uma situação ainda mais deplorável, pois elas são exploradas em razão de 
sua condição de gênero, assim como por sua classe, raça e etnia, condições 
essas que, somadas à sua natureza feminina, potencializam sua submissão às 
formas de exploração.

Logo, entende-se que as mulheres e meninas são as principais vítimas 
do tráfico transnacionais de pessoas por representarem o alvo mais fácil, 
tendo em vista que essas preferem enfrentar o risco do desconhecido a per-
manecer em suas comunidades sofrendo com a discriminação, maus tratos e 
exploração sexual, sem nem ao menos imaginar que o que as espera em seu 
local de destino é mais uma forma de violência de gênero e violação de seus 
direitos fundamentais.
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TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
MULHERES NO BRASIL:  

panorama histórico

Bianca de Morais Cunha255 
Gabriela Regina Pimentel256 

Introdução

O tráfico internacional de mulheres é assunto de grande relevância 
mundial e vem sendo abordado na legislação estrangeira e internacional 
desde meados de 1885, com o Criminal Law Amendment Act, elaborado 
pela Inglaterra. O conceito de tráfico de pessoas e a tipificação deste crime 
evoluiu durante o tempo, porém até hoje o conceito mais adequado é aquele 
que o Protocolo de Palermo trouxe em seu Artigo 3º, o qual afirma que o 
tráfico de pessoas é caracterizado pelo 

recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de 
coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação 
de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 
outra para fins de exploração257.

Este trabalho possui como objetivo analisar a evolução legislativa 
acerca do tráfico de pessoas por meio da explicação dos principais acor-
dos, convenções e leis em que o Brasil foi signatário ou que por ele foram 
promulgadas, e como consequência explorar as mudanças que o conceito 
de tráfico de pessoas apresentou desde o início de seus debates na história 
até o previsto atualmente.

255 Graduanda do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do 
Grupo de Pesquisa “Mulheres Invisíveis: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico 
transnacional de mulheres”.

256 Graduanda do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do 
Grupo de Pesquisa “Mulheres Invisíveis: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico 
transnacional de mulheres”.

257 BRASIL. Decreto nº 5.017 de 12 de março de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso em: 04 set. 2017.
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Primórdios: A edição do Criminal Law 
Amendment Act na Inglaterra

Essa lei foi publicada pela Inglaterra em 1885 e se constituiu como um 
marco no plano internacional para o debate e o reconhecimento do tráfico de 
mulheres como crime.

Seu enfoque era a proteção das mulheres e a redução da atividade dos 
bordéis, portanto a caracterização do tráfico de mulheres como crime pode 
ser considerada uma consequência desta lei.

Cabe ressaltar que as principais inovações trazidas por essa lei foram: a 
idade de consenso para a prática de atos sexuais foi aumentada de 13 (treze) 
para 16 (dezesseis) anos, se tornou crime aliciar garotas para a prostituição 
por meio da intimidação, fraude ou oferecimento de drogas, essa lei deu aos 
magistrados o poder de emitir mandados de busca para a procura de mulheres 
desaparecidas, tratou das penas pelo sequestro ou o envio de garotas com 
menos de 18 (dezoito) anos para o exterior para fins de prostituição.258

O Código Penal Brasileiro de 1890 e o 
tráfico de pessoas no Brasil

No Brasil Imperial, não havia a tipificação penal para o crime de tráfico de 
seres humanos, visto que à época escravagista vigorava o antigo Código Cri-
minal do Império, datado de 1830. Todavia, com o advento da Proclamação da 
República e com a elaboração de um novo Código Penal, o país iniciou a tratar 
desse tema, voltando sua atenção às mulheres traficadas para a prostituição.

No Código Penal Republicano de 1890, os artigos tratando sobre o tráfico de 
mulheres, se encontravam no capítulo correspondente aos crimes de Lenocínio. 
A esse respeito, Guilherme de Souza Nucci259 explica o conceito de Lenocínio:

Lenocínio significa favorecer, de qualquer modo, a libidinagem alheia, 
com ou sem proveito pessoal, constituindo o gênero de outras condutas, 
denominadas de proxenetismo, alcovitice e rufianismo. Chamava-se o 
comércio sexual na língua romana lenocinium e era geralmente conside-
rado como uma das formas mais infamantes de prostituição. A própria lei 
dava-lhes a qualificação de infames, sem que, todavia, os incomodasse 
no exercício da sua atividade. Leno, em latim, quer dizer em romance o 

258 DAVIS, Jennifer. The age of consent: a warning from history – The work of Josephine Butler. 
Newcastle, Inglaterra: Editora The Christian Institute, 2009.

259 NUCCI, Guilherme de Souza. Prostituição, Lenocínio e Tráfico de pessoas. Rio de Janeiro: Ed 
Forense, 2015. p. 62. 
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mesmo que alcoviteiro, o que engana as mulheres, instigando-as a fazer 
maldades com os seus corpos.

O tráfico de pessoas foi tipificado no artigo 278 do Código Penal. E os 
bens tutelados foram: a moral do grupo familiar e o decoro ou pudor público.260

No ano de 1915, por haver muitos problemas no artigo 278 e também pela 
edição do Acordo para a repressão do tráfico de mulheres brancas, em 1904, 
fez-se necessária uma alteração no Código Penal Brasileiro. Desse modo, foi 
estabelecida a Lei nº 2.992, que modificava e complementava aquela regra.

Com a alteração trazida pela Lei nº 2.992/1915, o caput do artigo 278 
foi ampliado. Agora incluía na tipificação, os crimes manter/explorar as casas 
de tolerância. É também importante ressaltar que a pena foi aumentada de 
um a dois anos de prisão e multa de 500,00 a 1.000,00 réis, para três anos de 
prisão e multa de 1.000,00 a 2.000,00 réis.

Verificou-se também o acréscimo de três parágrafos ao artigo. O primeiro 
parágrafo explanava que para caracterizar o crime de trafico de mulheres não 
havia dependência do consentimento da vítima; a mulher poderia ainda ser 
menor de idade ou não, ser virgem ou não. Basta verificar o uso de ameaça, 
violência, fraude, engano, abuso de poder ou outros meios de coação261. O se-
gundo parágrafo foi também uma inovação, visto que os crimes do primeiro 
parágrafo, mesmo que ocorressem em país estrangeiro, seriam punidos no 
Brasil. O terceiro parágrafo, por sua vez, dispunha como proceder à ação 
penal: (I) Por denuncia do Ministério Público; (II) mediante queixa da vítima 
ou de um representante legal; (III) mediante denuncia de qualquer pessoa.

Apesar de tais modificações, o Código Penal de 1890, era deficiente no as-
sunto Tráfico de Pessoas, visto que o texto da lei, tratava do crime sucintamente.

Acordo para a repressão do tráfico de mulheres brancas

O Acordo para a repressão do tráfico de mulheres brancas trazia como 
objeto o enfrentamento ao aliciamento de mulheres com o fim de prostituição 
no estrangeiro e foi o primeiro tratado incorporado pelo Brasil que tratava 
de referida temática.

Seu estabelecimento deu-se no âmbito da Liga das Nações, tendo sido 
concluído em Paris no ano de 1904 e ratificado pelo Brasil em maio de 1905, 
entrando em vigor por meio do Decreto nº 5.591/1905.

Referido Acordo possuía apenas 9 (nove) Artigos, os quais, em síntese, 
afirmavam o que se segue:

260 CARDOSO, Gleyse Anne. Tráfico de Pessoas no Brasil. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017. p. 44.
261 Ibidem, p. 45.
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Que os governos dos países signatários desse Acordo deverão indicar 
uma autoridade que será encarregada de fazer uma espécie de banco de dados 
com todos os dados relativos ao “aliciamento de mulheres, virgens ou não, 
com o fim de prostituí-las ao estrangeiro”. Tal disposição está prevista no 
Artigo 1º do referido Acordo.

Sendo que também deverão os referidos governos criar uma fiscalização 
nas estações de trem, portos e em viagens para descobrir quem são as pessoas 
que acompanham as mulheres que exercerão a prostituição. Esta disposição 
está prevista no Artigo 2º do referido Acordo.

Por fim os referidos governos deverão intimar as mulheres que foram 
traficadas para seus países com o fim de se prostituirem para determinarem 
suas identidades e estado civil, e descobrirem quem as induziu a abandonar 
seus países de origem. Essas informações recolhidas deveriam ser comuni-
cadas às autoridades do país de origem das vítimas a fim de facilitar seus 
eventuais retornos.

Nota-se, portanto, que a norma internacional em si não trouxe discussões 
aprofundadas acerca do tráfico internacional de mulheres, mas teve grande 
relevância para o ordenamento jurídico nacional em razão de seu pioneirismo, 
no plano interno, da discussão sobre o tráfico de mulheres.

A Convenção de Paris

A Convenção de Paris, realizada em 1910, apenas entrou em vigor no 
Brasil após quatorze anos por meio da edição do Decreto nº 16.572, de 1924.

O objetivo da Convenção era o de construir uma política comum para 
combater o abuso e a coação de mulheres e meninas brancas para fins imorais, 
punindo os traficantes, e também de ampliar o Acordo para a repressão do 
tráfico de mulheres brancas de 1904. Teve como finalidade definir o tráfico 
interno e internacional de mulheres e determinava que para traficar pessoas 
não havia necessidade de cruzar fronteiras. 262

A Convenção também fez uma distinção entre o tráfico de mulheres 
maiores em seus dois artigos iniciais:

Art 1° Qualquer pessoa que, para satisfazer a paixão de outros, tenha 
contratado, sequestrado ou seduzido, inclusive com seu consentimento, 
uma mulher ou garota que seja menor, para propósitos imorais, mesmo 
quando os vários atos que juntos constituem a ofensa foram cometidos 
em diferentes países, deverá ser punida. 

262 CARDOSO, Gleyse Anne. Tráfico de Pessoas no Brasil. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017. p. 24.



MULHERES INVISÍVEIS: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de mulheres 157

Art 2° Qualquer pessoa que, para satisfazer a paixão de outros, tenha, pela 
fraude ou pelo uso da violência, engano, abuso de autoridade, ou quaisquer 
outros meios de constrangimento, contratado, sequestrado ou seduzido 
uma mulher ou garota maior de idade para propósitos imorais, mesmo 
quando os vários atos que juntos constituem a ofensa foram cometidos 
em diferentes países, também deverá ser punida.

Como se verifica nos artigos supramencionados, para a mulher menor 
não se levava em conta seu consentimento, diferentemente de casos de tráfico 
com mulheres maiores, em que havia a necessidade da presença de meios 
coercitivos que submetam a mulher a um propósito considerado imoral. 
E inicialmente foi estipulado que os governos contratantes eram livres para 
punir outras ofensas além daquelas elencadas nos artigos 1 e 2.

Na Convenção de 1910 havia a necessidade da assinatura das partes 
contratantes. Visto que foi elaborado um Protocolo Final anexo ao documento 
que objetivava indicar como deveriam ser entendidos os artigos 1, 2 e 3263, 
que em síntese determinava: (i) que as previsões dos artigos 1 e 2 devem ser 
consideradas como um mínimo no sentido de que os Governos Contratantes 
naturalmente permanecem absolutamente livres para punir outras ofensas si-
milares como o contrato de pessoas maiores inclusive quando não há engano 
ou constrangimento; (ii) que para a punição das ofensas mencionadas nos 
artigos 1 e 2, concorda-se que as palavras “uma mulher ou uma garota que é 
menor, uma mulher ou uma garota que é maior”, significa mulheres e garotas 
acima ou abaixo de vinte anos de idade. Uma lei pode, entretanto, estabelecer 
uma idade maior para proteção em condição que é a mesma para mulheres e 
garotas de todas as nacionalidades.

Por fim para a punição das mesmas ofensas, a lei deve providenciar, em 
todos os casos, para uma sentença de prisão, sem preconceito ou nenhuma 
outra pena principal ou acessória; também deverá ter em conta, independen-
temente da idade da vítima, as várias circunstâncias agravantes que possa 
ter suportado em um caso particular, como aqueles mencionados no artigo.

Frisa-se que a Convenção de Paris de 1910, ampliou o Acordo para a 
repressão do tráfico de mulheres brancas apresentando algumas novidades, 
como a questão do consentimento da vítima. Também desenvolveu uma dis-
tinção entre mulheres menores de idade e mulheres adultas.

A Convenção Internacional para Repressão do Tráfico de Mulheres e 
Crianças foi elaborada pela Liga das Nações em 1921 e incluída no ordena-
mento jurídico brasileiro em 1930 por meio do Decreto nº 23.812. 

263 ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. Tráfico de seres humanos no Brasil. 2007. 289f. 
Dissertação (mestrado) foi defendida em Universidade de Fortaleza. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/cp037035.PDF>. Acesso em: 05 jul. 2017.
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O novo documento se destaca por tratar não apenas do tráfico de mulheres, 
mas também abordar o tráfico de crianças, considerando como criança todos 
aqueles com idade inferior a vinte e um anos. Ainda, traz as medidas neces-
sárias para investigar e punir os envolvidos com o crime, prevendo também a 
punição pela tentativa de praticar o crime e a possível punição daqueles que 
realizassem os atos preparatórios ao tráfico de mulheres e crianças.

Assim como as Convenções anteriores ratificadas pelo Brasil, referido 
tratado não trouxe medidas para a proteção e assistência de mulheres que 
foram vítimas do tráfico, trazendo apenas a previsão de punição dos envol-
vidos nessa prática. 

A Convenção para a repressão do tráfico de crianças maiores foi elaborada 
pela Liga das Nações em 1933 e não foi ratificada pelo Brasil. Entretanto, tal 
documento trouxe uma mudança relevante, uma vez que foi o primeiro a tratar 
do consentimento da vítima, servindo de inspiração aos tratados posteriores. 
Seu artigo 1º trazia a seguinte determinação:

Quem quer que, para satisfazer às paixões de outrem, tenha aliciado, atraído 
ou descaminhado, ainda que com seu consentimento, uma mulher casada 
ou solteira maior, com fins de libertinagem em outro país, deve ser punido.

O Brasil e o Código Penal de 1940

O Código Penal de 1940, foi estabelecido no governo de Getúlio Vargas 
(Estado Novo) por meio Decreto- Lei nº 2.848. A tipificação do tráfico de 
mulheres foi elencada no Título VI, voltado a tipificar os “crimes contra os 
costumes”, especificamente no Capítulo V, denominado “do Lenocínio e o 
tráfico de mulheres”, assemelhando-se com o Código Penal de 1890. Apesar 
da primeira semelhança, contudo, no Código Penal de 1890 os bens tutelados 
eram a moral do grupo familiar e o decoro ou pudor público, ao passo em que 
no Código Penal de 1940, o legislador preferiu tutelar a moral pública sexual 
e os bons costumes, que deveriam estar a salvo da prostituição. 

O crime em questão foi tipificado no artigo 231: 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mu-
lher que nele venha a exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá 
exercê-la no estrangeiro:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos 
§1° Se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1° do art. 227: 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 2° Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclu-
são, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. 
§ 3° Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.
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Ademais o Código ora sob análise dispunha que apenas mulheres pode-
riam ser vítimas do crime de tráfico, e sua finalidade era exclusivamente para 
a prostituição. Não havia, contudo, qualquer determinação específica para o 
tráfico interno sendo feita analogia ao artigo 228 daquele mesmo dispositivo. 

Todas as disposições do Código Penal de 1940 foram alteradas poste-
riormente quando da edição do Protocolo de Palermo e demais leis, que serão 
tratados posteriormente.

Convenção e Protocolo final para a repressão 
do tráfico de pessoas e do lenocínio 

A Convenção e o Protocolo final para a repressão do tráfico de pessoas e 
do lenocínio foram concluídos em Nova Iorque, no dia 21 de março de 1950. 
O Brasil a assinou em cinco de outubro de 1951 e sua promulgação se deu 
em. 1959, por meio do Decreto nº 46.981, que esteve vigente até a adesão, 
pelo Brasil, do Protocolo de Palermo, como será visto adiante.

Apesar da Convenção e seu Protocolo não conceituarem o tráfico de 
pessoas, dispõem sobre a irrelevância do consentimento dado por alguém 
que ingresse na prostituição:

Art 1° As Partes na presente Convenção convêm em punir toda pessoa que, 
para satisfazer as paixões de outrem: 1 aplicar, induzir ou desencaminhar 
para fins de prostituição, outra pessoa, ainda que com seu consentimento; 2 
explorar a prostituição de outra pessoa, ainda que com seu consentimento. 
Art 2° As Partes na presente Convenção convém igualmente em punir toda 
pessoa que: 1 mantiver, dirigir ou, conscientemente, financiar uma casa 
de prostituição ou contribuir para esse financiamento; 2 conscientemente, 
der ou tomar de aluguel, total ou parcialmente, um imóvel ou outro local, 
para fins de prostituição de outrem.

Foi estipulado também em referida Convenção em seus artigos 3 e 4, 
a possibilidade de punição da tentativa ou de ato preparatório, bem como 
participação intencional nos crimes descritos nos artigos 1 e 2.

Segundo Emanuela Cardoso Onofre de Alencar:

A Convenção traz a previsão de medidas de prevenção da prostituição e do 
tráfico de pessoas. Em relação à prostituição, prevê que as Partes devem 
adotar medidas que se destinam a prevenir essa atividade, a assegurar a 
reeducação e readaptação social das vítimas da prostituição, a prevenir as 
infrações tratadas na Convenção, como também estimular a adoção des-
sas medidas por seus serviços públicos ou privados de caráter educativo, 
sanitário, social, econômico e outros conexos.
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O artigo 17 de referido instrumento prevê o compromisso das partes em 
promulgar os regulamentos necessários para a proteção dos emigrantes ou imi-
grantes, em particular mulheres e crianças, quer nos lugares de partida e chegada, 
quer durante a viagem; a adotar uma propaganda adequada a advertir o público 
contra o tráfico; a adotar medidas apropriadas para manter a vigilância nas esta-
ções ferroviárias, aeroportos, portos marítimos, em viagens e lugares públicos, 
e a adotar medidas que permitam que as autoridades competentes estejam ao 
corrente da chegada de pessoas que pareçam ser vítimas e/ou criminosas264.

A Convenção das Nações Unidas contra o crime 
organizado transnacional e o Protocolo de Palermo

A Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional 
foi elaborada pelas ONU em 2000 e ratificada pelo Brasil em 2004 por meio 
do Decreto nº 5.015/2004. Referido tratado representa um passo importante 
na luta contra o crime organizado transnacional, uma vez que os Estados-
-membros reconheceram expressamente a gravidade do crime de tráfico de 
pessoas, com sua permeabilidade transfronteiriça, e se comprometeram a 
reforçar a cooperação internacional para facilitar o enfrentamento ao crime 
organizado transnacional.

A cooperação internacional prevista no tratado supramencionado deve 
se dar por meio da implementação, pelos Estados-membros, de medidas 
como o estabelecimento de infrações penais nacionais, extradição, assistência 
jurídica mútua e cooperação policial, bem como a construção e melhoria 
de políticas públicas nacionais para o enfrentamento e combate ao crime 
organizado transnacional. 

Ainda, a Convenção foi complementada por três protocolos adicionais: 
(i) o Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas 
peças e componentes e munições; (ii) o Protocolo relativo ao combate ao 
tráfico de migrantes por via terrestre, marítima e aérea; e (iii) o Protocolo 
relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, este último 
também conhecido como Protocolo de Palermo.

O Protocolo de Palermo, foi ratificado no Brasil no ano de 2004, sendo 
promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 5.017/2004. Sua entrada em 
vigor ensejou a necessária alteração dos artigos do Código Penal de 1940 
referentes ao tráfico de pessoas.

264 ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. Tráfico de seres humanos no Brasil. 2007. 289f. 
Dissertação (mestrado) foi defendida em Universidade de Fortaleza, Fortaleza. 2007. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp037035.PDF>. Acesso em: 05 jul. 2017.
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Com o Protocolo de Palermo foram verificadas inovações que não haviam 
sido discutidas nos instrumentos internacionais anteriores, posto que não havia 
uma definição concreta do tráfico de pessoas. Como explana o artigo 3, alínea 
“a”: “A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, 
a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas”. Houve, assim, 
a desvinculação do crime de tráfico de pessoas somente às mulheres.

Esse mesmo artigo também discorre sobre os artifícios que podem ser 
utilizados para realizar o delito, como a ameaça, o uso da força ou outras 
formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à 
situação de vulnerabilidade, à aceitação de pagamento ou benefício para obter 
o consentimento de alguém que tenha autoridade sobre outrem. Estes meios 
fraudulentos, quando presentes, tornam o consentimento dado anteriormente 
pela pessoa vítima de tráfico completamente irrelevante265. Por fim, o artigo 
terceiro também determina que as ações de recrutar, transportar e alojar pes-
soas com idade inferior a dezoito anos(crianças) configuram crime de tráfico.

Ademais, o documento em discussão desvincula a finalidade do tráfico de 
pessoas com a prostituição, visto que seu objetivo agora pode ser também para 
trabalho ou serviços forçados, a escravidão ou praticas similares, a servidão 
ou a remoção de órgãos. Como exprime o artigo 3, alínea “a”: 

A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou 
a remoção de órgãos.

Outras alterações foram trazidas no Protocolo de Palermo, tais como 
a garantia de assistência às vítimas e o estabelecimento de mecanismos de 
denúncia, o que fez de referido tratado um marco fundamental no combate 
ao tráfico internacional de pessoas.

Modificações no Direito Brasileiro após o Protocolo de 
Palermo: A edição das Leis nº 11.106/2005 e nº12.015/2009

A Lei nº 11.106 foi promulgada em 2005, logo após a ratificação, pelo 
Brasil, do Protocolo de Palermo, trazendo alterações ao Código Penal no que 
diz respeito ao crime de tráfico internacional de pessoas.

Primeiramente, referida lei alterou o caput do artigo 231 para incluir o 
verbo “intermediar”. Ficava, portanto, claro que a lei passou a punir não apenas 
aqueles que realizavam, auxiliavam ou facilitavam o tráfico de pessoas, mas 
também aqueles que atuavam de forma intermediária, como, por exemplo, os 

265 CARDOSO, Gleyse Anne. Tráfico de Pessoas no Brasil. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017. p. 29.
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responsáveis pelo aliciamento ou agenciamento das vítimas. Dessa forma, a 
nova redação do artigo 231 do Código Penal passou a ser a seguinte:

Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacio-
nal, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para 
exercê-la no estrangeiro:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

A Lei nº 11.106/2005 ainda incluiu o Artigo 231-A ao Código Penal, o 
qual trata do tráfico interno de pessoas, que, como visto, não tinha previsão 
expressa na redação original do Código Penal:

Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o 
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
da pessoa que venha exercer a prostituição:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

A inclusão de um dispositivo específico relacionado ao tráfico interno de pes-
soas teve como objetivo punir aqueles que promovem, intermediam ou facilitam 
o transporte de pessoas de um local para o outro do território nacional com o fim 
de serem prostituídas. 

A consumação deste crime se dava com a prática da conduta típica (promover, 
intermediar ou facilitar), não sendo necessária a efetiva prática da prostituição pela 
vítima para ser considerado consumado. 

Apesar das importantes alterações trazidas pela Lei nº 11.106 de 2005, ela era 
incompleta quando se tratava da atividade do tráfico, visto que não explicava como 
deveria se dar a atividade especifica do crime em questão em conformidade com o 
Protocolo de Palermo. Assim, foi editada a Lei nº 12.015/2009, que alterou os artigos 
231 e 231-A do Código Penal de 1940 e o Título VI, parte Especial daquele Código. 

Deste modo, a nova lei conceituou como tráfico internacional de pessoas 
a “Promoção ou facilitação à entrada no território nacional, de alguém que 
nele venha exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a 
saída de alguém de vai exercê-la no estrangeiro”, sendo que o tráfico interno 
de pessoas era definido, no artigo 231-A como: “promoção ou facilitação no 
deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da 
prostituição ou outra forma de exploração sexual”. A Lei nº 12.015/2009, 
contudo, não conceituava o que era exploração sexual. Sobre o consentimento 
da vítima, por sua vez, seguia as diretrizes expostas no Protocolo de Palermo, 
no sentido de ser irrelevante o seu consentimento. 

As modificações da Lei nº 12.015/2009 tentaram, de certa maneira, moderni-
zar o conceito de tráfico de pessoas à luz do Protocolo de Palermo, modernizando 
a Lei nº 11.106/2005 e trazendo novos contornos ao Código Penal de 1940.
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Evolução legislativa: A recente Lei nº 13.344/2016

A Lei nº 13.344/2016 foi criada para tratar especificamente do tráfico 
de pessoas, podendo, portanto, ser considerada o principal marco legal de 
prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas no Brasil.

Além de estabelecer as diretrizes e princípios a serem seguidos no enfren-
tamento ao tráfico de pessoas (Artigos 2º e 3º), ela atua diretamente no combate 
aos três eixos que o Protocolo de Palermo faz referência: prevenção (Artigo 4º), 
repressão (Artigo 5º) e proteção e assistência às vítimas (Artigos 6º e 7º), além 
de trazer importantes mudanças ao Código Penal e ao Código de Processo Penal.

Seu Artigo 13 acrescentou o Artigo 149-A ao Código Penal, o qual ti-
pifica o crime de tráfico de pessoas no Título I – Dos crimes contra a pessoa 
daquele código:

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude 
ou abuso, com a finalidade de: 
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
IV - adoção ilegal; ou
V - exploração sexual.
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se:
I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas 
funções ou a pretexto de exercê-las;
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou 
com deficiência;
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de 
coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade 
ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo 
ou função; ou
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.
§ 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não 
integrar organização criminosa.266

Nota-se que essa tipificação trouxe diversas inovações, uma vez que revogou 
os antigos Artigos 231 e 231-A instituídos pelas leis anteriormente analisadas, os 
quais eram dispostos no Título VI - dos Crimes Contra a Dignidade Sexual. Essa 
mudança, que pode parecer singela, já carrega grande significado. Antes da nova lei, 
o crime de tráfico de pessoas estava apenas relacionado à prostituição ou a exploração 

266 BRASIL. Decreto nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 22 ago. 2017.
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sexual, porém essa nova tipificação penal engloba muitas outras possibilidades, 
como por exemplo o tráfico com o fim de remoção de órgãos e para a adoção ilegal. 

Permanece com o advento da nova lei o entendimento de que a consumação do 
crime de tráfico de pessoas se dá somente com a prática da conduta típica, indepen-
dentemente da efetiva concretização da vontade do traficante de pessoas. Portanto, 
por exemplo, será considerado crime o tráfico de pessoa para fins de exploração 
sexual apenas os trâmites para a concretização do tráfico (preparação de documen-
tos da vítima, transporte da vítima para o local pretendido, entre outros), não sendo 
necessária a efetiva exploração sexual da vítima para a caracterização do crime. 

Por fim, cabe ressaltar que a nova legislação tornou as penalidades pela prática 
do referido delito mais rigorosas. Até então, a pena mínima era de três e a máxima 
de oito anos; agora, com a nova lei, a pena mínima é quatro e a máxima oito anos, 
além da multa, que continua prevista.

Conclusão

O presente artigo teve como escopo analisar as alterações que ocorreram na 
legislação brasileira em relação ao crime de tráfico internacional de mulheres, por 
meio do estudo da evolução das normas nacionais em consonância com o desen-
volvimento da temática no plano internacional. 

Desse modo, pela observação da normativa apresentada, cada qual com sua 
peculiaridade, percebe-se que inicialmente as legislações internas e Convenções 
eram pouco eficientes na questão do combate ao tráfico de mulheres. Com o passar 
dos anos, a conceituação e a tipificação do crime apresentou avanços, tendo como 
ápice o Protocolo de Palermo, que determinou a atual conceituação do crime de 
forma geral, trazendo consigo um aspecto positivo em relação às mulheres, qual 
seja, a eliminação do consentimento da vítima para a caracterização do crime.

Apesar do Protocolo de Palermo ser o marco principal da evolução legislativa 
do crime discutido, há uma série de mudanças importantes que ocorreram, como 
a nova lei nº 13.344 de 2016, que foi criada com o objetivo principal de tratar do 
tema tráfico internacional de pessoas, a qual estabelece as diretrizes e princípios a 
serem seguidos. Além de discorrer sobre a prevenção, repressão, punição, proteção 
e assistência a vítima.

Dessa maneira, conclui-se que a principio as legislações e Convenções pouco 
faziam para combater o crime de tráfico de mulheres, visto que apenas com o Proto-
colo de Palermo, ratificado pelo Brasil no ano de 2004, se iniciou uma significativa 
mudança para o combate do crime de tráfico de pessoas. Todavia, tais medidas são 
muito recentes, e a nova lei de 2016 não consegue abranger totalmente esta temá-
tica, portanto verifica-se que o ordenamento brasileiro ainda está em evolução em 
relação à este ponto. 
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O “EFEITO-FRONTEIRA” E SEU IMPACTO 
NO TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

MULHERES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO 
SEXUAL NAS REGIÕES DE FRONTEIRA

Stéphanie Giulliana de Carvalho Sálvia267

Introdução

O tráfico Internacional de Pessoas é uma das piores violações aos direitos 
humanos268, sendo também denominado hard crime pelo Escritório da ONU 
para Drogas e Crimes Organizados, posto que retira a dignidade da vítima, 
colocando-a em posição de total vulnerabilidade. 

O tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual tem 
lucrado milhões: na América do Sul, por exemplo, ante a uma cooperação 
jurídica internacional tímida, os países que a compõem, principalmente Ar-
gentina, Paraguai e Brasil têm exportado vítimas para diversas nações.

A região de Foz do Iguaçu é considerada um dos principais destinos do 
Brasil para o tráfico internacional de mulheres argentinas e paraguaias para 
a exploração sexual, de acordo com dados do Ministério Público, Ministério 
Público Federal e Ministério Público do Trabalho.269

Apesar de no contexto do Mercosul todos os países membros e associa-
dos terem ratificado o Protocolo de Palermo e as Convenções Fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho sobre o Tráfico Internacional de 
pessoas, tendo, inclusive, admitido o I Plano do Mercosul, que prevê ações 
coordenadas de cooperação entre os países signatários (Argentina, Brasil, 
Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela)270, 
pouco se vê quanto a uma verdadeira cooperação internacional efetiva e 

267 Advogada. Bacharel em direito pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (2013). Mestre 
em Direito Político Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2017). Pesquisadora 
voluntária no projeto de pesquisa “Mulheres Invisíveis: Panorama Internacional e Realidade 
Brasileira do Tráfico Transnacional de Mulheres”. Docente de Direito Tributário e Administrativo. 

268 O tráfico é entendido como um problema dos Direitos Humanos, até porque é de responsabilidade 
dos Estados reparar, tanto na esfera privada como pública qualquer dano causado ao ser humano. 

269 SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Pesquisa ENAFRON: Diagnóstico sobre tráfico de 
pessoas nas áreas de fronteira. p. 173-191.

270 ARMEDE, Juliana Felicidade. O Papel dos comitês de enfrentamento ao Tráfico de pessoas e a Política 
Nacional de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. In: SIQUEIRA, Priscila; QUINTEIRO, Maria. Quanto 
vale o ser humano na balança comercial do lucro? São Paulo: Ideias e Letras, 2013. p. 202. 
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de verdadeira harmonização de leis entre os países envolvidos. O presente 
trabalho, por sua vez, terá por objetivo demonstrar como se dá o tráfico de 
mulheres nas fronteiras, analisando as políticas de combate ao tráfico de 
pessoas nos três Estados que compõem a tríplice fronteira, na tentativa de 
pensar em formas de coordenar suas políticas para melhor enfrentamento de 
referida modalidade criminosa.

O tráfico de mulheres para fins de 
exploração sexual e as fronteiras

As fronteiras são regiões que facilitam a ocorrência de crimes internacio-
nais, devido à invisibilidade destes ilícitos, que se camuflam na vida cotidiana 
da sociedade fronteiriça, tornando-se muitas vezes um ato considerado normal 
para as pessoas que ali habitam.271 Consequentemente, referida situação po-
tencializa os lucros daqueles que sobrevivem de tais modalidades criminosas.

A globalização e a mundialização são fenômenos que fragilizaram os 
limites fronteiriços das nações. A fronteira é uma região de intensa articula-
ção, tendo uma dinâmica diferenciada denominada de “efeito-fronteira” por 
Cícero Rufino Pereira. Em outras palavras, a população fronteiriça detém um 
estilo de vida diferenciado das demais regiões, pois abrange diversas cultu-
ras, atividades, religiões, que são obrigadas a aprender a viver em harmonia, 
absorvendo diferentes estilos de vida. 272

Percebe-se, contudo, que a região fronteiriça atrai interesses dos mais 
diversos tipos de pessoas, pois enquanto alguns veem a oportunidade de se 
estabelecer financeiramente com uma atividade lícita, os grupos criminosos 
tiram proveito da fragilidade da fiscalização e infringem vários direitos: 273

Por tudo isso, as fronteiras despertam, cada vez mais, a atenção de várias 
instituições da sociedade e atraem diversos tipos de indivíduos, gerando, 
inclusive, uma economia da clandestinidade, tanto mais forte quanto mais 
aumentam as barreiras à imigração – quanto mais se fecham, mais lucro, 
por exemplo, para os traficantes de seres humanos e de passaportes, assim 
como para os que engrossam a demanda de mão de obra barata das socie-
dades avançadas, empregando trabalhadores sem documentos e, portanto, 
sem nenhum direito.

271 Na região da tríplice fronteira (Foz do Iguaçu- Ciudad Del Est- Puerto Iguazú) se tornou comum a prática 
de contrabando, tanto que a sociedade não considera este ato errado, prova disso é que várias pessoas 
ao serem ouvidas como testemunhas, em processos que envolvem questões de Direito Civil, ao serem 
indagadas pelo juiz sobre sua profissão, informam imediatamente que são “laranjas”. 

272 PEREIRA, Cícero Ruffino. Op. cit. p. 32. 
273 FIGUEIREDO, Vera Lúcia Folham. Movimentos Migratórios e Cidadania: a Onipresença das 

Fronteiras. Revista Novos Olhares, v. 3, n. 2, p. 26-35, 2014. 
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O crescente número de imigrantes e atividades ilegais se confunde na 
região, logo na sociedade contemporânea o processo migratório é visto de 
forma negativa pela maioria da população, pois prejudicaria a segurança e 
estabilidade. Porém, é necessária a abertura das fronteiras para a circulação 
de mercadorias e capital, devido ao liberalismo econômico.274

O contexto mundial da globalização e multiculturalismo tornou a zona de 
fronteira sensível e uma porta de entrada e saída275 para crimes internacionais, 
como o tráfico internacional de mulheres.

No caso da América do Sul, a complexidade das culturas presentes em 
uma fronteira causa uma incompletude aguda276. Os circuitos da ilegalidade 
que se espalham pela região aumentam tanto em nações ricas como pobres, 
a demarcação entre o que seria certo e errado acabam por se confundir:277

A linha que divide um Estado de outro, a faixa que separa (ou une, mas 
não mistura) uma cultura de outra, conspira contra a organização com-
pacta e isofórmica de território. A dimensão na vida da fronteira é bipolar 
e multiforme. É, como podemos caracterizar, um lugar onde o limite se 
estabelece como (quase) necessidade de ser transposto. [...] Enquanto as 
leis no Estado-Nação funcionam de forma horizontal onde todos, sem 
distinção, estão sob sua égide e suas imposições, na fronteira, existe 
um escopo legal dividido em duas partes. Dista muito de ser um espaço 
isonômico. São duas legislações que se impõem (ou se contrapõem): de 
forma horizontal para um lado e vertical para o outro, e vice-versa. É como 
se o indivíduo fronteiriço vivesse em dois estados (sólido e gasoso), cuja 
necessidade imperativa é se adaptar.

A América Latina é um continente de hibridizações intensas, todavia de 
pouca integração, o que facilita o trabalho do crime organizado, principalmente 
dos traficantes de pessoas, que conseguem circular livremente, infringindo 
leis sem a devida punição na maioria dos casos. 

O Brasil possui nove tríplices fronteiras, sendo o foco da pesquisa a 
união do Brasil, Argentina e Paraguai, pois atrai atenção pela sua peculiari-
dade econômica e cultural. A área fronteiriça, que engloba as cidades de Foz 
do Iguaçu, Ciudad Del Est e Puerto Iguazú, teve seu auge nos anos 70 com 

274 Idem.
275 SANTOS, Boaventura Souza. Modernidade, Identidade e Cultura de fronteira. Tempo 

Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, v. 5, n. 1-2, p. 31-32, 1944. Disponível em: <http://
www.boaventuradesousasantos.pt/media/Modernidade%20Identidade%20Fronteira_
TempoSocial1994.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2016. 

276 OLIVEIRA, Tito Carlos Machado de (Org.). Tipologia das relações fronteiriças: elemento para o 
debate teórico-prático. In: OLIVEIRA, Tito Carlos Machado de. Território sem limites: estudos sobre 
fronteiras. Campo Grade: UFMS, 2005. p. 377-380. Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/wp-
content/uploads/2011/07/2005-Territorio-sem-limites-TCMO.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2016. 

277 Idem. Ibidem. p. 379.
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a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que impulsionou o movimento 
migratório entre as nações e consequentemente a integração econômica e 
social dos três países. 

As três cidades dessa zona de fronteira têm como principal fonte de 
renda o comércio e turismo, atraindo pessoas de diversas partes do mundo 
para conhecer os pontos turísticos e consumir os produtos locais, facilitando 
a eventual circulação de pessoas para o cometimento de atividades ilícitas.

Essa potencialidade da região traz como consequência alguns fatores 
negativos278, como, por exemplo, a atuação desenfreada de organizações cri-
minosas, que se aproveitam da ineficiência da integração jurídica dos Estados 
para o combate a crimes internacionais.

A vulnerabilidade econômica dos habitantes dessas regiões também 
facilita a ações ilícitas na fronteira, além da corrupção no aparelho estatal 
que contribui para a concretização do tráfico internacional de mulheres279: 

A corrupção dos funcionários públicos colabora para o êxito do crime e 
cria uma situação de “normalidade” do delito, sem gerar qualquer tipo 
de estranhamento ou indignação capaz de chamar a atenção do Estado. 
Segundo o informe realizado pela Organização Mundial para as Migra-
ções (OIM) (2011, p. 79-80) em parceria com o Ministério de Relações 
Exteriores do Paraguai, mostra que a maioria das vítimas não encontra 
nenhum tipo de dificuldade para realizar a travessia na região porque, além 
de existir uma diversidade de formas de acesso, não há nenhum tipo de 
controle efetivo para entrar ou sair do país vizinho.

Assim, a região de Foz do Iguaçu, Ciudad Del Est e Puerto Iguazu, 
torna-se um cenário propício para o tráfico internacional de mulheres para 
exploração sexual devido as suas fronteiras pouco vigiadas e programas de 
cooperação internacional débeis280:

A Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai (internacionalmente conhe-
cida como TBA – Tri-Border Area), é atravessada por fluxos decorrentes de 
atividades ilícitas, que driblam os controles governamentais e transformam 
a vida cotidiana das populações locais. Esses fluxos possuem dimensões 

278 Viver em uma tríplice fronteira possui pontos positivos também, como a diversidade cultural, religiosa 
e étnica, percebe-se na região uma maior tolerância com as diferenças. Exemplo disso é a grande 
comunidade islâmica, chinesa, japonesa e coreana que vive nas cidades fronteiriças e a população 
brasileira não se surpreende com os seus costumes, diferente de outras regiões do Brasil. 

279 OLIVEIRA. Maria Caroline Lourenço de. O tráfico internacional de mulheres para fins de 
exploração sexual na tríplice fronteira: Brasil, Argentina e Paraguai. 2016. 60 f. Monografia. Centro 
Socioeconômico departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais graduação em 
relações internacionais. Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina. 2016. 

280 CARNEIRO FILHO, Camilo Pereira. Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai: Transfronteirização 
através do Crime. Revista Unicuritiba, v. 2, n. 16, p. 86, 2012. Disponível em: <http://revista.
unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/499/384>. Acesso em: 26 nov. 2016.
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que ultrapassam os limites das três cidades gêmeas e até mesmo do conti-
nente sul-americano, uma vez que a TBA polariza um núcleo logístico que 
integra o Nordeste Argentino, o Leste Paraguaio e o Oeste Paranaense e 
possui fortes conexões com China, Taiwan e o Oriente Médio (ROSEIRA, 
2011). Tais fluxos (legais e ilegais), que são acompanhados atentamente 
por Washington, se valem das vantagens decorrentes da fronteira e ao 
mesmo tempo, de certa maneira, agregam valor a ela.

O tráfico internacional de pessoas é encoberto pelo tráfico de armas e 
drogas na região. Há programas para o combate às drogas e às armas vendi-
das ilegalmente, havendo poucas ações que visem conscientizar a população 
sobre o tráfico internacional de mulheres para exploração sexual 281. Contudo, 
é preciso que se compreenda que o comércio de drogas, armas e pessoas estão 
interligados entre si e com outras redes, como: corrupção, pedofilia e porno-
grafia na internet282. No caso do tráfico de pessoas, portanto, observa-se um 
esquecimento das autoridades locais dos três países e se vislumbram ações 
tímidas para se acabar com o crime de tamanha proporção:283

Muitos dos que são traficados pela tríplice fronteira são destinados ao 
trabalho ilegal no Brasil e Argentina. O comércio de bebês para adoção é 
amplamente denunciado. Mas o maior número pertence as trabalhadoras 
do sexo. Muitas terminam em bordeis pela região do oeste do Paraná, mas 
há um número grande que ficam na tríplice fronteira. [...] “Muitas meninas 
são traficadas na hora do movimento das fronteiras. Tudo é altamente or-
ganizado”., explica Marcelina Antunez, diretora da Luz De Infância, um 
orfanato na cidade de Puerto Iguazú, Argentina [...]O comércio trabalha 
para agradas o grande número de turistas estrangeiros que vêm para visitar 
a famosa Cataratas do Iguaçu. Grande parte da demanda por prostituição é 
casual. No entanto, a região também atrai um grupo crescente de turistas 
sexuais. (tradução nossa).284

281 A promotora Teresa Martinez Acosta do Ministério do Paraguai afirmou que a fiscalização só é rigorosa 
no combate ao contrabando e essa movimentação de mercadorias acaba encobrindo o tráfico de 
pessoas, já que há um livre trânsito entre as três nações, principalmente entre Brasil e Paraguai. 

282 DIÓGENES, Thanara Rocha. Diagnóstico do problema do tráfico no Brasil. In: LOPES, Ana Maria 
D’ávila; JUCÁ, Roberta Laena Costa; COSTA. Andreia da Silva (Org.). Gênero E Tráfico de 
Mulheres. Florianópolis: Conceito, 2013. p. 72.

283 Many of those trafficked through the triple frontier are destined for the illegal labour market 
in Brazil or Argentina. The trade in babies for adoption is also widely reported. But a large proportion 
end up as sex workers. Many end up in brothels across the region, although a high number are 
destined for the triple frontier’s own thriving sex industry. […] “Many girls are trafficked via the pique. 
It’s all highly organised”, explains Marcelina Antunez, director of Luz de Infancia, a children’s care 
centre in the Argentine town of Puerto Iguazú. […] Driving the trade is the flood of foreign tourists 
who come to visit the world famous Iguazú waterfalls. Much of the demand for prostitution is casual. 
Yet the region also attracts a hardened group of sex tourists.

284 BALCH, Oliver. Latin America’s secret slave trade. The Guardian. Disponível em: <https://www.
theguardian.com/world/2006/dec/20/argentina.brazil>. Acesso em: 30 nov. 2016. 
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Ademais, a facilidade de entrar e sair dos países sem a fiscalização ade-
quada das autoridades contribui para a impunidade na região. A Polícia Federal 
e Ministério Público federal apontam a cidade de Foz do Iguaçu como um dos 
principais municípios para aliciamento de mulheres para fins de exploração 
sexual no estado do Paraná, sendo que Foz do Iguaçu é o principal destino 
das mulheres paraguaias e argentinas vítimas do tráfico internacional285. 

Além disso, há na região várias casas que exploram a atividade sexual de 
paraguaias e argentinas. Muitas mulheres ficam expostas nas ruas de Foz do 
Iguaçu, principalmente na região da Ponte da Amizade, entretanto a maioria 
é explorada sexualmente em prostíbulos fechados, onde são violentadas, lei-
loadas quando virgens e mantidas em cárcere privado286. Esse fator dificulta a 
identificação do crime na região, pois gera a crença de que todas as mulheres 
que se prostituem estão exercendo esta profissão por livre e espontânea von-
tade, o que não é a realidade em muitos casos. 

O problema não se restringe somente à cidade de Foz do Iguaçu, pois 
muitas jovens brasileiras se encontram em prostíbulos em lugarejos paraguaios 
próximos à fronteira. As vítimas relatam a existência de uma rede de pessoas 
envolvidas no recrutamento de mulheres na região para a prostituição nas 
cidades de Hernandárias, San Cristobal, Naranjal, Santa Rita, Santa Rosa Del 
Monday, Tuparenda e outras cidades pequenas.287

Relatos de vítimas detalham que as casas de prostituição são insalubres, 
sem qualquer observância a higiene ou dignidade humana e os cafetões ou 
cafetinas ficam com cinquenta por cento do lucro das prostitutas.288

As vítimas do tráfico internacional para fins de exploração sexual na região 
fronteiriça são, em sua maioria, mulheres entre 18 e 25 anos, de baixa renda, 
com nenhuma ou pouca escolaridade e que começaram a trabalhar cedo289.

Essas mulheres que estão em situação de tráfico, em regra, começaram a 
trabalhar ainda crianças, várias foram abusadas por familiares e por esta razão, 
envolveram-se na prostituição. Com isso, muitas migram para Foz do Iguaçu 
ou Puerto Iguazú ou Ciudad Del Est em busca de melhores condições de vida.290 

Não há muitos casos registrados de mulheres traficadas que pertençam à 
classe média ou classe média alta na tríplice fronteira. Na região, predomina 
vítimas que se encontram em vulnerabilidade econômica e social291. 

285 CHARF, Vera Vieira (Org.). Mulheres e Homens trabalhando pela Paz e contra o Tráfico 
de Mulheres e a Violência Sexual. São Paulo, 2014. p. 45-48. Disponível em: <http://www.
mulherespaz.org.br/wp-content/uploads/miolo-livro.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2016. 

286 CARNEIRO FILHO, Camilo Pereira. Op. cit. p. 94.
287 KONIG. Mauri. Tráfico de Pessoas. In: SIQUEIRA. Priscila. QUINTEIRO. Maria. Tráfico de 

Pessoas: Quanto vale o ser humano na balança do lucro? A Escravidão no Século XXI. São Paulo: 
Ideias e Letras. 2013. p. 174.

288 Idem, ibidem.
289 Dados fornecidos pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu.
290 Informações fornecidas pelo delegado chefe do Departamento de Tráfico Internacional de Pessoas. 
291 Ibidem.
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Percebe-se, também, a existência de estereótipos de gênero na definição 
das vítimas de tráfico de pessoas, percepção que induz à culpabilização da 
vítima pela exploração292. A culpabilização é um agravante para a mulher vítima 
do tráfico internacional de pessoas, uma vez que, além do abuso e exploração 
enfrentados, depara-se com o preconceito e desprezo da sociedade que está 
imbuída de concepções misóginas e hipócritas, pois não condenam o agressor, 
buscando sempre justificativas para minimizar a culpa do criminoso293.

O UNODC declarou que a Brasil, Paraguai e Argentina possuem suas 
fronteiras desprotegidas e por esta razão, sendo uma fonte de vítimas de ex-
ploração sexual:294 Outros destinos das pessoas traficadas na tríplice fronteira 
são Buenos Aires, Córdoba e cidades da província de Santa Fé. Observa-se 
portanto que a tríplice fronteira é uma região de fonte, destino e passagem para 
o tráfico internacional de seres humanos e este fato tem sido negligenciado 
pelas autoridades competentes. 

Tendo em vista este cenário regional, com suas dificuldades e potencia-
lidades, passa-se à análise das políticas públicas para o combate ao tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual em cada um dos países que compõem 
a tríplice fronteira, de forma a verificar se há a possibilidade de coordenar tais 
políticas a fim de reforçar o fim do tráfico nessa região.

Políticas Públicas para o confronto ao tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual na Argentina

O Trafficking in Person Report classificou a Argentina como um país 
Tier 2, ou seja, a nação é fonte, destino e trânsito de tráfico de pessoas e ainda 
ressalta que o governo argentino ainda não cumpre as medidas mínimas para a 

292 OLIVEIRA, Ariana Bazzano. O crime de tráfico de pessoas na justiça penal brasileira: uma leitura 
das sentenças sob as lentes de gênero. 2016. p. 21. Disponível em: <http://www.encontroabcp2016.
cienciapolitica.org.br/resources/anais/5/1474753515_ARQUIVO_ArtigoABCP2016.pdf>. Acesso 
em: 13 nov. 2016. 

293 “Nós não temos um problema com a nossa atitude para com as vítimas, nós temos um problema 
com a nossa atitude para com as mulheres, mais especificamente, a sexualidade feminina. E se a 
sexualidade feminina é problemática, não há dúvidas que a sexualidade das meninas adolescentes 
deixa as pessoas impressionadas.’’(tradução nossa). “We don’t have an issue with our attitude to 
victims, we have an issue with our attitude to women, more specifically, to female sexuality. And 
if female sexuality is problematic, it’s no wonder that the sexuality of teenage girls throws people 
into a tailspin” (ORCHAD, Sonia. Disponível em: <http://www.smh.com.au/comment/its-not-victim-
blaming-its-woman-blaming-20160826-gr1s6e.html>. Acesso em: 2 nov. 2016). Percebe-se que a 
sociedade mais do que culpar a vítima, busca sempre culpar a mulher por sua atitude, principalmente 
se envolver atividade sexual. As pessoas ainda tem a visão arcaica onde a mulher de família é a 
submissa, virginal e pura, logo se foi vítima é porque infringiu este padrão imposto por outros. 

294 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Trata de Personas: 
Una revisión del delito en el Cono Sur y su comparación con el Contrabando de Migrantes. Reunión 
de la AIAMP Recife, septiembre del 2012. 
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eliminação do crime, porém nos últimos anos têm buscado concretizar meios 
para combater o tráfico humano.295 

O Global Slavery Index indica que a Argentina possui em média 175.500 
casos de escravidão moderna que foram mapeados no ano de 2016, sendo que 
o país detém uma população de 43.417.000.296

No ano de 2002, a Argentina ratificou o Protocolo de Palermo e no ano de 2008 
promulgou a Lei nº 26.364/2008, que incluiu o tráfico de pessoas em seu Código 
Penal, prevendo meios para prevenir, punir e conceder assistência as vítimas.297

A nação Argentina sancionou a Lei nº 26842/2012, modificando desta 
forma a Lei nº 26.364/2008, pois a legislação de 2012 definiu o tráfico de 
pessoas conforme o Protocolo de Palermo, prevendo as penas aplicadas a cada 
modalidade do crime, além de tornar o consentimento da pessoa em estado 
de tráfico irrelevante para a punição do crime:298

La ley 26.842, promulgada el 27 de diciembre de 2012, fue un gran acierto 
especialmente en su artículo segundo, que consiste en eliminar la necesidad 
de los medios comisivos a fin de demostrar la existencia del delito de Trata 
de Personas incluso en el caso de las víctimas mayores de edad, supuesto 
que ya estaba contemplado para el caso de personas menores de edad.
Dictaminar que existe Trata de Personas sin hacer referencia a los medios 
comisivos supone considerar que algunas formas de explotación son 
coercitivas por su propia naturaleza. Toda defensa o alegación del con-
sentimiento por parte de la víctima carece así de valor. El hecho de que 
una persona sea consciente de que se la está empleando en prostitución 
o cualquier tipo de comercio sexual como un objeto de intercambio que 
genera ganancias para los explotadores o en uso de trabajos forzosos (en 
campos, textiles, ladrilleras, etc.) no modifica su condición de víctima.

Já no ano de 2011, a presidente Cristina Kirchner editou o decreto 936 
para erradicar as mensagens e imagens que estimulem ou fomentem a explo-
ração sexual nos meios de comunicação.

O país ainda possui o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, que 
desenvolveu algumas ações para prevenir e acolher as vítimas do tráfico 
internacional de mulheres. 

Entre essas ações, encontram-se La Oficina de Rescate y compaña-
miento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, El Programa 
Las Víctimas contra las Violencias, La Unidad Especial para la Promoción 

295 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT. Disponível em: <https://www.state.gov/documents/
organization/258876.pdf>. Acesso em: 12 maio 2017. 

296 THE GLOBAL SLAVERY INDEX. Disponível em: <https://www.globalslaveryindex.org/index/#> . 
Acesso em: 13 maio 2017.

297 GATTI, Zaida. Trata de personas: políticas del Estado para su prevención y sanción. 1. ed. 
Buenos Aires : Infojus, 2013. p. 1. 

298 Idem, p. 5. 
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de la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, 
El Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y 
de los Delitos contra su Identidad. 

La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas 
por el Delito de Trata tem como objetivo dar assistência psicológica, social, 
médica e jurídica as pessoas em situação de tráfico, desde o seu resgate até o 
depoimento perante o juiz299. O El Programa Las Víctimas contra las Violencias 
busca oferecer suporte para as pessoas que sofreram qualquer tipo de violência, 
seja oriunda do tráfico de pessoas ou de outro crime.300 Já o programa, La Unidad 
Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y Adolescentes possui o escopo de promover políticas públicas e 
ações sociais que venham a prevenir, salvaguardar e promover os direitos de 
crianças e adolescentes que foram vítimas de um crime sexual.301

E, por último, se tem El Programa Nacional de Prevención de la Sustracción 
y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, que almeja organizar 
uma rede de informações para localizar crianças e adolescentes desaparecidos.302 

O Ministério de Segurança da Argentina desenvolveu diversas políticas 
interligadas em vários órgãos do Estado303 para erradicar o tráfico de pessoas. 
Tem-se, assim, a Mesa Permanente de Cordinación Interadministrativa em 
Matéria de Trata, criada pela resolução nº 171/12, que aduz:304 

mesa permanente de coordinación interadministrativa sobre el delito de 
trata de personas” de que se reúne periódicamente y la integran funcionarios 
de las distintas dependencias del Ministerio que trabajan en la temática 
objeto de estudio. Las políticas impulsadas por la Mesa se verán reflejadas 
en los puntos subsiguientes.

O Ministerio de Seguridad Argentino ainda incentiva a cooperação inter-
nacional entre as nações do Mercosul e demais países do mundo, destacando-
-se o acordo internacional firmado entre o Brasil e Argentina no ano de 2014 
com o objetivo de conscientizar a população, pesquisar e desenvolver outras 
ferramentas para combater o tráfico de pessoas nos dois países. 305

299 MINISTERIO DA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Trata de personas: Oficina de Resgate 
e acompañamiento. Disponível em: <http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/trata-de-personas/
oficina-de-rescate-y-acompanamiento.aspx.>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

300 Idem, ibidem.
301 Idem, ibidem.
302 Idem, ibidem.
303 A Argentina criou um convênio entre os seguintes órgãos: Ministerio Publico Fiscal, Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia de La Nación, Asociación de Mujeres Jueces de 
Argentina, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Nacional.

304 Ministerio de Seguridad: Presidencia de La Nación. Política de Seguridad Contra el Delito de Trata 
de Personas. 2º Cardenillo de Difusión. p. 14-15. 

305 PORTAL BRASIL. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/03/brasil-e-
argentina-assinam-acordo-para-combater-o-trafico-de-pessoas>. Acesso em: 12 maio 2017.
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Em 2013, criou-se a Procuradoria de La trata y explotación de personas 
que tem por escopo auxiliar os promotores de justiça para combater crimes 
que tenham conexão com tráfico humano.

Diversas ações de cooperação jurídica internacional são firmadas entre 
os dois países devido ao fato que “Argentina es un país de transito para mu-
jeres y niñas extranjeras que son traficadas para prostitución y explotación 
sexual. Principales destinos: Chile, Brasil, México y Europa Occidental”306.

E ainda se deve mencionar La Procuraduría de Trata de Personas y 
Secuestros Extorsivos (PROTEX) y la Unidad Fiscal para la Investigación de 
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFI-INTEGRIDAD 
SEXUAL), sendo que a Procuradoria busca:307

Recopilar datos [...] Elaborar estudios de campo e informes para la in-
vestigación y el juzgamiento del delito [...] Organizar y llevar a cabo 
actividades de capacitación y entrenamiento dirigidas a integrantes del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y otras instituciones vinculadas 
a la investigación del delito de trata y sus delitos vinculados. Diseñar e 
implementar programas o herramientas de investigación y persecución 
penal [...] Sistematizar y difundir material bibliográfico, jurisprudencia y 
otros documentos de interes [...] Realizar un diagnóstico y seguimiento 
del estado de cumplimiento y satisfacción de los derechos que la Ley 
26.364 concede a las víctimas de trata y explotación en su Art. 6°, para lo 
cual podrá requerir informes a dependencias judiciales y otros organis-
mos públicos. Establecer relaciones de coordinación y cooperación con 
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Este órgão ainda trabalha com ações de investigação e julgamento de casos 
sobre tráfico internacional de pessoas, além de prestar assistência as vítimas. 

O Estado argentino ainda teve outros avanços com medidas que preve-
nissem o tráfico de pessoas, como a linha telefônica 145, em que é possível 
a realização de denúncias anônimas sobre o crime e assuntos correlatos. E se 
concretizou a cooperação entre as linhas aéreas do país com o Ministério da 
Justiça e Direitos humanos. 

O Consejo Nacional de las Mujeres possui um observatório de violência 
contra as mulheres, criado pela Lei nº 26.485 e visa exterminar a violência 
de gênero, entre elas se encontra o tráfico internacional de mulheres para fins 
de exploração sexual.308

306 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Trata de Personas: 
Una revisión del delito en el Cono Sur y su comparación con el Contrabando de Migrantes. Reunión 
de la AIAMP Recife, septiembre del 2012.

307 Ministerio da Justicia y Derechos Humanos. Trata de personas: Oficina de Resgate e 
acompañamiento. Disponível em: <http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/trata-de-personas/
oficina-de-rescate-y-acompanamiento.aspx >. Acesso em: 10 abr. 2017. 

308 CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES. Disponível em: <http://www.cnm.gob.ar/observatorio.
php>. Acesso em: 18 maio 2017.
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Na cidade de Puerto Iguazú há uma Comisaría de La Mujer, que funciona 
24 horas e tem como objetivo oferecer todo tipo de suporte para a vítima de 
diversas violências, incluindo o tráfico internacional de mulheres para fins 
de exploração sexual. 

Observa-se que órgãos do governo possuem dados superficiais, e algumas 
vezes nem possuem informações sobre o tráfico internacional de pessoas, sendo 
que tem poucas ações e políticas com o enfoque na mulher como principal vítima. 

O que contribui para dificultar a identificação de mulheres em estado de 
tráfico, e desenvolvimento de mais ações e políticas para o combate ao crime é 
o preconceito da sociedade argentina que ainda prevalece, tanto que muitas pro-
víncias têm leis que autorizam a prisão de prostitutas se vierem a causar algum 
tipo de escândalo público.309

Logo, as organizações não governamentais se destacam no combate ao 
tráfico internacional de mulheres, sendo a mais relevante da nação: a Fundação 
María de Los Ángeles.310

A Fundação foi criada por Susana Trimarco, em 2007311, após o desapa-
recimento de sua filha e a descoberta que foi vítima do tráfico de mulheres 
para fins de exploração sexual. O local oferece assistência integral às vítimas 
de tráfico de pessoas, assim como promove diversas campanhas de conscien-
tização sobre a existência do crime em colégios, universidades e nas periferias 
por meio de festivais de música e teatro.312 

Ademais, a Fundação oferece assistência legal, psicológica e assistência 
social, disponibilizando alojamento e assistência médica e cobertura de todos 
os medicamentos que a vítima precisar consumir.313 E ainda, treina-se agentes 
públicos, jornalistas, comunicadores sociais para que assim saibam como lidar 
com a mulher que se encontra em estado de tráfico. 

Em 2017, Brasil e Argentina se reuniram em Buenos Aires para discutir 
a possibilidade de cooperação jurídica internacional entre os países para fins 
de matéria penal314.

309 NUCCI. Guilherme de Souza. Prostituição, Lenocínio e Tráfico de Pessoas: Aspectos 
Constitucionais e Penais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 82. 

310 MERCOSUL. Diagnóstico Regional: O Tráfico de Mulheres com fins de exploração sexual no 
Mercosul. Montevideo, 2011. p. 62.

311 É uma ativista que luta contra o tráfico internacional de pessoas, desde que sua filha, Maria, 
desapareceu em 2002 e recebeu informações que ela teria sido vítima do tráfico de mulheres. Com 
essa informação, Susana fingiu que era prostituta e entrou em diversos prostíbulos da Argentina em 
procura de sua filha, conseguiu, desta forma, o número de traficantes de pessoas. Logo, começou a 
ligar para eles e dizer que gostaria de comprar mulheres. E com esta ação acabou por libertar várias 
mulheres vítimas do crime organizado, entretanto até o presente momento não encontrou Maria. Com 
ações de Susana, a Argentina transformou tráfico de pessoas em crime federal. Susana já recebeu 
diversos tipos de prêmios, inclusive internacionais, por suas ações em prol da comunidade. 

312 Fundación María de Los Angeles. Disponível em: <http://www.fundacionmariadelosangeles.org/
fundacion-maria-de-los-angeles.htm>. Acesso em: 13 maio 2017. 

313 Idem, ibidem.
314 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil e Argentina reúnem-se para discutir cooperação jurídica 

internacional em matéria penal. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-e-argentina-
reunem-se-para-discutir-cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal.>. Acesso em: 10 maio 2017. 
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Políticas públicas do Paraguai para o enfrentamento 
ao Tráfico Internacional de Mulheres

O Paraguai, assim como a Argentina, é classificado como Tier 2 no relató-
rio Trafficking in Persons Report, ou seja, é fonte, destino e trânsito do tráfico 
internacional de pessoas, principalmente para fins de exploração sexual.315 

O relatório aduz que as paraguaias vítimas de tráfico para fins de explora-
ção sexual e trabalhos forçados são encontradas na Argentina, Espanha, Brasil, 
Chile, México, Colombia e outros países316, e incentiva o país a criar leis mais 
severas e desenvolver ações e políticas públicas que previnam o crime, pois 
as medidas tomadas pelo Paraguai até o presente momento são ineficazes.

O Global Slavery Index estima que o país contava com 26.800 pessoas vivendo 
em escravidão no ano de 2016, o que coloca o Paraguai como a 32º nação que 
mais tem vítimas de escravidão moderna no mundo, igualando-se à Argentina317. 

O Ministério Público paraguaio possui uma unidade especial contra o 
tráfico de pessoas, que foi criada pela resolução nº 3473/08 que autoriza o 
órgão a investigar o crime de tráfico de pessoas e conexos, como se vê318:

Tiene competencia a nivel nacional en la investigación de los hechos punibles de 
Trata de Personas (art. 5 - Ley N.º 4788/12); Rufianería o explotación sexual de 
personas adultas (art. 129 C. P. modificado por la LeyN.º 3.440/08); Proxenetismo 
o explotación sexual de menores (art. 139 C.P.); Pornografía relativa a niños y 
adolescentes (art. 140 C.P. modificado por la Ley N.º 4439/11) y Extrañamiento 
de Personas (art. 125 C. P. modificado por la Ley N.º 3.440/08).

O Ministério Público do Paraguai possui três unidades penais e uma 
direção técnica, que fornece apoio às vítimas e a investigação. Ressaltando 
que o organismo não trabalha de forma isolada, pois atua em conjunto com o 
Poder Executivo, aSociedade Civil e o Ministério das Relações Exteriores319.

O Paraguai, no ano de 1993, com o intuito de desenvolver políticas de gênero 
e combater o tráfico internacional de mulheres criou a Secretaria da Mulher da 
Presidência da República do Paraguai (SMPR) 320. A SMPR possui autonomia 

315 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT. p. 302. Disponível em: <https://www.state.gov/documents/
organization/258876.pdf>. Acesso em: 15 maio 2017. 

316 Idem (tradução nossa).
317 GLOBAL SLAVERY INDEX. Disponível em: <https://www.globalslaveryindex.org/index/>. Acesso 

em: 18 maio 2017. 
318 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PARAGUAY. Disponível: <http://www.ministeriopublico.

gov.py/lucha-contra-la-trata-de-personas-i244>. Acesso em: 16 maio 2017. 
319 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DEL PARAGUAY. Disponível em: <http://www.

ministeriopublico.gov.py/lucha-contra-la-trata-de-personas-i244>. Acesso em: 16 maio 2017.
320 ARGENTINA. Organização Internacional para as Migrações. La trata de Personas en el 

Paraguay: Diagnóstico exploratório sobre el tráfico y/o trata de personas con fines de explotación 
sexual. Buenos Aires: Organización Internacional Para Las Migraciones Misión Con Funciones 
Regionales Para El Cono Sur, 2005. p. 131-132. 
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para promover ações e criar planos que combatam o tráfico internacional de 
mulheres, além de gerar meios para concretizar a igualdade de gênero no país. 

A Lei n° 4.675/2012 e o decreto nº 630/2013 concederam à SMPR o 
direito de elaborar estratégias de promoção e prevenção contra o tráfico 
internacional de mulheres, tanto que o órgão possui um centro de referência 
que atua na área social, psicológica e jurídica. E ainda ofrece à sociedade um 
albergue provisório para mulheres vítimas do tráfico de pessoas bem como 
um programa de reinserção social para as vítimas do crime.321 

O Ministério das Relações Exteriores do país, em conjunto com organi-
zações não governamentais, possui uma mesa interinstitucional de discussão 
para o enfrentamento e prevenção ao tráfico de pessoas. A mesa apresenta 
duas linhas de discussão, quais sejam: Dirección de Políticas de Prevención 
de la Trata de Mujeres, em que são planejados métodos de conscientização da 
população sobre a existencia do crime; há também a Dirección de Asistencia 
y Atención a Víctimas de Trata de Mujeres, que busca dar suporte psicológico 
e jurídico às mulheres que já foram vítimas dos traficantes de pessoas.322

De acordo com os dados elaborado pela Dirección General de Estadís-
ticas, Encuestas y Censos de la Presidencia de la Republica del Paraguay, 
em março de 2009 o Ministério Público do país conseguiu identificar 199 
casos de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual; no mês de julho de 
2009 foram localizadas 87 vítimas do crime, sendo que 86 eram mulheres323. 

Em 2010, foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao 
Tráfico de Pessoas 2010-2019 e possui os seguintes objetivos324: 

Esta política tiene por finalidad establecer los principios, enfoques, direc-
trices y ejes estratégicos, para la prevención, investigación, sanción penal, 
protección y atención integral a las víctimas, en base a la cooperación local, 
nacional e internacional y de conformidad a la Constitución Nacional, 
los instrumentos nacionales e internacionales ratificados por el país y la 
legislación nacional. Dentro de sus principios establece la prioridad de la 
atención de los niños, niñas y adolescentes.

A política possui um prazo até 2019 para apresentar resultados que com-
batam o tráfico de pessoas de forma repressiva, e os organismos responsáveis 
são: Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio del Interior; Secretaría 

321 Ministério de La Mujer. Combate a La Trata. Disponível em: <http://www.mujer.gov.py/index.php/
tratademujeres>. Acesso em: 15 maio 2017. 

322 Idem, ibidem.
323 SECRETARIA DE LA MUJER DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. Disponível 

em:<http://caref.org.ar/campus/mod/resource/view.php?id=95>. Acesso em: 18 maio 2017. 
324 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA PRIMERA INFANCIA EN AMÉRICA LATINA. Política 

Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas. Disponível em: <http://www.
sipi.siteal.iipe.unesco.org/politicas/850/politica-nacional-de-prevencion-y-combate-la-trata-de-
personas>. Acesso em: 18 maio 2017. 
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de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales; Secretaria 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia; Secretaria de la Mujer; Secretaria 
Nacional de Turismo; Secretaría Técnica de Planificación; Ministerio de 
Educación y Cultura; Ministerio de Justicia y Trabajo; Ministerio de Industria 
y Comercio; Secretaría de Acción Social.325

Na Ciudad Del Este há um centro regional de las mujeres que oferece às 
vítimas de violência, inclusive as que se encontram em estado de tráfico interna-
cional para fins de exploração sexual, um serviço jurídico, psicológico e social.326 

A Política ainda prevê:327

uma descentralização e trabalho em rede, articulando o trabalho com outras 
políticas nacionais como a política migratória e de apoio ao migrante, a 
política de proteção e promoção de direitos humanos, e política pública 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

O Paraguai demonstrou meios para o combate ao tráfico internacional de 
mulheres para fins de exploração sexual, entretanto mais uma vez falha em 
sua concretização, devido à preocupação tardia que o país teve com o crime. 

As Políticas Públicas do Brasil para o enfrentamento ao Tráfico 
Internacional de Mulheres para Fins de Exploração Sexual

O Brasil é elencado como Tier 2 no Trafficking in Persons Report, 
igualando-se aos demais países já estudados, o que significa dizer que o Estado 
brasileiro é origem, trânsito e destino do tráfico internacional de pessoas e se 
encontra na 51ª posição no ranking do Global Slavery Index de países que 
mais tem casos de escravidão moderna328.

Em 2003 o Ministério da Justiça, em conjunto com o Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime, desenvolveu um programa Global de Prevenção 
em combate ao tráfico humano com foco na exploração sexual de mulheres329. 

325 Idem. 
326 MINISTERIO DE LA MUJER. Disponível em: <http://www.mujer.gov.py/index.php/centrosregiona-

les>. Acesso em: 18 maio 2017.
327 OLIVEIRA. Maria Caroline Lourenço de. O tráfico internacional de mulheres para fins de 

exploração sexual na tríplice fronteira: Brasil, Argentina e Paraguai. 2016. 60 f. Monografia. 
Centro socioeconômico departamento de ciências econômicas e relações internacionais graduação 
em relações internacionais. Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina. 2016.

328 GLOBAL SLAVERY INDEX. Disponível em: <https://www.globalslaveryindex.org/index/>. Acesso 
em: 18 maio 2017. 

329 MELO, Daniella da Silva Nogueira. As políticas de combate ao tráfico humano na América latina: 
caso Brasil e Colômbia. Anais do II Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina. 
Disponível em: <http://sites.usp.br/prolam/wp-content/uploads/sites/35/2016/12/DANIELLA-DE-
-MELO_SP24-Anais-do-II-Simp%C3%B3sio-Internacional-Pensar-e-Repensar-a-Am%C3%A9rica-
-Latina.pdf>. Acesso em: 19 maio 2007.
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A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
reuniram-se em três momentos para formular as propostas do novo Plano330. 

O Brasil possui dois planos de enfrentamento ao tráfico de pessoas até 
o presente momento, sendo que o I Plano foi editado pelo Decreto Presiden-
cial nº 6.347/2008, e pontuou em seu artigo 1º que seu objetivo é promover 
princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, 
além de conceder suporte as vítimas. 

O I Plano previa a reunião de diversos organismos, sendo alguns: minis-
tério de políticas para mulheres, desenvolvimento social e justiça, que devem 
trabalhar em conjunto para erradicar o crime na nação brasileira.331 O Plano de 
enfrentamento foi desenvolvido com base nos princípios básicos de direitos 
humanos, como a dignidade da pessoa humana, não discriminação por motivo 
de gênero, raça, religião, sexo e promoção e garantia da cidadania, estes são 
alguns dos princípios basilares, conforme o art.3º do Plano. 

O Plano inovou, pois foi estruturado em três eixos: prevenção, repressão 
e responsabilização de seus agressores, e atendimento a vítima. Ademais, 
entende-se que o trabalho em conjunto dos organismos não governamentais 
e demais órgãos do governo ajudou na prevenção do tráfico internacional de 
pessoas e também na realocação da vítima na vida social332.

Enquanto isso, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) 
estabeleceu algumas estratégias de combates ao crime, como o desenvolvimento 
de um projeto para prestar atendimento às vítimas do tráfico nos Centros de 
referência especializados no atendimento à mulher; capacitação de agentes e 
expandir a rede de atendimento à mulher que foi traficada; e maior investimento 
na Central de Atendimento à Mulher333. A SPPM realizou uma campanha de 
prevenção ao tráfico de mulheres em aeroportos, capacitou diversos agentes 
e custeou vários seminários e fóruns de discussão sobre o tema334.

330 SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. Brasília: SNJ, 2008. p. 9. 

331 ARMEDE, Juliana Felicidade. O Papel dos Comitês de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
e a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. p. 194. In: SIQUEIRA, Priscila; 
QUINTEIRO, Maria. Tráfico de Pessoas: Quanto vale o ser humano na balança comercial do 
lucro? São Paulo: Ideias e Letras, 2013.

332 SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento Ao Tráfico De Pessoas Sob A Ótica Dos Direitos 
Humanos No Brasil. p. 95. In: BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de Pessoas: Uma 
Abordagem Para Os Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. 

333 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. Tráfico de Mulheres: Política 
Nacional de Enfrentamento. Brasília, 2011. p. 43. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/sobre/
publicacoes/publicacoes/2011/trafico-de-mulheres>. Acesso em: 19 maio 2017.

334 Idem, ibidem.
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O Decreto nº 7.901/2013 constituiu o II Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, composto pela Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria 
de Política para as Mulheres e Ministério da Justiça. Essa coordenação tripartite 
foi responsabilizada de analisar e deliberar sobre ações de combate ao crime 
na área da administração pública federal; estruturar os planos nacionais que 
visam erradicar o tráfico de pessoas, além de organizar tarefas de coligações 
interministeriais de monitoramento e avaliação, entre outros atributos, como:335

[...] mobilizar redes de atores e parceiros envolvidos no enfrentamento ao 
tráfico de pessoas; articular ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas 
com estados, Distrito Federal e municípios e com as organizações priva-
das, internacionais e da sociedade civil; elaborar relatórios para instâncias 
nacionais e internacionais e disseminar informações sobre enfrentamento 
ao tráfico de pessoas; subsidiar os trabalhos do Comitê Nacional de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas, propondo temas para debates.

No II Plano, criou-se na seara do Ministério da Justiça, o Comitê de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP), que busca promover a 
interação de entidades privadas com órgãos e entidades públicas para o combate 
ao tráfico humano.336 Este Plano almejava, até o ano de 2016, concretizar as 
linhas operativas de aperfeiçoamento do marco regulatório para fortalecer o 
enfrentamento ao tráfico de pessoas; a integração e o fortalecimento das polí-
ticas públicas, redes de atendimento e organizações para prestação de serviços 
necessários ao enfrentamento ao tráfico de pessoas; capacitação de agentes; 
produção, gestão e disseminação de informação e conhecimento sobre o tema; 
e campanhas de mobilização para o enfrentamento ao tráfico de pessoas337.

A SSPM, em conjunto com os demais órgãos, tinha como objetivo analisar 
o andamento da “Central 180”338 e do “Disque Direitos Humanos” em relação 
às eventuais denúncias sobre o tráfico de pessoas, além de disponibilizar 20 
centros de atendimento à mulher, que teriam agentes capacitados para lidar 
com a vítima do tráfico339. 

Na cidade de Foz do Iguaçu há um Centro de Atendimento às Mulheres na 
região da fronteira. Contudo, por mais que o local combata a violência contra a 

335 SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas sob a Ótica dos Direitos 
Humanos no Brasil. p. 95. In: BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de Pessoas: Uma 
abordagem para os Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. 

336 SOARES, Inês Virgínia Prado. O Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na Agenda Brasileira de Direitos 
Humanos: O Que Esperar do II PNETP? p. 226. In: SIQUEIRA, Priscila; QUINTEIRO, Maria. Tráfico de 
Pessoas: Quanto vale o ser humano na balança do tráfico? São Paulo: Ideias e Letras, 2013. 

337 BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. II Plano Nacional De Enfrentamento Ao Tráfico De 
Pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. p. 10-11. 

338 A central 180 foi criada para orientar sobre os direitos e serviços públicos das mulheres, mas no ano 
de 2014 virou um disque-denúncia para o combate a qualquer tipo de violência contra a mulher.

339 BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. II Plano Nacional De Enfrentamento Ao Tráfico De 
Pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. p. 23.
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mulher, quase não desenvolvem campanhas sobre o tráfico internacional para fins 
de exploração sexual, pois concedem mais atenção aos outros tipos de violência. 

No âmbito da cooperação jurídica internacional, o Brasil, Argentina e 
Paraguai, no ano de 2009, assinaram um acordo que visava coibir o tráfico 
internacional de mulheres na região da tríplice fronteira340. 

A SPM e as secretarias da Argentina e Paraguai criaram o núcleo da mu-
lher na casa do migrante, em Foz do Iguaçu. O núcleo se tornou responsável 
por promover campanhas de conscientização para erradicar a violência e o 
tráfico de mulheres no local. Ainda, o estado do Paraná possui um Núcleo 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem como intuito a prevenção 
por meio de divulgação de ações para combater o crime na seara estadual341. 

Conclusão

O Protocolo de Palermo determinou mecanismos que devem ser adotados 
pelas nações que o ratificaram que para prevenir o tráfico internacional de 
pessoas. Todo país signatário do Protocolo fica incumbido de criar políticas 
que alcancem e salvaguardem as vítimas do tráfico internacional de pessoas, 
em especial as mulheres, evitando também uma nova vitimização. 

O art. 9 do documento citado impõe que os Estados realizem pesquisas, 
campanhas de conscientização sobre a existência do crime, já que muitos 
acreditam ser uma lenda, e ainda a divulgação em meios de comunicação. 
Além de incentivar iniciativas sociais e econômicas que evitem e enfrentem 
o tráfico internacional de pessoas. 

Para prevenir o crime é preciso promover a integração de organismos 
não governamentais, sociedade e órgãos do governo, sendo de extrema im-
portância reforçar as medidas que diminuam a pobreza, subdesenvolvimento 
e desigualdade entre as pessoas, principalmente concedendo melhores oportu-
nidades para as mulheres, retirando-as, deste modo, do grupo de vulneráveis. 

É essencial que ocorra a cooperação internacional entre os países para 
que as medidas acima se concretizem, devendo-se fomentar meios sociais, 
educacionais ou culturais para não incentivar e combater a exploração de mu-
lheres. Foi o que o presente trabalho intentou demonstrar por meio da análise 
das políticas públicas estabelecidas pelos Estados eu compõem a chamada 
tríplice fronteira, a saber, Brasil, Argentina e Paraguai.

340 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. Brasil, Argentina e Paraguai 
assinam acordo para minimizar o tráfico de mulheres na região da tríplice fronteira. 
Disponível em: <http://www.spm.gov.br/area-imprensa/ultimas_noticias/2009/11/not_trafico_trip_
fronteira>. Acesso em: 18 maio 2007.

341 PARANÁ, Governo do Estado. Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado 
do Paraná – NETP/PR. Disponível em: <http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=93>. Acesso em: 18 maio 2017. 
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“Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história 
ou contamos uma história a seu respeito”.

Isak Dinesen

Notas introdutórias: visibilizar é preciso

Caixas. Produtos. Etiquetas. Transporte Ilegal. Coisas. Mercado Interna-
cional. Estas palavras são recorrentes no mundo da circulação de mercadorias, 

342 “A expressão “tornar o invisível visível” pode ser relacionada com a frase de Michel Foucault, em sua obra O 
Pensamento do Exterior: “A ficção consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é 
invisível a invisibilidade do visível”. Além de já ter sido utilizada em diversas exposições artísticas, foi utilizada, 
em 2013, como nome da campanha da UNICEF com a finalidade de por fim à violência contra as crianças.

343 Doutor e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Direto Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Líder do 
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na venda de produtos, na globalização econômica346. São jargões próprios do 
comércio nacional e internacional. Contudo, o presente artigo não irá tratar 
de res (coisas)347, mas sim de pessoas, pessoas vulneráveis, a quem também 
se atribui todos os vocábulos acima enunciados, com ênfase em mulheres-
-mercadoria, que nos termos da Lei da oferta e da procura, ganham exponencial 
e indignamente, lugar de destaque para fins de exploração sexual. Tais enun-
ciações podem ser comprovadas pelos dados atualizados do Relatório Global 
sobre o Tráfico de Pessoas, lançado em dezembro de 2016 pelo Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), destacando que no universo 
do tráfico internacional, mulheres e meninas correspondem a 71% das vítimas.

Diante desta realidade a empreitada no presente artigo, produzido no 
âmbito do projeto “Mulheres Invisíveis” da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie, parte da seguinte indagação: o tema Tráfico 
Internacional de Mulheres é visível social e juridicamente no âmbito nacional 
e internacional? Se a resposta for negativa, que por hipótese já se adianta para 
o leitor que o é, como torná-lo visível a partir de experiências comunicacio-
nais arquitetadas por atores sociais com vistas à publicização, sensibilização 
e consciência para a temática?

Sendo assim, nossa reflexão estará centrada na importância do direito à 
comunicação, em uma era identitariamente marcada pela fluidez, pelo ritmo 
frenético de alterações sociais, políticas e econômicas, no mundo pós-moderno, 
no qual há a necessidade premente de se pensar o contemporâneo, as novas 
narrativas institucionais e o desenvolvimento de estratégias que aproximem 
os diversos atores sociais com vistas à sensibilização para temas de Direitos 
Humanos, atuais e recorrentes. À comunicação cabe o papel de transformação 
e integração, tendo como ferramentas primeiras o diálogo e a deliberação 
na busca do consenso. Consenso para o bem viver, consenso para o melhor 

346 Acerca da globalização econômica que não se fez acompanhar de uma globalização humana, 
pondera o sociólogo polonês Zygmunt Bauman “[...] as fronteiras dos Estados foram derrubadas, 
como foram para as mercadorias, o capital e as finanças. Para os habitantes do Segundo Mundo, 
os muros construídos pelos controles de imigração, as leis de residência, a política de “ruas limpas” 
e “tolerância zero” ficaram mais altos; os fossos que os separam dos locais de desejo e da sonhada 
redenção ficaram mais profundos, ao passo que todas as pontes, assim que se tenta atravessá-las, 
revelam-se pontes levadiças”. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 97.

347 Para Paulo Freire o primeiro fator para transformação é o despertar da compreensão crítica e pro-
blematizadora, o qual perpassa pela consciência da luta e reconstrução do conceito de Humanidade: 
“É como homens que os oprimidos têm de lutar e não como “coisas”. É precisamente porque redu-
zidos a quase “coisas”, na relação de opressão em que estão, que se encontram destruídos. Pare 
reconstruir-se é importante que ultrapassem o estado de quase “coisas”. Não podem comparecer 
à luta como quase “coisas”, para depois serem homens. É radical esta exigência. A ultrapassagem 
deste estado, em que se destroem, para o de homens, em que se reconstroem, não é a posteriori. A 
luta por esta reconstrução começa no auto-reconhecimento de homens destruídos”. FREIRE, Paulo. 
Pedagogia do oprimido. 36. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. p. 55.
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organizar, consenso para o desenvolvimento humano e institucional. Os no-
vos paradigmas perpassam pela construção de novas narrativas, inovadoras 
e afinadas com uma visão sensível do mundo posto. 

Para a compreensão desta nova ordem, a visão crítica de mundo é impres-
cindível para arquitetar, de maneira integrada, a comunicação como fenômeno 
global e de entrelace necessário com as mais várias facetas do contemporâneo 
entre elas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e tecnológi-
cas. Para que todos estes elementos interajam e se façam presentes em uma 
organização, a tônica deve ser a reflexão, a compreensão do indivíduo como 
sujeito histórico, como protagonista do viver em sociedade, para a sociedade 
e pela sociedade. Assim, a comunicação desempenha um papel de absoluta 
importância, constituindo-se como indispensável para a interação, comparti-
lhamento de ideais e transformações nas mais variadas ordens. 

Resta claro, que o mote a interligar é a integração estratégica necessária 
para a efetivação em absoluto das melhores práticas, com base no planejamento 
e na gestão, articulados do macro para o micro e do micro para o macro. Estes 
diálogos comunicacionais mais do que possíveis são absolutamente necessários.

Seguindo este raciocínio não temos dúvida de que a via de acesso para a 
transformação encontra-se no direito à informação e à comunicação, a partir 
da noção de coletividade, pertencimento e cidadania. A noção de alteridade, 
a capacidade de estabelecer a conexão do EU-OUTRO, a construção de lin-
guagem de identidade humana, se traduzem na aprendizagem significativa 
fundamentada na experiência existencial dos educandos e na efetivação de 
sua capacidade lúdico-criadora. Nesse contexto, o direito à manifestação, à 
informação e à comunicação se fazem presentes, e representam o liame ne-
cessário para o desenvolvimento de um espírito de cidadania e pertencimento.

Acreditamos que a transformação está estritamente relacionada à “sen-
sibilização cultural”, e o Estado, em comunhão com diversos atores sociais, 
deve promover uma política de sensibilização e transformação cultural, que se 
constitui como uma tarefa planejada a longo prazo e que envolvem inúmeras 
instâncias e setores para a sua implementação. Neste contexto informação e 
comunicação são palavras-chave para o desenvolvimento de todo este pro-
cesso e campanhas educativas nacionais e internacionais podem contribuir 
sobremaneira para a sensibilização acerca de temas de Direitos Humanos, e 
o que nos interessa no presente caso, o Tráfico Internacional de Mulheres.

Assim, pretendemos sob o viés do método hipotético-dedutivo problema-
tizar o papel da comunicação, sua importância social com vistas a demonstrar 
a sua necessária amplitude por meio de algumas campanhas de sucesso em 
andamento no Brasil e no cenário internacional.
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Tráfico de pessoas – Comunicação – Cidadania: 
O que representa esta tríade?

Na reconfiguração do conceito de cidadania, Hannah Arendt esclarece que 
muito mais do que uma definição ligada à nacionalidade, a cidadania compreende 
“o direito a ter direitos”348. A partir deste conceito, o desafio está na concreti-
zação desta cidadania, que pressupõe a efetivação de direitos fundamentais e, 
como forma consequente e interligada, o acesso de todos ao espaço público.

Cabe lembrar que cidadania, direitos humanos e Estado Democrático 
de Direito se relacionam e se condicionam de forma mútua, na medida em 
que é o império da legalidade, imposto pelo Estado de Direito, que garante 
os direitos fundamentais e estes é que legitimam o Estado de Direito e o 
conteúdo da cidadania.349

Sendo assim, a cidadania, carecendo do espaço público, abre espaço à 
comunicação, que possui solo fértil no espaço público.

O público é o que induz o que pode ser visto ou ouvido por todos e, 
portanto, tem a maior divulgação possível. O que é visto por todos é a que 
configura a realidade. A esfera pública faz emergir “da treva” o que se en-
contrava resguardado na esfera privada. Desta forma, no mundo público é 
tolerado o que se considera relevante350. 

Hannah Arendt e sua conjugação – Ação e Discurso contribuem para a 
formação teórica da comunicação e do poder e da relação existente da tríade 
comunicação, cidadania na prevenção do tráfico de pessoas.

O que é eleito como relevante, transpassa o portal da esfera privada e 
interfere, desta forma, na coletividade, no discurso, no existir diário da so-
ciedade, passando, consequentemente, a merecer destaque e planos de ação.

A vida humana depende de discurso e ação. O agir humano351, na visão 
de H. Arendt é a própria efetivação do nascimento:

O fato que de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar 
dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. 
E isto, por sua vez, só é possível porque cada homem é singular, de sorte 
que a cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo. Desse 

348 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 2007, p. 302. 
349 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Dimensões da cidadania. Novos direitos e proteção da cidadania: 

Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público, ano 2, jan./jun. 2009. p. 19.
350 ARENDT, Hannah. A condição Humana. 10. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 59-61. 
351 No mesmo sentido é a visão de Paulo Freire acerca da reflexão combinada com a ação “Ao 

defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, 
não estamos pretendendo um jogo divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, 
pelo contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. FREIRE, Paulo. Pedagogia 
do oprimido. 36. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. p. 52.
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alguém que é singular pode-se dizer, com certeza, que antes dele não havia 
ninguém. Se a ação, como início, corresponde ao fato do nascimento, se 
é a efetivação da condição humana da natalidade, o discurso corresponde 
ao fato da distinção e é a efetivação da condição humana da pluralidade, 
isto é, do viver como seu distinto e singular entre os iguais352.

Ação e discurso devem ser conjuntamente interpretados. Nesta linha, 
Celso Lafer também aponta para a importância do “nós do agir conjunto”, 
berço do poder.

A palavra, no processo de geração do poder, tem, para Hannah Arendt, 
não só a dimensão de comunicação, mas também – e nisto ela aproveita 
a experiência da língua grega – a de revelação: a revelação de perda do 
espaço público pela cassação da palavra – que é o que ocorre na situação 
limite do totalitarismo353.

Ao defender que a cidadania está ligada ao reconhecimento dos direitos, 
Hannah Arendt também justifica, consequentemente, o reconhecimento da 
necessária igualdade de todos e de cada um. Ademais, a igualdade de todos, 
conclamada pelo Estado Republicano deveria fortalecer o agir comunicativo 
e a transformação social dele decorrente. “As entidades republicanas teriam 
o potencial de transformar as desigualdades e exclusões entre as pessoas em 
discursos e reivindicações de direitos”354.

É neste cenário demarcado pela ação política que exsurge o Direito à 
comunicação, pressupondo da mesma forma, a igualdade entre as partes en-
volvidas no processo (sim, a comunicação é um processo – emissor e receptor 
visando alcançar a máxima comunicacional).

Outras distinções ainda se apresentam. Arendt, ao distinguir fato e opinião 
alerta que os fatos existem independentemente e, em si mesmo não pode ser 
tocado, estão além do acordo e do consentimento e são a base de uma esfera 
pública vigorosa e efetiva. A opinião, por sua vez, é livre e, portanto, a ação 
e a decisão devem estar calcadas na troca livre de opiniões. “A informação 
não deve ser monopólio de quem age ou decide, mas de toda comunidade”355. 

Nesta linha, surge o marketing social, que tem por objetivo influenciar 
nos comportamentos sociais e de saúde. Mais do que, portanto, induzir um 

352 Ibidem, p. 191.
353 LAFER, Celso. Posfácio. In: ARENDT, Hannah. A condição Humana. 10. ed. Rio de janeiro: Forense 

Universitária, 2007. p. 351.
354 LORENZATTO, Bruno Meneses; KOZICKI, Katya. O conceito de cidadania para Hannah Arendt e 

Jacques Derrida. Disponível em: <https://www.academia.edu/4004919/O_conceito_de_cidadania_
para_Hannah_Arendt_e_Jacques_Derrida?auto=download>. Acesso em: 03 nov. 2017. 

355 AGUIAR, Odilio Alves. Veracidade e Propaganda e Hannah Arendt. Cadernos de Ética e Filosofia 
Política v. 10, n. 1, p. 01-17, 2007. Disponível em: <http://filosofianreloanda.pbworks.com/f/Verdacid
ade+e+Propaganda+e+Hannah+Arendt.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2017.
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padrão de consumo com finalidade lucrativa, pretende atuar na conscientização 
e na mudança social, trazendo à discussão fatores ignorados, negligenciados 
ou escondidos, impondo à opinião pública uma reflexão, ainda que primária 
sobre a temática da “campanha publicitária”. 

Atualmente verifica-se o Direito à Comunicação como um Direito Humano 
Fundamental, mas nem sempre foi assim, as notícias históricas informam que 
apenas a partir dos anos de 1960, começa um intenso trabalho para categori-
zação da dupla Comunicação e Direito Humanos. A consagração efetiva deste 
conceito ganhou maior realce nos anos 80, a partir do debate para uma Nova 
Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, liderado pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, o 
que culminou na produção em 1980, especificamente, do Relatório MacBride 
batizado de “Um Mundo e Muitas Vozes”. Cabe ressaltar que a partir deste 
Relatório o conceito de comunicação não se cingiu apenas a um caráter for-
mal, de tão somente receber informações, mas muito ao contrário ganhou uma 
dimensão plúrima e interdisciplinar, compreendendo a noção de alteridade, 
deliberação, partes em iguais condições para estabelecer um diálogo equili-
brado e efetivo. A partir destes aportes, reitera-se definitivamente, o Direito à 
Comunicação como um Direito Humano Fundamental, entrelaçando-se com 
os conceitos de universalidade, diversidade, participação e democracia.356 

A comunicação desempenha funções fundamentais entre elas podemos 
citar: a conformação do espaço público, exercício da cidadania e práticas 
democráticas, instrumento de educação pública, formação cultural ampla e 
irrestrita, bem como afirmação de valores nacionais.357 

Quanto à comunicação impende dizer que seu papel é colaborar com a 
transmissão da denominada ‘visão de mundo’ da cultura a que se pertence, e 
a educação cumpre seu papel levando o aprendizado dos valores e dos sen-
timentos que estruturam a comunidade na qual vivemos. Alertando-se para 
o fato que somente a educação e a comunicação integrativas, na qual ocorra 
a formação completa do indivíduo nos seus aspectos emocional e racional, 
poderá resgatar a consciência autônoma. A partir de tal ótica, o Direito à Co-
municação pode ser vislumbrado com ligações intrínsecas com a cidadania e 
a igualdade. Contudo, em que se pese ser considerado Direito Humano Fun-
damental, conforme Victor van Oeyen, Paulo Lima e Graciela Selaimen 358:

356 LIMA, Venâncio de A. Para garantir o direito à comunicação: a lei Argentina, o Relatório Leveson 
(Inglaterra) e o HLG da União Europeia. 2. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. p. 12. 

357 RAMOS, Murilo César. Comunicação, direitos sociais e políticas públicas. In: MARQUES DE MELO, 
José e SATLER, Luciano (Orgs.). Direitos à comunicação na sociedade da informação. São 
Bernardo do Campo: Umesp, 2005. p. 245-254.

358 OEYEN, Victor van; LIMA, Paulo; SALAIMEN, Graciela. A Campanha CRIS. Revista do Terceiro 
Setor. Extraído do texto “A Cúpula Mundial de 2003: a Sociedade Informacional”. São Paulo: 
RITS, junho de 2002. Disponível em: Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação 
Universidade Federal de Juiz de Fora / UFJF. Acesso em: 03 nov. 2017.
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a mobilização pela defesa do direito à comunicação é mais difícil que 
qualquer outra mobilização por direitos humanos. A Comunicação 
ainda é vista como uma questão menos urgente – quando chega a ser 
cogitada – por governos e sociedade civil. A luta por este direito ainda 
é incipiente e é fundamental que todas as organizações da sociedade 
civil e pessoas dedicadas ao fortalecimento da cidadania – e não apenas 
aquelas dedicadas aos temas de mídia e comunicação – voltem sua 
atenção e uma parcela de seus esforços para garantir que o direito à 
Comunicação seja preservado. 

A prática da cidadania pressupõe a prática da reivindicação, da apropriação 
dos espaços, do conhecimento dos próprios direitos. A prática da cidadania se 
constitui como o melhor instrumental para a construção de uma sociedade mais 
justa, fraterna e igualitária. Está no conhecimento dos próprios direitos, como 
reivindicá-los e exercitá-los o principal pressuposto para o empoderamento de 
uma sociedade. O fluxo informacional deve ser absolutamente considerado 
como elemento decisório para o exercício real da cidadania e efetivação do 
espírito democrático:

Se há centenas de milhões de homens e mulheres privados dos instru-
mentos indispensáveis da comunicação, qual o sentido que tem falar 
do direito a informar ou a ser informado?É, pois, indispensável juntar 
todos os meios possíveis – educativos, culturais e sociais - combinados 
com as diversas técnicas de comunicação e os meios de comunicação 
social, para eliminar esta tarefa que embota as perspectivas de todos 
os Países do mundo.359

Comunicação, participação e cidadania se agremiam para a constituição 
de uma cultura democrática360, com vistas à construção de uma sociedade que 
compreenda o ser humano, como início, meio e fim de todos os processos, 
bem como força motivadora, propulsora e receptora dos benefícios do desen-
volvimento histórico. Essa “consciência cidadã” na medida em que rompe 
fronteiras, ultrapassa marcos geográficos e enlaça cidadãos planetários na 
discussão e nos debates de temas que perpassam pelas questões urgentes dos 
Direitos Humanos, são mais que necessárias no mundo contemporâneo361. 

359 UNESCO. Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1983. p. 83.

360 Para Joaquín Herrera Flores “a democracia deve consistir num processo de construção de um 
“espaço público de empoderamento”, onde possa surgir uma variedade de diferentes experiências 
e onde sobressaiam a mutabilidade e as possibilidades de modificação e transformação. FLORES, 
Joaquín Herrera. A (re) invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.

361 MOTTER, Maria Lourdes. Organizações Não Governamentais: Espaço de Construção e Prática da 
Cidadania. In: COSTA, Maria Cristina Castilho (Org.). Gestão da Comunicação: Terceiro Setor, 
Organizações Não Governamentais, Responsabilidade Social e Novas Formas de Cidadania. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 21-38.
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Sensibilizar, Comunicar e Transformar: 
A ONU e um Coração Azul

Final da 2ª Grande Guerra Mundial (1939-1945), momento em que os 
Estados se conscientizam da necessidade de reconstrução do mundo e da 
própria Humanidade, flagelados em razão das atrocidades e tragédias ocor-
ridas, é criada a Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo do 
fortalecimento da paz e o vínculo entre os povos. O então presidente dos EUA, 
Franklin Delano Roosevelt, sugeriu o nome de “Nações Unidas” e a 25 de 
Abril de 1945 celebrou-se a primeira Conferência em São Francisco. Cons-
tituída por meio da Carta Constitutiva de 26 de junho, recebeu a ratificação 
de 51 Estados-Membros362, que em referida Carta estabeleceram objetivos 
comuns, entre eles, a preservação das futuras gerações quanto às guerras, o 
fortalecimento da dignidade humana, a igualdade entre os povos, vedadas as 
discriminações, a promoção do progresso social em prol de uma vida eivada 
de liberdade. A criação das Nações Unidas consolidou-se como uma bússola 
para o enaltecimento da paz, da tolerância e da solidariedade entre as nações, 
em busca de justiça e bem-estar social.

Também cabe citar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
aprovada pela Resolução nº 217 da Assembleia Geral da ONU representou o 
marco de desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
com o estabelecimento da universalização e internacionalização de tais direitos 
fundamentais. Por meio de tratados internacionais efetivou-se a salvaguarda 
dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas.Composta por 30 artigos 
que definem com detença os valores supremos que norteiam o ser humano, 
verifica-se no texto positivado a preocupação com o homem como objeto 
central, alicerçando-o em direitos e garantias protetivas necessárias ao seu 
desenvolvimento digno.

O Preâmbulo da Declaração de absoluta importância para os direitos fun-
damentais ressaltou entre vários pontos o reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis 
como o fundamento da liberdade, da fraternidade, nos termos do seu art. 1º.

Considerou também para o pleno desenvolvimento do homem, a sua 
proteção pelo império da lei, a promoção do desenvolvimento de relações 
amistosas entre as nações, questões essas que os povos das Nações Unidas 
reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos do homem e da mulher, e que 

362 Em 2006 a ONU possuía a participação de 192 Estados-Membros – cada um dos países soberanos 
internacionalmente reconhecidos, exceto o Vaticano, que tem qualidade de observador, e países sem 
reconhecimento pleno (como Taiwan, que é território reclamado pela China, mas de reconhecimento 
soberano por outros países).
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decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida com 
espírito de fraternidade.

Cabe ressaltar que a ONU possui representação no Brasil desde 1947, 
contando com a presença de agências especializadas, fundos e programas 
que desenvolvem suas com o objetivo de maximizar, de maneira coordenada, 
o trabalho da ONU, para que o Sistema possa proporcionar uma resposta 
coletiva, coerente e integrada às prioridades e necessidades nacionais, no 
marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos demais 
compromissos internacionais363.

Ainda e que interessa para o debate proposto no presente artigo, voltamos 
nossa análise para a atuação específica da atuação do Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime –UNODC, que mantém, desde março de 1999, 
o Programa contra o Tráfico de Seres Humanos, em colaboração com o Ins-
tituto das Nações Unidas de Pesquisa sobre Justiça e Crime Inter-regional 
(UNICRI). O programa coopera com os Estados-Membros em seus esforços 
de combater o tráfico de seres humanos, ressaltando o envolvimento do crime 
organizado nesta atividade e promovendo medidas eficazes para reprimir 
ações criminosas e tendo por alicerce de fundamentação legal e teórica as 
três convenções internacionais de controle de drogas, nas convenções contra 
o crime organizado transnacional e contra a corrupção e os instrumentos 
internacionais contra o terrorismo364.

No Brasil, o UNODC atua desde 1990, no cumprimento das obrigações 
que assumiu ao ratificar as Convenções da ONU sobre Controle de Drogas; 
contra o Crime Organizado Transnacional e seus três Protocolos – contra o 
Tráfico de Seres Humanos, o Contrabando de Migrantes e o Tráfico de Armas; 
e a Convenção da ONU sobre Corrupção; além das recomendações do Grupo 
de Ação Financeira Internacional contra o combate ao terrorismo. 

Junto aos estados, o UNODC365 promove o intercâmbio de boas práticas e 
de soluções, com vistas a fortalecer a ação conjunta dos países no enfrentamento 
ao crime organizado transnacional e atua efetivamente a partir de três pilares:

363 Informações disponíveis em: <http://www.onu.org.br/>. Acesso em: 10 nov. 2017.
364 Informações disponíveis em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html/>. 

Acesso em: 11 nov. 2017.
365 Cabe ressaltar que as Nações Unidas lançaram o Fundo Voluntário da ONU para as Vítimas do Tráfico 

de Pessoas, em julho de 2010, convocando a integração dos governos para práticas planejadas e 
articuladas no combate ao tráfico de pessoas, no qual os governos são chamados a adotar ações 
coordenadas, abrangentes e consistentes para combater esse tipo de tráfico.O Fundo é destinado 
a auxiliar os governos, assim como organizações intergovernamentais e não governamentais, a 
proteger e dar assistência às vítimas do tráfico de pessoas de forma que elas possam se recuperar 
dos danos físicos e psicológicos. O UNODC foi designado para administrar o Fundo, com a ajuda de 
um Conselho Curador, nomeado pelo secretário-geral das Nações Unidas. Informações disponíveis 
em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html/>. Acesso em: 11 nov. 2017.
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Trabalho normativo, para ajudar os Estados na ratificação e na implemen-
tação dos tratados internacionais, e no desenvolvimento das legislações 
nacionais sobre drogas, criminalidade e terrorismo. O UNODC também 
oferece serviços técnicos e operacionais para órgãos de execução e de 
controle estabelecidos pelos tratados internacionais.
Pesquisa e análise, para enriquecer o conhecimento e ampliar a compreen-
são dos problemas relacionados às drogas e à criminalidade e estabelecer 
políticas e estratégias com base em evidências.
Assistência técnica, por meio de cooperação internacional, capacitando os 
Estados-Membros para oferecer respostas eficazes em questões relacionadas 
às drogas ilícitas, ao crime organizado e ao terrorismo.366

No campo comunicacional o UNODC tem como missões institucionais: 
prevenção, proteção e criminalização. Para a efetividade de tais ações são 
recorrentes campanhas veiculadas em TV e rádio, distribuição de panfletos 
informativos e parcerias para a sensibilização e consciência pública sobre os 
temas que lhes são aderentes.367

À exemplo disso está a Campanha Coração Azul, concebida pelo UNODC 
e lançada no Prêmio Mundial das Mulheres, em Viena, Áustria, em 5 de março 
de 2009, sob o título de Blue Heart Campaign. Tendo o coração azul como 
símbolo da campanha a intenção foi representar a tristeza das vítimas do tráfico 
de pessoas e sensibilizar acerca das mazelas do comércio de seres humanos. 

A Campanha possui como objetivos: Tornar o símbolo “Coração Azul” 
um ícone de reconhecimento da Campanha de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas; Promover ações promocionais e intervenções, com o objetivo de 
sensibilizar a sociedade, ONGs, Órgãos Governamentais, mídia e formadores 
de opinião para esse problema social; Despertar na população a consciência 
social, incentivando assim a busca pela informação e denúncia368.

O México foi o primeiro país, em 2010, a adotar a campanha a nível 
nacional, iluminando com a cor azul vários edifícios na capital mexicana. 

Utilizando-se também da força das redes sociais, cabe que ressaltar que no 
ano de 2010 a Campanha Coração Azul alcançou no Facebook a marca de 10.000 
mil membros se destacando como um dos maiores grupos nesta mídia social. Para 
garantir maior visibilidade os membros da comunidade criaram aplicações e colori-
ram de azul seus perfis ressaltando o poder comunicativo e interativo da campanha.

Ainda em 2010, mais estratégias comunicacionais foram criadas pela 
Administração Postal das Nações Unidas em Viena, entre elas, a emissão de 
uma série de dez selos especiais sobre o tráfico de seres humanos contendo 
a logomarca do Coração Azul. 

366 Informações disponíveis em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html/>. 
Acesso em: 11 nov. 2017.

367 Informações disponíveis em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html/>. 
Acesso em: 11 nov. 2017.

368 Idem, ibidem.
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O Brasil aderiu à Campanha em maio de 2013 por meio de uma parceria 
entre o Ministério da Justiça e o Escritório de Ligação e Parceria do UNODC, e o 
primeiro slogan foi “Liberdade não se compra. Dignidade não se Vende. Denuncie 
o Trafico de Pessoas”, motes para a sensibilização e mobilizações sociais. Desde 
então, na semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas, repartições, prédios, 
entre outros, vêm sendo iluminados de azul com vistas à conscientização social.

No ano de 2015 merece destaque o lançamento do selo comemorativo 
dos Correios, produzido pelo artista Daniel Effi e em uma tiragem de 900 mil 
peças, a ação de comunicação corrobora com a vocação institucional dos Cor-
reios, qual seja, segundo o assessor jurídico Cléucio Santos Nunes “os Correios 
fazem a sua parte ao emitir selo alusivo à luta do Brasil e das Nações Unidas 
no combate ao tráfico de pessoas, colocando a serviço dessa causa, sua aptidão 
à universalização das comunicações e sua missão de transpor fronteiras”369.

Em 2017, a campanha tem por mote “Para que o sonho não vire ar-
madilha”, com ênfase na luta contra o trabalho escravo, exploração sexual e 
tráfico de órgãos. As diversas parcerias entre Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, bem como os inúmeros núcleos foram responsáveis pelo estímulo de 
eventos nacionais de Mobilização do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 
especial, no dia 30 de julho, declarado pela Organização das Nações Unidas 
como o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Uma das principais preocupações do Ministério da Justiça, que conta 
com o largo apoio do Ministério das Relações Exteriores, é disseminar para 
a população a importância dos canais de denúncia entre eles, o “Disque 100” 
e o “Ligue 180”, que colaboram para garantir visibilidade ao tema. 

Como fechamento do presente tópico é oportuno destacar o papel pioneiro 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie que por meio do seu compromisso 
entre pesquisa, ensino e extensão vem garantindo forte atuação na temática a 
partir do incentivo ao grupo Mulheres Invisíveis, da Faculdade de Direito, que 
entre outras ações, contou pioneiramente com a iluminação de azul do Centro 
Histórico da Universidade na última semana de julho de 2017, bem como 
vem realizando ao longo do mesmo ano profícuos debates e reflexões entre 
pesquisadores nacionais e internacionais, tornando o tema visível à sociedade. 

Considerações finais: a visibilidade de cada dia e de todo dia

Tornar o invisível visível tem por finalidade transformar o oculto em 
público e, portanto, trazer o problema privado à esfera pública, à opinião 
pública, à sociedade, que, no âmbito da democracia representativa deve ser 
ativa, participativa e transformadora.

369 Disponível em: <https://www.correios.com.br/para-voce/noticias/correios-lanca-selo-contra-o-trafico-
-de-pessoas>. Acesso em: 11 nov. 2017.
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O Marketing Social surge como uma tentativa de utilização de técnicas 
comunicacionais que visam induzir ao consumo, em uma política reversa – 
que influencia comportamentos, em geral, ligadas às melhorias de condições 
de vida ou à promoção de políticas públicas. Produz um efeito multiplicador 
benéfico e irradiador de novas condutas.

Em temáticas de tão profunda relevância quanto o tráfico de pessoas e, 
mais particularmente, o tráfico de mulheres, a comunicação é instrumento de 
combate que não pode ser esquecido, apresentando-se com feições de políticas 
pública de proteção às minorias em condições de vulnerabilidade.

O que se pretende efetivar é o direito à comunicação, o direito à voz 
e, como consequência – a cidadania –, sustentáculo da República Fede-
rativa do Brasil, desenhada pela Constituição de 1988, na medida em que 
edifica a consciência do “direito a ter direitos”, transformando palavras 
no binômio diálogo/ação.
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INFORMAÇÃO QUE LIBERTA: 
o papel da educação na prevenção ao 
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Introdução

O tráfico de pessoas consiste em uma patente violação dos direitos huma-
nos mais elementares, posto o fato da vítima ser deslocada para longe de seu 
núcleo familiar e também da sua comunidade de origem. Esse afastamento não 
ocorre por sua própria decisão, não é fruto do exercício de alguma autonomia 
cidadã, mas por ter sido a pessoa ludibriada, ou coagida, vezes submetida 
à exploração por ser definitivamente cerceada de sua liberdade de escolha, 
locomoção e pensamento. A mesma realidade se opera em sua modalidade 
específica, qual seja, o tráfico de mulheres.

As condições que geram as desigualdades não são necessariamente a 
tônica do tráfico de mulheres, porém são preponderantes. Sejam elas de ca-
ráter social, econômico ou de gênero, acarretam discriminação. A miséria, a 
desassistência, o preconceito e o sonho de uma oportunidade de vida melhor 
em um local distante somam-se à ausência de políticas públicas efetivas 
para o combate de todos estes fatores e, também, à escassez de informação 
acerca dos riscos enfrentados pelas mulheres que se envolvem com grupos do 
crime organizado e seus aliciadores. Estes são apenas alguns dos elementos 
determinantes para caracterizar a vulnerabilidade das vítimas deste crime 
sobremodo desumano.

A Constituição Federal de 1988 positivou em seu artigo 205 a educação 
como direito de todos, a ser promovida de maneira a visar “o pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho”. Neste contexto, torna-se claro o poder deste direito social, 

370 Mestre em Direito pela Universidade Nove de Julho. Especialista em Direito do Consumidor e em 
Direito Público. Membro da Associação Brasileira de Direito Educacional. Pesquisadora do Núcleo 
de Estudos em Direito Educacional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - NEDUC/
PUCSP, professora e advogada.

371 Mestrando em Direito Político e Econômico pelo Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogado 
e jornalista.
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de modo que sua concretização, em seu cerne, é preceito constitucional pro-
tetivo da pessoa humana. E, por tal motivo, inalienável de quaisquer aspectos 
concernentes à condição de vulnerabilidade.

Hanna Arendt definiu a cidadania como o pertencimento a uma comu-
nidade disposta e capaz de lutar pelos direitos de seus integrantes, “o direito 
a ter direitos”372.

Remo Bodei, por sua vez, aduz que lançar lume ao “pensar, querer e 
julgar” foi a grande contribuição filosófica do exame que Arendt fez sobre as 
catástrofes produzidas pelos totalitarismos, nazista e stalinista, e na degradação 
política que já pairava nas democracias do século XX:

Tanto o totalitarismo quanto a perda de significado da existência nas demo-
cracias contemporâneas são o produto dos automatismos e da passividade 
de todas as três faculdades: do pensar, que não consegue compreender o 
sentido dos acontecimentos; do agir, que fracassa no confronto coletivo 
das diferenças politicamente relevantes para a consecução da “vida boa”; 
do “julgar”, cuja fraqueza se manifesta na falta de penetração, na incapa-
cidade freqüente de discriminar373.

A violação dos direitos humanos, dado o seu caráter indivisível, se tra-
duz na afronta aos direitos econômicos, sociais e culturais, civis e políticos, 
alcançando prioritariamente os mais vulneráveis. Neste sentido, o presente 
artigo objetiva analisar o empoderamento por meio da educação como forma de 
intervenção no mundo e alteração da realidade social das vítimas ou potenciais 
vítimas do tráfico de pessoas. A finalidade é a de impulsionar a construção da 
autonomia de cada mulher, como sujeito de direitos, para se libertar.

“O alcance de uma política pública é, por definição e necessariamente, 
supraindividual, envolvendo uma coletividade determinada, com demandas 
e expectativas comuns”374, frisa Maria Paula Dallari Bucci. Como forma de 
robustecer a premissa antropológica deste trabalho, serão abordadas ações 
educativas de prevenção e combate ao tráfico internacional de mulheres 
realizadas pela Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da 
Juventude – ASBRAD – e pela Associação Mulheres pela Paz, ambas são 
organizações sem fins lucrativos que atuam diretamente com a capacitação 
de indivíduos para a prevenção e atendimento às mulheres traficadas. As ati-
vidades que estas associações promovem, por meio da educação popular de 
formação feminista no Brasil, são essenciais para a questão das abordagens 

372 ARENDT, Hanna. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 330.
373 BODEI, Remo. A filosofia do século XX. Bauru: EDUSC, 2000, p. 241.
374 BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de referência de uma Política Pública: Primeiras linhas de uma 

visão jurídico-institucional. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio et al. O Direito na fronteira das políticas 
públicas. São Paulo: Páginas & Letras, 2015, p. 7.
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educacionais ao tráfico de mulheres. Ambas possuem como suas principais 
bandeiras de atuação: o fim da violência de gênero e a promoção da cidadania 
e de assistência às vítimas.

Vulnerabilidade em razão da violação dos 
direitos humanos contra a mulher

No contexto da realidade brasileira, de um Estado-nação caracterizado por 
sua vasta extensão territorial, de grande diversidade cultural e, principalmente, 
pelas desigualdades e injustiças sociais, pode-se verificar a possibilidade deste 
que é o maior país latino-americano ser um campo fértil para aliciamento de 
vítimas do tráfico transnacional de mulheres, quer seja em virtude das con-
dições de vulnerabilidade, pelos aspectos econômico, social, de gênero ou 
mesmo pelo aspecto emocional.

Joana Daniel-Wrabetz e Rita Penedo375, ao tratarem a vulnerabilidade, 
fazem referência ao conceito trazido por Michèle Clark, no Fórum de Viena 
em 2008, definindo-a como “uma condição resultante de como os indiví-
duos experimentam negativamente a interação complexa de fatores sociais, 
culturais, econômicos, políticos e ambientais que criam o contexto em suas 
comunidades”376. Para tanto, trazem como indicadores fundamentais para a 
análise do conceito o gênero, a pobreza, a exclusão social e cultural, a educação 
limitada e a situação legal das pessoas, bem como a instabilidade política, as 
guerras e os conflitos no âmbito das sociedades.

Dentro da complexidade deste conceito, destacam-se três categorias 
principais: a vulnerabilidade pessoal, a vulnerabilidade situacional e a vul-
nerabilidade circunstancial.

Ao abordarem a vulnerabilidade pessoal, caracterizam como fatores 
intervenientes o físico, a incapacidade intelectual, a idade, o gênero, a gra-
videz da mulher, a cultura, a língua, as crenças e o contexto familiar. A vul-
nerabilidade situacional diz respeito ao status legal de uma pessoa em um 
determinado território, seu isolamento social, cultural ou linguístico. Por fim, 
a vulnerabilidade circunstancial é caracterizada pelo desemprego ou pela 
ruína econômica pessoal.

Dentre os diversos fatores citados, as autoras apresentam também outras 
situações para configurar a caracterização geral de grupos potencialmente 
vulneráveis, dos quais, segue o diagrama:

375 DANIEL-WRABETZ, Joana; PENEDO, Rita. Trafficking in human being in time and space. A 
socioecological perspective. In: GUIA, Maria João. The illegal business of human trafficking. 
Springer. Cham, 2015. p. 2-9.

376 Tradução livre.
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Idade
•	 Crianças e adolescentes abaixo de 18 anos
•	 Jovens entre 18 e 25 anos, terminando os estudos
•	 Mulheres jovens com idade abaixo de 30 anos

Lugar de residência
•	 Pequenas cidades
•	 Migrantes de aldeias para pequenas cidades e de pequenas 

cidades para grandes cidades

Educação
•	 Baixo nível de escolaridade ou nenhuma escolaridade
•	 Segundo grau incompleto
•	 Nenhuma formação universitária ou incompleta

Emprego

•	 Desemprego
•	 Empregos intermitentes
•	 Migrantes em empregos temporários
•	 Prostituição 
•	 Mulheres e homens envolvidos na indústria da moda e do 

entretenimento
•	 Estudantes que estudam longe de casa, moram em alojamentos e 

são recrutados durante o período de férias

Atitudes 
comportamentais

•	 Pessoas que pretendem migrar de forma ilegal
•	 Pessoas que pretendem trabalhar no exterior e utilizam agências 

que oferecem empregos no exterior
•	 Noivas por correspondência
•	 Agências de casamento no exterior
•	 Pessoas psicologicamente inclinadas a atitudes de riscos
•	 Pessoas que tenham sofrido alguma forma de violência, como 

estupro, etc.

Socialmente 
vulneráveis ou 
marginalizados

•	 Crianças, jovens mulheres e meninas de famílias de risco
•	 Crianças de famílias de baixa renda
•	 Famílias com problemas de alcoolismo
•	 Famílias disfuncionais
•	 Vítimas de violência doméstica
•	 Crianças abandonadas
•	 Dependentes de drogas
•	 Mães solteiras e sem recursos de subsistência de sua família
•	 Mães com muitos filhos
•	 Migrantes
•	 Pessoas sem teto
•	 Pessoas soropositivas

Grupos étnicos
•	 Membros de grupos étnicos ou não pertencentes à maioria da 

população da região
•	 Grupos étnicos de países pobres 
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Na atual conjuntura brasileira, é possível mencionar como grupos étni-
cos vulneráveis os indígenas, os grupos étnicos advindos de países vizinhos, 
principalmente os haitianos, os bolivianos, os venezuelanos e outras pessoas 
oriundas de outras partes da América Latina, o que não exclui a vulnerabi-
lidade de afrodescendentes, ou mesmo de mulheres descendentes das ondas 
migratórias europeias e asiáticas. No Brasil há tráfico interno de pessoas e 
trânsito para o exterior; o país é concomitantemente origem e destino de 
seres humanos explorados por estas organizações criminosas internacionali-
zadas. Por mais que contemos com uma considerável “cifra negra”377, termo 
cunhado na Sociologia por Edwin Hardin Sutherland e utilizado pela Crimi-
nologia para crimes subnotificados, os dados são imprecisos, mas diversos 
casos são difundidos por organismos de governo, organizações da sociedade 
civil, órgãos supranacionais e, com maior alcance midiático, os veículos de 
comunicação jornalística.

Consideram-se também fatores antropológicos e sociológicos que tornam 
uma pessoa potencialmente vulnerável como vítima para o tráfico internacio-
nal de mulheres o alto desemprego, o mercado de trabalho discriminatório 
para a mulher, a falta de oportunidade de melhorar sua qualidade de vida, a 
discriminação de gênero ou étnica, a pobreza, a perseguição, a violência, o 
abuso sexual, as violações dos direitos humanos, as guerras e os conflitos.

Além disso, faz-se necessário ressaltar duas questões de grande relevância 
na atualidade que potencializam o número de vítimas: as grandes correntes 
migratórias e a situação de invisibilidade de transexuais e travestis.

As mulheres têm aderido aos movimentos migratórios em virtude das 
desigualdades sofridas e também por estarem contextualizadas em uma cultura 
patriarcal. Assim, diante da precária garantia de seus direitos, buscam uma 
vida melhor em outros locais, procuram refúgios ou oportunidades, dentro 
ou fora do território nacional.

No entanto, o que as tornava vulneráveis em seu local de origem, se 
agrava no local do destino, pois sofrem exclusão social devido à origem, 
baixa escolaridade, deficiências na qualificação profissional, passando à mar-
ginalização, fator que acaba por torná-las alvos de exploração. Corroborando 
com esta realidade de exploração sexual, no trato da migração feminina e 
sua correlação com o tráfico de mulheres na Amazônia, Andreza do Socorro 
Pantoja de Oliveira Smith378 afirma:

377 SUTHERLAND, Edwin H. White-Collar Criminality. American Sociological Review, v. 05, n. 01, 
1940. Disponível em: <http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/asa/docs/pdf/1939%20
Presidential%20Address%20(Edwin%20Sutherland).pdf>. Acesso em: 15 set. 2017.

378 SMITH, Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira. Migração feminina e o Tráfico de Mulheres na 
Amazônia. Disponível em: <http://www.andhep.org.br/anais/arquivos/Vencontro/gt6/gt06p07.pdf> 
Acesso em: 02 set. 2017.
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Especificamente sobre o mercado de sexo, importa frisar que, ao mesmo 
tempo em que proporciona a inclusão econômica (financeira), provoca a 
exclusão social e pessoal, visto que a mulher passa a ser estigmatizada por 
preconceitos, valores, agressões e dominações do mercado. Isso permite que 
mulheres sejam vítimas da exploração, principalmente do tráfico para fins 
sexuais. Elas são retiradas do lugar de suas raízes e colocadas num contexto 
hostil, que fragiliza a sua identidade e principalmente a relação com a família.

De outra sorte, a autora afirma em sua obra sobre o tema, que:

...travestis e transmulheres são vítimas vulneráveis para o tráfico de pessoas 
com fins de exploração sexual, inclusive como alternativa considerada 
viável por muitas delas, posto sofrerem rejeição no ambiente familiar 
e escolar em face de sua identidade de gênero, discriminação social e 
dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ou ainda, para alcançar 
o sonho de transformação de seus corpos, ludibriadas por promessas de 
cirurgias de implantes, a fim de adquirirem feições femininas379.

A violência de gênero está diretamente relacionada com a polêmica 
desconstrução da cultura androcêntrica ou do “falocentrismo heterossexual” 

380, em sociedades com predominância heteronormativa e crença na inferiori-
dade feminina, remetendo a discussão às legislações severas e à denominada 
“estratificação do sexo”381. Nesta conjuntura, políticas públicas voltadas para 
os direitos humanos têm-se concretizado por meio de planos e programas 
nacionais, de modo a fazer frente a estas violações.

Educar para a cidadania desde a educação básica à superior, perpassando 
a educação não formal, as relações entre educação e mídia, a sensibilização 
de profissionais da Justiça e da segurança implicam na promoção do respeito 
à diversidade, à igualdade, à liberdade, à garantia dos direitos fundamentais 
e à resistência a práticas opressoras, como o tráfico de pessoas nas suas di-
versas facetas: para fins sexuais, para o tráfico de órgãos ou para o trabalho 
em condições análogas à escravidão.

O empoderamento para a transformação da 
realidade feminina por meio da educação 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 
1948, preceitua em seu artigo XXVI que:

379 SMITH, Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira. Tráfico de pessoas para exploração sexual. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 115-116.

380 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2016. p. 65.

381 RUBIN, Gayle. Políticas do sexo. São Paulo: Ubu, 2017. p. 95.
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A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da perso-
nalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem 
e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

A educação tem relevante importância para dar concretude à dignidade 
da pessoa humana. Em seu papel formador e informador, a educação afirma 
a identidade de um indivíduo, e, sob sua função emancipadora, leva-o a com-
preender as opções que antecedem suas escolhas, de maneira a capacitá-lo, 
conduzi-lo a ter sua opinião e a expressar sua vontade com clareza e autonomia, 
confirmando o princípio da liberdade.

O Comentário Geral 11 da Comissão de Direitos Econômicos e Sociais 
das Nações Unidas, ao tratar sobre o Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, afirma que o direito à educação é:

...direito econômico, direito social e direito cultural, e também, de várias 
maneiras, direito civil e direito político, dado que é central para a completa 
e efetiva realização também daqueles direitos, representando a indivisibi-
lidade e interdependência de todos os direitos humanos382.

Ao proporcionar a formação da consciência do indivíduo, da pessoa 
humana, a educação constitui os valores basilares de um sujeito consciente 
de si e do outro, sujeito capaz de controlar e de orientar seus desejos, ser res-
ponsável ao avaliar os efeitos e consequências de suas escolhas, ser livre ao 
ponto de não ser submetido a poderes externos que venham a constrangê-lo a 
fazer ou deixar de fazer algo, conferindo-lhe “poder para se autodeterminar”383.

Ao tratar sobre o tema do que é educar, afirma Neidson Rodrigues384:

Ora, educar não é somente isso. No segundo plano, educar compreende 
acionar os meios intelectuais de cada educando para que ele seja capaz de 
assumir o pleno uso de suas potencialidades físicas, intelectuais e morais 
para conduzir a continuidade de sua própria formação. Esta é uma das 
condições para que ele se construa como sujeito livre e independente 
daqueles que o estão gerando como ser humano. A Educação possibilita 
a cada indivíduo que adquira a capacidade de auto conduzir o seu próprio 
processo formativo.

382 ONU – Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 
dez. 1948. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. 
Acesso em: 22 nov. 2016.

383 CHAUI, Marilena. Convite à Filsofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 434.
384 RODRIGUES, Neidson. Educação: da formação humana à construção do sujeito ético. Educação 

e Sociedade, v. 2, n. 76, Campinas, out. 2001. p. 241. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/
v22n76/a13v2276.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2017.
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Atualmente, o caráter democrático do acesso à informação por meio das 
diferentes mídias, incluindo a Internet, traduz a possibilidade da dissemina-
ção de valores por meio da educação, fomentando a formação de cidadãos 
conscientes, de maneira a possibilitar que defendam seus próprios direitos e 
interesses, identifiquem as situações de injustiça às quais venham a ser sub-
metidos, bem como de tomar posicionamentos racionais diante de situações 
que afrontam suas respectivas dignidades.

Simbolicamente a educação instrumentaliza a pessoa humana a se livrar 
da escuridão, como se luz do sol fosse, libertando-a da cegueira, revelando 
a verdade e trazendo clareza às ideias por meio do conhecimento, tirando-a 
da condição de aceitação passiva de uma realidade distorcida e de conceitos 
massificados, conduzindo-a ao sentido de sua existência, de sua importância 
na sociedade e para a sociedade, de modo a trazer sentido para a vida e com-
preensão da realidade, como na “Alegoria da Caverna”385, de Platão.

Edgar Morin386, ao tratar sobre a educação para o futuro, propõe a reflexão 
sobre a busca pela verdade, de modo que é capaz de armar o indivíduo para 
um melhor combate pela lucidez, propondo a reforma do pensamento por 
meio da adequação dos saberes de maneira contextualizada, ressaltando que 
somente é possível compreender a complexidade humana se houver desen-
volvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comuni-
tárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. Tal concepção acabaria 
transformando a espécie humana em verdadeira humanidade, de modo que 
o enfrentamento de incertezas promoveria a possibilidade da elaboração de 
estratégias que possam se modificar durante a ação, conduzindo-nos ao bem 
pensar, à introspecção, à consciência da complexidade humana, à abertura 
em relação à alteridade e à tolerância, desenvolvendo a conscientização e a 
ética para a tomada de decisões conscientes e o exercício pleno da cidadania.

Neste mesmo sentido, Paulo Freire387 rejeita qualquer forma de discrimi-
nação, propondo à educação a reflexão crítica, de modo a discutir a realidade 
associada ao sentimento de pertencer à sociedade, desenvolvendo a critici-
dade e a curiosidade, valorizando o caráter formador. Conduz à experiência 
profunda de assumir-se como ser social, histórico, presente e transformador, 
na qual a autonomia do indivíduo é imperativa culminando com a construção 
de sua identidade, com conteúdo libertador e emancipador.

385 MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia: dos Présocráticos a Wittgenstein. A Alegoria 
da caverna: A Republica, 514a-517c. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2000.

386 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina 
Eleonora F. de Carvalho e Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez, 2007.

387 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 
Paz e Terra, 1996.
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O empoderamento feminino, por meio da educação, portanto, promove 
um processo de tomada de consciência e autoconhecimento emancipatório, 
auxiliando a mulher a ter influência econômica e política.

Para Nelly Stromquist388, empoderamento não difere de autonomia, que, 
ao citar Joke Schrijvers, apresenta-o como conceito anti-hierárquico que es-
timula o pensamento crítico e que expressa uma atitude interna de força para 
promover tal transformação:

Un ejemplo es Joke Schrijvers (1991: 6), quien ve la “autonomía” como 
una “crítica fundamental del orden social, económico y político existente”. 
Ella define la autonomía como: Un concepto antijerárquico que estimula el 
pensamiento crítico y creativo, así como la acción. Lo que personalmente 
más me gusta es que expresa una actitud interna de fuerza, actitud que crea 
las condiciones para la transformación. La transformación que viene de 
adentro, con móviles internos propios de alguien, ya sea como individuo 
o como colectividad, que se mueve de abajo hacia arriba y va en contra 
de la dominación no deseada (p. 5-6). Pienso que la autonomía, según la 
define Schrijvers, no difiere mucho del empoderamiento.

Os parâmetros do empoderamento feminino, para a autora, são: a cons-
trução de uma autoimagem e confiança positivas, o desenvolvimento de 
habilidades para pensar criticamente, a construção da coesão do grupo, a 
promoção da tomada de decisões e a ação389.

Stromquist390 afirma que, para a plena definição de empoderamento das 
mulheres, é importante considerar os componentes cognitivos, psicológicos, 
políticos e econômicos do processo.

O componente cognitivo faz referência à compreensão que as mulhe-
res têm sobre suas condições de subordinação, assim como suas causas nas 
esferas micro e macro da sociedade, envolvendo a compreensão de como a 
necessidade de se fazer escolhas que irão contra as expectativas culturais e 
sociais se dinamiza. Isso inclui conhecimento sobre a sexualidade e sobre 
direitos, algo que promove avanços democráticos, de maneira a pressionar a 
implementação e o cumprimento da legislação que visa a igualdade de gênero.

O aspecto legal tem por fim articular-se aos elementos que configuram 
as dinâmicas conjugais, o controle sobre a fertilidade, sexualidade, filhos, 

388 STROMQUIST, Nelly. La búsqueda del empoderamiento: em qué puede contribuir el campo de la 
educación. In: LEÓN, Magdalena et al. Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá: Tercer 
Mundo, 2007. p. 75-98.

389 COSTA, Ana Alice. Gênero, poder e empoderamento das mulheres. Disponível em: <https://
pactoglobalcreapr.files.wordpress.com/2012/02/5-empoderamento-ana-alice.pdf>. Acesso em: 03 set. 17.

390 STROMQUIST, Nelly. La búsqueda del empoderamiento: em qué puede contribuir el campo de la 
educación. In: LEÓN, Magdalena et al. Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá: Tercer 
Mundo, 2007. p. 75-98. 
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sentimentos, afeto e trabalho doméstico remunerado, elementos estes que 
compunham a vulnerabilidade em razão do poder patriarcal391.

O aspecto psicológico inclui o desenvolvimento do sentimento de como 
as mulheres podem colocar em prática, em suas vidas pessoal e social, a 
crença de que podem ter êxito em seus esforços para a mudança e melhorar 
sua condição de vida.

Diante de reiteradas experiências, muitas mulheres passam a crer que não 
podem modificar seu meio ou situação pessoal e desistem. A falta de esperança 
impede oportunidades de compromisso, reforçando o estereótipo feminino de 
passividade e sacrifício pessoal em prol de outrem. Dessa forma, sucumbem às 
forças do gênero dominante, principalmente em relação às mulheres que possuem 
baixa renda ou que desenvolvem níveis baixos de autoestima. Autoconfiança e a 
autoestima não são usualmente ensinadas dentro do ambiente formal de educação, 
mas podem ser facilitadas por mínimas condições para seu desenvolvimento392.

Quanto ao elemento econômico, este tem profunda relevância e reforça 
o psicológico. O acesso ao trabalho fomenta a independência econômica das 
mulheres, de modo que o componente econômico do empoderamento requer 
que as mulheres tenham comprometimento com a capacidade produtiva, não 
se importando com pequenos começos, nem o quanto seja difícil alcançá-lo393.

Em termos políticos, supõe-se a habilidade para analisar o meio político 
e social, aliando a consciência individual à ação coletiva, para que sejam 
atingidas transformações consistentes em suas vidas394.

A Lei 13.344 de 6 de outubro de 2016, dispõe sobre a prevenção e repres-
são ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às 
vítimas. Especificamente, no capítulo II, ressalta a importância da educação 
e medidas socioeducativas como forma de prevenção ao tráfico de pessoas:

Art. 4º A prevenção ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio: 
I - da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência social, 
desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura e direitos humanos; 
II - de campanhas socioeducativas e de conscientização, considerando as 
diferentes realidades e linguagens; 
III - de incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil; e 
IV - de incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas.

A educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família; 
deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

391 Id. Ibid.
392 Id. Ibid.
393 Id. Ibid.
394 Id. Ibid.
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e sua qualificação para o trabalho. Propicia os meios necessários para a auto-
construção da pessoa, de modo que adquira poder. Esse empoderamento é o 
vetor de transformação social e pessoal, como instrumento libertador e criador 
de senso crítico, político e de poder pessoal perante a sociedade.

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH)395 é um 
instrumento que tem por objetivo enfatizar o papel dos direitos humanos na 
construção de uma sociedade equitativa, democrática e mais justa, bem como 
encorajar o desenvolvimento de estratégias concretas pelo poder público e 
pela sociedade civil, de maneira a conduzir a formação do sujeito de direito, 
voltado para o exercício da cidadania e para os compromissos sociais396.

Ações educativas, como forma de prevenção e combate ao tráfico interna-
cional de mulheres, já têm sido realizadas no território brasileiro. Associações, 
como a ASBRAD e a Mulheres pela Paz, são paradigmáticas nesse sentido. 
Desse modo, experiências de transformação da realidade feminina por meio da 
educação podem prevenir o tráfico de mulheres e promover o empoderamento, 
o bem-estar feminino, o acesso aos recursos, além do controle e participação 
em processos que culminem em uma mudança de concepção acerca da questão.

Ações educativas preventivas e de combate ao 
tráfico de mulheres realizadas por instituições 
da sociedade civil organizada no Brasil

A Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juven-
tude, ASBRAD e a Associação Mulheres pela Paz, são instituições que atuam 
diretamente na capacitação de pessoas para combate ao tráfico de mulheres, 
visando uma promoção da educação popular feminista no Brasil, o fim da 
violência e a promoção de assistência às vítimas.

Dentre os projetos realizados, há o fortalecimento de vínculos de famí-
lias que passaram por alguma situação de violência doméstica; realização 
de atendimentos a mulheres em situação de violência e vítimas de tráfico de 
pessoas em regiões de fronteiras do Brasil e a promoção de capacitação de 
profissionais que trabalham com crianças e de adolescentes migrantes que 
são vítimas de violência sexual.

395 BRASIL, Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=2191-plano-nacional-pdf&category_slug=dezembro-2009-
pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 11 nov. 2017

396 BOLFARINI, Isabella Christina da Mota. “Políticas públicas de educação em direitos humanos: 
instrumentos para o enfrentamento da pobreza” In: SMANIO, Gianpaolo Poggio e al. Políticas 
públicas como instrumento de efetivação da cidadania, desenvolvimento, transparência e 
solidariedade. Curitiba: CRV, 2017, p. 106.
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O trabalho desenvolvido pela ASBRAD possui duas décadas de atuação, desta-
cando-se a figura de sua presidente, Dalila Figueiredo, que iniciou com atendimento 
a mulheres deportadas ou inadmitidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos397.

Nos anos subsequentes à fundação da ASBRAD, Dalila Figueiredo deu início 
a ações preventivas com a proposta do enfrentamento ao tráfico de pessoas. A tarefa 
de sensibilização se deu com a estratégia comunicativa da distribuição de folders 
e cartazes, a realização palestras e, principalmente, mediante parcerias com órgãos 
locais, empresas e outras organizações do Terceiro Setor.

Em 2005 e 2006, a ASBRAD colaborou com a pesquisadora Adriana 
Piscitelli nas pesquisas desenvolvidas sobre o tráfico internacional de pessoas 
que retornam ao Brasil via Aeroporto Internacional de Guarulhos, promo-
vendo maior visibilidade sobre a necessidade de se estabelecer um serviço 
capaz de identificar vítimas deste crime, bem como lhes prestar atendimento 
humanizado naquele local.

Em dezembro de 2006, financiado pela organização holandesa “Catholic 
Organization for Relief and Development Aid” (CORDAID) e com a anuência 
da Secretaria Nacional de Justiça do Brasil, estabeleceu-se o posto de aten-
dimento humanizado aos migrantes naquele aeroporto, como fruto da ação 
de uma que influenciou a implantação de uma política pública, passando-se 
a desenvolver uma metodologia de atendimento humanizado, metodologia 
esta proposta pela ASBRAD.

A partir de então, a ASBRAD passou a realizar capacitação para agentes 
públicos sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas e migração, tanto para 
a equipe do posto, como para conselhos tutelares, centros de referência de 
assistência social, conselhos, coordenadorias e representantes da saúde, como 
para organizações da sociedade civil e para o público em geral, em 2011.

O atendimento humanizado, metodologia desenvolvida pela ASBRAD, 
tem por premissas o acolhimento, a aceitação do apoio oferecido pela equipe, 
acompanhamento no aeroporto para criação de vínculo com a pessoa assistida 
desde situações burocráticas dentro do aeroporto. A ASBRAD presta informa-
ções, dentre outros procedimentos, e busca a construção dos encaminhamentos 
a partir do diálogo, atenção às violações de direitos no processo migratório, 
contato com vítimas e fortalecimento da rede de atenção a fim de se dar con-
tinuidade aos “encaminhamentos extraposto”398. 

A criação da rede de apoio é fundamental para que o trabalho tenha su-
cesso. Após o atendimento, ocorre o encaminhamento da vítima para a rede 
local a fim de obter assistência quanto a suas necessidades pessoais, como 

397 ASBRAD. Enfrentamento ao tráfico de pessoas. A experiência da Asbrad no atendimento às 
vítimas e na capacitação das redes de atenção, um manual. Guarulhos, 2011. Disponível em: <www.
asbrad.com.br>. Acesso em: 03 set. 2017.

398 Id. Ibid
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higiene e alimentação. A falta de documentação, a capacitação para o traba-
lho por meio de cursos profissionalizantes, como artesanato e culinária, são 
situações prioritárias. Quanto aos aspectos interlocução e mediação, estes são 
procedimentos realizados pela ASBRAD sempre no intuito de que a pessoa 
assistida possa voltar para o seio de sua família.

Já a Associação Mulheres pela Paz, fundada em 2003, objetiva promover 
a cultura da paz, cidadania e dos direitos humanos por meio da valorização 
do pressuposto da equidade de gênero, trabalha por meio de ações educativas, 
utilizando seminários, painéis públicos, campanhas, meios de comunicação 
em massa e elaboração de materiais educativos399. 

Promove a educação popular feminista, por meio de uma abordagem 
freiriana, utilizando métodos da educação dialógica, dos círculos de cultura 
e da pesquisa participante, debatendo sobre o que é o feminismo e suas con-
tribuições para a aprendizagem transformadora e para as mudanças sociais400.

A educação popular feminista é um processo continuo, e a Associação 
Mulheres pela Paz atua em três momentos integrados para sua implementa-
ção, quais sejam: a preparação, que envolve coleta de dados sobre a prática 
social desenvolvida pelas participantes, a realização, por meio da capacitação 
e elaboração de um plano de ação e, por fim, a continuidade, que corresponde 
à execução do plano, acompanhamento, avaliação, revisão e reajustes.

Educomunicação é o campo de inter-relação entre comunicação e educa-
ção, por meio de pensadores, filósofos, educadores e comunicólogos. A Escola 
de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) é pioneira 
na área, ofertando cursos de licenciatura e de Pós-Graduação, atraindo pes-
quisadores que atuam com temáticas específicas, como é o caso da jornalista 
Vera Vieira, que dirige a Associação Mulheres pela Paz desde 2008.

Ressalte-se a importância do papel da Educomunicação pela cidada-
nia das mulheres, que podemos definir como “educar com, pela e para a 
comunicação”401. Segundo Vera Vieira402:

As inovações tecnológicas de informação estão provocando novas noções 
de tempo e espaço, novos modos de ver, perceber e sentir. As mídias 
são uma das redes de relações com maior poder de influência na vida 
de uma pessoa. Essa influência vem superando instituições tradicionais, 
como família, igreja, escola, partidos políticos, associações populares. 
Agora, se por um lado os meios de comunicação de massa reforçam 

399 VIEIRA, Vera et al. Mulheres e homens trabalhando pela paz e contra o tráfico de mulheres e 
violência sexual. Caderno de educação popular feminina. São Paulo: Engegraf, 2014. p. 11.

400 Id. Ibid. p. 66-67.
401 Id. Ibid. p. 95.
402 POMPEU, Fernanda; NEGRÃO, Patrícia. Mulheres fazendo pazes. São Paulo: Associação 

Mulheres pela Paz, 2010. p. 57.
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os estereótipos, por outro lado podem caminhar no sentido contrário. 
Segundo estudos culturais, as mensagens disseminadas pela mídia não 
causam efeito entorpecedor na audiência, já que as pessoas passam por 
um processo de digestão e comparação dos conteúdos para refazer o 
significado do que leem, ouvem, veem.

A ação educativa mais recente da associação foi uma pesquisa nacional 
que revelou a percepção e conhecimento da sociedade sobre o tráfico de mu-
lheres403. A pesquisa teve por objetivo contribuir para estudos e embasamento 
de políticas públicas preventivas e repressivas, de responsabilização e de 
atendimento às vítimas, bem como buscou um aumento da sensibilidade da 
opinião pública, dos meios de comunicação jornalística e também de gestores 
públicos e lideranças dos movimentos sociais sobre a seriedade da realidade 
do tráfico de mulheres em virtude das desigualdades de gênero, classe, raça, 
orientação sexual/identidade de gênero e geracional na sociedade, bem como 
do tráfico de pessoas em geral.

Beatriz Cannabrava404, uma das fundadoras da Rede Mulher de Educa-
ção e da Rede de Educação Popular entre Mulheres da América Latina e do 
Caribe (REPEM), sintetiza:

Todo o trabalho de educação popular com as mulheres e alguns homens 
tem tudo a ver com a construção da paz. Por exemplo, a formação de redes 
de apoio a mulheres vítimas de violência. À medida que a mulher melhora 
sua autoestima, ela fica mais poderosa. Ela percebe que tem forças para 
sair da situação de violência e, também, trabalhar por uma sociedade mais 
solidária. A educação desperta possibilidades de crescimento pessoal e 
coletivo. Ela é poder.

As ações educativas realizadas por grupos que compõem o Terceiro 
Setor demonstram a concretude colaborativa da sociedade no exercício da 
missão educacional prevista no artigo 205 do texto constitucional brasi-
leiro, objetivando a restauração e ressignificação das histórias de vida das 
vítimas, visando uma exaltação de princípios basilares do ordenamento 
jurídico, como a dignidade da pessoa humana, bem como o seu pleno 
desenvolvimento e preparo para o exercício da cidadania, além de sua 
qualificação para o trabalho.

403 Disponível em: <http://www.mulherespaz.org.br/publicacoes/pesquisa-nacional-inedita-revela-per 
cepcao-e-conhecimento-da-sociedade-sobre-o-trafico-de-mulheres/>. Acesso em: 03 set. 2017.

404 POMPEU, Fernanda; NEGRÃO, Patrícia. Mulheres fazendo pazes. São Paulo: Associação 
Mulheres pela Paz, 2010. p. 68.
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A questão da efetividade das políticas públicas na prevenção 
ao tráfico humano para fins de exploração sexual

A extensão do horizonte crítico na prevenção e no enfrentamento ao Trá-
fico de Seres Humanos para fins de exploração sexual no Brasil tem relação 
direta com a extensão da Educação em e para os Direitos Humanos (EDH).

Uma educação desde a perspectiva dos direitos humanos implica a proble-
matização da realidade, a análise das tensões oriundas da vivência desses 
direitos, o reconhecimento da diversidade cultural, o respeito ao outro e 
reconhecimento da heterogeneidade ou diferença. A EDH se entende como 
um processo de aquisição de determinados conhecimentos, habilidades, 
valores, necessários para conhecer, compreender, afirmar e reivindicar os 
próprios direitos. Significa que todas as pessoas – independentemente do 
seu sexo, origem nacional ou étnica e suas condições econômicas, sociais 
e culturais – têm a possibilidade real de receber educação sistemática, 
ampla e de boa qualidade que lhes permita, sobretudo, compreender seus 
direitos fundamentais e suas respectivas responsabilidades405.

Encara-se o tráfico transnacional de pessoas para fins sexuais como uma 
violação direta aos direitos humanos, pois envolve a privação de liberdade, 
exploração, violência e retenção dos documentos de identidade. Ademais, 
corresponde a um severo desafio para os governos e suas políticas públicas, 
os objetivos sociais do Estado406 diante das suas múltiplas dimensões: crime 
organizado, migração, prostituição, pobreza, desigualdade econômica, trabalho, 
saúde, segurança dos Estados, violência, e discriminação em razão de gênero.

O Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), 
sob a influência programática da Organização das Nações Unidas (ONU) e 
positivado pelo Decreto nº 6.347 do dia 8 de janeiro de 2008, previa um papel 
ao Ministério da Educação no Grupo Assessor de Avaliação e Disseminação. 
Com o Decreto nº 7.901 de 2013, um segundo PNETP passou a vigorar no 
país, incluindo de modo mais abrangente o Ministério da Educação no Grupo 
Interministerial para a sua construção. Cumpre enfatizar que o referido Plano 
Nacional era criticado por juristas, pois descaracterizava a prática do tráfico de 
pessoas quando evidenciado que houve consentimento da vítima, salvo quando 
esta não tivesse atingido os 18 anos de idade ou quando fosse configurado, 

405 BOLFARINI, Isabella Christina da Mota. Políticas públicas de educação em direitos humanos: 
instrumentos para o enfrentamento da pobreza. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio et al. Políticas 
públicas como instrumento de efetivação da cidadania, desenvolvimento, transparência e 
solidariedade. Curitiba: CRV, 2017, p. 104.

406 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade jurídica das políticas públicas: a efetivação da cidadania. 
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio et al. O direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 6.
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mediante conteúdo probatório, o uso de: ameaça, coação, fraude, abuso de 
autoridade, ou então, ocorresse situação de comprovada vulnerabilidade da 
vítima. Tal questão foi superada no campo legislativo com o advento da Lei 
13.344 de 2016, a qual dispõe sobre a repressão ao tráfico de pessoas tanto 
em interno quanto internacional.

As ações do governo federal não podem se resumir apenas à repressão 
policial, construção dos albergues de passagem, campanhas de conscientização 
da violência e do tráfico de pessoas e a divulgação da linha direta para relatar 
casos de violência contra as mulheres, o “Disque 180”. Por exemplo, tráfico 
de mulheres e violência doméstica são assuntos correlatos, porém com com-
plexidades distintas. É essencial que haja políticas governamentais específicas 
e parcerias concatenadas com a sociedade civil organizada para a prevenção, 
repressão e desarticulação das organizações criminosas que auferem lucros 
com o tráfico de pessoas nas suas diversas facetas, seja a exploração sexual, 
o trabalho escravo ou o tráfico órgãos e de tecidos.

Conclusão

O presente trabalho definiu empoderamento como o mecanismo pelo qual 
os indivíduos tomam controle de seus próprios assuntos, dos seus destinos. Por 
meio da educação, trazem à consciência suas habilidades e competências para 
produzirem, criarem e gerirem suas próprias vidas, ou seja, transformarem a 
realidade. O preparo para o exercício da cidadania somente é conferido por 
meio da educação, formal ou comunitária, de modo que ações educativas 
são importantes passos na direção da igualdade, do respeito, da aceitação, 
da dignidade da pessoa humana, da liberdade perante si e da solidariedade 
perante o outro, concede sentido à alteridade.

Por vezes, é possível observar que a vulnerabilidade das vítimas do 
tráfico para exploração sexual é fomentada por sonhos. Simplesmente, uma 
parcela significativa das vítimas é formada por pessoas que almejam uma vida 
melhor, um relacionamento amoroso, um trabalho estável, uma cirurgia que 
irá trazer-lhe feições femininas, ou, um lugar seguro para viver. É neste con-
texto antropológico que a educação tem o poder transformador da sociedade: 
ao qualificar a vítima para o trabalho, proporcionar clareza e o pensamento 
crítico. Assim, a função das organizações do Terceiro Setor que atuam para o 
empoderamento da mulher é sobremodo um conjunto de tecnologias sociais 
para capacitá-la a realizar escolhas conscientes.

Para tanto, o combate à criminalidade estruturada em organizações crimi-
nosas e a adoção de políticas públicas focadas na vulnerabilidade da mulher 
se fazem necessárias, pois a conscientização do sentimento de pertencimento 
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à espécie humana é uma ferramenta de cidadania, civilizatória. O desenvol-
vimento da autonomia de pessoas que passam por situações traumáticas é 
emancipatório. Somente com a tomada de decisões coerentes, a segurança 
psicológica se faz presente e o exercício da cidadania pode ser vivenciado com 
alguma dignidade, pois, afinal, são as garantirias e direitos fundamentais que 
nos resguardam da dominação, opressão e barbárie humana. Assim, a educação 
se destaca como meio formador para o acesso a uma vida digna, tornando 
a pessoa apta para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania, de 
modo a dirimir desigualdades e preconceitos, na busca de uma sociedade 
mais justa. Neste contexto, a afirmação cartesiana “age com mais liberdade 
quem melhor compreende as alternativas que precedem à escolha”407 pode ser 
transposta ao desafio educacional enfrentado pelas instituições supracitadas.

Como forma de prevenção e combate ao tráfico interno ou transnacional 
de mulheres, a educação liberta da ignorância, habilita para o trabalho, capacita 
a buscar oportunidades adequadas e conscientes face aos fatores que podem 
levar à mulher à condição de vulnerável, eliminando desigualdades e criando 
uma sociedade equitativa. É possível mudar esta realidade. Há sim ferramen-
tal para se combater e prevenir o tráfico de mulheres por meio da educação.

407 DESCARTES, René. Meditações metafísicas: meditação primeira e meditação segunda. Tradução 
Guinsburg J. e Prado Jr. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 43.
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Introdução 

No período entre o final do século XIX e início do século XX, a capital do 
Brasil, assim como a capital da Argentina, sofreram um processo de modernização 
e ocidentalização resultado da expansão do sistema-mundo capitalista europeu. 
Essa expansão teve como consequência uma europeização dessas sociedades 
sul-americanas, trazendo supostos avanços como o fim do tráfico negreiro e da 
escravidão e uma primeira onda de urbanização e industrialização411. 

Um dos aspectos mais terríveis desse período de modernização foi a 
mercantilização da mulher, que era vendida por meio de fotos estampadas em 
cartões de visitas, tornando-a um dos produtos exportados pela Europa para 
os outros continentes à época do imperialismo, em que “um novo tráfico de 

408 Graduanda do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, Campus 
Higienópolis e pesquisadoras do Projeto Mackpesquisa, Grupo “Mulheres Invisíveis: Panorama 
Internacional e Realidade Brasileira do tráfico transnacional de mulheres” da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

409 Graduanda do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, Campus 
Higienópolis e pesquisadoras do Projeto Mackpesquisa, Grupo “Mulheres Invisíveis: Panorama 
Internacional e Realidade Brasileira do tráfico transnacional de mulheres” da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

410 Graduanda do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, Campus 
Higienópolis e pesquisadoras do Projeto Mackpesquisa, Grupo “Mulheres Invisíveis: Panorama 
Internacional e Realidade Brasileira do tráfico transnacional de mulheres” da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

411 KAPPAUN, Alexandre de Oliveira. Tráfico de mulheres, feminismo e relações internacionais: uma 
abordagem histórica. In: 3° ENCONTRO NACIONAL ABRI 2001, 3, 2011, São Paulo. Scientific 
Electronic Library Online. Associação Brasileira de Relações Internacionais Instituto de Relações 
Internacionais – USP. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=MSC0000000122011000100004&lng=en&nrm=abn>. Acesso em: 02 set. 2017
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escravos que desafiava os valores tornados sagrados pela ordem capitalista, 
explicitando todo um mundo de contradições”412. 

O tráfico de mulheres tornou-se um dos maiores escândalos internacionais 
desse período. Sendo conhecido como “tráfico das brancas”, esse mercado se 
expandiu juntamente com outros mercados ditos ilícitos ou marginais, tendo 
como fim principal a exploração sexual das mulheres traficadas. Menezes 
afirma que o Rio de Janeiro se tornou “um dos principais mercados no circuito 
internacional, acompanhando todas as superposições e substituições de rotas 
que, da Europa, debruçavam-se sobre a América e o resto do mundo”413. 

No Brasil, o tráfico de mulheres e a exploração sexual dessas vítimas 
envolviam a participação de organizações criminosas internacionais, que pos-
suíam poderio econômico e estrutura capazes de corromper e aliciar oficiais 
de alfândega, delegados de polícia e outras autoridades públicas, expandindo 
e prosperando cada vez mais suas atividades414.

Ao narrar a história recente do tráfico de mulheres, o jornalista Victor Ma-
lareko divide em grandes “ondas”. A primeira ocorreu durante a década de 1970, 
quando mulheres asiáticas, em especial tailandesas e filipinas, eram “exportadas” 
a países industrializados e poderosos economicamente. A segunda, durante no 
início dos anos 1980, quando mulheres africanas, especialmente nigerianas e 
ganenses, tornaram-se os novos “produtos” exportados. A terceira, a partir de 
meados dos anos 1980, teve como ponto de partida a América Latina, sendo os 
novos “produtos” exportados as mulheres vindas, em especial, da Colômbia, 
do Brasil e da República Dominicana. Ainda, uma quarta onda que poderia ser 
citada, é a onda que proveio do leste europeu e antiga União Soviética, no final 
dos anos 1980, quando se deu o fim do socialismo real na Europa centro-oriental 
e a União Soviética entrou em colapso. É importante ressaltar que tais ondas se 
sobrepõem e o início de uma onda não significa o fim das ondas anteriores415.

Além das rotas internacionais o tráfico de mulheres também está presente 
nas rotas domésticas e regionais416, cumprindo lembrar que o Brasil não é 
uma exceção à regra. Assim, o negócio do tráfico humano aumenta a cada 

412 MENEZES, Lená Medeiros de. Os Indesejáveis: Desclassificados da modernidade. Protesto, crime 
e expulsão na Capital Federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996, p. 153-155.

413 Idem.
414 KAPPAUN, Alexandre de Oliveira. Tráfico de mulheres, feminismo e relações internacionais: uma 

abordagem histórica. In: 3° ENCONTRO NACIONAL ABRI 2001,3., 2011, São Paulo. Scientific 
Electronic Library Online. Associação Brasileira de Relações Internacionais Instituto de Relações 
Internacionais – USP. Disponível em:<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=MSC0000000122011000100004&lng=en&nrm=abn>. Acesso em: 02 set. 2017.

415 MALAREK, Victor. The Natashas: the new global sex trade. Toronto: Penguin Canada, 2004, p. 6.
416 KAPPAUN, Alexandre de Oliveira. Tráfico de mulheres, feminismo e relações internacionais: uma 

abordagem histórica. In: 3° ENCONTRO NACIONAL ABRI 2001, 3., 2011, São Paulo. Scientific 
Electronic Library Online. Associação Brasileira de Relações Internacionais Instituto de Relações 
Internacionais - USP, Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=MSC0000000122011000100004&lng=en&nrm=abn>. Acesso em: 02 set. 2017.
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dia, como nunca antes na história. Porém, é difícil se obter números exatos 
desse comércio ilícito, conforme afirma Moisés Naím417: 

O tráfico através de fronteiras, que é apenas uma parte de todo esse quadro, 
transporta aproximadamente de 700 mil a dois milhões de pessoas por ano. 
(A compra e venda de seres humanos dentro dos países aumenta ainda 
mais essa conta.) É difícil estabelecer os números exatos, principalmente 
quando se trata de comércio ilícito. Mas os governos, organizações inter-
nacionais e grupos ativistas que rastreiam esses fluxos concordam em um 
ponto: o número de pessoas que cruzam ilegalmente as fronteiras hoje em 
dia, geralmente em condições coercitivas, não tem precedentes na história. 

Com o preocupante aumento do crime de tráfico de pessoas, especialmente 
o de mulheres, o presente artigo busca apresentar os principais sucessos e fra-
cassos dos governos e organizações nacionais e grupos ativistas no combate 
ao tráfico de mulheres no Brasil. Desta forma, o objetivo da pesquisa é avaliar 
se ações governamentais e não governamentais nacionais obtiveram êxito em 
combater esse crime terrível ainda existente nas sociedades interna e interna-
cional, bem como demonstrar alguns dos erros dessas ações que impedem o 
seu sucesso. Cumpre ressaltar que se entende por sucesso cada informação 
sobre o esquema de funcionamento dessa modalidade de tráfico que possa dar 
indícios de onde estão os agentes desse esquema ilícito, assim como entende-se 
por fracasso cada falta de informação, cada erro cometido pelas organizações e 
planos governamentais e os principais obstáculos que impedem a chegada dos 
agentes públicos até os criminosos e/ou o resgate das vítimas.

Para tanto, este artigo está dividido em três capítulos, iniciando pelo 
histórico legislativo de combate ao tráfico internacional de pessoas, em es-
pecial o de mulheres, apresentando as principais legislações internacionais 
e nacionais ligadas ao tema, finalizando com a demonstração dos sucessos 
e fracassos das ações governamentais e não governamentais no combate ao 
tráfico de mulheres no Brasil.

Evolução histórica da normativa aplicável ao tráfico de 
pessoas no Brasil: panorama interno e internacional

Influenciado pela diversidade cultural e especificidade de cada país, o 
combate ao tráfico internacional de pessoas se traduz na existência de inúmeros 
tratados, convenções, protocolos, convênios, acordos e legislações internacio-
nais que abordam o tema, firmados entre os mais diversos países, para que, 

417 NAÍM, Moisés. Ilícito: o ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 85.
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de alguma forma, essas desigualdades sejam traduzidas em um tratamento 
comum à condição de “ser humano” e que as políticas e instrumentos sejam 
unificados, na busca de um patamar mínimo de dignidade418. Nesse sentido, 
serão apresentados abaixo alguns desses documentos, que se mostraram como 
os mais relevantes e influentes tratados e convenções ratificados e assinados 
pelo Brasil no que tange ao tráfico de mulheres.

É importante, contudo, ressaltar que muito além do que mera simbologia 
de assinatura desses documentos pelos Estados se faz necessário o reconhe-
cimento e a incorporação e a cristalização cultural de tais preceitos em sua 
legislação interna dos direitos, princípios e diretrizes neles trazidos. É com 
esse espírito que o presente capítulo busca também trazer as previsões legais 
acerca do tráfico internacional de pessoas no âmbito da legislação brasileira, 
que de uma maneira ou de outra, foram fortemente influenciados pelos trata-
dos, convenções e demais normas internacionais sobre o tema.

Tratados assinados e/ou ratificados pelo Brasil

A legislação sobre o tráfico internacional de mulheres teve sua trajetória 
mundial iniciada há cerca de 100 anos, quando ocorreu o surgimento do termo 
“tráfico de mulheres brancas”, abordado pela primeira vez na Convenção 
Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas em Paris, no 
ano 1910. Essa convenção foi influenciada pelo início de um movimento mi-
gratório de mulheres europeias levadas aos Estados Unidos da América para 
trabalharem como prostitutas, e, mesmo limitando-se às mulheres brancas, 
foi um passo muito importante, sendo a primeira a conceituar o tráfico e a 
configurar a exploração da prostituição como crime419. Além disso, desen-
cadeou o surgimento de uma série de convenções conseguintes, estas com 
abordagens sucintas e carentes de medidas que efetuassem o combate ao 
tráfico de mulheres.

No Brasil, a primeira convenção a ser ratificada e a tratar de referido 
tema foi a Convenção internacional para a repressão do tráfico de mulheres e 
crianças420; em seguida, a Convenção internacional para a repressão do tráfico 

418 LAKY, Tania. Tráfico Internacional de Mulheres: Nova Face de uma Velha Escravidão. 2. ed. 
Curitiba: Editora Prismas, 2014. p. 125.

419 AUSSERER, Caroline. Controle em nome da proteção: análise crítica dos discursos do tráfico 
internacional de pessoas. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10177/10177_3.
PDF>. Acesso em: 20 ago. 2017.

420 BRASIL. Decreto-lei nº 23.812, de 30 de janeiro de 1934. Promulga a Convenção Internacional 
para a repressão do tráfico de mulheres e de crianças. Disponível em: <http://www2.camara.leg.
br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23812-30-janeiro-1934-532552-publicacaooriginal-14795-pe.
html.>. Acesso em: 20 ago. 2017
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de mulheres maiores421, e a Convenção Americana de Direitos Humanos422, 
também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. 

O Pacto de San José da Costa Rica, em seu art. 6º estabelece que423:

1. Ninguém poderá ser submetido a escravidão ou servidão e tanto estas 
como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas 
as suas formas.
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório.

Apesar de explorarem o tema de maneira superficial no que tange à efe-
tividade no combate ao tráfico, essas convenções foram de suma importância 
na influência de estudos que inspiraram a redação de outras convenções.

Dessa forma, merece destaque o Protocolo adicional à “Convenção 
internacional contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, 
repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças”, 
adotado em Nova Iorque no ano de 2000, que deixa de fazer abordagens tímidas 
sobre o tráfico de pessoas e aborda o tema de maneira complexa. Conhecido 
como Protocolo de Palermo424, esse é o primeiro documento a conceituar no 
direito internacional o tráfico internacional de pessoas:

Por “tráfico de pessoas” entende-se o recrutamento, o transporte, a transfe-
rência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 
ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, 
ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração 
deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura 
ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos;

Ademais, este documento traz importantes considerações sobre o con-
sentimento da vítima. No art. 3º, estipula na alínea “b’’ que o consentimento 

421 BRASIL. Decreto-lei nº 2.952, de 10 de agosto de 1938. Promulga a Convenção Internacional 
para a repressão do tráfico de mulheres maiores. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/
legin/fed/decret/1930-1939/decreto-2954-10-agosto-1938-345722-publicacaooriginal-1-pe.html>. 
Acesso em: 20 ago. 2017

422 BRASIL. Decreto-lei nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana de 
Direitos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”). Assinada na Conferência Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 31 ago. 2017.

423 Idem.
424 BRASIL. Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão 
e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso em: 20 ago. 2017
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dado pela vítima, para qualquer das formas de exploração citadas na alínea 
“a”, é irrelevante.

O Protocolo de Palermo tem o objetivo de fundar e erguer um movimento 
de cooperação internacional de combate ao tráfico de seres humanos, podendo, 
assim, alcançar a desestruturação das grandes máfias que realizam esse crime, 
posto que estabelece diretrizes fundamentais para iluminar a criação de po-
líticas públicas e leis que efetivam a prevenção e a repressão desse delito.

Apesar de ter sido promulgado pelo Brasil apenas em 2004, a influência 
deste Protocolo na política brasileira já se mostrou logo após o país ter se 
tornado signatário, em 2000, pois foi no ano seguinte que o Governo Federal 
firmou acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) para a implantação de um programa Global contra o tráfico de 
Seres Humanos, e, logo após, em 2002, o governo criou comitês Estaduais 
para a prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos em cinco estados 
brasileiros (Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro). 

A influência do Protocolo de Palermo também apareceu na cooperação inter-
nacional entre o Brasil e os países da América Latina, já que em 2005, os países do 
MERCOSUL e Estados Associados assinaram a Declaração de Montevidéu. Este 
documento conta com a colaboração de seus signatários na troca de informações 
que possibilitem o desmembramento de redes de tráficos de pessoas, e, por isso, 
trata-se de documento com suma importância ao Brasil, considerando que é um 
dos principais destinos de pessoas traficadas da América Latina425. 

Além disso, o Protocolo ratificado pelo Brasil estimulou a criação da 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lançada em 2008, 
com ações nos três eixos da política: prevenção ao fenômeno, repressão e res-
ponsabilização, e atendimento às vítimas. Essa Política tem como princípios, 
segundo Inês Virgínia Prado Soares426: 

a) o respeito à dignidade humana;
b) Não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem 

étnica ou social, procedência, raça, religião, geracional, situação 
migracional ou outros status;

c) Proteção e assistência integral às vítimas; 
d) Promoção e garantia dos direitos humanos;
e) Respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos;
f) Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos; e
g) Atuação em rede.

425 BARBOSA, Vagner Tusi. Tráfico de pessoas: Política Nacional de Enfrentamento e a Competência 
Internacional. São Paulo: Biblioteca 24 Horas, 2012. p. 54.

426 Ibid, p. 56.
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A definição do tráfico de seres humanos na Política Nacional de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pessoas é a mesma trazida no Protocolo de Palermo, e 
a questão do consentimento da vítima também é abordada da mesma maneira, 
sendo, assim, irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do 
delito, pois as redes de tráfico atuam de maneira idêntica ou semelhante, de 
forma que o que deve ser impedido é o ímpeto de traficar, e não avaliar o 
consentimento da vítima para a caracterização do delito427.

O Brasil também se preocupou em determinar as condutas que se caracterizam 
como exploração sexual e trabalho escravo, diferenciando as condutas do tráfico 
interno para o internacional e também pontuando a necessidade e oferecer assistência 
às vítimas por meio de organizações da sociedade civil428. Dessa forma, a Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas se relaciona com a atuação de 
diversas áreas, feita por meio de redes de ações em segurança pública. Há, portanto, 
uma multiplicidade de frentes de combate ao tráfico de seres humanos429. 

A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas deu origem 
ao Plano Nacional ao Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que, lançado em 
2008, assume o problema do tráfico de seres humanos no Brasil e traz uma 
série de ações para efetivar o seu combate, bem como a prevenção, por meio 
da cooperação entre diferentes agentes governamentais. Este documento 
estabelece 100 metas de repressão ao crime e proteção às vítimas, mas que 
não serão objeto de estudo neste artigo, tendo em vista que o II Plano de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas (IIPNETP) foi lançado pelo governo em 
2013, e que será objeto de análise. 

O II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas430 traz em 
sua apresentação a seguinte afirmação431: 

Cabe ao Ministério da Justiça, em parceria com a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República e a Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, de forma tripartite, coordenar a 
implementação da política nacional e dos seus respectivos planos nacionais, 
cujas metas estão sob a responsabilidade de mais de uma dezena de Mi-
nistérios, em articulação ainda com Estados e municípios, demais Poderes 
da República e organizações da sociedade civil, Academia e setor privado.

Dessa forma, assume é assumida a responsabilidade de fomentar a co-
operação organizacional entre seus Entes, e, além disso, são estabelecidas 

427 BARBOSA, Vagner Tusi. Tráfico de pessoas: Política Nacional de Enfrentamento e a Competência 
Internacional. São Paulo: Biblioteca 24 Horas, 2012. p. 57.

428 Ibid, p. 58.
429 Ibid, p. 59.
430 BRASIL. II Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Secretaria Nacional de 

Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 2013.
431 Ibid, p. 7.
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diretrizes fundadas na garantia aos direitos humanos, para, dessa forma, serem 
unidos esforços dos mais diferentes setores nacionais e assim ser possível a 
concretização das políticas públicas nele enumeradas.

Com vistas a atingir este objetivo, o Governo Federal criou o Comitê Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Grupo Interministerial de Monito-
ramento e Avaliação do II PNETP432, que, como o próprio nome já sugere, tem a 
função de monitorar e avaliar aquele Plano em suas metas, propor ajustes técnicos 
e trocar informações entre os órgãos colaborativos e a sociedade em geral433.

Como visto, as convenções supracitadas foram importantes na funda-
ção de políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de mulheres, trazendo 
à realidade nacional a constatação de que até o início do século XXI não 
havia políticas efetivas de combate ao tráfico de pessoas. Além disso, foram 
verificados impactos positivos na legislação brasileira, como se verá a seguir.

Legislação interna

O artigo 5º, II, da Constituição Federal Brasileira de 1988, dispõe que 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei”434, a partir de onde se extrai a ideia do Princípio da Legalidade. 
Em consonância, o inciso XXXIX do mesmo artigo prevê que “não há crime 
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”435, 
trazendo, portanto, a noção de legalidade estrita ao âmbito do Direito Penal. 

Levando em consideração a variedade de formas com que o tráfico inter-
nacional de pessoas pode se exteriorizar, conforme melhor definido pelo Proto-
colo de Palermo e justapondo essa ampla definição ao Princípio da Legalidade 
que rege o ordenamento jurídico brasileiro, importante é que as legislações e 
especificamente os crimes por elas descritos sejam detalhados, para que não se 
exclua e nem deixe de ser considerado crime conduta que assim o seja. 

O primeiro momento em que o tráfico de pessoas surge como crime com 
artigo próprio foi com a entrada em vigor do Código Penal de 1940, criado 
pelo Decreto-lei 2.848 e que entrou em vigor em 1942436. Em seu art. 231, 
descrevia o crime de tráfico de mulheres437:

432 BRASIL. Decreto Presidencial nº 7901, de 4 de fevereiro de 2013. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D7901.htm>. Acesso em: 03 set. 2017.

433 PINTO, Ana Belisa Ribeiro. Enfrentamento ao tráfico de Pessoas no Brasil: Desafios e 
perspectivas. São Paulo, 2016, p. 68. 

434 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 12 ago. 2017.

435 Ibid.
436 VENSON, Anamaria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do conceito. 

Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 33, n. 65, p. 69, 2013.
437 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 12 ago. 2017.
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Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mu-
lher que nêle venha a exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá 
exercê-la no estrangeiro: Pena – reclusão, de três a oito anos.
§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 22792: Pena - re-
clusão de quatro a dez anos. 
§ 2º - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de 
reclusão de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente 
à violência 
§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Nesse momento, o tráfico internacional de pessoas correspondia espe-
cificamente àquele destinado para fins de prostituição438, independentemente 
do emprego de ameaça ou violência contra a mulher. Essas duas últimas 
modalidades se apresentavam como qualificadoras da pena, aumentando-a, 
conforme previsto em seu §2º. Interessante notar que a única palavra no gê-
nero feminino é a da vítima, enquanto os demais agentes estão representados 
pela sua forma no gênero masculino, de forma a contemplar a mulher apenas 
como sujeito passivo deste crime. Neste momento, também não se levava em 
consideração a possibilidade da existência de voluntariedade com relação à 
conduta da mulher, no sentido de ser impossível que ela escolhesse exercer a 
prostituição por vontade própria, justificada sempre na ideia de fragilidade fe-
minina e, portanto, o mero exercício prostituição em si, não constituía crime439:

O tráfico, aí, é colocado como uma modalidade de lenocínio. O exercício 
da prostituição não é penalizado, tampouco quem compra tal serviço, mas 
qualquer ajuda ou facilitação é desencorajada. Essa disposição confusa 
de permissões e proibições parece estratégica para satisfazer as mesmas 
contraditórias demandas do século XIX: se a prostituição é um atentado à 
civilização, ao mesmo tempo serviria de alívio para instintos irrefreáveis 
e sustentaria a honra das famílias, devendo, portanto, ser tolerada. 

Por um longo período de tempo, a legislação interna permaneceu inalte-
rada, ainda que ao redor do mundo a discussão sobre o tema se intensificasse. 
Somente após a entrada em vigor do Protocolo de Palermo no Brasil, por meio 
da promulgação do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 é que o Código 
Penal veio sofrer alterações em seu artigo 231, pela edição da Lei nº 11.106, 
de 28 de março 2005, com vistas à adaptar a legislação interna à legislação 
supranacional, momento em que o Código Penal deixou de contemplar o 
tráfico de mulheres e passou a descrever o tráfico internacional de pessoas, 

438 MORAES, Ana Luisa Zago de. A Lei 13.344/2016 e o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 2016. 
Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/trafico-de-pessoas/>. Acesso em: 10 ago. 2017.

439 VENSON, Anamaria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do conceito. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 33, n. 65, p. 70, 2013.
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tendo sido acrescido também o art. 231-A, que passou a reconhecer também 
a existência do tráfico interno de pessoas440:

Art. 231 - Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território na-
cional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa 
para exercê-la no estrangeiro: Pena - reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, 
e multa. § 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: Pena 
- reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. § 2º Se há emprego de 
violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de 5 (cinco) a 12 
(doze) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Art. 231-A - Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o 
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
da pessoa que venha exercer a prostituição: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 
(oito) anos, e multa. Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que trata este 
artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 231 deste Decreto-Lei. 

Nesse momento, mudança significativa se deu com relação à alteração 
da redação de “mulher” para “pessoa” de forma que a mulher deixou de ser 
o único sujeito passivo deste crime. Ocorre que, apesar do objetivo de a 
alteração legislativa ter sido manter a lei em consonância com a legislação 
supranacional, o crime manteve-se atrelado à ideia de prostituição, ao passo 
que o Protocolo de Palermo já dissociava as duas ideias, colocando a prosti-
tuição ao lado de outras práticas441.

Tendo em vista que a primeira alteração legislativa levou mais de 40 anos 
para ocorrer, em menos de 5 anos após a reforma no dispositivo dada pela Lei 
nº 11.106, o legislador, por meio da edição da Lei nº 12.015, de 07 de agosto 
de 2009, alterou o art. 231, que passou a contemplar tráfico internacional 
de pessoa para fim de exploração sexual e o art. 231-A o tráfico interno de 
pessoa para fim de exploração sexual442:

Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém 
que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, 
ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro. Pena - reclusão de 3 
(três) a 8 (oito) anos. § 1 º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, ali-
ciar ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa 
condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. § 2º A pena é aumentada 
da metade se: I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos; II - a vítima, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato; III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, 

440 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 13 ago. 2017.

441 VENSON, Anamaria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do conceito. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 33, n. 65, p. 77, 2013.

442 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 15 ago. 2017.
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irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou 
empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação 
de cuidado, proteção ou vigilância; ou IV - há emprego de violência, 
grave ameaça ou fraude. § 3º Se o crime é cometido com o fim de obter 
vantagem econômica, aplica-se também multa.
Art. 231-A Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do terri-
tório nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. § 1º Incorre na mesma 
pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa traficada, 
assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-
-la ou alojá-la. § 2º A pena é aumentada da metade se: I - a vítima é menor 
de 18 (dezoito) anos; II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, 
não tem o necessário discernimento para a prática do ato; III - se o agente 
é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 
tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei 
ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou IV - há 
emprego de violência, grave ameaça ou fraude. § 3º Se o crime é cometido 
com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. 

Com essa nova alteração, a mudança se deu no sentido que, a partir de 
então, passava-se a considerar pessoa, no singular, bastando, portanto, a exis-
tência de uma única vítima para que o crime fosse configurado. Além disso, o 
Código Penal tratou de diferenciar a prostituição da exploração para o tráfico de 
pessoas, equiparando sua redação àquela trazida pelo Protocolo de Palermo443.

Outro prisma que cumpre ressaltar é com relação à mudança do próprio 
foco de proteção do crime: antes, o que se tutelava eram valores morais e 
padrões éticos e sociais; naquele momento, com a alteração legislativa dada 
pela Lei nº 12.015, o foco era voltado à pessoa em si, como indivíduo que 
merecia proteção quando sua dignidade fosse colocada em risco, ampliando 
ainda a tutela jurídica dos crimes contra a dignidade sexual ao fazer menção 
a qualquer outra forma de “exploração sexual”444.

O panorama verificado naquele momento era de um avanço legislativo 
no que dizia respeito à criminalização do tráfico de pessoas para fins de 
exploração sexual, dado principalmente pelas reformas trazidas pelas Leis 
nº 11.106 e nº 12.015. Ocorre que a atuação do Poder Legislativo não parou 
por aí. Em 06 de outubro de 2016, foi sancionada a Lei nº 13.344, que dispôs 
sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e 
sobre medidas de atenção às vítimas, de forma a alterar mais uma vez o Có-
digo Penal, em especial os artigos 231 e 231-A trazendo grandes mudanças 
ao ordenamento jurídico.

443 VENSON, Anamaria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do conceito. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 33, n. 65, p. 77, 2013.

444 BARBOSA, Vagner Tusi. Tráfico de pessoas: Política Nacional de Enfrentamento e a Competência 
Internacional. São Paulo: Biblioteca 24 Horas, 2012. p. 40.
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A principal alteração feita pela Lei nº 13.344/16 foi revogar os artigos 
231 e 231-A, que até então eram os dispositivos que criminalizavam o tráfico 
internacional de pessoas para fins de exploração sexual, inserindo o artigo 
149-A, que dispõe445:

Art. 149-A - Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, 
fraude ou abuso, com a finalidade de: I - remover-lhe órgãos, tecidos ou 
partes do corpo; II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de 
escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção ilegal; 
ou V - exploração sexual. Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e 
multa. § 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se: I - o crime 
for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a 
pretexto de exercê-las; II - o crime for cometido contra criança, adolescente 
ou pessoa idosa ou com deficiência; III - o agente se prevalecer de relações 
de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependên-
cia econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente 
ao exercício de emprego, cargo ou função; ou IV - a vítima do tráfico de 
pessoas for retirada do território nacional. § 2o A pena é reduzida de um a 
dois terços se o agente for primário e não integrar organização criminosa.

Dessa forma, o que o legislador fez, estruturalmente, foi retirar a pre-
visão do crime de tráfico internacional do Título VI - Dos Crimes Contra a 
Dignidade Sexual do Código Penal e passá-lo para o Título I - Dos Crimes 
Contra A Pessoa, com a finalidade de ampliar o âmbito de proteção do tipo 
penal, pois até então o tráfico de pessoas era reprimido somente em sua forma 
de exploração sexual. Com essa alteração, o bem jurídico protegido deixa de 
ser a dignidade sexual e passa a ser a liberdade individual.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que com o advento do art. 149-A do 
Código Penal são abrangidas as demais hipóteses e modalidades do tráfico 
internacional de pessoas, em linha com o que é preconizado pelo Protocolo 
de Palermo, quais sejam: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, 
comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, 
fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do 
corpo; submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; submetê-
-la a qualquer tipo de servidão; adoção ilegal; ou exploração sexual, e não 
somente com a finalidade de promover ou facilitar a entrada, no território 
nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de 
exploração sexual, que era a realidade da legislação penal até a promulgação 
da Lei nº 13.344/16, “o que caracteriza não apenas uma novatio legis in pejus, 
mas uma novatiolegis incriminadora, na medida em que os dispositivos do 

445 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 15 ago. 2017.
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Código Penal, mesmo que submetidos à colmatação, não eram suficientes 
para tão ampla tutela”446.

Outra alteração significativa promovida pela Lei nº 13.344/16, também 
em conformidade com a previsão do Protocolo de Palermo, foi a incorporação 
de uma estrutura legislativa com três eixos de tutela: prevenção, repressão e 
proteção da vítima.

No âmbito da prevenção, podemos citar o Capítulo II de referida lei, 
que prevê a implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas 
de saúde, educação, trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência 
social, desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura e direitos hu-
manos; entre outras medidas.

O Capítulo III daquela norma prevê como medidas repressivas, a coopera-
ção entre órgãos do sistema de justiça e segurança, nacionais e estrangeiros; a 
integração de políticas e ações de repressão aos crimes correlatos e da respon-
sabilização dos seus autores e a formação de equipes conjuntas de investigação.

Inova ainda a lei, ao trazer em seu Capítulo IV medidas de auxílio às víti-
mas de tráfico internacional de pessoas, tais como: assistência jurídica, social, 
de trabalho e emprego e de saúde; acolhimento e abrigo provisório; atenção às 
suas necessidades específicas, especialmente em relação a questões de gênero, 
orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça, 
religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional, diversidade 
cultural, linguagem, laços sociais e familiares ou outro status; preservação 
da intimidade e da identidade; prevenção à revitimização no atendimento e 
nos procedimentos investigatórios e judiciais; atendimento humanizado e 
informação sobre procedimentos administrativos e judiciais.

Vale ressaltar ainda que as alterações trazidas pela Lei nº 13.344/16 não se 
esgotam nas medidas acima mencionadas: ela instituiu também, por exemplo, 
procedimento especial no Código de Processo Penal, dentre outras inovações.

Sucessos e fracassos nas ações governamentais e 
organizacionais brasileiras de combate ao tráfico de mulheres

Apresentada a linha histórica legislativa e organizacional do combate 
ao tráfico de mulheres no Brasil, faz-se necessária breve explicação sobre o 
perfil das vítimas para que se compreenda, de forma geral, os sucessos e os 
fracassos nessa ação político-social do país.

446 MAGALHÃES, Bruno; ALBAN, Rafaela. A nova lei de Tráfico Internacional de Pessoas: Direitos 
Humanos da vítima vs Direitos Humanos do criminoso em cumprimento a um compromisso 
internacional. Revista de Direito Internacional e Globalização Econômica, São Paulo, v. 1, n. 1, 
p. 104, jan. 2017.
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As vítimas possuem muitas características comuns entre si; dentre essas 
características é possível citar, para além do gênero feminino447, a origem de 
classes sociais populares, a baixa escolaridade, a habitação em espaços urbanos 
periféricos com carência de saneamento e transporte, a moradia conjunta com 
familiares, a existência de filhos448, bem como as atividades laborais de baixa 
exigência por elas praticadas449. Dessa forma, essas vítimas buscam por con-
dições melhores de vida e acabam sendo recrutadas geralmente por mulheres 
conhecidas, geralmente próximas física e/ou emocionalmente ou parentes, que 
as convidam para uma ascensão de vida, sem mencionar que esta ascensão 
está ligada ao tráfico de outras mulheres para a prática de outros crimes450. 

Tempos após ocorrer o recrutamento mencionado e a posterior exploração 
caracterizadora da situação de tráfico de pessoas, de acordo com o Relatório 
Nacional sobre Tráfico de Pessoas, as vítimas têm receio de procurar ajuda 
junto ao sistema de Segurança Pública e de Justiça Criminal por diversas 
razões, tais como a humilhação que poderá sofrer, a vergonha, as represálias 
e a desconfiança para com esse sistema451.

Com efeito, há grande carência de dados com relação ao crime de tráfico 
nacional e internacional de mulheres com origem e/ou destinação no Brasil. 
Encontra-se, aqui, o primeiro fracasso no combate a esse tipo de crime: a 
carência de informação. A Pesquisa ENAFRON Diagnósticos Sobre Tráfico 

447 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima P. Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças 
e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil. Centro de Referência, 
Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA), 2002.

 COLARES, Marcos. Tráfico de Seres Humanos: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Brasília: 
Ministério da Justiça, 2004.

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Secretaria 
Nacional de Justiça & Organização Internacional do Trabalho. Tráfico internacional de pessoas e 
tráfico de migrantes entre deportados(as) e não admitidos(as) que regressam ao Brasil via o 
Aeroporto internacional de São Paulo. Brasília: Ministério da Justiça, 2007.

448 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima P. Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças 
e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil. Centro de Referência, 
Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA), 2002.

 HAZEU, Marcel (Coord.). Pesquisa trinacional sobre tráfico de mulheres do Brasil e da 
República Dominicana para o Suriname: uma intervenção em rede. Belém: Sodireitos, 2008.

449 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima P. Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças 
e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil. Centro de Referência, 
Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA), 2002.

 COLARES, Marcos. Tráfico de Seres Humanos: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Brasília: 
Ministério da Justiça, 2004.

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Secretaria 
Nacional de Justiça & Organização Internacional do Trabalho. Tráfico internacional de pessoas e 
tráfico de migrantes entre deportados(as) e não admitidos(as) que regressam ao Brasil via o 
Aeroporto internacional de São Paulo. Brasília: Ministério da Justiça, 2007.

450 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas: consolidação dos 
dados de 2005 a 2011. Disponível em:<http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/
publicacoes>. Acesso em: 27 ago. 2017.

451 Idem.
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de Pessoas nas Áreas de Fronteira, realizada pelo Ministério da Justiça, revela 
que a tarefa de enfrentamento ao tráfico de pessoas, principalmente em nível 
local, requer o enfrentamento de várias dificuldades e carências em nível es-
tadual e local. A pesquisa trouxe como exemplo a falta de recursos humanos, 
equipamentos, inclusive da rede de assistência, materiais e capacitação dos atores 
estratégicos; falta de fiscalização nas fronteiras, falta de sistemas de informação 
adequados para a compilação e a troca de informação sobre o tráfico de pessoas. 
Isso demonstra como o primeiro e grande fracasso da carência de informação se 
formaliza, pois, mesmo havendo ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas 
na área de fronteira, essas ações ocorrem de maneira desarticulada, necessitando 
organizar suas articulações de forma intersetorial e interinstitucional452. 

De maneira a demonstrar a importância de sistemas adequados de infor-
mação, o Ministério da Justiça afirma que “A falta de sistemas adequados de 
informação que possam quantificar apropriadamente o tráfico de pessoas na 
área de fronteira e a ausência de produção articulada de dados, são fatores que 
dificultam o enfrentamento”453. Constata-se, portanto, que boa parte do insucesso 
no combate ao tráfico de mulheres no Brasil resulta da ausência de cooperação 
entre os mais variados órgãos nacionais, seja na obtenção de dados fidedignos 
para a concretização das políticas públicas previstas no II PNETP, mas também 
na cooperação tendo em vista o combate a essa modalidade criminosa.

Apesar dos insucessos, o presente trabalho também se presta a traçar um 
breve panorama dos sucessos do combate ao tráfico de pessoas - em especial 
o tráfico de mulheres, no Brasil. 

Contrários à formalidade vista no sistema de Segurança Pública e de 
Justiça Criminal são os serviços de assistência às vítimas, espaços em que 
elas podem tirar dúvidas e pedir auxílio para a resolução de seus problemas 
sem incorrerem na obrigação de denunciar seus aliciadores, afastando-as, 
assim, dos receios de lidar novamente com aqueles que as traficaram e mesmo 
com seus familiares454. Eis, aqui, dois dos sucessos ao combate desse tipo de 
crime: a obtenção de poucas informações, mesmo que não oficiais e superfi-
ciais sobre os ocorridos com a vítima, e o oferecimento de ajuda às vítimas 
que solicitam. Esses dois sucessos contribuem para a obtenção de possíveis 
e genéricas variáveis para a realização de um banco de dados e futuras no-
vas ações de combate ao tráfico, bem como resguardam o direito à vida e a 
liberdade da vítima.

452 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Tráfico de Pessoas nas Fronteiras. Pesquisa ENAFRON Diagnósticos 
Sobre Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira. p. 190-204. Disponível em: <http://www.justica.
gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes>. Acesso em: 27 ago. 2017.

453 Idem.
454 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas: consolidação dos 

dados de 2005 a 2011. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/
publicacoes> . Acesso em 27 ago. 2017.
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Com vistas a obter informações e oferecer ajuda às vítimas, o Ministério 
da Justiça do Brasil, em seu “Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugia-
dos, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados em Situação de 
Vulnerabilidade e em Áreas de Fronteira”, traz três passos e medidas de aten-
dimento a essas pessoas. O primeiro passo é o chamado “atendimento inicial”, 
que será subdividido em três medidas subsequentes: a acolhida humanizada, 
a identificação do beneficiário e a atenção aos cuidados emergenciais - es-
pecialmente com relação à saúde e com a segurança pessoal. Além das três 
medidas da subdivisão do primeiro passo, haverá uma medida transversal de 
interpretação dos dados coletados. O segundo passo é a chamada “integra-
ção laboral e inclusão social”, a qual será subdividida em duas medidas: a 
integração laboral e inclusão social; e a recuperação do trauma e reparação 
do dano. Também, no segundo passo, haverá uma medida transversal, porém 
esta será de interpretação, validação e tradução dos documentos da vítima. 
O terceiro e último passo é o “monitoramento”, em que todos os atendimentos 
e encaminhamentos serão acompanhados, desde o princípio da assistência455. 

O atendimento às vítimas descrito acima pode ser observado nas ações da 
ONG Só Direitos, fundada em 2007, no estado do Pará. O objetivo dessa ONG 
é enfrentar o tráfico de pessoas, garantindo os direitos sexuais e migratórios do 
seu público-alvo: as vítimas. Para tanto, realizou mobilizações na sociedade 
civil paraense. Um dos exemplos é a mobilização que aquela organização 
realizou com um grupo de profissionais do sexo e mulheres traficadas, após 
a realização da “Pesquisa tri-nacional sobre tráfico de mulheres do Brasil e 
da República Dominicana para o Suriname: uma intervenção em rede”. Este 
grupo, mesmo após o fim das atividades ativas da ONG, ainda se reúne para 
combater o crime de tráfico de pessoas no Pará, tendo se tornado um impor-
tante aliado nessa missão de combate456, bem como um grande exemplo de 
sucesso no combate ao tráfico de mulheres na sociedade brasileira, mesmo 
sendo originário e atuante em um só estado da Federação.

Assim como o Pará, o Rio Grande do Sul apresenta um exemplo de su-
cesso no combate ao tráfico de mulheres, fruto de uma iniciativa positiva que 
visa articular o atendimento à mulher em situação de violência, que incluía 
possibilidade de um atendimento específico e estruturado para as vítimas 
de tráfico de pessoas: a implementação da Coordenadoria da Mulher e do 
Centro de Referência Binacional da Mulher. Além desse projeto, que ocorre 

455 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico 
de Pessoas e Brasileiros Retornados em Situação de Vulnerabilidade e em Áreas de Fronteira. 
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes> . Acesso 
em: 27 ago. 2017.

456 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Tráfico de Pessoas nas Fronteiras. Pesquisa ENAFRON Diagnósticos 
Sobre Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira. p. 190-204. Disponível em: <http://www.justica.
gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes>. Acesso em: 28 ago. 2017.
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no município fronteiriço de Jaguarão, o Rio Grande do Sul se destaca em 
relação aos demais estados brasileiros por estar bem servido de organizações 
da sociedade civil que atendem ao migrante, tendo como principal entidade 
de referência no acolhimento e assistência à população migrante no estado a 
CIBAI-Migrações. Ainda, o estado riograndense desenvolve trabalhos junto às 
pessoas em situação de refúgio. Estes últimos são desenvolvidos em parceria 
com a Associação Antônio Vieira - associação católica dos jesuítas -, com o 
Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) e com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) (com atuação no “Programa 
de Reassentamento de Refugiados no Brasil”)457. 

As atividades de combate e prevenção ao tráfico de pessoas desempe-
nhadas nos dois estados brasileiros são exemplos de sucessos no combate ao 
crime de tráfico de mulheres no âmbito da sociedade civil. Porém, mudando 
para um foco político, há que se ressaltar as cooperações: institucional, inter-
setorial e internacional dos atores estratégicos no enfrentamento ao crime ora 
sob discussão. Uma dessas cooperações ocorre no estado do Mato Grosso do 
Sul, com a atuação do Consulado do Paraguai, em que há um importante elo 
de conexão entre o Brasil e o Paraguai, promovendo ações que não seriam 
possíveis sem esse grau de cooperação458. Eis, aqui, outro sucesso na ação de 
combate ao tráfico de mulheres, principalmente em áreas de fronteira do país.

Outros sucessos e fracassos poderiam ser mencionados neste capítulo, 
mas cabe a ressalva de que esses e outros sucessos e fracassos estariam de 
certo modo envoltos nos mesmos problemas e nas mesmas soluções. Con-
forme revela a “Pesquisa ENAFRON Diagnósticos Sobre Tráfico de Pessoas 
nas Áreas de Fronteira”, realizada pelo Ministério da Justiça, “a tarefa de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, principalmente em nível local, enfrenta 
uma série de dificuldades e carências em nível estadual e local”459, ocorrendo 
a repetição dos fatores que causam seus sucessos e seus fracassos.

Conclusão

O objetivo fundamental das convenções que versam sobre o tráfico in-
ternacional de pessoas e que foram ratificadas pelo Brasil ao longo do tempo 
era a cooperação entre os Estados, não só para que eles próprios criassem leis 
de combate e criminalização ao tráfico, mas também para uma cooperação 
internacional em sentido estrito, de modo que os Estados fossem colaborativos 
entre si em medidas de prevenção, repressão e auxílio às vítimas. 

457 Idem.
458 Idem.
459 Idem, p. 190-204.
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Merece destaque o Protocolo de Palermo, que entre todas as convenções 
ratificadas pelo Brasil foi a de maior influência em nível internacional por ser 
a que melhor define, até hoje, o que é tráfico internacional de pessoas.

No entanto, por um longo período de tempo, a legislação brasileira 
permaneceu distante do compromisso firmado internacionalmente. É cediço 
observar que houve real evolução na legislação brasileira no que tange ao 
tráfico internacional de mulheres, no sentido de que a legislação inicial, que 
criminalizava somente a conduta daquele que traficava mulheres com o fim 
de exploração sexual, passando por uma fase em que o crime não faz essa 
diferenciação de gênero (podendo-se responsabilizar aquele que traficava 
mulheres e homens),caminhou rumo ao modelo existente atualmente, posto 
em prática em virtude da alteração dada pela Lei nº 13.344 de 2016, que ca-
racteriza o crime de tráfico de pessoas para diversas finalidades, agora indo 
ao encontro do disposto no Protocolo de Palermo.

A criação da lei não significa a solução do problema, pois o tráfico inter-
nacional de pessoas não tem como principal carência a falta de lei, mas sim 
do estabelecimento de soluções práticas a um problema estrutural nacional e 
internacional. Apesar de a lei abordar sobre a prevenção com medidas educa-
tivas, culturais e de inclusão social, essas medidas são na verdade diretrizes, 
não sendo, portanto, concretas, ao passo que somente serão alcançadas a 
longo prazo e mediante a ação intersetorial de órgãos públicos e privados, 
estes últimos especialmente pertencentes à sociedade civil, como se verificou 
nos exemplos de boas práticas de combate e prevenção ao tráfico de pessoas 
em alguns estados brasileiros. Apesar de recente, espera-se que a Lei nº 
13.344/2016 seja eficaz em seu papel, qual seja, de fomentar o combate ao 
tráfico de pessoas no Brasil, estimulando o estabelecimento de políticas públicas 
também voltadas a coibir os demais tipos penais incluídos no Código Penal e 
relacionados com aquela modalidade criminosa. Os reflexos em relação aos 
sucessos e insucessos de tal lei, contudo, devem ser objeto de acompanhamento 
da comunidade acadêmica e profissional brasileiras, de forma a se garantir o 
verdadeiro cumprimento da norma nacional e, especialmente, das disposições 
trazidas pelo Protocolo de Palermo.
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AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS DO TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE MULHERES 

PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL: 
políticas portuguesas e britânicas 

como exemplos para o Brasil

Ana Beatriz Ribeiro da Silva460

Introdução

Apesar de o avançar da história ter ocasionado uma modificação do con-
ceito e da definição de tráfico de pessoas, a violação ao ser humano segue con-
tínua na sociedade pós-moderna e globalizada. Independentemente de normas 
e princípios nacionais ou internacionais atualmente existentes para combater 
o tráfico de pessoas, o crime não deixa de existir, recebendo apenas novas 
formas e traços que o caracterizam. Em razão da dificuldade de extingui-lo, 
é evidente a necessidade de instituições e pessoas capacitadas para auxiliar 
as vítimas, que são tão complexamente difíceis de serem perfiladas, mas que 
contam sempre com alguma forma de vulnerabilidade que as equaliza.

Conforme o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crimes (UNODC) de 2016461, a grande maioria das vítimas do tráfico de 
pessoas continua sendo mulher: seja em razão de uma espécie de fetiche, por 
ingenuidade, por conjunturas sociais da sociedade patriarcal, ou por simples 
infortúnio, a mulher acaba por sofrer as mazelas de uma sociedade constituída 
por indivíduos muitas vezes capazes de vender o seu próximo, considerando-o 
como mercadoria e lucrando com o sofrimento alheio.

O Brasil é um dos países de fluxo, mas também de origem e de destino 
destas mulheres. Existem políticas públicas voltadas para o combate ao trá-
fico, prevenção às potenciais e auxílio às efetivas vítimas, mas existe ainda 

460 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Pesquisadora do Grupo 
“Mulheres Invisíveis: Panorama Internacional e Realidade Brasileira do Tráfico Transnacional de 
Mulheres”, da UPM.

461 UNITED NAITONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking 
in Persons. Nova Iorque: Nações Unidas, 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/
documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. 
Acesso em: 14 maio 2017.
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uma grande dificuldade em relação à transparência do trabalho até então 
desenvolvido pelo Estado brasileiro. Paira ainda grande desconhecimento 
das políticas desenvolvidas pelo governo e por entidades da sociedade civil 
quanto às medidas postas em prática em relação ao combate ao tráfico de 
pessoas, em especial no que tange à atuação de órgãos nacionais de auxílio 
às vítimas dessa modalidade criminosa.

Dessa maneira, o presente artigo visa ressaltar a importância da análise de 
medidas de combate a referido crime e auxílio às vítimas implementadas em outros 
países como exemplo para a possível implementação de políticas públicas seme-
lhantes no Brasil. Os Estados escolhidos para análise foram Portugal e Inglaterra 
em razão de sua importância na rota do tráfico de pessoas. Portugal é atualmente 
uma das maiores portas de entrada de vítimas de outros continentes para Europa 
e possui um sistema avançado de combate ao tráfico. A Inglaterra, por sua vez, é 
considerada o destino final, em que poucas vítimas efetivamente chegam e apenas 
as consideradas mais aptas pelas redes de traficantes permanecem.

Para o alcance das conclusões, serão apresentados os principais contornos 
internacionais e nacionais do crime de tráfico de pessoas, sendo, ao final, desen-
volvido o estudo comparado que confirmará as hipóteses então apresentadas.

Tráfico de pessoas: conceito internacional e nacional

O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo), 
internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 5.017, 
de 2004, em seu terceiro artigo esclarece o conceito de tráfico de pessoas, sendo:

[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o aco-
lhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras 
formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, 
a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração 
sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares 
à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; [...].

O tráfico de seres humanos possui algumas modalidades462, sendo elas, a 
saber: a exploração sexual, trabalho forçado/redução a condição análoga a de 

462 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Guia de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, Departamento 
de Polícia Federal, 2016. 
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escravo (crime previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro); servidão; remo-
ção de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano; adoção ilegal; mendicância463. 
É importante ressaltar que o Protocolo de Palermo determina que o consentimento 
da vítima é irrelevante para a configuração do tráfico de pessoas464, conceituação 
essencial para a compreensão da existência ou não do crime.

Este é um crime que avança e muitas vezes sequer é barrado nas fronteiras 
dos Estados, sendo facilitado especialmente pelo aspecto de vulnerabilidade 
de suas vítimas. Referida vulnerabilidade dos indivíduos pode ser relativa à 
condição social e/ou financeira, a um sonho de viajar, ter uma vida melhor, 
sobreviver, fugir de um problema familiar, ou, simplesmente, em um momento 
de distração, sofrer um sequestro. Muitas situações podem resultar na prática 
do crime de tráfico, não apenas a socioeconômica, podendo o crime ocorrer 
em qualquer localidade do globo.

Com o intento de combater este problema transnacional de forma mais 
eficaz, o Protocolo de Palermo atenta-se à importância da cooperação en-
tre Estados para que ocorra um intercâmbio de informações para coibi-lo, 
preveni-lo e tratá-lo:

a) Se as pessoas que atravessam ou tentam atravessar uma fronteira 
internacional com documentos de viagem pertencentes a terceiros 
ou sem documentos de viagem são autores ou vítimas de tráfico 
de pessoas;

b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas têm utilizado ou 
tentado utilizar para atravessar uma fronteira internacional com o 
objetivo de tráfico de pessoas; e

c) Os meios e métodos utilizados por grupos criminosos organizados 
com o objetivo de tráfico de pessoas, incluindo o recrutamento e o 
transporte de vítimas, os itinerários e as ligações entre as pessoas 
e os grupos envolvidos no referido tráfico, bem como as medidas 
adequadas à sua detecção.

Com a percepção do Brasil da importância em se comprometer em tentar 
alterar a realidade do tráfico, e com a adesão ao Protocolo de Palermo, o país 
instituiu, em a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e um 
Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar propostas, por 

463 A mendicância não está prevista na legislação brasileira como forma de tráfico até o momento, 
porém, como a lista não é rol exaustivo e ela é vista em outros países como uma modalidade de 
tráfico de pessoas, esta poderá receber previsão em lei para que possa ser combatida com o mesmo 
esforço que as demais. 

464 BRASIL. Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas e institui Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar 
proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP.
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meio de um processo colaborativo, para o I Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas – PNETP465 (este alterado pelo Decreto nº 7.901, de 2013, 
com a entrada em vigor do II PNETP), com a intenção de traçar diretrizes, 
princípios e metas em conformidade com as disposições internacionais para 
o combate a um crime tão complexo.

Considerações sobre o tráfico internacional de mulheres

Uma vez vistos os contornos do tráfico de pessoas, faz-se necessário 
observar o perfil de suas principais vítimas. Nos últimos anos, segundo o 
Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas do UNODC de 2016466, as mulheres 
ainda são as maiores vítimas desta grave violação aos direitos humanos. Em 
sua maioria, o tráfico de mulheres é voltado com fins de exploração sexual. 

Apesar de não ser possível traçar um perfil das mulheres traficadas para fins 
de exploração sexual, existem alguns fatores que podem estar envolvidos, como 
os mencionados pelo manual da Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres467:

Pobreza e desemprego; globalização da economia; feminização da 
pobreza/da migração; estratégias de desenvolvimento, por exemplo, 
turismo; situação de conflito armado; discriminação baseada em gênero; 
leis e políticas de migração e de trabalho migrante, leis e políticas 
sobre prostituição; corrupção das autoridades; lucros elevados - en-
volvimento com o crime organizado; práticas culturais e religiosas 
(WIJERS; LAP-CHEW, 1997).468

O tráfico de pessoas é, como visto, um crime que atinge a inocência da 
pessoa quanto à sua percepção de mundo e humanidade, valendo-se dos so-
nhos de suas vítimas para transformá-las em mercadorias. Por ser um crime 
denominado “invisível”, já que não tão explícito quanto qualquer outro, é 
importante que a sociedade esteja atenta a qualquer sinal que possa indicar que 
se está diante de uma possível vítima. Alguns sinais podem ser considerados 
suspeitos, como, por exemplo, quando a mulher precisa sair escoltada para ir e 
voltar do trabalho, quando não pode viajar sozinha, tem poucas roupas para se 

465 BRASIL. Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas e institui Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar 
proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP.

466 UNITED NAITONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. 2016 Global Report on Trafficking in 
Persons. Nova Iorque: Nações Unidas, 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/data-
and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. Acesso em: 14 maio 2017.

467 ALIANÇA GLOBAL CONTRA O TRÁFICO DE MULHERES. Direitos Humanos e Tráfico de 
Pessoas: Um Manual. Rio de Janeiro, 2006.

468 Idem.
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vestir ou pouco dinheiro em espécie; não possuir documento de identificação, 
dormir no lugar em que trabalha, dentre outros469.

No caso das vítimas mulheres submetidas ao tráfico para fins de explo-
ração sexual, mesmo quando conseguem sair da condição de traficadas, ao 
tentarem retomar suas vidas, acabam vivendo uma nova situação de violação: 
o Estado, na função de zelar pelo bem-estar de sua sociedade, não acaba por 
fornecer o amparo necessário. No caso do Estado brasileiro, existe um grande 
desafio de publicidade de atos em sentido de defesa, assistência e prevenção 
às vítimas deste crime no Brasil. É o que se verá a seguir.

O auxílio às vítimas de tráfico de mulheres: 
Realidade Brasileira, Portuguesa e Britânica

O auxílio às vítimas de tráfico de pessoas no Brasil

O Brasil é um país de origem, trânsito e destino de vítimas de tráfico in-
ternacional de pessoas, mas também é marcado por um intenso tráfico interno. 
Por sua extensão territorial, precisa, portanto, contar com um sistema eficaz 
para coibir o crime e prestar todo o auxílio necessário para as suas vítimas, 
sejam elas nacionais, sejam elas imigrantes de países vizinhos ou distantes. 

Com a instituição do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas no ano de 2008, buscava-se, além do combate ao tráfico, garantir um 
melhor atendimento às vítimas, uma vez que até a promulgação do decreto que 
o instituiu não existia uma rede especifica para garantir o auxílio às vítimas, 
ficando somente a cargo da sociedade civil a realização deste trabalho, tendo 
como exemplo a Pastoral da Mulher Marginalizada470, que se consolidou como 
uma grande rede de promoção de estudos, pesquisas, debates e publicações 
sobre questões de gênero, violência contra a mulher, tráfico de seres humanos, 
além de buscar reinserir socialmente as mulheres em situação de prostituição.

O I PNETP não foi realmente efetivo sob esse aspecto, como pode ser 
verificado no Relatório Final de Execução do Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas471, apesar da boa intenção do IPNETP de dar um passo 

469 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Guia de referência para a rede de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional 
de Justiça, 2012.

470 PASTORAL DA MULHER MARGINALIZADA. Disponível em: <http://www.pmm.org.br/>. Acesso em: 
29 nov. 2017.

471 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Relatório Final de Execução do Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 
Ministério da Justiça. 2010. Disponível em: <http://www.justiça.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos-relatorios/etprelatorioplanonacional.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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inicial na construção de uma rede entre diversos órgãos para a implementação 
futura ou imediata das ações definidas na Política Nacional472. 

O II PNETP entrou em vigor e teve vigência por quatro anos, até o ano 
de 2016. Instituído pelo Decreto nº 7.901, de 4 de fevereiro de 2013, tem em 
seu artigo 3º, §1º os seus objetivos:

I - Ampliar e aperfeiçoar a atuação de instâncias e órgãos envolvidos no 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, na prevenção e repressão do crime, 
na responsabilização dos autores, na atenção às vítimas e na proteção de 
seus direitos;
II - Fomentar e fortalecer a cooperação entre órgãos públicos, organizações 
da sociedade civil e organismos internacionais no Brasil e no exterior 
envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas;
III - Reduzir as situações de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas, consi-
deradas as identidades e especificidades dos grupos sociais;
IV - Capacitar profissionais, instituições e organizações envolvidas com 
o enfrentamento ao tráfico de pessoas; [...].473

Reduzir situações de vulnerabilidade e aperfeiçoar a rede de assistência as 
vítimas são pontos extremamente importantes, assim como o estabelecimento 
de outras políticas públicas, como, por exemplo, a propositura de projetos de 
lei para reverter os bens dos traficantes para o auxílio às vítimas474.

As mulheres vítimas de tráfico de pessoas, ao retornar daquela situação de 
grave violação física e psicológica, precisam do auxílio correto que lhes ajude 
a poder dar continuidade às suas vidas. Por razões como essa é importante que 
exista um suporte para elas tanto na nação de origem, de trânsito, como na de 
destino. Um crime “invisível” precisa, portanto, de especialistas específicos para 
cuidar daquelas que já passaram por uma situação tão complexa. Segundo Tânia 
Teixeira Laky de Sousa, “[...] a invisibilidade do fenômeno, paradoxalmente, 
opera a partir dos valores e das representações sociais, constrangendo a vítima 
de tráfico a remeter-se, tanto quanto possível, ao anonimato”475.

472 O Relatório referente ao IIPNETP foi considerado mais completo. HEPBURN, S.; SIMON, R. Human 
Trafficking Around the World: Hidden in Plain Sight. Nova Iorque: Columbia University Press, 2013.

473 BRASIL. Decreto nº 7.901, de 4 de fevereiro de 2013. Institui a Coordenação Tripartite da Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas – CONATRAP.

474 Até o momento, o oitavo Relatório do IIPNETP, que trata da propositura de um anteprojeto de lei 
nesse sentido, determina que este se encontra em trâmite no Congresso. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
E SEGURANÇA PÚBLICA. 8º Relatório de Monitoramento. II Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, Departamento 
de Políticas de Justiça, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Disponível em: <http://www.justica.gov.
br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira/anexos-gi-ii/8-orelatorio-de-monitoramento-
do-ii-pnetp.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2017.

475 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico Internacional de Mulheres: Nova Face da uma Velha 
Escravidão. 2012. Tese de Doutorado - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de 
Estudos Pós-Graduados de Serviço Social, 2012.
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Por constrangimento ou por receio de sofrer qualquer forma de reta-
liação, tanto por parte de seus traficantes quanto de suas próprias famílias, 
estas mulheres se isolam da sociedade para superar as violações sofridas. 
Tal situação acontece por inúmeras vezes, pois, com o receio de rejeição por 
parte da família e por vergonha pelo que aconteceu, sentindo-se culpadas 
pela situação de exploração, quando compreendem a realidade a que foram 
submetidas e se reconhecem como vítimas, tais mulheres preferem continuar 
em suas realidades de exploração, não buscando o auxílio necessário à sua 
reinserção na sociedade ou não vislumbrando a possibilidade de ter uma vida 
após tudo o que passaram476. Situações como essas demonstram a necessidade 
de um exímio acompanhamento psicológico para a vítima e para sua família.

No Brasil, o acompanhamento psicológico é realizado pela sociedade civil 
e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 
que busca reconstruir laços familiares e tenta auxiliar na superação da situa-
ção apresentada477, por meio da atuação de algum agente governamental ou 
não governamental relacionado a Rede de Enfrentamento à Violência contra 
a Mulher. Existe também a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
responsável por um diálogo político e pelas efetivas ações, composta pela 
Rede de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (sendo quinze em 
funcionamento), Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante, 
e os Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas478. Os Postos 
Avançados estão localizados nos principais pontos de entrada e saída, recep-
cionando deportados e não admitidos, e averiguando se são vítimas, e caso 
necessário, oferecer suporte.479 Semestralmente estes entes devem apresentar 
relatórios demonstrando as atividades realizadas e preenchendo seguindo um 
modelo e uma guia de preenchimento480.

Estas instituições são as encarregadas de realizarem os princípios da 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas nos estados e 

476 HEPBURN, S.; SIMON, R. Human Trafficking Around the World: Hidden in Plain Sight. Nova 
Iorque: Columbia University Press, 2013.

477 GOVERNO DO BRASIL. Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/cuidado/centro-referencia-especializado-
assistencia-social.html>. Acesso em: 27 ago. 2017.

478 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Carta da Rede Nacional de Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao 
Migrante. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/redes-de-
enfrentamento/anexos/carta-da-rede-versao-final.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2017.

479 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Postos Avançados. Disponível em: <http://
www.3.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/redes-de-enfrentamento/postos-avancados>. 
Acesso em: 29 jul. 2017.

480 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Relatórios da Rede de Núcleos e 
Postos. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/redes-de-
enfrentamento/1o-relatorio-semestral-da-rede-de-nucleos-e-postos>. Acesso em: 29 jul. 2017.
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municípios. No estado do Pernambuco, em razão do efetivo diálogo entre o 
município de Ipojuca com o Núcleo de Enfrentamento, fora criado um Núcleo 
de Prevenção ao Tráfico de Mulheres481, de forma a simbolizar a existência 
da compreensão da importância de prestar um serviço especializado para a 
mulher e afirmar que o Brasil está desenvolvendo políticas para atendê-las. 

Muitas vítimas acabam por não ser identificadas ou reconhecidas como 
vítimas em razão de uma deficiência na capacitação de agentes públicas. Ou-
tras são as vítimas que não recebem sequer um acompanhamento do Estado, 
apesar da existência de entidades que poderiam prestar este serviço. 

Percebe-se, portanto, que existem locais para que as vítimas de tráfico de 
pessoas recebam auxílio, em que existem algumas pessoas capacitadas para 
atendê-las. Contudo, não existe uma real transparência e uma forma clara de 
saber quais são essas instituições, o trabalho por elas desenvolvido e a sua 
complexidade, não sendo também realizado um levantamento minucioso das 
vítimas – sempre preservando sua identidade -, com a investigação de suas 
principais queixas e dificuldades, de forma a centralizar informações dessa 
natureza e investir em políticas públicas relacionadas.

Uma vez brevemente descrita a realidade brasileira de apoio às vítimas 
do tráfico internacional de mulheres, passa-se à análise das realidades por-
tuguesa e britânica.

A realidade portuguesa de auxílio 
às vítimas de tráfico de mulheres 

Em Portugal, uma das maiores portas de entrada do tráfico para a Europa, 
existe todo um sistema pronto para fornecer todo o arcabouço que uma vítima 
possa precisar, como o Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH), 
pertencente ao Ministério da Administração Interna, responsável por reunir 
todas as informações de todas as regiões de Portugal, para que assim, com 
uma centralização de dados possam analisar e traçar metas específicas para 
cada localidade dentro de suas peculiaridades.

Este mesmo observatório também é responsável por unificar a forma de 
atendimento de vítimas, possíveis vítimas, traficantes, além de possuir uma 
metodologia para cuidar de cada categoria de indivíduos. Além disso, produz 
relatórios anuais, divulga campanhas e eventos das instituições portuguesas, 
funcionando como um órgão central a qual todos devem alimentar para a 
formação de uma base única de dados482.

481 Idem.
482 OBSERVATÓRIO DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS. Disponível em: <http://www.otsh.mai.gov.

pt/>. Acesso em: 2 jul. 2017.



MULHERES INVISÍVEIS: panorama internacional e realidade brasileira do tráfico transnacional de mulheres 255

A estrutura fornecida por Portugal é única no mundo inteiro, que, por 
fazer parte da União Europeia e ser signatário da Convenção do Conselho 
da Europa relativa à luta contra o tráfico de Seres Humanos, segue todas as 
normas comuns europeias relativas ao tráfico assim como aprimorou as suas 
políticas internas para atingir os objetivos centrais daquela convenção. 

Em âmbito Europeu, há um departamento da Comissão Europeia483 res-
ponsável por aprimorar os níveis de cumprimento da Convenção, verificando 
déficits com regularidade, e o desenvolvimentos de políticas novas e existentes 
da União Europeia (seja de suas instituições, agentes, Estados membros e 
atores internacionais e membros da sociedade civil484) para combater o tráfico 
de seres humanos, demonstrando a importância de um órgão central nacional 
ou regional que verifique se as ações e mecanismos de combate ao tráfico são 
efetivas e se estão sendo implementadas.

Portugal, ao perceber que não conseguiria fornecer o suporte necessário 
à vítima, forneceu o suporte necessário à sociedade civil para que as organiza-
ções existentes de auxílio às vítimas pudessem prestar a assistência necessária, 
por meio do suporte médico, psicológico, auxílio jurídico, financeiro, visto 
humanitário ou retorno para seus respectivos países de origem.

Existe, assim, uma admirável e respeitável infraestrutura para o combate e 
prevenção do tráfico e assistência às vítimas, em que o país, em conjunto com a 
sociedade civil, formou a Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico – RA-
PVT, presidida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero (CIG)485, 
com participação das entidades: Observatório do Tráfico de Seres Humanos, 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima486, O Ninho487, OIKOS488, Saúde em 
Português489, JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados490, dentre outras.

Além disso, Portugal também apresenta um trabalho considerável 
em relação à prevenção do crime de tráfico de pessoas. A organização não 

483 EUROPEAN COMMISSION. Together Against Trafficking in Human Beings. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/anti-trafficking/>. Acesso em: 24 jul. 2017.

484 Há também a chamada EU Civil Society e-Platform, um espaço aberto à sociedade civil para 
discussão, troca de informações e de boas práticas, bem como para conectar as organizações 
para que consigam prestar da melhor forma possível seus serviços de auxílio às vítimas. Referida 
plataforma é aberta às organizações que demonstrarem experiência em proteger e assistir vítimas, 
além de promover iniciativas de prevenção e combate ao tráfico. EUROPEAN COMMISSION. EU 
Civil Society E-Platform. Disponível em: <http://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/
eu-civil-society-e-platform_en>. Acesso em: 24 jul. 2017.

485 COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÊNERO CIG. Disponível em: <http://www.
CIG.Gov.pt/>. Acesso em: 06 dez. 2017.

486 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA – APAV. Disponível em: <http://www.APAV.pt>. 
Acesso em: 06 dez. 2017.

487 O NINHO. Disponível em: <http:// www.oninho.pt/>. Acesso em: 06 dez. 2017.
488 OIKOS. Disponível em: <http://www.oikos.pt/traficosereshumanos>. Acesso em: 06 dez. 2017.
489 SAÚDE EM PORTUGUÊS. Disponível em: <http://www.saudeportugues.org>. Acesso em: 06 dez. 2017.
490 JRS PORTUGAL. Serviço Jesuíta aos Refugiados. Associação Humanitária. Disponível em: 

<http://www.jrsportugal.pt>. Acesso em: 06 dez. 2017.
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governamental Saúde em Português, com sede em Coimbra, desenvolve pro-
jetos que, em parceria com os municípios , redes de ensino, entes públicos 
e privados portugueses, tem o objetivo de atingir profissionais da educação, 
saúde serviços sociais, para que estes – que estão mais próximos da sociedade 
do que o próprio ente federativo – possam ter a capacidade de ter um papel 
ativo na prevenção , combate e acompanhamento de vítimas.491

A experiência britânica de auxílio às 
vítimas de tráfico de mulheres

A Inglaterra é um dos países tidos como destino final da rota do tráfico na Eu-
ropa492, mas tão-somente para as mulheres consideradas, pelos traficantes, como as 
mais bonitas e atraentes para a prática da exploração sexual. Neste sentido, diversas 
entidades e programas do governo foram criados para auxiliar vítimas e ao combate 
do tráfico, dentre elas o primeiro centro na Europa voltado para as vítimas de tráfico: 
o Modern Slavery Human Trafficking Unit, antigo UK Human Trafficking Centre493.

O Modern Slavery Human Trafficking Unit (MSHTU) é uma agência coor-
denada pela National Crime Agency (NCA) e funciona como um ponto central de 
especialistas, que concedem opiniões, suporte e coordenam as repostas ao tráfico 
de pessoas no Reino Unido. O trabalho realizado envolve a força policial, depar-
tamentos do governo e a sociedade civil494, e tem como um dos seus principais 
objetivos a identificação, recuperação, apoio e, quando apto, a repatriação das 
vítimas de tráfico495. Adota-se também uma estratégia visando o maior conforto 
da vítima por meio de pesquisas sobre sua cultura, etnia, religião, de forma a 
conhecê-la melhor, tendo reflexos na escolha do intérprete e do entrevistador496.

Referida organização trabalha com todos os setores da sociedade para prover 
um programa completo de cuidados, fornece consultores aos seus parceiros 24 horas 
por dia para conselhos para variadas questões, seja para auxiliar na identificação das 
vítimas ou para conselhos táticos à polícia e é um dos pontos de coletas, rastreamento 

491 SAÚDE EM PORTUGUÊS. Projectos em Curso – Projeto de Sensibilização do Tráfico de Seres 
Humanos – Mercadoria Humana 3. Disponível em: <http://www.saudeportugues.org/projetos/mercadoria-
humana-3-projeto-de-sensibilizacao-em-trafico-de-seres-humanos/>. Acesso em: 2 jul. 2017.

492 BBC. Sex Trafficking routes to the UK. Disponível em: <http://www.news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/
guides/456900/456985/html/>. Acesso em: 30 nov. 2017.

493 People-trafficking centre opens. BBC. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5401350.
stm>. Acesso em: 30 nov. 2017.

494 NATIONAL CRIME AGENCY. Modern Slavery Human Trafficking Unit (MSHTU). Disponível em: 
<http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/specialist-capabilities/uk-human-
trafficking-centre>. Acesso em: 24 jul. 2017.

495 NATIONAL CRIME AGENCY. Modern slavery and human trafficking: Prevention, protecting victims 
and prosecution of offenders. Disponível em: <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/
what-we-do/specialist-capabilities/uk-human-trafficking-centre/prevention-protecting-victims-and-
prosecution>. Acesso em: 24 jul. 2017.

496 NATIONAL CRIME AGENCY. Dealing with potential victims of modern slavery or human trafficking: 
Best practice guide. Disponível em: <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/
specialist-capabilities/uk-human-trafficking-centre/best-practice-guide>. Acesso em: 24 jul. 2017.
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e análise de dados para o National Referral Mechanism (NRM), estrutura criada 
em 2009 para identificar e ajudar as vítimas do tráfico de pessoas ou de escravidão 
moderna no país. A vítima identificada pelo NRM recebe a ajuda e proteção do 
governo britânico e é encaminhada para uma organização que fornecerá o suporte 
necessário para o caso. Essa vítima passará por um período de 45 dias intitulado de 
recuperação e reflexão (recovery and reflection), sendo parte do tratamento, além 
de contar com o suporte do Exército de Salvação. Esse apoio inclui uma acomo-
dação temporária segura, auxílio no tratamento médico (físico e mental), ajuda de 
um tradutor/interprete para realizar a comunicação em inglês, e uma consultoria 
jurídica para verificar qualquer compensação ou direito que a vítima possa ter 497. 

Se a vítima não for britânica ou do bloco europeu, ela não será deportada 
para seu país de origem durante o período de recuperação e reflexão e poderá 
considerar requerer uma permissão de residência temporária, sendo que ela não 
é obrigada a cooperar com a polícia para receber o suporte, seguindo ainda a 
Diretiva 2011/36/EU do Parlamento Europeu de prevenção e combate ao tráfico 
de seres humanos e de proteção às vítimas. Ademais, desde 2015 passou a vigorar 
na Inglaterra o Modern Slavery Act498, reforçando normativamente o embate ao 
tráfico, sendo este um documento que configura maior amparo às vítimas499.

Na Inglaterra existe uma situação um pouco mais complexa que no Brasil 
e em Portugal: as vítimas, muitas vezes, são entendidas como criminosas. Em 
razão da situação de tráfico, as mulheres estão expostas a circunstâncias que 
as levam ao cometimento de outros crimes, seja por vontade própria ou não, 
tendo ainda mais dificuldade de comprovar sua natureza de vítima. 

Muitas mulheres acabam por não serem identificadas como vítimas, 
tornando-se novas vítimas de um sistema falho de identificação já reportado 
pelo Group of Experts against Trafficking in Human Beings (GRETA), estabe-
lecido no seio da União Europeia500, que afirma que apesar da legislação rica 
e uma boa rede de assistência, ainda há muito o que desenvolver, posto que 
os casos fáticos indicam que o sistema de identificação britânico é deficiente 
naquele Estado. O princípio da não punição da vítima não é sempre utilizado, 
sendo muitas vezes dada ênfase ao status de imigrante da pessoa traficada 
em vez de se buscar identificar uma potencial vítima501 de tráfico de pessoas.

497 HM GOVERNMENT. Help for adults victim of modern slavery: your rights if you’ve been trafficked 
into exploitation in the UK. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/510593/6_1672_HO_VictimsModernSlavery_DL_FINAL_WEB_230316.pdf>. 
Acesso em: 06 dez. 2017.

498 INGLATERRA. Modern Slavery Act. 2015. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2017.

499 HEPBURN, S.; SIMON, R. Human Trafficking Around the World: Hidden in Plain Sight. Nova 
Iorque: Columbia University Press, 2013.

500 COUNCIL OF EUROPE. Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings. 
Disponível em: <http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta>. Acesso em: 06 dez. 2017.

501 ELLIOT, Jessica. Victims or Criminals: The Example of Human Trafficking in the United Kingdom. In: 
GUIA M. João (ed.). The Illegal Business of Human Trafficking. Switzerland: Springer International 
Publishing, 2015. p. 109-128.
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Conclusão

O presente trabalho teve por objetivo tecer breves considerações a respeito 
do crime de tráfico internacional de pessoas, focando, em seu aspecto específico, 
na necessidade de atendimento às vítimas dessa modalidade criminosa por meio 
de um estudo comparado com outros contextos, como o português e o britânico.

Os países analisados, como visto, contam com melhor preparo em relação 
ao atendimento às vítimas do que o Estado brasileiro, seja em sua frente pro-
tetiva, mas também em seu aspecto preventivo, de forma a educar a sociedade 
para sua potencial sujeição ao crime - posto que esse não ocorre somente em 
um contexto específico, mas em toda a sociedade.

Analisando os dados referentes à existência de redes de enfrentamento, 
redes de apoio à mulher, trabalho conjunto de entes federativos com a sociedade 
civil, é possível concluir que o Brasil está menos preparado que os demais 
países no que tange à proteção às vítimas do tráfico transnacional de mulheres: 
falta certo vigor por parte dos agentes públicos e políticos em fazer com que 
exista uma rede robusta de auxílio que funcione e que seja de conhecimento do 
público. Não existe, portanto, uma infraestrutura tão específica e clara quanto 
em Portugal e na Inglaterra, razão pela qual o Estado Brasileiro deveria se 
pautar nestes bons exemplos na construção de suas políticas públicas.

No II PNETP é possível constatar uma rede de instituições com funções 
e ações delimitadas. Contudo, muitos dos projetos formulados á época não 
estão sequer em vias de ser implementados.

Dada a importância do Brasil nos fluxos migratórios, por ser um país de 
origem trânsito e de destino das vítimas de tráfico de pessoas, desde a ratifica-
ção do Protocolo de Palermo, as políticas públicas previstas em lei deveriam 
estar efetivamente implementadas. Este era o momento de averiguar se elas 
são cabíveis e se precisam ser alteradas em razão do tráfico de pessoas ser 
um crime em constante alteração.

Pela análise dos exemplos analisados, constata-se, que, no combate a este 
crime, é necessário unir forças, estratégias e ações globais para que um dia essa 
modalidade criminosa não mais faça parte de nossa realidade. Contudo, inde-
pendentemente do Estado analisado, é necessário maior enfoque na evolução das 
instituições nacionais de combate ao tráfico de pessoas e de amparo à vítima dessa 
modalidade criminosa. Ainda que a nação seja desenvolvida, de grande extensão 
territorial ou com pequena população, é imprescindível a compreensão geral da 
real importância em se combater e proteger vítimas de um crime tão atroz.
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COLABORAÇÃO PREMIADA: 
instrumento para o incentivo à cooperação 

e localização de mulheres vítimas de 
tráfico internacional de pessoas

Izabel Cristina de Castro Silva502

Thais Maria Dias de Oliveira503

Introdução

Dentre as problemáticas jurídicas relacionadas à proteção da dignidade 
da pessoa humana pelo Estado, uma, em especial, será tratada neste artigo 
a prática da colaboração premiada como incentivo à colaboração e localiza-
ção de mulheres vítimas do tráfico internacional. Questiona-se se este é um 
instrumento hábil e correto para reduzir, ou ao menos imobilizar, os reflexos 
danosos do delito sobre o bem jurídico tutelado (que é, essencialmente, a 
dignidade da pessoa humana).

O tráfico internacional de pessoas teve seus primórdios na era do tráfico 
negreiro, sendo que o Brasil foi um dos últimos países da América a abolir a 
escravidão, e a manteve durante todo o período em que foi colônia de Portu-
gal. Este país, por sua vez, manteve o tráfico negreiro até ser incisivamente 
pressionado pela Inglaterra, com quem mantinha negócios comerciais, a abolir 
esta conduta. Em 1º de março de 1808 o tráfico passou a ser internacionalmente 
considerado um crime contra a humanidade, e adiante, em 1810, os ingleses 
o forçaram a aceitar o “Tratado de Cooperação e Amizade”, instrumento no 
qual referido tópico foi abordado504.

Destarte, observa-se que a atual situação do Brasil em relação ao delito 
de tráfico de pessoas tem uma forte raiz histórica, de modo que tal conduta 

502 Advogada. Graduada em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes (2016). Pesquisadora 
voluntária no projeto de pesquisa “Mulheres Invisíveis: Panorama Internacional e Realidade 
Brasileira do Tráfico Transnacional de Mulheres”. Atuou como estagiária na Representação Regional 
da Interpol em São Paulo no período de 2013 a 2015.

503 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com previsão de conclusão do 
curso em dezembro de 2017. Pesquisadora voluntária no projeto de pesquisa “Mulheres Invisíveis: 
Panorama Internacional e Realidade Brasileira do Tráfico Transnacional de Mulheres”.

504 SHECAIRA, Sérgio Salomão; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. O Tráfico Internacional de 
Mulheres e de Crianças. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 10, n. 112, p. 3, mar. 2002.
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só passou a ser criminalizada nacionalmente para efeitos de manutenção das 
relações internacionais.

Hodiernamente, enfrenta-se ainda uma grave realidade mundial na qual, 
sobretudo, mulheres e crianças são traficadas, notadamente com finalidade 
laboral e de exploração sexual. Trata-se, assim, de uma das principais ativi-
dades praticadas por organizações criminosas internacionais, de maneira que 
essa empreitada criminosa, em termos de lucros, somente perde para o tráfico 
de drogas e de armas.

Nesta toada, tem-se de outro lado mecanismos que intentam inibir a 
prática dessas organizações criminosas e a proteção das vítimas de tráfico de 
pessoas. Ressalta-se, por oportuno, o instituto de Colaboração Premiada que 
consiste em um modelo de justiça penal negociada, regulamentado pela Lei 
nº 12.850 de 02 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), e é tido 
como instrumento probatório na medida em que o indiciado, investigado, 
denunciado ou réu presta informações relevantes à persecução penal e em 
contrapartida recebe benefícios decorrentes dessa colaboração.

Embora não seja um instituto novo no ordenamento jurídico brasileiro, 
sua aplicabilidade é relativamente recente, passando a obter maior notoriedade 
em razão de grandes investigações deflagradas pelas autoridades policiais e 
Ministério Público, tendo como maior evidência a Operação Lava Jato505. 

O instituto de Colaboração Premiada tem aplicabilidade aos casos de 
tráfico de pessoas, conforme determina a Lei nº 13.344 de 06 de outubro de 
2016, que dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional 
de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas.

O que se objetiva, portanto, é estudar o instituto de Colaboração Premiada 
e sua eficiência no que consiste em possibilitar a localização de mulheres viti-
madas pelo crime de tráfico internacional de pessoas, bem como apresentar as 
críticas e contrapontos com relação ao referido instituto e sua harmonização 
com o ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, inicialmente, apresentar-
-se-á um panorama das normativas relevantes e influenciadoras no que diz 
respeito ao tráfico de pessoas, incitando uma reflexão acerca da condição da 
mulher enquanto vítima e sua autonomia. Em seguida, será feita a análise da 
justiça penal negocial no Brasil a partir de uma concepção histórica, passando 
adiante para os aspectos processuais da Colaboração Premiada, sendo, por fim, 
analisadas as críticas e os contrapontos existentes com relação ao instituto. 

Torna-se relevante investigar tal temática sob a ótica do princípio da 
dignidade da pessoa humana, visto que pouco se tem debruçado no exame 
acerca da Colaboração Premiada que resulta na localização de eventuais 

505 MACEDO, Fausto. Lava Jato tem fila de espera por delação premiada em 2017. Estadão, São Paulo, 
13 jan. 2017. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-tem-fila-
de-espera-por-delacao-premiada-em-2017/>. Acesso em: 11 out. 2017.
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vítimas com a integridade física preservada, existindo, por outro lado, análi-
ses abundantes sobre a colaboração que resulta na entrega de comparsas das 
práticas delituosas, como expressão de preocupação com relação ao instituto 
por ser visto como instrumento que incita a traição. 

Desta maneira, o presente estudo, caracterizado como descritivo e bi-
bliográfico, utilizará o método indutivo com o intento de alcançar as possí-
veis conclusões.

Tráfico de pessoas na legislação internacional

A principal norma internacional que aborda a temática do tráfico de 
pessoas é o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico 
de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, sendo de grande destaque tanto 
para o direito internacional, quanto para as normas brasileiras, e por essa 
razão, foi promulgado e adotado em sua integralidade pelo Brasil por meio 
do Decreto nº 5.017 de 12 de março de 2004.

Trata-se de um dos principais instrumentos da atualidade no combate ao 
tráfico de pessoas, em especial no tocante à proteção dos direitos humanos. 
Isso ocorre em razão de as convenções anteriores sobre o assunto não trazerem 
todas as medidas necessárias ao combate do delito, dada a sua complexidade 
até mesmo de compreensão pela sociedade internacional.506

Nos termos do preâmbulo do referido Protocolo, tal norma surgiu da 
necessidade de uma ação eficaz e conjunta para prevenir e combater o tráfico 
de pessoas exercido por organizações criminosas com atuação transnacional, 
exigindo uma abordagem global e em cooperação dos países de origem, trân-
sito e destino das vítimas. Tal abordagem, de acordo com o Protocolo, deve 
incluir medidas destinadas a prevenir a atuação das organizações criminosas, 
punir os traficantes e proteger as vítimas deste crime, principalmente no que 
diz respeito aos seus direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos.

O Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 
Pessoas estabelece a primeira definição de tráfico de seres humanos que é 
internacionalmente aceita507:

A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, 
a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça o uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, 
ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou 

506 BARBOSA, Cíntia Yara Silva. Tráfico Internacional de Pessoas. 1. ed. Porto Alegre: Nuria Fabris, 
2010, p. 54.

507 JESUS, Damásio Evangelista de. Tráfico internacional de mulheres e crianças – Brasil: aspectos 
regionais e nacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 41.
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à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o con-
sentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição 
de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgão.

Com essa definição, o Protocolo visa, primeiramente, assegurar que as 
vítimas do delito de tráfico de pessoas não sejam confundidas com os crimino-
sos, tendo um tratamento específico para quem sofreu um abuso considerado 
gravíssimo508. Ademais, ressalta-se que o Protocolo dá ênfase ao fato de que o 
consentimento da vítima para a prática dos atos acima elencados é irrelevante 
para a tipificação da conduta delituosa.

No tocante à proteção e assistência prestada às vítimas do tráfico de 
pessoas, dentre as medidas a serem adotadas pelos Estados-partes, ressalta-se 
especialmente a necessidade de obter-se a recuperação física, psicológica e 
social das vítimas. Para isso, o protocolo prevê a possibilidade da cooperação 
com organizações não governamentais, visando fornecer às vítimas aloja-
mento adequado, fornecimento de informações, principalmente em relação 
aos direitos que lhe são conferidos por lei, assistência médica, psicológica 
e material, e oportunidade de emprego, educação e formação. Prevê ainda 
que esta assistência deverá ser fornecida pelos Estados em idioma que a 
vítima compreenda.

Outrossim, o Protocolo prevê questões sobre o repatriamento das víti-
mas, visando facilitar o seu regresso ao Estado de origem ou sua legalização 
naquele em que se encontra, por intermédio de certa desburocratização dos 
procedimentos administrativos para tal.

O protocolo implementou uma mudança significativa no modo de tra-
tamento das vítimas do tráfico de pessoas. Até então, elas eram tratadas pela 
maioria das legislações como se fossem cúmplices da organização criminosa, 
e não como verdadeiras vítimas do crime. Entretanto, com o advento da 
Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado e, consequente-
mente, seu Protocolo relativo à Prevenção, Repressão e Punição ao Tráfico 
de Pessoas, em especial mulheres e crianças, a vítima passa a ter um novo 
tratamento, alterando esse estereótipo criado anteriormente, pois para muitos 
a pessoa estava nesta situação por sua escolha, e isso legitimava a atuação da 
organização criminosa.

Assim, um dos principais focos do Protocolo é fornecer auxílio e proteção 
às vítimas do tráfico internacional de pessoas, prevendo uma série de medi-
das que deverão ser adotadas pelos Estados Membros neste sentido, as quais 

508 Ibidem, p. 9.
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vão desde a assistência psicológica e social que deverão prestar, até questões 
legais, relacionadas à repatriação das vítimas e proporcionar seu retorno em 
segurança ao seu Estado de origem.

Tráfico de pessoas na legislação brasileira

Analisando o histórico da legislação nacional, verifica-se que o Código 
Penal Brasileiro de 1890 foi o primeiro a criminalizar a conduta509. O crime de 
tráfico era previsto no artigo 278, alocado no Capítulo III, que tratava do Leno-
cínio, do Título VIII, “Dos Crimes Contra a Segurança da Honra e Honestidade 
das Famílias e do Ultraje Público ao Pudor”. Entretanto, em sua redação previa 
como elemento típico do crime o abuso da fraqueza ou miséria da mulher, e 
constrangimento por intimidações ou ameaças, o que demonstra grande discri-
minação da legislação em relação à vítima deste crime. Isso porque a expressão 
“fraqueza” refere-se à condição social na qual a mulher estava inserida naquela 
época, demonstrando assim a descriminação de gênero contida na legislação510.

Posteriormente, a Consolidação das Leis Penais de 1932 alterou a reda-
ção do referido dispositivo, de modo que o tráfico passou a ser previsto de 
maneira indireta no §1º do artigo 278, tendo sua pena aumentada, e incluindo 
mais hipóteses de cabimento do tipo penal. Esta previsão legal persistiu até 
o advento do Código Penal Brasileiro vigente.

O Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.818/40) previa anteriormente 
o crime de tráfico de pessoas no artigo 231, em seu Capítulo V, então denomi-
nado “Do Lenocínio e do Tráfico de Mulher”, sendo punível apenas o tráfico 
de mulheres. Esta previsão vigorou até a promulgação da Lei nº 11.106/05, 
alterando o tipo penal para “Tráfico de Pessoas”, e não mais somente o de 
mulheres511, aumentando assim o âmbito de proteção da norma. Além disso, a 
referida lei também incluiu o caráter da transnacionalidade do crime de tráfico 
de pessoas, que até então não era prevista na legislação nacional. 

A referida alteração legislativa foi fortemente impulsionada pela ratifi-
cação do Protocolo de Palermo pelo Brasil, que ocorreu em 2004.512 Desta 
forma, além de o tipo penal previsto no artigo 231 do Código Penal passar 
a ter maior abrangência, não se restringindo apenas ao tráfico de mulheres, 
o delito de tráfico de pessoas também passou a ter o caráter transnacional, 
exigido pelas legislações internacionais. 

509 JESUS, Damásio Evangelista de. Tráfico internacional de mulheres e crianças – Brasil: aspectos 
regionais e nacionais. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 76.

510 Idem.
511 BARBOSA, Cíntia Yara Silva. Tráfico Internacional de Pessoas. 1. ed. Porto Alegre: Nuria Fabris, 

2010. p. 62.
512 Ibidem, p. 63.
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Isto se deu pelo fato de que a Lei nº 11.106/05 incluiu a previsão do tráfico 
internacional, que antes não havia na legislação, alterando assim o tipo penal para 
“Tráfico Internacional de Pessoas”. Além disso, a Lei também incluiu o artigo 
231-A no Código Penal, trazendo a previsão do “Tráfico Interno de Pessoas”.

Em seguida, a tipificação penal do tráfico de pessoas passou por mais 
uma alteração, dada pela Lei nº 12.015/09. Com esta alteração, houve a rees-
truturação do tipo penal, de modo que este passou a ser “Tráfico Internacional 
de Pessoa para fim de Exploração Sexual”, tratando-se então de um crime 
contra a dignidade sexual. Assim, para enquadramento no tipo penal, o tráfico 
deveria ter como finalidade a exploração sexual da vítima.

Entretanto, a previsão do crime de tráfico de pessoas na legislação inter-
nacional não se restringe apenas para fins de exploração sexual, mas também 
para fins de trabalho escravo, remoção de órgãos, adoção ilegal, sendo assim 
mais abrangente do que a tipificação empregada pela legislação brasileira.

Tendo em vista esta dissonância entre a norma brasileira e a legislação 
internacional, em 06 de outubro de 2016 foi promulgada a Lei nº 13.344/16, que 
revogou os artigos 231 e 231-A, que tipificavam o crime de tráfico de pessoas 
para fins de exploração sexual, que era caracterizado como um crime contra 
a dignidade sexual, e adaptou a legislação brasileira às normas internacionais 
das quais o Brasil é signatário, principalmente ao Protocolo de Palermo.

Nesta toada, a Lei nº 13.344/16 introduziu no Código Penal o artigo 
149-A, no Capítulo IV, relativo aos “Crimes Contra a Liberdade Individual”, 
ampliando a abrangência da norma e a pretensão punitiva estatal. Houve, 
portanto, a migração do conteúdo típico para outro artigo, isto é, a manuten-
ção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo 
criminoso para outro tipo penal, dentro de uma capitulação mais adequada e 
com pontuais alterações, aumentando as hipóteses que configuram a tipificação 
da conduta, passando a ter a seguinte redação:

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude 
ou abuso, com a finalidade de
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
IV - adoção ilegal; ou 
V - exploração sexual 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se: 
I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas 
funções ou a pretexto de exercê-las; 
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou 
com deficiência; 
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III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de 
coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade 
ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo 
ou função; ou 
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. 
§ 2o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não 
integrar organização criminosa

Como se vê, não há a previsão de um tipo penal específico para o tráfico 
internacional de pessoas, isso porque esta hipótese passou a ser prevista como 
mera causa de aumento de pena de um terço até a metade no caso de ser a 
vítima retirada do território nacional. Ainda assim, tal previsão mostra-se 
precária, uma vez que não prevê os casos em que as vítimas ingressam em 
território nacional, quando traficadas de outros países.

O crime de tráfico de pessoas que vigora com a redação atual é um tipo 
penal composto por condutas alternativas, quais sejam: agenciar, aliciar, recrutar, 
transportar, transferir, compra, alojar ou acolher. O objeto comum a todas essas 
condutas é a pessoa humana, sem qualquer distinção de gênero, como feito em 
legislações anteriores, inclusive abrangendo transexuais e travestis, conforme 
determinação da Lei 13.344/16, prevista em seu artigo 2º, incisos IV e V513.

Outra alteração significativa é a descrição, no tipo penal, da forma pela 
qual o agente pratica a conduta, deixando assim de ser um tipo penal aberto. 
Desta forma, o crime poderá ser cometido mediante grave ameaça, violência, 
coação, fraude ou abuso.

O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa. Entretanto, o mais 
comum é o cometimento deste crime por organizações criminosas, sendo, 
inclusive por essa razão, aplicável subsidiariamente aos casos de tráfico de 
pessoas a Lei 12.850 de 02 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa).

O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, de modo que neste 
tipo penal a pessoa humana configura-se como vítima e como bem-jurídico 
tutelado pela lei penal, além do fato de que o objeto material do tipo é a li-
berdade individual da pessoa humana.

O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal é o dolo, sendo que não há 
previsão da modalidade culposa da conduta. Além disso, deve haver o dolo 
específico para configuração do crime, isto é, não basta o dolo de traficar a 
pessoa, mas também deve haver ao menos uma das finalidades descritas nos 
incisos do artigo 149-A do Código Penal Brasileiro, pois a ausência deste dolo 
específico não configurará o enquadramento da conduta de tráfico de pessoas. 

Por fim, conclui-se que, nos termos da norma nacional, o tráfico de pes-
soas pode ser classificado da seguinte maneira: é um crime comum, pois pode 

513 NUCCI, Guilherme Souza. Código Penal Comentado. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 889.
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ser praticado por qualquer pessoa; formal, já que não exige a produção de um 
resultado fático para sua consumação; de forma livre; comissivo; permanente 
quando se trata das condutas “transportar”, “transferir”, “alojar” e “acolher”; 
e instantâneo quando cometido mediante as condutas “agenciar”, “aliciar”, 
“recrutar” e “comprar”.

A mulher como vítima do tráfico de pessoas 
para fins de exploração sexual

Conforme visto anteriormente, tem-se que o consentimento da pessoa trafi-
cada é irrelevante para a caracterização do crime de tráfico. Isso porque algumas 
das vítimas do crime de tráfico, principalmente quando se trata do crime para 
fins de exploração sexual ou laboral, têm consciência da situação na qual estão e 
consentiram com a viagem internacional, seja por ilusões de promessas de em-
prego, ou mesmo tendo conhecimento de que irão trabalhar com prostituição, mas 
sem ter, contudo, ciência da real situação de exploração a que serão submetidas.

Anteriormente, esse consentimento poderia ser considerado para a ex-
clusão da tipificação do tráfico514. Entretanto, trata-se de uma visão superada 
diante da interpretação do Protocolo de Palermo, que guarda estreita relação 
com o bem jurídico protegido pelo tipo penal do tráfico de pessoas, qual seja 
a dignidade da pessoa humana, e a capacidade do indivíduo de autodetermi-
nação. Nesse sentido, elucida Maria Lúcia Pinto Leal:

Em 2000, o Protocolo de Palermo foi aprovado e se tornou de extrema 
relevância tanto para o direito internacional, qual para as leis internas bra-
sileiras. No primeiro, pela construção histórica que, pós segunda guerra, 
culmina na percepção mundial de que havia a necessidade de privilegiar 
os direitos do ser humano, da pessoa humana, com o intuito de impedir 
atrocidades como as ocorridas durante a segunda guerra mundial. Para 
tanto, a comunidade internacional se manifestou no sentido de entender o 
direito como “condição de possibilidades”. Isto é dizer, passou-se a entender 
que o direito, sobretudo o direito humano, é pressuposto à existência plena 
de uma sociedade livre de preconceito de raça, de gênero, crença, etc. Tal 
perspectiva embasa-se na ideia libertária do direito, no qual a autonomia 
privada está diretamente vinculada à autonomia pública. Ou seja, um 
indivíduo só se emancipa a partir do momento em que ele é visto como 
sujeito capaz de influir nas diretrizes que podam sua própria liberdade.515 

514 JESUS, Damásio Evangelista de. Tráfico internacional de mulheres e crianças – Brasil: aspectos 
regionais e nacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 41.

515 LEAL, Maria Lúcia Pinto. Reflexões teóricas sobre tráfico e migração irregular de mulheres 
brasileiras na conexão ibérica. In: BORGES, Paulo César Corrêa. Tráfico de pessoas para fins de 
exploração sexual: prostituição e trabalho sexual escravo. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
(Tutela penal dos direitos humanos, 3). p. 46.
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Nesse sentido, cabe questionar se as vítimas desse crime se enxergam 
como inseridas nessa categoria, pois por vezes elas têm consciência da situação 
na qual estão, e consentiram com esta, não vislumbrando que estão sendo explo-
radas. Tal questionamento se dá em razão de que nos depoimentos e denúncias 
de mulheres vítimas do tráfico há uma dissonância entre a exposição de suas 
experiências e a sua conscientização de que as características descritas são o 
que as definem como vítima. Conforme expõe Tania Teixeira Laky de Sousa, 
tal dissonância ocorre em decorrência da situação de vulnerabilidade na qual 
a vítima permanece, com a consequente ausência de referências sobre direitos 
individuais, o que as impedem de ter a real consciência sobre sua situação 
de vítima, mantendo elas permanentemente em um processo de alienação516.

Outrossim, pode-se considerar que o consentimento acaba por ser uma 
expressão da autodeterminação da mulher em relação a sua liberdade sexual, 
isto é, conforme exposto, por vezes as vítimas desse delito não reconhecem 
como vítimas pois acreditam que optaram por seguir este caminho e perma-
necer trabalhando em outro país. Trata-se, pois, da sua autonomia enquanto 
mulher e de sua opção, que devem ser respeitadas. Nesta senda são as palavras 
de Sérgio Salomão Shecaira e Renato de Mello Jorge Silveira517:

Convém salientar que, mais do que uma questão de delicta carnis, ou de uma 
moral secularizada, há de se indagar quanto ao real bem jurídico protegido neste 
contexto. Não se trata mais, como estão a mostrar diversas reformas legislati-
vas no Direito alienígena, de proteção de moral ou de bons costumes. O tema 
versa, sim, além da própria liberdade sexual, ou como preferem alguns, sobre 
a liberdade de autodeterminação sexual, quanto à própria liberdade pessoal.

Por conseguinte, a vítima considera como sendo sua opção a mudança 
no âmbito social e aceita os riscos e sofrimentos como consequências de sua 
escolha, de modo que estes são naturalizados, como se fossem parte de todo 
o processo pelo qual estão passando. Há, assim, certa admissibilidade das 
condições às quais estão sujeitas, como se fosse o “preço a pagar” por sua 
escolha em mudar de condição social, o que é construído a partir estereótipos 
da sociedade, de que a mulher deve se sujeitar às condições a ela impostas. 
Esta subordinação da mulher é largamente aproveitada pelas organizações 
criminosas que praticam esta atividade ilícita e que as sujeitam a condições 
de exploração sexual e laboral, e, recorrentemente, entendido como consen-
timento da vítima518. Além disso, essa subordinação às condições que lhe são 

516 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. São Paulo: Max Limonad, 2013. p. 207.

517 SHECAIRA, Sérgio Salomão; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. O tráfico internacional de 
mulheres e de crianças. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 10, n. 112, p. 4, mar. 2002.

518 SOUSA, Tania Teixeira Laky de. Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha 
escravidão. São Paulo: Max Limonad, 2013. p. 227.
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impostas é reforçada pelo medo e desamparo, por estarem algumas vezes em 
situação ilegal no país e terem receio de serem deportadas ao país de origem, 
ou, ainda, de serem expostas aos seus familiares por estarem se prostituindo 
em outro país.

A repercussão deste debate, contudo, traz como consequência a perda 
de legitimidade do discurso vitimológico, reforçando a ideia de que a mulher 
traficada é cumplice da organização criminosa, e não vítima519.

Guardadas as devidas proporções, adiante será feita uma aproximação 
do tema tráfico de mulheres, independentemente de sua finalidade, com o 
fenômeno da justiça negocial no ordenamento jurídico brasileiro, visando de 
analisar a eficácia do instituto de colaboração premiada na medida em que 
serve de instrumento probatório para que se obtenha o resgate de vítimas de 
tráfico com a integridade física preservada e consequentemente, minorar a 
lesão causada ao bem jurídico. 

Considerações históricas sobre a justiça 
penal negociada no Brasil

A justiça penal negociada consiste em um fenômeno que se percebe especial-
mente nos ordenamentos jurídicos que adotam o sistema de commom law, sobretudo 
o norte-americano. Esse fenômeno foi introduzido ao ordenamento jurídico brasi-
leiro na década de 1990 e, a partir de então, tem percorrido dois caminhos distintos.

O primeiro vai ao encontro de uma concepção despenalizadora, tendo 
como diploma legal central a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
prevê as possibilidades de composição civil, transação penal, necessidade 
de representação para os delitos de lesão corporal leve e culposa, além da 
suspensão condicional do processo, com previsão nos artigos 74, parágrafo 
único, 76, 88 e 89. Tais instrumentos autorizam ao Ministério Público a não 
oferecer a denúncia, mesmo que presentes os requisitos para tanto, ou não 
seguir adiante com a ação penal na hipótese de suspensão condicional do 
processo, declinando do exercício da pretensão punitiva estatal em favor de 
acordos firmados entre o imputado e vítima, ou entre aquele e o promotor, 
relativizando os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação 
penal pública. Privilegia-se o consenso ao invés de apurar o fato 520.

Em contrapartida, o segundo trajeto da justiça penal negociada no or-
denamento jurídico brasileiro toma rumo acentuadamente punitivista. Nesse 

519 Ibidem, p. 223.
520 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração unilateral premiada como consectário lógico das balizas 

constitucionais do devido processo legal brasileiro. Revista brasileira de direito processual 
penal, S.l., v. 3, n. 1, p. 132-134, 2017.
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contexto está o instituto da Colaboração Premiada, que passou a ter lugar no 
ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei nº 9.034/95, revogada, 
e em outas leis especiais, como por exemplo, a Lei de Crimes contra o sis-
tema financeiro (Lei nº 7.492/86) e a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), cada 
uma com seus contornos próprios. Referido instituto “foi implementado no 
Brasil não sem causar muitos ruídos nas discussões com a sua incorporação 
à dinâmica processual”521.

O instituto de Colaboração Premiada recentemente passou a ser regu-
lamentado pela Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013 (Lei de Organização 
Criminosa) e é tido como instrumento probatório, uma vez que, a partir de 
informações prestadas, surgem diligencias com o fim de buscar provas que 
assegurem essas informações. Sobretudo, busca-se, através dela, a condenação 
do maior número de agentes, até mesmo do cooperador, só que quanto a este, a 
punição ocorre de forma atenuada, sendo raramente beneficiado com o perdão 
judicial ou ministerial, como prevê o §4º do artigo 4º da Lei 12.850/13522.

Aspectos processuais e negociais da delação premiada 

Em linhas gerais, ao sistematizar o instituto de colaboração premiada, a 
Lei nº 12.850/13 delineia sobre direito material e direito processual, à medida 
em que estabelece em seu artigo 4º que, a requerimento das partes, o juiz po-
derá, em benefício do colaborador que prestar informações úteis à persecução 
penal (contribuindo assim efetiva e voluntariamente com a investigação e 
com o processo criminal), conceder-lhe o perdão judicial, redução de pena 
e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 
Ainda, a colaboração pode trazer àquele que colabora a consequência de ter 
o benefício de não ser denunciado.

O que se busca com o advento da lei é o reforço da proteção a bens jurídi-
cos por meio da colaboração prestada por alguém que conheça internamente a 
sistemática criminosa a partir de sua escolha voluntária de colaborar, escolha esta 
que, embora não seja necessariamente espontânea, é sempre livre. Assim sendo, 
é imprescindível que o colaborador faça a renúncia a seu direito ao silêncio e, 
por via de consequência, comprometa-se a dizer a verdade, sendo imperiosa a 
presença do advogado em todos os momentos da negociação do acordo. 

A Colaboração Premiada é causa de perdão judicial, redução ou substi-
tuição de pena daquele que, ao prestar informações, possibilite o alcance de 

521 MENDES, Soraia da Rosa. Editorial dossiê “colaboração premiada e justiça criminal negocial”: novos 
e múltiplos olhares. Revista brasileira de direito processual penal, S.l., v. 3, n. 1, p. 31, 2017.

522 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração unilateral premiada como consectário lógico das balizas 
constitucionais do devido processo legal brasileiro. Revista brasileira de direito processual 
penal, S.l., v. 3, n. 1, p. 134, 2017.
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algum dos resultados previstos nos incisos do art. 4º da Lei nº 12.850/13 que 
em resumo, consistem, isolada ou conjuntamente, na identificação dos demais 
coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por 
eles praticadas; na revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; na prevenção de infrações penais decorrentes das 
atividades da organização criminosa; na recuperação total ou parcial do produto 
ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; ou, 
ainda, na localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

Em tempo, dever ainda ser estabelecida a diferença entre as nomenclaturas 
colaboração premiada e delação premiada, tendo em vista não se tratarem 
de expressões sinônimas e as frequentes generalizações cometidas. Neste 
sentido, Vladmir Aras523 elucida a questão ao expor: 

Apresenta a colaboração premiada como gênero, da qual derivam 4 (quatro) 
subespécies, quais sejam:
a) delação premiada (também denominada de chamamento de corréu): 
além de confessar seu envolvimento na prática delituosa, o colaborador 
expõe as outras pessoas implicadas na infração penal, razão pela qual é 
denominado de agente revelador;
b) colaboração para libertação: o colaborador indica o lugar onde está 
mantida a vítima sequestrada, facilitando sua libertação;
c) colaboração para localização e recuperação de ativos: o colaborador 
fornece dados para a localização do produto ou proveito do delito e de 
bens eventualmente submetidos a esquemas de lavagem de capitai;
d) colaboração preventiva: o colaborador presta informações relevantes aos 
órgãos estatais responsáveis pela persecução penal de modo a evitar um 
crime, ou impedir a continuidade ou permanência de uma conduta ilícita. 

Nesta senda, tem-se que a nomenclatura “colaboração premiada” é mais 
ampla e deve ser compreendida como gênero. Já a delação premiada é uma 
das quatro espécies de colaboração premiada que consiste na confissão de 
envolvimento em determinada prática delituosa e revelação dos demais 
agentes na empreitada criminosa. Assim, um autor que confessa a prática 
de crime sem, contudo, expor outros partícipes, limitando-se apenas a indi-
car a forma de recuperação do produto oriundo do crime ou a localização 
de vítimas com sua integridade preservada, não pratica delação premiada, 
apesar de colaborar com a persecução penal.

Por derradeiro, tratam-se de nomenclaturas substancialmente diferentes 
que devem ser colocadas de maneira hábil a impossibilitar a generalização de 
termos que, por natureza, distintos são. 

523 ARAS, Vladmir. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 
2011. p. 428.
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Críticas e contrapontos à aplicação do instituto 
no ordenamento jurídico brasileiro

Dentre as inúmeras críticas feitas por diversos doutrinadores ao instituto 
de colaboração premiada, que dizem respeito tanto as várias questões acerca 
de seu modus operandi quanto ao seu enquadramento no ordenamento jurí-
dico brasileiro, seja com relação a sua compatibilidade com a Constituição 
da República de 1988 ou mesmo com relação ao sistema processual penal, 
tem-se como ponto crucial, sobretudo, o aspecto da colaboração enquanto 
meio de produção de provas que induz à traição, na medida em que exige, 
entre os possíveis resultados, a identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Seria, 
portanto, o mesmo que incentivar condutas antiéticas e imorais. 

No ordenamento jurídico brasileiro a traição é veementemente repu-
diada, tratada como algo que merece uma reprovação maior. Tanto é assim 
que a traição é uma agravante524 que pode ser aplicável a qualquer tipo penal 
e, especificamente no crime de homicídio, tem-se como uma qualificadora. 
Neste sentido, nota-se claramente que o direito penal repele esta forma an-
tiética de comportamento social, sendo no mínimo contraditório utilizar-se 
dessa conduta para conceder ao colaborador benefícios na ordem de redução 
da pena ou até mesmo perdão judicial.

Por sua vez, para Eugênio Raúl Zaffaroni, quem resolve colaborar com a 
Justiça em troca de benefícios como redução de pena é, sem meias palavras, 
um psicopata, porque “não respeita sequer as regras da ética mafiosa para 
negociar a sua impunidade”525.

Ainda, advindo a colaboração de uma traição, não há credibilidade a 
essas informações prestadas. Nesta toada, há a possibilidade de um estímulo a 
delações falsas e a vinganças pessoais, na medida em que, se a pessoa é capaz 
de trair, também é capaz de faltar com a verdade, devendo ser consideradas, 
no mínimo, como duvidosas as informações prestadas. 

Em continuidade, tem-se ainda como aspectos negativos da colaboração 
premiada a violação da proporcionalidade quando da aplicação da pena, uma 
vez que o delator recebe pena menor que os delatados, autores de condutas 

524 Art. 61 do Código Penal - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem 
ou qualificam o crime:

 II - ter o agente cometido o crime: 
 c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou 

impossível a defesa do ofendido.
525 GALLI, Marcelo. É mentira dizer que a corrupção será derrotada com o Direito Penal. [on-line]. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-nov-01/entrevista-raul-zaffaroni-jurista-ministro-
aposentado-argentino>. Acesso em: 9 jul. 2017.
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tão graves quanto a dele – ou até mais brandas. Ademais disso, não se deve 
admitir a ideia de que os fins justificam os meios, tendo em vista que estes 
podem ser imorais ou antiéticos. Por derradeiro, a existente delação premiada 
até o presente momento não cumpriu com o que era esperado, isto é, incitar 
a quebra do silencio por parte da criminalidade organizada, considerando 
tratar-se de uma regra a falar mais alto no universo do delito, de modo que, 
barganhar com a criminalidade, seria, no mínimo, intragável526.

Por outro lado, Guilherme de Souza Nucci527 aponta tantos outros pontos 
positivos da delação premiada que consistem basicamente nos seguintes: não 
há que se falar em ética ou valores morais no universo criminoso, em razão 
das próprias condutas ilícitas que violam as normas vigentes, ferindo bens 
jurídicos tutelados; não há violação à proporcionalidade na aplicação da pena, 
pois esta é regida, basicamente, pela culpabilidade (juízo de reprovação so-
cial), que é flexível. O delator, ao colaborar com o Estado, demonstra menor 
culpabilidade, podendo, portanto, receber sanção mais branda; os fins podem 
ser justificados pelos meios, quando estes forem legalizados e inseridos no 
ordenamento jurídico; a ineficiência atual da delação premiada condiz com o 
elevado índice de impunidade reinante no mundo do crime, bem como ocorre 
em face da falta de agilidade do Estado em dar efetiva proteção ao réu cola-
borador; o Estado já está barganhando com o autor de infração penal, como 
se pode constatar pela transação, prevista na Lei nº 9.099/1995. A delação 
premiada é apenas outro nível de transação; o benefício instituído por lei 
para que um criminoso delate o esquema no qual está inserido, bem como 
os cúmplices, pode servir de incentivo ao arrependimento sincero, com forte 
tendência à regeneração interior, um dos fundamentos da própria aplicação 
da pena; a falsa delação, embora possa existir, deve ser severamente punida; 
a ética é juízo de valor variável, conforme a época e os bens em conflito, 
razão pela qual não pode ser empecilho para a delação premiada, cujo fim é 
combater, em primeiro plano, a criminalidade organizada.

Longe de ser uma questão pacífica no que diz respeito à compatibilidade 
do instituto de Colaboração Premiada com a Constituição Federal bem como 
com o sistema penal, e apesar das fortes críticas existentes, fato é que se trata 
de um instituto em vigência em nosso ordenamento jurídico, tendo recebido 
novo trato a partir da Lei nº 12.850/13 e que, portanto, deve ser harmonizado 
no conjunto dos propósitos e limites legais estabelecidos.

Importante rememorar que há a previsão normativa de colaboração pre-
miada que não exige a existência do concurso de agentes e, por consequência, 
não poderia ser exigido como um dos resultados a delação de coautores e/

526 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 51.
527 Ibidem, p. 52.
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ou partícipes, fazendo desaparecer a ideia de estímulo à traição, posto que a 
existência da traição pressupõe o cometimento de um crime mediante con-
curso de agentes. A despeito disso, cite-se, portanto, os exemplos que, em 
razão de sua natureza, fogem das críticas gerais normalmente formuladas à 
Colaboração Premiada, quais sejam: propiciar a recuperação total ou parcial 
do produto ou do proveito dos crimes e possibilitar a localização de eventual 
vítima com a sua integridade física preservada, resultados previsto nos incisos 
IV e V do art. 4º da Lei nº 12.850/13, respectivamente.

Nesta esteira a pessoa que colabora trazendo qualquer um dos resultados 
acima mencionados, e sem que aja de forma traiçoeira, faz jus aos benefícios 
decorrentes dessa Colaboração Premiada. 

Especialmente no que concerne à colaboração que propicia a localização 
de eventual vítima com sua integridade física preservada, ao incentivar essa 
conduta colaborativa do agente, o que se pretende é minorar a lesão causada 
ao bem material e jurídico que, de modo específico neste artigo, é a pessoa 
humana e sua liberdade individual. O tráfico de pessoas consiste em um tipo 
de múltipla proteção, envolvendo a dignidade sexual, o estado de filiação, a 
integridade física, enfim, a própria vida. Pode-se, então, afirmar cuidar-se de 
uma tutela penal à dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, além de garantir que aquele que colabora especialmente 
nesse aspecto terá acesso a benefícios decorrentes de sua colaboração sendo, 
consequentemente, minorados os impactos da força punitiva estatal, tem-se 
ainda que “tal instrumento deve obedecer ao valor fundamental da tutela da 
dignidade da pessoa humana”.528

O direito penal bonifica condutas que expressam arrependimento e impedem 
a majoração do dano ao bem jurídico tutelado, como é o caso da desistência 
voluntária e do arrependimento eficaz com previsão no artigo 15 do Código 
Penal.529 Verifica-se, pois, tratamento diferente dispensado aquele que age de 
modo que não permita a ampliação do dano causado pela conduta delituosa. 

Assim, a pessoa que indica a localização da vítima com a sua integridade 
física preservada, não mereceria, de igual forma, tratamento distinto? De 
acordo com essa peculiaridade do direito penal, parece justificável que, aquele 
que colabora efetivamente, indicando a localização da vítima de tráfico, tenha 
tratamento diferenciado, recebendo benefícios decorrentes de sua conduta.

Ao fim e ao cabo, em se tratando da utilização deste instrumento proba-
tório como meio capaz de possibilitar a localização e resgate de vítimas de 

528 AIRES, Murilo Thomas; FERNANDES, Fernando Andrade. A colaboração premiada como instrumento 
de política criminal: a tensão em relação às garantias fundamentais do réu colaborador. Revista 
brasileira de direito processual penal, S.l., v. 3, n. 1, 2017. p. 255.

529 Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Art. 15 - O agente que, voluntariamente, 
desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos 
atos já praticados.
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tráfico, tem-se aqui, para além das críticas existentes com relação ao instituto, 
a possibilidade de maior harmonização com o ordenamento jurídico na me-
dida em que dispensa maior preocupação com relação à vítima, desviando-
-se, ainda que por um momento, da ânsia punitivista estatal. Rechaçar o uso 
desse mecanismo significaria desprezar um fenômeno mundial que implica 
em diversas formas de violação de direitos humanos. 

Conclusão

O presente trabalho objetivou traçar um panorama sobre a questão do 
tráfico interno e internacional de pessoas, sobretudo nos casos em que mu-
lheres são vitimadas com a finalidade de exploração sexual, e a eficiência de 
um dos mecanismos em vigência no nosso ordenamento jurídico capaz de 
reduzir/estabilizar os danos causados ao bem jurídico objeto de tutela penal 
e consequentemente minimizar a pena do colaborador, ao conceder-lhe bene-
fícios que só poderiam ser conferidos em razão de sua conduta colaborativa. 

Da análise do instituto da colaboração premiada com vistas a produzir 
um resultado que liberte e proteja a vítima, constatou-se a necessidade de se 
incentivar a existência deste tipo de colaboração, sem, contudo, abandonar a 
fundamental natureza garantista. Referido procedimento, ao menos em tese 
e guardadas as devidas proporções, se mostra hábil para mitigar/imobilizar 
os reflexos danosos do delito sobre o bem jurídico tutelado, ainda que, para 
muitos, não seja este um instrumento correto ou idôneo.

Não se trata, no presente trabalho, de defender a aplicabilidade de um 
instituto que incite a traição ou práticas imorais e antiéticas (crítica esta, genera-
lizada e equivocadamente formulada ao instituto de colaboração premiada, pois, 
conforme evidenciado, trata-se de gênero do qual derivam quatro espécies), 
mas sim da necessidade, nos casos de tráfico de pessoas ora sob análise, de 
utilizar-se desse instrumento inserido e validado no sistema jurídico brasileiro, 
com o condão de garantir a preservação da vítima, e, ainda, diminuir o peso 
da mão punitiva estatal com a concessão dos benefícios pactuados durante o 
acordo de colaboração. 

Conclui-se, portanto, que há a imprescindibilidade da harmonização 
desse mecanismo com o conjunto dos propósitos que consistem na proteção 
e tratamento humanizado das vítimas de tráfico, sobretudo, em razão do com-
prometimento do Brasil frente às normas internacionais das quais é signatário. 
Medir esforços para que se obtenha a localização de vítimas de tráfico de 
pessoas é caminhar no sentido contrário da própria construção histórica dos 
direitos humanos. 
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