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RESUMO

O presente trabalho versa sobre o tema tráfico internacional, especificamente o de crianças, a
fim de averiguar a cooperação internacional e medidas implementadas entre Estados para
inibir tal prática. Com isso será analisada sua concepção, as principais vítimas em potencial,
as regiões do globo com maior incidência de saída e entrada de pessoas vítimas da prática
ilícita e a vinculação com os direitos humanos. O problema da pesquisa gira em torno do
questionamento: Qual a contribuição dos mecanismos internacionais, como Convenções e
atuação de fiscalização e orientação das organizações internacionais, para a redução do tráfico
internacional de crianças na América do Sul, especialmente o Brasil? A pesquisa se utiliza do
método de abordagem dedutivo, partindo de uma análise geral adstrita às Convenções e
normativas internacionais para o particular, de modo aplicado. Utiliza-se a técnica de pesquisa
procedimentos de revisão bibliográfica para a sua elaboração. Acredita-se que poderá ser
apresentado um panorama sobre os efeitos e estímulos internacionais para possíveis melhoras
ao seu enfrentamento em âmbito interno.

Palavras-Chave: América Latina. Brasil. Protocolo de Palermo. Tráfico Internacional de
Crianças. Tráfico de Pessoas.



ABSTRACT

This paper deals with the human trafficking theme, in special the child trafficking, in order to
investigate the international cooperation and the measures implemented between states to
inhibit such practice. Wherefore, its conception, the main potential victims, the regions of the
globe with the biggest incidence of being the origin and destination of the victims of the illicit
practice and its connection with the human rights will be analyzed. The research issue
revolves around the question: What is the contribution of international mechanisms, such as
Conventions, surveillance and guidance operations of international organizations, to the
reduction of international child trafficking in South America, especially Brazil? The research
uses the deductive method, starting from a general analysis applied to the International
Conventions and norms for the particular, in an applied way. The research techniques used is
the bibliographic review for its elaboration. It is believed that an overview of the international
effects and stimuli for possible improvements to their coping may be presented.

Key-words: Brazil. International Child Trafficking. Human Trafficking. South America.
Trafficking Protocol.
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INTRODUÇÃO

O Tráfico Internacional de Crianças é uma prática ainda muito recorrente em grande

parte do globo, apesar de existirem diversas convenções e tratados versando sobre a proteção

das crianças e do ser humano no geral. Tal tema possui grande relevância na sociedade, uma

vez que restam altos números relacionados ao tráfico de pessoas, noticiados e apresentados

em relatórios das organizações internacionais, fato que motivou o presente trabalho. Ademais,

a Autora possui vínculo pessoal com o tema, posto que tem afinidade e interesse pela

discussão, em especial por Direito Internacional e de sua importância como resposta a

problemas sistemáticos, na maioria das vezes ligadas à recorrente violação dos direitos

humanos e à dignidade da pessoa humana. Também, manifesta-se o interesse na delimitação

do tema em análise, à proteção da criança e de seu digno desenvolvimento.

A importância do presente trabalho está ligada aos grandes números estimados de

crianças desaparecidas e o quanto esses números podem ter relação com o tráfico

internacional de pessoas. Isso requer uma atuação ativa, principalmente dos Estados, para

adotarem práticas mais efetivas para a proteção dos vulneráveis, sendo estes representados

pelas crianças no presente trabalho. Também o olhar se direciona para outros centros de poder,

como as instituições e as organizações internacional, sobretudo, no papel da regulamentação

normativa internacional para coibir práticas ilícitas que violam os direitos humanos, como

acontece com o tráfico de pessoas, em especial o de crianças.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a tutela da criança no âmbito

internacional, visando expor os tratados internacionais e pesquisa de dados acerca do fluxo de

sua prática nas regiões do globo. O problema da pesquisa gira em torno do questionamento:

Qual a contribuição dos mecanismos internacionais, como Convenções e atuação de

fiscalização e orientação das organizações internacionais, para a redução do tráfico

internacional de crianças na América do Sul, especialmente o Brasil? A pesquisa se utiliza do

método de abordagem dedutivo, partindo de uma análise geral adstrita às Convenções e

normativas internacionais para o particular. Também abordamos de maneira tangencial o

método quantitativo, analisando-se estatísticas e dados apresentados por organismos

internacionais, para que fosse demonstrada a incidência do tema no âmbito internacional e

regional. Utiliza-se a técnica de pesquisa procedimentos de revisão bibliográfica para a sua

elaboração.

Serão analisados tratados internacionais que abordam o tema, em especial o Protocolo

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional,
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Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e

Crianças (Protocolo de Palermo), bem como tratados internacionais referentes aos direitos das

crianças, buscando suas reais consequências internacionais e alcance de mudanças internas

dos Estados-parte. Observar-se-á a maneira que os tratados criminalizaram condutas, como a

do tráfico de pessoas.

Além disso, para uma análise mais específica, buscar-se-á analisar os dados do tráfico

internacional de crianças na América do Sul e a adequação de grande parte dos países ao

Protocolo de Palermo. Em relação ao Brasil, serão analisadas as ações de enfrentamento

realizadas, bem como a legislação, se está de acordo com o Protocolo de Palermo e se busca a

proteção da criança no caso de tráfico internacional de pessoas.

A hipótese adota é a de que os tratados internacionais não são suficientes para coibir o

tráfico internacional de crianças, devendo haver uma resposta mais efetiva e ativa pelos

Estados.

No primeiro capítulo será tratado o tema do tráfico de pessoas no geral, trazendo seu

panorama legislativo internacional e seu conceito atual. Ademais, será abordada a sua

incidência, através de dados de organizações internacionais, bem como o perfil da vítima e do

traficante, no geral, bem como as possíveis causas de sua perpetuação.

No segundo capítulo será abordado especificamente o tráfico internacional de crianças

e serão enumerados alguns dos motivos que fazem com que o tráfico de crianças seja tão

recorrente. Ademais, serão discutidos alguns dos aspectos civis que, desrespeitados e

desviados de sua função, podem levar ao tráfico de crianças. Serão, ainda, elencados alguns

dos bens jurídicos violados pela prática e suas consequências para as vítimas na violação de

seus direitos fundamentais. Por fim, serão enumerados alguns dos tratados internacionais que

visam a tutela da criança no âmbito internacional, inclusive para proteção contra o seu tráfico

internacional.

No terceiro capítulo serão analisados os dados do tráfico de crianças, especificamente,

na América do Sul, objetivando avaliar a gravidade deste problema no Brasil e nos países

vizinhos. Serão também enumeradas algumas ações em conjunto visando a proteção da

criança e a sua valorização como sujeito de direitos. Por fim, serão apresentadas algumas

ações de enfrentamento ao tráfico de crianças apresentadas pelo Brasil.
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1 TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS

1.1 Panorama legislativo internacional e busca por uma conceituação do tráfico

internacional de pessoas

O tráfico internacional de pessoas é um problema social de ordem nacional e

internacional que se arrasta ao longo dos tempos e revela continuamente várias violações aos

Direitos Humanos, podendo ser identificada como uma das mais atrozes dentre tantas1. Tal

situação se dá pelos diversos atos que envolvem a prática ilícita e criminosa, como privação

de liberdade, exploração sexual, tortura, sequestro, retirada e venda de órgãos, entre outros2.

Nas palavras de Rinaldo Aparecido Barros:

O TSH – Tráfico de Seres Humanos é um atentado contra a humanidade,
consubstanciado em uma agressão inominável aos direitos humanos, porque explora
a pessoa, limita sua liberdade, despreza sua honra, afronta sua dignidade, ameaça e
subtrai a sua vida. Trata-se de atividade criminosa complexa, transnacional, de
baixos riscos e altos lucros, que se manifesta de maneiras diferentes em diversos
pontos do planeta, vitimizando milhões de pessoas em todo o mundo de forma
bárbara e profunda, de modo a envergonhar a consciência humana.3

Em 2017, foi considerado o terceiro delito transnacional que gerava maiores

dividendos no mundo, perdendo apenas para o tráfico de entorpecentes e para o tráfico de

armas.4

Em razão das horripilantes e diferentes práticas ilícitas do tráfico internacional de

pessoas, há uma dificuldade na uniformização legislativa e doutrinária internacional na

delimitação de um conceito.

Desde o ano 2000, a principal legislação internacional de combate ao tráfico de

pessoas e que traz um conceito internacionalmente adotado, é 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 –

também conhecido como Protocolo de Palermo de 2000.

1 FERREIRA, Micaela Amorim; BORGES, Paulo César Corrêa. Tráfico de Pessoas como Problema
Internacional e Panorama Legislativo de Combate. Tráfico de Pessoas: Coletânea de Artigos, Volume 2.
Brasília: MPF, 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
artigos/003/17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 2 out. 2019.
2 SILVA, Tatiane Aparecida da. Tráfico de Pessoas: Violação de Direitos Humanos e Constitucionais.
Disponível em: <http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170601132611.pdf>. Acesso em 15 out. 2019.
3 SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.) Tráfico de pessoas: uma
abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_
abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019.
4 FERREIRA; BORGES, op. cit., p. 24.
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Todavia, até chegar ao referido Protocolo, diversos tratados internacionais que se

relacionavam, de certa forma, ao tema, foram firmados, principalmente em formato bilateral,

visando combater tal prática transnacional. Sob a ótica cronológica, e com repercussão

internacional, pontuamos:

Inicialmente, o Tratado de Paris (realizado entre Inglaterra e França), em 1814, dispôs,

de forma bilateral, sobre o tráfico de negros, para fim de escravidão. Tal tratado, entretanto,

gerou a Convenção firmada pela Sociedade das Nações somente em 1926, que foi reafirmada

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1953.5

Em 1904 firmou-se o Acordo Internacional para Supressão do Tráfico de Escravas

Brancas, em Paris, visando proteger as mulheres brancas do tráfico para fins de prostituição.

Nesse sentido:

Durante as três décadas seguintes foram assinados: a Convenção Internacional para a
Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (Paris, 1910), a Convenção Internacional
para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças (Genebra, 1921), a Convenção
Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (Genebra, 1933), o
Protocolo de Emenda à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de
Mulheres e Crianças e à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de
Mulheres Maiores (1947), e, por último, a Convenção e Protocolo Final para a
Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 1949).6

Primeiramente, percebeu-se que a legislação internacional visava proteger do tráfico

internacional somente as mulheres brancas (o que não incluía crianças e adolescentes) e

buscava reprimir o tráfico com sanções administrativas, mas não havia um conceito ainda

definido do tema.

A Convenção de 1910 protegia principalmente as mulheres brancas europeias e

ampliou a abrangência e alcance para que houvesse também a proteção de outras faixas

etárias de mulheres, incluindo também as adolescentes e crianças. As adolescentes e crianças

eram chamadas de menores e a maioridade poderia ser adquirida aos vinte anos. Ela ampliou

a citada Convenção de 1904 para tratar do tráfico também dentro do próprio país, entre

regiões – ou seja, não seria necessário atravessar uma fronteira7.

Na Convenção de 1921, que já não era mais bilateral, mas multilateral, sob o

patrocínio da Liga das Nações, a maioridade subiu para a uniformidade de vinte e um anos de

5 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao Protocolo de Palermo.
Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/trafico-de-
pessoas/artigo_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 15 out. 2019.
6 Ibid.
7 PUC-RIO - Certificação Digital Nº 0510706/CA. A trajetória histórica do tráfico de pessoas. p. 27.
Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10177/10177_3.PDF>. Acesso em: 22 ago. 2017.
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idade8 e foi retirada a conotação racial e étnica9 branca, ou seja, qualquer mulher ou criança

poderia ser considerada vítima e não somente as mulheres brancas, conforme previsão em

tratados anteriores.

Já a Convenção de 1933 da Organização das Nações Unidas inovou em considerar

irrelevante o consentimento das mulheres casadas ou solteiras maiores e também considerou

ser desnecessária a coação, sendo ela física ou moral, ou seja, não era necessário que a vítima

fosse coagida para configurar o tráfico.

O Protocolo de Emenda à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de

Mulheres e Crianças e à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres

Maiores veio no pós-guerra somente para validar as outras Convenções, sem maiores

alterações.

Todavia, em 1949, com a Convenção de Lake Success, a ideia de tráfico internacional

de pessoas começou a ser ampliada. Passou-se a considerar como vítima qualquer pessoa (e

não só mulheres e meninas), devido à valorização da pessoa humana. Nesta toada10:

De acordo com o seu artigo 1º, as Partes se comprometem em punir toda pessoa que,
para satisfazer às paixões de outrem “aliciar, induzir ou descaminhar, para fins de
prostituição, outra pessoa, ainda que com seu consentimento” bem como “explorar a
prostituição de outra pessoa, ainda que com seu consentimento” O art. 2º detalha as
condutas de manter, dirigir, ou, conscientemente, financiar uma casa de prostituição
ou contribuir para esse financiamento; de dar ou tomar de aluguel, total ou
parcialmente, um imóvel ou outro local, para fins de prostituição de outrem.

A convenção entendia que escravizar mulheres e crianças para a prática de prostituição

feria a dignidade humana e seus direitos fundamentais11. Nesta época, entretanto, ainda

ligava-se com muita força o tráfico à prostituição, considerando-se ser duas atividades afins e

o momento era de busca pela abolição e repressão da prática da prostituição12.

Contudo, foi necessária a edição da Convenção sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação Contra a Mulher, em 1979, para determinar que os Estados Partes

8 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao Protocolo de Palermo.
Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/trafico-de-
pessoas/artigo_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 15 out. 2019.
9 PUC-RIO - Certificação Digital Nº 0510706/CA. A trajetória histórica do tráfico de pessoas. p. 27.
Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10177/10177_3.PDF>. Acesso em: 22 ago. 2017.
10 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao Protocolo de Palermo.
Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/trafico-de-
pessoas/artigo_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 15 out. 2019.
11 VENSON, Ana Maria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de Pessoas: Uma História do Conceito. Revista
Brasileira de História. São Paulo, v. 33, nº 65, p. 61-83, 2013. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v33n65/03.pdf>. Acesso em 25 out. 2019.
12 PUC-RIO - Certificação Digital Nº 0510706/CA. A trajetória histórica do tráfico de pessoas. p. 27.
Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10177/10177_3.PDF>. Acesso em: 22 ago. 2017.
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agissem de forma a suprimir todas as formas de tráfico e exploração da prostituição de

mulheres com enfoque na tutela da mulher no plano internacional. Já em 1992 a ONU

apresentou o Programa de Ação para a Prevenção da Venda de Crianças, Prostituição Infantil

e Pornografia Infantil. E, em 1996, o Programa de Ação da Comissão de Direitos Humanos

para a Prevenção do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição, que trouxe novamente

a ideia de tratamento autônomo para o tráfico de pessoas13 e intensificou a ideia de prevenção

a esta prática.

Desta forma, há que se destacar dois conceitos importantes advindos de legislações

internacionais anteriores ao Protocolo de Palermo e citadas por CASTILHO14:

Em 1994, Resolução da Assembléia Geral da ONU definiu o tráfico como o
movimento ilícito ou clandestino de pessoas através das fronteiras nacionais e
internacionais, principalmente de países em desenvolvimento e de alguns países com
economias em transição, com o fim de forçar mulheres e crianças a situações de
opressão e exploração sexual ou econômica, em benefício de proxenetas, traficantes
e organizações criminosas, assim como outras atividades ilícitas relacionadas com o
tráfico de mulheres, por exemplo, o trabalho doméstico forçado, os casamentos
falsos, os empregos clandestinos e as adoções fraudulentas.

E ainda:

A Convenção Interamericana de 1998 sobre o Tráfico Internacional de Menores,
conceituou como tráfico internacional de pessoas com menos de 18 anos a
“subtração, transferência ou retenção, ou a tentativa de subtração, transferência ou
retenção de um menor, com propósitos ou por meios ilícitos”. Exemplificou como
propósitos ilícitos, entre outros, “prostituição, exploração sexual, servidão” e como
meios ilícitos “o seqüestro, o consentimento mediante coerção ou fraude, a entrega
ou recebimento de pagamentos ou benefícios ilícitos com vistas a obter o
consentimento dos pais, das pessoas ou da instituição responsáveis pelo menor”.

Ato contínuo, no ano 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que imprimiu um

grande avanço na busca do combate ao crime organizado em nível transnacional15.

13 SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas sob a Ótica dos Direitos Humanos no
Brasil. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos
humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em 22
nov. 2019.
14 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao Protocolo de Palermo.
Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/trafico-de-
pessoas/artigo_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 15 out. 2019.
15 SANDRONI, Gabriela Araujo. A Convenção de Palermo e o Crime Organizado Trasnacional. Disponível
em:
<https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/60/A%20CONVENÃ‡ÃƒO%20DE%20PALERMO%20
E%20O%20CRIME%20ORGANIZADO%20TRANSNACIONAL_.pdf>. Acesso em 25/10/2019.
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Reconheceu-se que a cooperação internacional seria elemento crucial para combatê-lo além

das fronteiras e trabalhou-se uma abordagem do seu conceito de forma sistêmica.

Juntamente, foi aprovado, em 23 de outubro de 2000, o Protocolo Adicional à

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também chamado

Protocolo de Palermo, que traz a conceituação de tráfico de pessoas que será adotada por esse

trabalho.

Ele amplia a ideia de vítima dos tratados anteriores, que pode ser qualquer pessoa, ou

seja, não se restringe às mulheres e crianças. Amplia também as formas de exploração do

tráfico internacional, como finalidade do ato, e passa a tratar não somente da exploração

sexual – ou da prostituição como prática, passando a compreender também o trabalho ou os

serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção

de órgãos.

Sendo assim, apesar de ter havido diversas divergências em sua elaboração16, o

Protocolo de Palermo (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 está em vigor desde 25 de Dezembro 2003 e foi

promulgado no Brasil pelo Decreto 5.017/2004, sanou a complexa lacuna legislativa

internacional, trazendo, em seu Artigo 3, “a”17, a definição de tráfico de pessoas, in verbis:

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 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;

Nessa perspectiva, a cartilha produzida pela Associação Brasileira de Defesa da

Mulher da Infância e da Juventude (ASBRAD), para o Curso Livre de Formação para o

Enfrentamento ao Tráfico de Crianças e Adolescentes na Ilha de Marajó resume de forma

clara os elementos apresentados na definição supracitada para a configuração do tráfico de

pessoas, conforme segue:

16 Diversas foram as discussões acerca da definição, quanto aos objetivos do tráfico de pessoas e também sobre
questão do consentimento – enquanto os abolicionistas entendiam que as vítimas eram sempre forçadas à
prostituição, a outra parte entendia que a pessoa nem sempre é forçada à prostituição, que poderia ser uma
escolha. VENSON; PEDRO, 2013, op. cit., p. 73 e 74.
17 BRASIL. Decreto 5.017, de 12 de março de 2004. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 2004-2006/2004/Decreto/D5017.htm. Acesso em 2 out. 2019.
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1. percurso: “recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o
acolhimento de pessoas”;
2. forma de convencimento: “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”;
3. finalidade do fenômeno: “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”. 18

Ressalte-se que, de acordo com a alínea seguinte do mesmo artigo do Protocolo, o

consentimento da vítima é irrelevante, se utilizados os meios19 previstos na definição20.

Já em relação às crianças21, a alínea “b” prevê que o recrutamento, o transporte, a

transferência, o alojamento ou o acolhimento, quando há a finalidade de exploração,

configurarão tráfico de pessoas, mesmo que não se utilize daqueles meios elencados na alínea

“a”22

Outrossim, não é necessária a presença de todos aqueles elementos para que se

configure a prática em questão, posto que o transporte, as formas de convencimento e os

objetivos variam de caso a caso. O Protocolo de Palermo buscou elencar grande parte dos

objetivos dos agentes ao traficar as vítimas, como a exploração da prostituição e outras formas

de exploração sexual, trabalho escravo ou similar, a servidão ou a remoção de órgãos e

tecidos, a fim de trazer aproximações entre o conceito e a prática.

Todavia, ainda que em quantidades menores, é possível encontrar casos onde o

objetivo do agente é ainda outro. Na perspectiva interna brasileira, por exemplo, o artigo 13

da Lei 13.344/201623, que dispõe sobre o tráfico interno e internacional de pessoas e alterou o

art. 149-A do Código Penal, e apresenta, a finalidade disfarçada de adoção ilegal. Além disso,

há ainda o tráfico para fins de mendicância forçada, criminalidade forçada, casamento forçado,

18 ROCHA, Graziella e RAMOS, Marília. Caderno de Conteúdos. Ação Global Contra o Tráfico de Crianças
e Adolescentes. Guarulhos: Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad),
2017. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/GLOACT-
Brazil_Acao_Global_Interativo_2018.pdf>. Acesso em 02 out. 2019
19 Ou seja, “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”.
20 “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);” BRASIL. Decreto 5.017, de 12 de março de 2004.
21 Qualquer pessoa com idade inferior a 18 (dezoito) anos, nos termos do artigo 3, alínea “d” do Protocolo de
Palermo, 2000.
22 “c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de
exploração serão considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos da
alínea a) do presente Artigo;” BRASIL. Decreto 5.017, de 12 de março de 2004.
23 BRASIL. Lei 13.344, de 6 de Outubro de 2016. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato 2015-2018/2016/Lei/L13344.htm. Acesso em 2 out. 2019.
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conforme informações dos relatórios da ONU24 e dentre outros, que talvez sequer se tenha

conhecimento, haja vista a complexidade e inovação dos comportamentos em questão.

Desta forma, pode-se aferir que diversas foram as tentativas normativas internacionais

ao longo dos anos, para proteção das pessoas vítimas de tal atrocidade, ainda que com

avanços históricos, de forma a privilegiar somente alguns grupos, como mulheres brancas e

posteriormente mulheres e crianças.

A edição do Protocolo de Palermo, em 2000, trouxe uma definição mais aproximada

das práticas verificáveis até o momento, valorando a dignidade da pessoa humana e sua tutela,

não excluindo outras práticas não mencionadas na definição trazida pelo referido protocolo,

mas que, pelo contexto, podem ser compreendidas e adequadas como tráfico de pessoas,

diante do uso de elementos e características similares ao disposto.

1.2 Incidência global do tráfico de pessoas

O tráfico internacional de pessoas vem sendo não só um problema regional, a ser

verificado especialmente em regiões onde há pouca fiscalização, por exemplo, mas sim um

problema global, de acordo com dados recentes das organizações internacionais.

Matéria publicada pelo Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime

(UNODC)25, por exemplo, apresenta parte do depoimento de seu Diretor Executivo, à época,

(2014), tratando sobre a incidência do tráfico de pessoas ao redor do mundo:

"Infelizmente, o relatório mostra que não há lugar no mundo onde crianças,
mulheres e homens estão a salvo do tráfico de seres humanos", disse o Diretor
Executivo do UNODC, Yury Fedotov. "Os dados oficiais comunicados ao UNODC
pelas autoridades nacionais dos diversos países representam apenas o que foi
detectado. É muito claro que a escala de escravidão moderna é muito pior".

E, conforme a Organização Mundial da Saúde:

Presque tous les États seraient touchés par le problème de la traite – comme pays
d’origine/de recrutement, de transit ou de destination des victimes – et il semblerait
que ce commerce illégal d’êtres humains rapporte aux trafiquants d’énormes
bénéfices.26

24 UNODC. Número de casos de tráfico de pessoas atinge recorde em 13 anos, indica relatório. 01 fev. 2019.
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/numero-de-casos-de-trafico-de-pessoas-atinge-recorde-em-13-anos-
indica-relatorio/>. Acesso em 2 out. 2019.
25 UNODC. Tráfico de crianças aumenta, de acordo com o mais recente relatório do UNODC. 21 nov. 2014.
Disponível em: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2014/11/21-trafficking-in-children-on-the-
increase-according-to-latest-unodc-report.html. Acesso em 2 out. 10 2019.
26 “Quase todos os Estados estariam sendo afetados pelo problema do tráfico – como países de origem/de
recrutamento, de trânsito ou de destino das vítimas – e parece que esse comércio ilegal de seres humanos traz aos
traficantes lucros enormes.”. Tradução nossa. OMS. Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des
femmes. Organisation Mondiale de la Santé, 2012. Disponível em:
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O Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime (UNODC) produz, a cada dois

anos, desde 2012, um Relatório Global Sobre Tráfico de Pessoas, que apresenta dados e

levantamentos sobre o tráfico de pessoas ao redor do mundo, bem como em regiões

específicas do globo – chamadas sub-regiões e divididas em América do Sul; América Central

e Caribe; América do Norte; Norte da África e Oriente Médio; África Subsaariana; Leste

Asiático e Pacífico; Sul Asiático; Leste Europeu e Ásia Central; Centro e Sudeste da Europa;

Europa Ocidental e Meridional.

O relatório de 2014 – supracitado no depoimento do Diretor Executivo da UNODC –

constatou que cento e cinquenta e dois países foram identificados como países de origem e

cento e vinte e quatro países eram afetados pelo tráfico de pessoas, havendo mais de

quinhentos e dez fluxos de tráfico ao redor do mundo27.

Já em 2017 foi lançado o Counter-Trafficking Data Collaborative28. Trata-se de um

contador colaborativo de dados sobre tráfico de pessoas, lançado pela Organização

Internacional para as Migrações (OIM), que apresenta dados fornecidos por organizações de

diversas partes do mundo que visam o combate ao tráfico de pessoas. E, com base nesses

diversos dados disponíveis na plataforma, pode-se verificar que cento e setenta e dois são os

países de exploração29, sendo as pessoas envolvidas de cento e sessenta e nove nacionalidades

diferentes.

Após análise30 do mapa apresentado pela referida plataforma, pode-se constatar que as

regiões que se destacam, segundo os dados informados, como aquelas onde se verificou maior

incidência de exploração ilícita, foram os do Leste Europeu e Ásia Central, Sul da Ásia, além

de países como Rússia e Estados Unidos. Verificou-se, também, que as mesmas regiões se

destacam como regiões de origem das pessoas traficadas, adicionando-se também a América

do Norte31.

Todavia, deve-se ressaltar que todos os dados apresentados, não somente na referida

plataforma, mas nos relatórios produzidos pelas organizações internacionais, que serão

utilizados nesse trabalho, são aqueles informados pelas autoridades dos diversos países e pelas

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86248/WHO_RHR_12.42_fre.pdf;jsessionid=D74D0CC2D1F
90FA5A788B2C6A8A11792?sequence=1>. Acesso em 29 out. 2019.
27 UNODC. Global Report On Trafficking In Persons 2014. United Nations publication, Sales No. E.14.V.10.
Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/GLOTIP_2014_full_report.pdf>. Acesso em 2 out. 2019.
28 CTDT. Disponível em: <https://www.ctdatacollaborative.org/>. Acesso em 2 out. 2019.
29 Ou seja, países de destino das pessoas traficadas.
30 Realizada no dia 29 out. 2019.
31 CTDT. Disponível em: <https://www.ctdatacollaborative.org/>. Acesso em 29 out. 2019.
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organizações internacionais de combate ao tráfico32. Ou seja, trata-se somente daqueles de

casos informados por vítimas, denunciados ou descobertos. Ocorre que ainda há uma parte

obscura dessa prática, de casos não identificados e vítimas que não são encontradas.

Nesse sentido, conforme a Organização Mundial da Saúde, os dados são vagos, por

conta da ilegalidade da conduta:

Malgré l’ampleur du phénomène, les chiffres concernant la traite des personnes au
niveau mondial ou même local restent vagues. Il est difficile d’obtenir des données
fiables sur la traite en raison de sa nature illégale, souvent invisible, mais aussi en
raison de l’étendue et de la gravité des activités qu’elle implique, et de la variabilité
des termes qui la définissent .33

Assim, é possível que a incidência de tamanha violação aos direitos humanos seja

ainda maior e mais grave do que atualmente é documentado e quantificado e que ocorra em

maior amplitude nas áreas que apresentam menos informações.

Outrossim, dentro dessa enumeração disposta de países apresentados, não há como

fazer uma distinção entre os que são somente de origem e os que são somente de destino das

pessoas traficadas, isso porque o Relatório Global Sobre Tráfico de Pessoas de 201434,

entende poder se falar apenas em países “more typical of origin” e “more typical of

destination”. Ademais, os países, em sua maioria, estão incluídos em ambos os casos. Nesse

sentido:

In the context of discussing trafficking flows, the question of whether a given
country is more of an origin or destination country is very relevant. Understanding
whether a country ‘sends’ or ‘receives’ more trafficking victims is helpful for
discerning transnational trafficking dynamics. It is not possible, however, to make a
rigid distinction between origin and destination countries. As with any aggregation,
such a broad categorization runs the risk of obscuring important details and
highlighting observations that may not be accurate at the micro level. Moreover,

32 Nos termos da descrição da plataforma citada: “These data reflect the victims
assisted/identified/referred/reported to the contributing organizations, which may not represent all victims
identified within a country. Nevertheless, the larger the sample size for a given country (or, the more victims
displayed on the map for a given country), the more representative the data are of the identified victim of
trafficking population.”, ou seja, “Esses dados retratam as vítimas
assistidas/identificadas/encaminhadas/relatadas para as organizações contribuintes, o que pode não representar
todas as vítimas identificadas em um país. Não obstante, quanto maior o tamanho da amostra de um determinado
país (ou quanto mais vítimas apresentadas no mapa para um determinado país), mais representativos são os
dados sobre a vítima identificada ou sobre a população traficada”. Tradução nossa. Disponível em:
<https://www.ctdatacollaborative.org/>. Acesso em 29 out. 2019.
33 “Apesar da amplitude do fenômeno, os números referentes ao tráfico de pessoas a nível mundial ou até mesmo
local continuam vagos. É difícil obter dados confiáveis sobre o tráfico em razão de sua natureza ilegal, muita
vezes invisível, mas também em razão da extensão e da gravidade das atividades que ela implica, e da
variabilidade dos termos que a definem.”. Tradução nossa. OMS, 2012, op. cit., p. 2.
34 Apesar de não ser o mais atualizado, apresenta algumas informações que não são apresentadas no de 2018.
UNODC, 2014, op. cit., p. 25.
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domestic trafficking, which is detected in most countries across the world, makes
countries origins and destinations simultaneously.35

O Relatório Global Sobre o Tráfico de Pessoas de 2018 constatou que os países mais

ricos apresentam maior probabilidade de destino para vítimas de origens mais distantes

geograficamente. Constatou que na Europa Ocidental e Meridional e nos países do Oriente

Médio, as proporções de vítimas traficadas são consideráveis em comparação das demais

regiões. Além disso, em países prósperos financeiramente da Europa Ocidental e do Sul da

Europa, além da América do Norte, pode-se detectar vítimas de vários países do mundo.36

Em relação à resposta institucional dos países, o referido relatório verificou que cento

e sessenta e oito países, dos cento e oitenta e um, avaliados possuíam legislação em vigor

criminalizando o tráfico de pessoas, em conformidade com o Protocolo de Palermo. Nesse

sentido é relevante considerar que, ainda que a maioria dos países possuam a tipificação legal

do crime, tal prática continua a ser verificada ao redor do mundo, dezenove anos após a

entrada em vigor do referido protocolo.

Ainda nos termos do relatório da UNODC, doze, dos cento e noventa e três Estados

Membros das Nações Unidas, apresentam status de legislação desconhecida para a

organização.

Pode-se aferir pelos dados apresentados pelas organizações internacionais, que o

tráfico internacional de pessoas é uma prática que ocorre em grande parte dos países do

mundo. Além disso, verifica-se que tal prática pôde ser verificada com maior frequência em

algumas regiões, podendo ser citados o Leste Europeu, Ásia, em sua região central e sul e

países como Estados Unidos e Rússia.

Desta forma, buscou-se aferir um panorama de incidência da prática do tráfico

internacional nas regiões do globo, a fim de traçar similitudes e diferenças percentuais da

recorrência da prática ilícita, mas ainda muito precária a fim de delimitar causas e

movimentos característicos da prática analisada, bem como campos de incidência e atuação

delimitada geograficamente.

35 “Na discussão sobre as rotas de tráfico, a questão sobre se determinado país é mais um país de origem ou de
destino é muito relevante. Entender se um país “envia” ou “recebe” mais vítimas de tráfico ajuda a discernir as
dinâmicas do tráfico transnacional. Não é possível, todavia, fazer uma distinção rígida entre países de origem e
de destino. Como em qualquer agregação, uma categorização tão ampla corre o risco de ofuscar detalhes
importantes e destacar observações que podem não ser precisas no nível micro. Além do mais, tráfico doméstico,
que é detectado na maioria dos países ao redor do mundo, faz com que hajam países de origem e destino
simultaneamente.”. Tradução nossa. UNODC, 2014, op. cit., p. 25.
36 UNODC. Relatório Global Sobre O Tráfico de Pessoas 2018. Publicação das Nações Unidas, Nº de venda
E.19.IV.2. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_TIP/Publicacoes/TiP_PT.pdf.
Acesso em 28 out. 2019.
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1.3 Perfil das vítimas e dos traficantes

Após traçar as principais regiões de incidência do tráfico de pessoas no globo, é

importante destacar, em um contexto quantitativo das vítimas, quem seriam essas pessoas,

qual a sua idade e sexo, além de características em comum, caso existam. Da mesma forma,

também é importante traçar o perfil dos agentes no tráfico – ou seja, os traficantes, aliciadores

e outros – e qual a sua relação com as vítimas.

Segundo dados da pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em

parceria com a fundação Walk Free37, em 2016, há uma estimativa de que quarenta milhões

de pessoas foram vítimas da escravidão moderna38. Ainda dentro desses dados, contava-se

que a cada mil pessoas, 5,4 eram vítimas de escravidão moderna no mundo. A cada mil

adultos, 5,9 eram vítimas de escravidão moderna. E a cada mil crianças 4,4 eram as vítimas.

As mulheres e meninas representaram setenta e um por cento do total das vítimas da

escravidão moderna. Também, uma entre quatro vítimas de escravidão moderna era uma

criança.

Já o Relatório do Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime (UNODC), do

ano de 201839, constatou em 2016, que metade das vítimas eram mulheres. Além disso,

constatou-se que tanto o tráfico de meninas quanto o de homens equivale cada um, um quinto

do total de vítimas. Nos últimos quinze anos, o tráfico de meninas e mulheres equivaleu a

setenta por cento do total de vítimas de tráfico de pessoas, porcentagem essa alarmante para

esse grupo de vulneráveis.

Ainda segundo o Relatório supracitado, estima-se que os maiores números de vítimas

são detectados na Europa, algumas partes da Ásia e também nas Américas. Contudo, o perfil

das vítimas varia de acordo com a região de onde saem e também pra onde vão. Além disso,

varia de acordo com o objetivo dos agentes ao traficar essas pessoas e seu gênero.

No caso da África, Sul da Ásia e Oriente Médio, por exemplo, a maioria dos traficados

é de indivíduos do sexo masculino, sendo a esmagadora parte desses, traficada para fins de

trabalho escravo e servidão. Na Europa e nas Américas, por outro lado, a grande maioria das

vítimas são mulheres, traficadas majoritariamente para fins de exploração sexual. Estima-se,

ainda, que a África Subsaariana apresenta uma proporção maior de vítimas infantis traficadas,

37 BIT. Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail force et mariage force. Bureau International du
Travail (BIT). Genève, 2017. Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_651912.pdf>. Acesso em 28 out. 2019.
38 Trata-se de conceito mais amplo que o tráfico de pessoas, mas que o compreende. Refere-se a um conjunto de
noções jurídicas específicas, tais como o trabalho forçado, a servidão por dívidas, o casamento forçado, o tráfico
de pessoas e outras práticas de escravidão e análogas a ela, nos termos do referido Relatório.
39 UNODC, op. cit., p. 25
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o que, infelizmente, não pode ser exatamente mensurado, posto que não apresenta as mesmas

capacidades de detecção da Europa e das Américas, por exemplo.40

Segundos dados regionais do Counter-Trafficking Data Collaborative, que fez a

análise por continentes, mais de dois terços das vítimas traficadas nas Américas passam por

situação de exploração sexual. Nesse caso, oitenta por cento das vítimas são do sexo feminino

e quase um terço é de crianças. Na Europa, a maioria das vítimas traficadas é de adultos, com

uma proporção levemente maior para trabalho escravo do que para exploração sexual. Na

África, as proporções entre homens e mulheres traficados é quase equivalente e mais da

metade das vítimas é composta por crianças. Na Ásia, a maioria das vítimas é traficada para

exploração do trabalho, principalmente para trabalho doméstico. Por último, a Oceania possui

poucos casos registrados pela plataforma na data analisada.41

O mapa a seguir, elaborado pela UNODC, no relatório de 2018, apresenta, de forma

ilustrada, o perfil das vítimas por região, além do tipo de exploração sofrido por estas –

conforme dados de 2016 ou mais recente:

Imagem 1 – Principais formas de exploração e perfis da vítima detectadas, por sub-
regiões, 2016 (ou mais recente)

Fonte: UNODC, Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2018. Nova Iorque: Nações
Unidas, 2018.

Nos termos do relatório, verificou-se que o tipo de exploração está normalmente

ligado ao fato da vítima ser do sexo feminino. Ou seja, meninas e mulheres são a parte

40 Ibid.
41 CTDT. Disponível em: <https://www.ctdatacollaborative.org/>. Acesso em 2 nov. 2019.
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esmagadora das vítimas de exploração sexual, enquanto homens são as principais vítimas de

exploração para fins de trabalho forçado.

Outrossim, as vítimas, geralmente, são pessoas em situação de vulnerabilidade e que

passam por problemas financeiros:

Em linhas gerais, tanto em âmbito interno quanto externo, as vítimas do tráfico
humano compõem-se de pessoas de classe baixa, moradoras de periferias e
comunidades nas quais os serviços de saúde e saneamento básico são
completamente precários, com baixo ou nenhum grau de escolaridade, restrito
acesso à informação e, consequentemente, com pouca ou nenhuma perspectiva de
vida. Por isso são consideradas pessoas vulneráveis e facilmente influenciáveis pelos
aliciadores, pois, vislumbram em suas propostas, oportunidade de melhorar sua
condição de vida42.

Da mesma forma trata Rinaldo Aparecido Barros43:

Quase sempre, a vítima se encontra fragilizada por sua condição social, tornando-se
alvo fácil para a cadeia criminosa de traficantes que a ludibria com o imaginário de
uma vida melhor. Aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade e da ilusão de
um mundo menos cruel, transforma a vítima em verdadeira mercadoria. A crise
mundial, causa do aprofundamento da pobreza e das desigualdades, cria espaços
para o fomento das mais diversas formas de exploração mediante o comércio de
seres humanos.

Afirma, ainda, que, em geral, as vítimas são jovens, de baixa renda, pouca

escolaridade e não possuem oportunidades nem perspectiva de melhoria vida, além de virem

de lugares e regiões consideradas pobres.44

E, por todos esses motivos de hipossuficiência, as dificuldades aumentam para buscar

as autoridades e denunciar o que estão sofrendo. Seja por medo, opressão, descaso ou por

simplesmente não conseguirem sair de onde se encontram social e economicamente.45

Conforme já tratado no subitem anterior, todos esses dados devem ser analisados

tendo em vista que o real número e percentual de vítimas não pode ser totalmente

quantificado, posto que há ainda uma parte oculta do tráfico de pessoas. Os dados estudados

foram fornecidos pelas autoridades nacionais dos países analisados pelos relatórios e por

dados publicizados pelas organizações internacionais.

42 SILVA, Alessandra Mara de Freitas; SILVA, Cristian Kiefer da; BIZZOTTO, Daniele Augusto Arouca.
Perspectivas e Desafios Enfrentados pelos Direitos Humanos no Mundo Globalizado: Um Panorama
Conceitual de Proteção à Vida e a Problemática do Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual. Virtua
Jus, v.12 - n.28, p.79-104. Belo Horizonte, 2016.
43 Secretaria Nacional de Justiça, op. cit., p. 16.
44 SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, op. cit., p. 16.
45 FERREIRA; BORGES, op. cit., p. 26 e 134.
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Além disso, muitas vezes as vítimas relutam em admitir que sofrem humilhações

decorrentes da situação de tráfico. Por isso – e por inúmeros outros motivos –, a quantificação

real é difícil de ser obtida.46 Presume-se que existam casos não identificados, seja por

negligência das autoridades do país de saída ou de destino, pela não denúncia das vítimas ou

por não ser descoberto de alguma maneira. No entanto, deve-se considerar que os dados

apresentados elucidam o panorama das principais características das vítimas identificadas.

Por outro lado, em relação aos agentes, ou seja, os traficantes, constatou-se que a

maioria era do sexo masculino e que pouco mais de trinta e cinco por cento dos que foram

processados eram mulheres47. Contudo, assim como acontece com as vítimas, o perfil dos

agentes difere de região para região do globo. Em sub-regiões como a Europa Oriental, Ásia

Central, América Central e Caribe, as traficantes do sexo feminino representaram a maioria

dos condenados por tráfico de pessoas. Na Ásia Oriental e no Pacífico, a porcentagem de

homens e mulheres traficantes restou mais igualada. Por fim, na Europa Ocidental e Central,

grande parte dos traficantes constatados eram homens48.

Essas pessoas se aproveitam da vulnerabilidade das vítimas, nos seus diversos sentidos

(econômico, educacional, psicológico e emocional), oferecendo propostas tentadoras, de

empregabilidade ou melhoria de vida. Todavia, após chegar ao destino, as isolam do convívio

com outras pessoas como forma de exercer controle, além de reter seus documentos e sujeitá-

las às diversas formas de exploração possíveis.49

Ferreira e Borges afirmam “o perfil predominante dos traficantes, em sua maioria, é de

sujeitos com muito boa apresentação pessoal, alto nível econômico, êxito no trabalho e que

inspiram confiança, tendo ainda ampla faixa etária, abrangendo desde 17 aos 40 anos de

idade.”.50

Normalmente as organizações criminosas agem em três etapas distintas: captação da

vítima; transporte, translado e recepção no país de destino; chegada no país de destino, onde

haverá exploração.51 Nesse mesmo sentido, estudos quantitativos mostram que mulheres

traficantes são mais ativas na fase de recrutamento – ou captação –, o que poderia explicar a

diferença nos perfis sexuais dos traficantes nos países de origem e de destino.52

46 ARY, Thalita Carneiro. O Tráfico de Pessoas em Três Dimensões: Evolução, Globalização e Rota Brasil-
Europa. Brasília, 2009. Disponível em:
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/4359/1/2009_ThalitaCarneiroAry.pdf>. Acesso em 02 nov. 2019.
47 UNODC, op. cit., p. 35.
48 UNODC, op. cit, p. 35.
49 FERREIRA; BORGES, 2017, op. cit, p. 26 e 27.
50 Ibid.
51 ARY, 2009 apud GERONIMI, 2002, p. 55 e 56.
52 UNODC, op. cit., p. 35.
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Aferiu-se, ainda, pelo relatório da UNODC, que grande parte daqueles traficantes

condenados eram cidadãos dos países onde a condenação ocorreu, ou seja, não vem de outros

países para serem agentes do tráfico, mas o fazem em seu próprio território.

Desta forma, consideramos que os dados apresentados pelos relatórios da ONU

servem para traçar um perfil médio das vítimas e dos traficantes e detectar as principais

regiões de saída e entrada para a prática ilícita, bem como as condições sociais e de outras

ordens. Trata-se, mais uma vez, de um alerta para o cenário, pontualmente para a atuação

estatal mais efetiva em nichos da vulnerabilidade, a fim de combater o microcenário local ao

alcance internacional que preenche.

1.4 Possíveis causas da perpetuação do tráfico de pessoas e aspectos relevantes para

inibi-lo

Conforme já apresentado ao longo deste primeiro capítulo, as finalidades do tráfico de

pessoas são, parcialmente, conhecidas ou presumidas pelos agentes internacionais. Entretanto,

questiona-se, ainda, as razões dessa prática de tamanha atrocidade e violação aos Direitos

Humanos continuar a existir em dimensão significativa e se perpetuar, ainda que já seja

tutelada internacionalmente e internamente por grande parte dos países.

Inicialmente, cabe levantar a análise de que tal prática está extremamente ligada à

pessoas extremamente vulneráveis, principalmente na questão socioeconômica, nas diversas

partes do globo.53

Verifica-se que os países mais pobres acabam por ser os que mais enviam pessoas

traficadas, além dos que registram menos condenações. Por outro lado, os países mais ricos

costumam ser as regiões de destino das vítimas de tráfico provenientes de locais mais

distantes54. Nota-se, também, que em regiões com grande índice de corrupção, lavagem de

dinheiro e desvio de verbas, o combate à criminalidade transnacional se torna mais ineficaz55,

posto que por diversas vezes há o envolvimento do funcionalismo público56.

53 Nas palavras de Gironi: “Depois de muita negligência e indiferença, o mundo está ainda acordando para a
realidade, uma forma moderna de escravidão, tornando-se consciente de que os seres humanos são presas de
outros seres humanos para a obtenção de dinheiro.” In: GIRONI, Marcela Caroline Vaz. Os Mecanismos de
Repressão ao Tráfico de Pessoas. Brasília: MPF, 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-artigos/003_17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso
em 02 nov. 2019.
54 UNODC, op. cit., p. 9
55 CORREIA, Vinicius do Nascimento. Tráfico de Pessoas: Um Crime de Difícil Percepção. Ciencias Sociales y
Educación, Vol. 4, Nº 8. Medellín, 2015. Disponível em:
<https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/1744/1675>. Acesso em 07 out. 2019.
56 RAMINA, Larissa; LAURENTI, Emerson Luiz. Tráfico internacional de pessoas e a busca da dignidade
perdida. Revista Direito e Justiça – Reflexões Sociojurídicas – Ano XIII – Nº 20, p. 17-34. Abril, 2013.



29

Em regiões de conflitos armados pode-se notar um ambiente extremamente propício a

este tipo de transgressão, posto que o Estado de Direito já está dissolvido57, com diversos

tipos de violações aos direitos humanos, tornando-se extremamente dificultosa a detecção e

investigação do tráfico de pessoas.58

Nesse momento, ainda, é comum que os grupos armados explorem civis, aproveitando

a oportunidade para trafica-los para os diversos tipos de exploração já elencados nesse

trabalho, principalmente pra exploração sexual – onde, principalmente as meninas e mulheres,

são usadas como prêmio, para aumentar o alistamento – e trabalho escravo.59 E não somente

aqueles tipos de exploração, mas também se pode verificar o tráfico de crianças para servirem

de soldados60 nos próprios conflitos armados.

Além disso, outro nicho recorrente se encontra na situação dos refugiados61 que

facilita o tráfico de pessoas, posto que tais pessoas se encontram impossibilitadas de viver em

seu país, sem emprego e sequer moradia, a vulnerabilidade aparece, portanto, qualificada e

sob múltiplas formas.62 Muitas vezes não possuem documentação, além de sofrerem

preconceitos no país de acolhida, por não fazerem parte daquele país ou região.63 Dessa forma,

se tornam alvo dos traficantes, que lhes oferecem propostas de melhora de vida ou se

aproveitam da situação em que se encontram para utilizá-los na prática ilícita.

Segundo dados do Relatório Global já citado64, em 2018, sessenta e cinco países65

possuíam alguma instituição para recolher e divulgar dados sobre tráfico de pessoas (em 2009,

eram vinte e seis países). Outrossim, em regiões como a África Subsaariana e a Ásia Oriental,

por exemplo, verificou-se um número baixo de condenações, mas tal fato não significava uma

baixa incidência da prática, mas sim que os traficantes desses países são extremamente ativos

Disponível em: <http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direito_e_justica/article/view/1114/517>.
Acesso em 07 out. 2019.
57 Ou seja, diversos direitos estão sendo violados naquele momento, principalmente os Direitos Humanos. As
leis estão sendo seriamente desrespeitadas naquele momento.
58 UNODC, op. cit., p. 11.
59 Ibid.
60 Nesse caso, crianças-soldado. Ou seja, crianças recrutadas para servir em conflitos armados.
61 Para definir refugiados, será utilizado o conceito adotado por Correia (2015): “Entende-se por refugiado
qualquer pessoa que receando, com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação
em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não
possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país; ou que, se não tiver nacionalidade
e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou, em
virtude do dito receio, a ele não queira voltar.” CORREIA, op. cit, p. 92.
62 SCHLIEPER, Luíza; D’AVILA, Caroline Dimuro Bender, Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual
e seu Enfrentamento sob a Ótica Internacional e Nacional. Inter: Revista de Direito Internacional e Direitos
Humanos Da UFRJ, v. 2, n. 1 (2019). Disponível em: <
https://revistas.ufrj.br/index.php/inter/article/view/25798>. Acesso em 05 nov. 2019.
63 CORREIA, op. cit., p. 92.
64 UNODC, op. cit., p. 16.
65 O relatório não informa quais são os países.
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e bem organizados. E significa também que a impunidade prevalece, conforme trecho que

segue:

Portanto, para os países dessas duas sub-regiões, o nível mais baixo de condenações
não reflete uma atividade de tráfico limitada, mas sim uma resposta limitada ao
tráfico; uma impunidade generalizada determinada pela falta de capacidade
institucional para abordar esse crime nessas áreas.
Além disso, parece que essa impunidade serve como incentivo para que os
traficantes intensifiquem suas atividades. A análise mostra que, em comparação com
regiões que registram mais condenações, essas duas sub-regiões são áreas de origem
para fluxos de tráfico mais amplos e intensos.66

Os dados apontam que dos cento e noventa e três Estados Membros das Nações

Unidas, doze apresentam status de legislação desconhecido para a UNODC. Dos cento e

oitenta e um avaliados, cento e sessenta e oito tinham legislações em vigor que

criminalizavam o tráfico de pessoas e que estavam em conformidade com o Protocolo das

Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas, em agosto de 2018. Quanto ao restante, nove países

apresentam legislação antitráfico que criminaliza apenas alguns aspectos da definição

apresentada pelo Protocolo; e quatro não apresentam o crime em seus códigos penais67.

Diferentemente da análise feita pela fundação Walk Free68, em que se verificou que,

dos cento e oitenta e três países apresentados, cento e trinta e seis criminalizavam o tráfico de

pessoas nos termos do Protocolo de Palermo.

Através de todos esses dados, chega-se à conclusão de que não há somente uma falha

para que o tráfico de pessoas continue a se perpetuar, mas muitas variáveis, dentre as quais

podem ser citadas a legislativa, a institucional, a presença da corrupção, a falta de fiscalização,

de cooperação entre os países, a vulnerabilidade como problema culturas das sociedades,

entre outras.

Ressalte-se, ainda, que além de buscar inibir o tráfico de pessoas do ponto de vista

normativo, é imprescindível que os países busquem reparar às vítimas pelas diversas

violações de direitos humanos sofridas. As vítimas devem ter o acesso à justiça necessário

para buscar o auxílio que precisam, devendo minimamente repará-las69. A reparação deve

englobar a compensação, restituição, reabilitação, satisfação e a garantia de que o ato não vai

se repetir.70

66 UNODC, op. cit, p. 24.
67 Ibid.
68 Walk Free. Mesurement Action Freedom. Minderoo Foundation’s Walk Free Initiative (Walk Free), June
2019. Disponível em: <https://www.globalslaveryindex.org/>. Acesso em 29 out. 2019.
69 Ou seja, deve ser capaz de retornar à sua situação anterior ao tráfico de pessoas.
70 SCACCHETTI, Daniela Muscari. Compensação Para Vítimas de Tráfico de Pessoas: Modelos e Boas Práticas
na Ordem Internacional. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para
os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/trafico-de
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Trata-se de um trabalho em conjunto realizado com as organizações internacionais,

Estado e sociedade civil para coibir a prática do tráfico internacional. Sobretudo, trabalhar na

perspectiva de tutela dos vulneráveis que são vítimas, do ponto de vista socioeconômico e

cultural, seja na previsibilidade legislativa, seja na implementação de políticas afirmativas que

envolvem a questão.

pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 05
nov. 2019.
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2 TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, estima-se que uma em

quatro vítimas de escravidão moderna é uma criança.71 Além disso, segundo dados do

Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crimes, as crianças representam trinta por

cento72 das vítimas de tráfico de pessoas.73

Pode-se aferir, então, que se trata de percentual elevado de vulneráveis, posto que, no

geral, somente está abaixo do percentual de mulheres traficadas, que corresponde a

aproximadamente cinquenta por cento das vítimas, segundo dados das organizações

internacionais já apontadas.

Tal fato chamou atenção dos agentes internacionais, tendo sido reconhecido pela

Organização das Nações Unidas (ONU), posto que o combate a tal prática faz parte de um dos

objetivos para o desenvolvimento sustentável, a ser adotado pelos países, conforme ODS

(Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável) 16.2: “16.2 Acabar com abuso, exploração,

tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças”.74

Buscar-se-á, ao longo deste capítulo, entender o porquê das vítimas crianças serem tão

“almejadas” e o porquê da recorrência da prática. Além disso, serão analisados os diversos

segmentos do tráfico internacional envolvendo crianças75 como vítimas.

2.1 Por que crianças?

Analisou-se que notadamente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade são os

principais alvos dos traficantes. As crianças, por certo, estão nesse grupo, posto que fazem

parte do grupo vulnerável, principalmente pela faixa etária e baixa compreensão e maturidade.

Conforme Gironi:

As crianças também são um grupo particularmente vulnerável em decorrência da
idade e têm, portanto, necessidades específicas, demandando proteção e apoio
diferenciados. Calcula-se que uma em cada cinco vítimas de tráfico são crianças.
Vários fatores contribuem para o tráfico de crianças, tais como: as situações nos
países de origem das vítimas, os conflitos armados, a marginalização de alguns
grupos de crianças. Além disso, as desigualdades estruturais, a pobreza, as

71 BIT, op. cit., p. 5
72 Tal estimativa foi feita com base em informações sobre idade e sexo de 26.750 vítimas detectadas em 110
países.
73 UNODC, op. cit., p. 25.
74 Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/. Acesso em 07 nov. 2019.
75 No geral, será utilizado o conceito de criança da Convenção de Palermo (2000), ou seja, pessoas até 18 anos.
Todavia, em alguns dados, como para o tráfico para trabalho infantil, os dados podem fazer referência a pessoas
de até 15 anos.
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oportunidades desiguais, a discriminação por gênero, idade ou etnia, potencialmente
exacerbam os riscos de as crianças se tornarem vítimas de tráfico.76

Ademais, a depender do objetivo do traficante ao traficar as vítimas, as crianças

acabam por fazer o perfil desejado para a função ilícita – seja pela faixa etária, pela

impossibilidade de resistir na mesma proporção, pela saúde física, pelo envolvimento e

potenciais manipulados, entre outros. Depois das mulheres, as crianças são as maiores vítimas

do tráfico de pessoas, tanto para fins de exploração sexual, quanto para trabalho forçado,

tráfico de órgãos e até rituais de magia, em determinados países.77

Analisaremos, então, alguns dos tipos de exploração e sua relação ao fato das vítimas

ser crianças.

Na exploração sexual, assim como na violência sexual, verifica-se a utilização da

vítima criança com origem nas relações desiguais de poder (que podem envolver dominação

de gênero, classe social e faixa etária). Vê-se na criança alguém vulnerável e frágil, com

dificuldade de resistir aos ataques do abusador.78

Além disso, são vítimas fáceis de serem tomadas à força e enganadas, pois diversas

vezes os traficantes se aproveitam das situações difíceis já vivenciadas pela criança, como

conflitos familiares, violência física e sexual, que acabam por “vulnerabilizar

sociopedagogicamente”79 essas pessoas em formação, fazendo-as mais facilmente

influenciáveis. Normalmente, as mais visadas são as que a legislação brasileira80 considera

como adolescentes, ou seja, meninas de 15 a 17 anos (ou pelo menos é o que mais se encontra

nos estudos comumente encontrados).81 Os traficantes utilizam de falsas promessas, de

melhorias de condições de vida, concretização de sonhos materiais, levantando geralmente

suas necessidades materiais e seus desejos de consumo.82

Outrossim, a necessidade de sair da situação em que se encontra antes do tráfico

acontecer também influencia:

76 GIRONI, op. cit., p. 60.
77 OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de; SILVA, Renata Domingues Lima da. Tráfico Internacional de
Crianças: Uma Covardia Sem Limites. FMU DIREITO - Revista Eletrônica, V.26, n. 37, 2012. Disponível em:
http://www.revistaseletronicas.fmu.br/index.php/FMUD/article/view/247. Acesso em 8 nov. 2019.
78 PEDERSEN, Jaina Raqueli. Vitimação e Vitimização de Crianças e Adolescentes: Expressões da Questão
Social e Objeto de Trabalho do Serviço Social. Revista Textos & Contextos. Porto Alegre v. 8 n.1 p. 104-122.
jan./jun. 2009. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/5677/4130.
Acesso em 9 nov. 2019.
79 Expressão utilizada no texto de referência.
80 “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” BRASIL, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 30 nov. 2019.
81 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima P., orgs. Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e
Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial. PESTRAF: Relatório Nacional - Brasil. Brasília:
CECRIA, 2002. Disponível em: http://www.namaocerta.org.br/pdf/Pestraf_2002.pdf. Acesso em 9 nov. 2019.
82 Ibid, p. 53.
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Muito embora o atrativo dos ganhos financeiros seja relevante em ambos os casos,
percebe-se que, naqueles em que o tráfico tem origem nos municípios interioranos, a
necessidade de sobrevivência e a violência intra-familiar influenciaram diretamente
na decisão das adolescentes em aceitar as ofertas ilusórias dos aliciadores.83

O interesse pelas crianças neste mercado também se dá por diversas vezes, pela

atração doentia ligada a fatores de ordem sexual, como ao fato da vítima mulher, criança e

virgem. Nesse sentido, existem casos de meninas vendidas em mercados sexuais e utilizadas

em leilões de virgindade.84

Quando o objetivo é o trabalho escravo, percebeu-se que as crianças85 são traficadas

para este fim por “mão de obra barata”86. Ainda:

Estudos apontaram que as crianças por desconhecerem o perigo aceitam mais
facilmente trabalhos perigosos, na maioria dos casos elas são mantidas afastadas de
suas famílias e cumprem longas jornadas de trabalho sofrendo abusos e maus tratos,
e não possuem a possibilidade de abandonar a atividade devido à total dependência
em relação a quem as mantêm trabalhando forçado.87

As crianças podem ter chegado ao destino do tráfico de duas formas: elas podem estar

sozinhas, ou seja, o objetivo do tráfico era a sua exploração individual ou, ainda, podem se

encontrar neste contexto pelo fato de seus pais também serem vítimas de trabalho forçado e,

nesse caso, é comum que trabalhem junto com seus pais ou pelo menos para o mesmo

empregador.88

No âmbito interno, o trabalho infantil é utilizado na maior parte pelo setor agrícola e

também pela indústria do tabaco, além de lojas e fábricas têxtil.89 Ademais, normalmente o

fato da criança do sexo feminino ou masculino também influencia para cada finalidade do

tráfico, posto que normalmente os meninos são os que costumam ser traficados para fim de

trabalho escravo, todavia as meninas traficadas também estão em quantidade representativa,

mas para exploração sexual com fins comerciais ou para trabalho infantil doméstico.90

Algumas vezes, ainda, os pais atendem a solicitação de algum dos aliciadores,

acreditando que estão dando um futuro melhor para a criança, com promessas de estudo e

83 Ibid.
84 ZIMMERMAN, Cathy; et al. Trafficking in persons: a health concern?. 2009. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/csc/v14n4/a05v14n4.pdf. Acesso em 11 nov. 2019.
85 Neste caso, no geral, entende-se como crianças as pessoas de até 14 ou 15 anos.
86 Expressão utilizada pelo autor do texto. Ou seja, as crianças gastariam menos com alimentação e outros itens
essenciais para sua sobrevivência, já que normalmente não recebem salário.
87 OLIVEIRA; SILVA, op. cit., p. 84
88 BIT, op. cit., p. 25.
89 OLIVEIRA; SILVA, op. cit., p. 84
90 Ibid.
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trabalho. Todavia, essas mesmas crianças acabam submetidas a jornadas de trabalho quase

que sem descanso, sem possibilidade para estudo.91 Outras vezes, essas mesmas crianças são

vendidas pelos seus familiares.

Todavia, uma crítica que se faz aos dados referentes às crianças em situação de tráfico

para fins de trabalho escravo ou de exploração sexual é que, principalmente grande parte da

literatura (principalmente no Brasil) se concentra em fontes parecidas ou não totalmente

verificadas, o que torna o estudo muito generalizado e não aprofundado92. Neste sentido:

Because of the limited amount of published literature on trafficking in Brazil, what
is available tends to generalise about the cases of trafficking, suggesting that most
trafficked persons fit neatly into a singular profile of a poverty-stricken, uneducated
and/or orphaned female who was sold by her family. However, this characterization
is likely to be an over-generalisation. Numerous reports from around the world
suggest that trafficked persons are likely to be a much more diverse group.93

No que concerne ao tráfico de órgãos e tecidos, as crianças são vítimas atrativas,

devido ao geral bom estado físico e de saúde. Importante ressaltar a dificuldade de achar

dados recentes nesse sentido, posto que trata-se de crime que tem o objetivo de ser oculto.

Todavia, os relatórios internacionais demonstram que tal prática é um dos objetivos do tráfico

internacional de crianças.

Estudos também mostram a presença de crianças traficadas para serem utilizadas em

conflitos armados, como crianças-soldado. Assim, o objetivo que incluir as crianças nesse

contexto é o de se aproveitar do fato delas desconhecerem o real perigo iminente de uma

situação beligerante, sendo facilmente manipuladas pelos líderes envolvidos nos conflitos.

Ademais, meninas também são utilizadas como escravas sexuais dos líderes e combatentes.94

Cabe citar, também, a adoção internacional ilegal como motivo para as crianças do

tráfico de pessoas. Nesse caso, existem pessoas interessadas na adoção de crianças, dispostas

a pagar o valor necessário para fazê-lo sem necessidade de passar pelos órgãos responsáveis

nos países envolvidos. Os traficantes se aproveitam dessa condição de vulnerabilidade

91 SIQUEIRA, Priscila. Tráfico de Pessoas: Comércio Infamante num Mundo Globalizado. In: ANJOS,
Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília:
Ministério da Justiça, 2013. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 05
nov. 2019.
92 ZIMMERMAN, Cathy; et al., op. cit., p. 1032.
93 “Por conta da quantidade limitada de literatura publicada sobre o tráfico no Brasil, o que está disponível tende
a generalizar os casos de tráfico, sugerindo que a maioria das pessoas traficadas se encaixa simplesmente num
único perfil de uma pessoa atingida pela pobreza, sem educação e/ou uma menina órfã que foi vendida por sua
família. Contudo, essa caracterização está mais para uma generalização excessiva. Numerosos relatórios ao redor
do mundo sugerem que as pessoas traficadas estão mais prováveis de ser um grupo bem mais diverso.”.
Tradução nossa. Ibid.
94 OLIVEIRA; SILVA, op. cit., p. 83
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familiar e utilizam como um verdadeiro comércio de crianças, desumanizando-as e

transformando-as em mercadorias:

Em razão do grande número de crianças abandonadas ou em situação de miséria,
estas passaram a ser objetos de compra e venda; visando satisfazer um mercado de
“tráfico” cada vez mais poderoso. Existem consumidores que pagam bem,
intermediários que fazem uso de qualquer método ilegal e imoral para cumprir seu
bem remunerado papel de adotantes e ainda funcionários públicos que auxiliam
estes a burlar o sistema de fiscalização. Nos últimos anos foram descobertos
inúmeros esquemas que fraudava o instituto da adoção internacional, buscando
sempre, auferir lucros com o tráfico de crianças.95

Outrossim, no tocante ao tráfico internacional de crianças com a finalidade de adoção

ilegal, é comum o tráfico de bebês, transformando-se em verdadeiro “mercado de bebês” (o

que também ocorre com crianças e adolescentes), que algumas vezes são vendidos pelas

próprias famílias, posto que normalmente é o perfil mais desejado pelos adotantes em

potencial.96

Pode-se aferir que o tráfico de crianças é atrativo97 aos traficantes, posto que,

dependendo da finalidade do crime, estas cumprirão o perfil requisitado para a função a ser

realizada, como no caso da adoção internacional, da utilização de meninas em “leilões de

virgindade”, além de outras situações citadas ao longo deste capítulo. Além disso,

independente do objetivo do tráfico de pessoas, os traficantes se aproveitam do fato de que as

crianças teriam mais dificuldade para resistir e seriam mais facilmente convencidas a seguir

ordens.

Nesse sentido, cumpre salientar que todas as situações que envolvem o tráfico

internacional de crianças são práticas ilícitas, que violam diretamente os ditames dos direitos

humanos e a tutela da criança no plano internacional. Isso requer um esforço constante

institucional e da sociedade internacional para prevenção das questões centrais do tema.

2.2 Tutela dos aspectos civis da adoção e subtração internacional de crianças e sua

relação com o tráfico de pessoas

Existem dois institutos jurídicos com efeitos civis nas relações familiares

internacionais, por tratar da tutela da guarda e da filiação das crianças e que, quando violados,

95 ROCHA, Thays Kelly Torres. Adoção Internacional e o Tráfico de Menores. Campina Grande, 2011.
Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/6041/1/PDF%20-
%20Thays%20Kelly%20Torres%20Rocha.pdf>. Acesso em 12 nov. 2019.
96 FONSECA, Claudia. Lucro, Cuidado e Parentesco: Traçando os limites do “tráfico” de crianças. Revista
Civitas, v. 13, n.2, p. 269-291. Porto Alegre, 2013. Disponível em:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74229733004>. Acesso em 12 nov. 2019.
97 Principalmente quando se fala no fator econômico.
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há uma preocupação de que possam incidir o tráfico de pessoas, especificamente o sequestro

internacional de crianças e a adoção (em especial a internacional).

A adoção internacional, se feita sem observar os requisitos e aspectos burocráticos

legais de cada Estado (como nos casos nos quais os funcionários públicos facilitam a adoção,

por estarem envolvido no esquema98, ou quando os pais vendem seus filhos), pode apresentar

uma falha na finalidade do instituto que poderá levar as crianças ao tráfico de pessoas, para os

diversos fins. No Brasil, tal fato era ainda mais acentuado quando não havia procedimento

específico para a adoção internacional:

Após denúncia do deputado francês Leon Shwarzemberg no Parlamento Europeu,
em 13 de outubro de 1992, houve intensos debates sobre o tráfico internacional de
crianças correlacionado com a adoção internacional. O deputado relatou que, na
Itália, entre 1988 e 1992, apenas mil de um total de quatro mil crianças brasileiras
adotadas irregularmente permaneciam vivas.99

Por ter havido inúmeros casos parecidos, a comunidade internacional buscou agir de

maneira a garantir maior segurança para as crianças e adolescentes, elaborando tratados e

convenções internacionais mais rígidas e visando maior controle e fiscalização nos processos

de adoção internacional. Sendo assim, um dos critérios utilizados foi o de fazer com que a

adoção internacional passasse a ser uma medida excepcional, devendo ser buscada primeiro a

adoção no próprio país da criança, conforme previsão da legislação interna.100

Já no tocante ao sequestro internacional de crianças, tal conceito não pode se

confundir com o de tráfico de pessoas, pois tratam de situações distintas. No sequestro

internacional de crianças, há a transferência ou retenção da criança101 para país diferente do de

sua residência habitual sem a autorização de um dos genitores, razão da contemplação,

unicamente, nos aspectos civis do ato. Nos termos da Convenção sobre os aspectos civis do

Sequestro Internacional de Crianças (Haia, 1980), ratificada pelo Decreto nº 3.413 de 2000:

Artigo 3
A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando:
a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a instituição ou a
qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do Estado onde a
criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de sua transferência ou
da sua retenção; e
b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em
conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou devesse está-lo
sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido.

98 ROCHA, op. cit., p. 50
99 ROCHA, 2011 apud. CÁPUA, 2007, p. 57
100 OLIVEIRA; SILVA, 2012, op. cit., p. 85
101 Nesse caso, menor de 16 anos, nos termos do art. 4º da Convenção a ser citada.
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O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribuição de pleno
direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de um acordo vigente segundo
o direito desse Estado.102

O objetivo da legislação internacional, neste caso, seria desencorajar a subtração da

criança por um dos pais ou terceiro (inclusive instituições responsáveis pelo menor), em razão

do melhor interesse da criança, que já está habituada no país onde vive.103 Ou seja, a

Convenção tutela o direito à guarda e visita de ambos os genitores, e considera ilícita a

retirada da criança por um genitor, sem a autorização do genitor que permanece no país de

residência habitual, denominando subtração ou sequestro internacional.

Nesse sentido, tratando da diferença de tráfico internacional de crianças e sequestro

internacional e tratando de um caso específico, Fonseca disserta:

Não obstante as manchetes sobre “tráfico de crianças”, escândalos tais como aqueles
em Darfur ou Haiti não se enquadrariam tecnicamente nesta categoria. Embora
houvesse acusações iniciais de que as crianças seriam usadas em redes de pedofilia
ou para a extração de órgãos, era claro para a maioria das pessoas envolvidas que as
crianças em questão estavam sendo “sequestradas” não para serem exploradas
comercialmente, mas para serem criadas como filhos e filhas em lares europeus e
norte-americanos. Esse tipo de irregularidade não se enquadra no Protocolo de
Palermo. Cabe, isto sim, em outras legislações internacionais tais como a Convenção
de Haia ou o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança
relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis.104

Todavia, em relação ao sequestro internacional de crianças, considerando que a

entrega ou venda da criança para os traficantes ou aliciadores por diversas vezes é feita pelos

próprios pais, o sequestro internacional de crianças pode facilitar o caminho para o tráfico,

posto que ao retirar a criança do genitor que detém a guarda e levá-la a outro país sem sua

autorização, a criança já está sofrendo uma transferência ou retenção ilícita e é colocada em

situação de vulnerabilidade de trânsito internacional ilegal, que poderá facilitar, se utilizado

para esses fins, em sua venda ou entrega por parte de quem promoveu sua subtração.

A questão a ser levantada neste momento é que algumas vezes aspectos da vida civil,

como a adoção ou o sequestro internacional de crianças, que estão ligados principalmente

com a ideia de filiação e exercício do direito de guarda, respectivamente, podem gerar as

infrações penais do tráfico internacional de pessoas (nesse caso, crianças). Nesta toada, é

importante que os tratados internacionais sejam aplicados corretamente, de acordo com os

102 BRASIL. Decreto 3.413, de 14 de abril de 2000. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3413.htm>. Acesso em 13 nov. 2019.
103 LUPSAN, Gabriela. Some Aspects of International Children Abduction - Theoretical and Practical Approach
from the Perspective of the European Law and Judicial Practice. European Integration - Realities and
Perspectives. Proceeding, v. 10. 2015. Disponível em: <http://www.proceedings.univ-
danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1606/1478>. Acesso em 13 nov. 2019.
104 FONSECA, op. cit, p. 285.
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objetivos convencionais propostos para evitar que acabem por subverter a funcionalidade da

tutela dos institutos e levar à venda ou ao tráfico internacional de crianças.105

Ademais, conforme já apresentado ao longo desse trabalho, questões de

vulnerabilidade como a situação de pobreza das famílias, o status de refugiado, falta de

informação, podem acabar por facilitar a ação dos traficantes, fragilizando ainda mais essas

pessoas e transformando as crianças que vivem nessas condições em vítimas em potencial.

2.3 Bens jurídicos violados e consequências para as vítimas

Diversas são as violações experimentadas pelas crianças que se tornam vítimas do

tráfico de pessoas. Nesse contexto, essas crianças têm inúmeros de seus direitos humanos

suprimidos, em especial – no âmbito internacional – aqueles consagrados pela Declaração

Universal dos Direitos Humanos e outras convenções internacionais106.

Podem ser citados, nesse momento, o direito à liberdade, consagrado em seu artigo 1;

o direito à vida e a segurança pessoal, dispostos em seu artigo 3; o direito de não ser mantido

em escravidão ou servidão, conforme seu artigo 4; o direito de não ser submetido a castigo

cruel, desumano ou degradante, nos termos do artigo 5; o direito à liberdade de locomoção,

conforme artigo 13; o direito a instrução e educação, conforme artigo 26 (posto que, na

maioria dos casos, não frequentam a escola), entre tantos outros.107

Além disso, as crianças que passam pela situação de tráfico de pessoas têm suprimidos

todos os direitos previstos na Declaração dos Direitos da Criança108, posto que não há

observância de nenhum de seus princípios.

Ademais, retiram as crianças da guarda de seus pais, do convívio de suas famílias,

perde-se o direito de filiação, convívio com o meio cultural e familiar e até mesmo sua

dignidade. Nesse mesmo sentido, Mathiasen; Ribeiro e Vitória dissertam:

Alguns crimes são tão perversos que chegam a suprimir não somente um, mas
inúmeros direitos inerentes à pessoa humana. O tráfico de pessoas é um deles, em
especial por ferir o indivíduo nos mais vitais dos seus direitos: a liberdades de
locomoção, sexual e de trabalho, a integridade física e a dignidade. O tráfico deixa

105 LEIDENS, Letícia V. Convention On Civil Aspects Of International Child Abduction: An Analysis Of The
Exception Articles 12 And 13 “B” In The Brazilian Legal System. Revista Jurídica- Unicuritiba, vol. 03, n°.
56, p. 39-56. Curitiba, 2019. Disponível em:
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/3567/371371959>. Acesso em 13 nov. 2019.
106 Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro
1948.
107 Todos os artigos se referem à Declaração de Direitos Humanos. Disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 13 nov. 2019.
108 Proclamada pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1386 (XIV), de 20 de Novembro de
1959.
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marcas muitas vezes invisíveis aos olhos, mas que são feridas abertas na alma e no
coração de suas vítimas.109

Tais violações acabam por gerar diversos danos as vítimas que, por vezes, são

irreversíveis, psicologicamente e emocionalmente e podem marcar o restante de suas vidas,

razão do rigor jurídico no tratamento da temática.

No tocante às crianças em situação de exploração sexual, verificou-se que entre os

efeitos estavam: redução da autoestima, desenvolvimento de psicopatologias,

narcodependência, danos físicos, relutância em reinserção em seus lares e escola, entre

outros.110

Além disso, normalmente acaba por ser estigmatizada como pessoa que vive em

prostituição, sendo responsabilizada por sua condição (como se fosse uma opção que

supostamente tenha feito), impossibilitando-a de romper com o lugar social que passou a

viver. A criança passa a diminuir seu valor próprio, apresentado danos psíquicos, além dos

diversos danos físicos e a vulnerabilidade às doenças sexuais.111

Quanto às crianças que servem em conflitos armados, constatou-se que:

São traumas psicológicos, vícios em entorpecentes e álcool servidos pelos
comandantes, má nutrição, casos de mortes por alto grau de desnutrição, doenças
incuráveis, problemas dermatológicos e respiratórios, problemas de formação dos
ossos por consequência do uso de armamentos pesados.112

A maioria de tais distúrbios é irreversível. Além disso, as crianças acabam por ser

mais suscetíveis aos diversos problemas de saúde, posto que seus órgãos vitais estão em

desenvolvimento e possuem menor resistência.113

Deve-se considerar também que as crianças que servem como soldados (e não só elas,

mas as crianças que passam pelo tráfico de pessoas no geral) em sua maioria não receberam

educação formal, não possuem acesso à saúde, passam a desconhecer a forma de convívio em

família e dificilmente se readaptam em sociedade.114

109 MATHIASEN, Bo Stenfeldt; RIBEIRO, Elisa de Sousa; VITÓRIA, Rodrigo Flávio de Ávila. O Escritório
das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime e o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: Uma Abordagem Voltada
para o Direito Internacional dos Direitos Humanos. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de
pessoas: uma abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em 13
nov. 2019.
110 RIBEIRO, Moneda Oliveira Ribeiro; DIAS, Aretuzza de Fátima. Prostituição infanto-juvenil: revisão
sistemática da literatura. Revista da Escola de Enfermagem da USP, vol.43 nº 2. São Paulo, 2009. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342009000200029>. Acesso em 13 nov.
2019.
111 Ibid.
112 OLIVEIRA; SILVA, op. cit., p. 3.
113 Ibid.
114 Ibid.
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Podem ser citados também os danos decorrentes da retirada de órgãos e tecidos, que

além de físicos, também geram danos psicológicos e emocionais. E, como já conhecido

popularmente, a grande maioria dessas vítimas são levadas à morte.

Além disso, por todo o analisado, em diversas leituras sobre o tema, pode-se perceber

que, no geral, as consequências irreversíveis e os danos gerados pelo ato do tráfico de seres

humanos são devastadores, que a vítima acaba por carregar tal sofrimento por toda a sua vida.

Desta feita, cabe ao ordenamento jurídico e à cooperação jurídica internacional trabalhar na

perspectiva de reduzir, dificultar e criminalizar as condutas que violam flagrantemente os

direitos humanos das crianças, incentivando uma prática ativa dos Estados, principalmente

com o enfoque aos vulneráveis, potenciais sujeitos ao risco da prática.

2.4 A proteção da criança no âmbito internacional

Apesar de todas as práticas supracitadas – e diversas outras formas de violação dos

direitos das crianças –, certo é que diversos são os tratados e atores internacionais que visam a

proteção da criança, como pessoas em formação, dada a sua vulnerabilidade. Nesse diapasão,

citaremos agora alguns dos tratados e institutos internacionais que buscam a defesa, proteção

e promoção dos direitos humanos das crianças.

O primeiro instrumento a tratar especificamente de questões relacionadas a crianças e

adolescentes é conhecido como a “Declaração de Genebra”, elaborado em 1924, pela extinta

Liga das Nações. Foi criado um ano após o “Comitê de Proteção da Infância”, que estabeleceu

que os Estados deixariam de ser os únicos soberanos em matérias relacionadas aos direitos

das crianças.115

Neste instrumento já havia a previsão de proteção a toda e qualquer criança, sem

discriminação, prevendo que todas devem ser auxiliadas e colocadas em plenas condições de

possuir um regular desenvolvimento.116

Pode-se citar também, no plano regional, a criação do Instituto Interamericano da

Criança em 1927, que posteriormente foi vinculado à Organização dos Estados Americanos

(OEA) em 1949. Foi fundado por dez países, incluindo o Brasil, Cuba, Argentina, Uruguai e

Estados Unidos.117 Tem como objetivo construir uma cultura de respeito aos direitos humanos,

115 SILVA, Paulo Lins e. Os Tratados Internacionais de Proteção às Crianças e aos Adolescentes. Anais do X
Congresso de Direito de Família do IBDFAM. 2015. Disponível em:
<http://www.ibdfam.org.br/publicacoes/anais/busca/>. Acesso em 15 nov. 2019.
116 SILVA, 2015, op. cit., p. 3.
117 Ibid.
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em especial à criança e adolescência. Busca, através de atividades teóricas entre os Estados

membros, contribuir para a proteção integral da criança.118

Em 1946 foi criado o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), após o

término da Segunda Guerra Mundial, por decisão unânime da Assembleia Geral da

Organização das Nações Unidas.119 Seu objetivo inicial era o de atender as necessidades das

crianças da Europa, Oriente Médio e China, no pós-guerra, principalmente suas necessidades

decorrentes da falta de alimentos, medicamentos e roupas.120

Após a reconstruções das referidas regiões, percebeu-se que o fundo deveria se dirigir

também a todas as crianças dos países em desenvolvimento.121 Por esse motivo, em 1953 se

tornou um órgão de caráter permanente na Organização das Nações Unidas, com o objetivo de

atender as crianças ao redor do globo terrestre.122

Posteriormente, em 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos

pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Tal declaração possui caráter de

soft law123 e sugeria a observação dos direitos da criança e do adolescente, posto que

necessitavam de cuidados e assistência especial.124

Sobre tal instrumento, Pilau discorre da seguinte forma:

Nela reitera-se que a criança tem direito à proteção especial e, principalmente social,
fazendo crer que, a partir deste ponto, se faz uma inversão de perspectiva, ordenando
os Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (artigos 22 a 28) em primeiro lugar, vez
que a crença e concretude destes direitos representam a possibilidade de fruição dos
direitos civis e políticos (artigos 3 a 21). Com isto se assentam novas possibilidades
de compreensão das responsabilidades do Estado com a infância.125

Tal instrumento, apesar de não tratar especificamente sobre a criança, enuncia direitos

a todos seres humanos, incluindo as crianças e adolescentes.126

118 PILAU, Newton Cesar. A Proteção dos Direitos Infanto-Juvenis na Esfera Internacional como Estrutura
Basilar para Efetivação do Direito à Educação na Primeira Infância. Direitos Culturais. Santo Ângelo, v. 13, n.
30, p. 214-234. 2018. Disponível em:
<http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2801/1303>. Acesso em 15 nov.
2019.
119 SILVA, op. cit., p. 3.
120 PILAU, op. cit., p. 7.
121 Ibid.
122 SILVA, op. cit., p. 4.
123 Ou seja, não há obrigatoriedade no cumprimento de suas disposições, trata-se apenas de uma sugestão de
conduta, que não gera penalidades ao país que não cumprir.
124 DINIZ, Ana Clara. Os direitos das Crianças no Âmbito Internacional: Uma perspectiva Soft Law e Hard Law.
Revista das Faculdades Integradas Vianna Júnior, v. 8, n.2. Juiz de Fora, 2017. Disponível em:
<http://viannasapiens.com.br/revista/article/view/247>. Acesso em 15 nov. 2019.
125 PILAU, op. cit., p. 12.
126 SILVA, op. cit., p. 4.
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Contudo, para tratar especificamente dos direitos da criança foi elaborada a

Declaração de Direitos da Criança, na Resolução da Assembleia Geral 1386 (XIV), em 20 de

novembro de 1959127, aprovada por decisão unânime de setenta e oito nações128.

A Declaração de Direitos da Criança (1959) entende que a criança, por sua

imaturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais129, “considerando que

a Humanidade deve à criança o melhor que tem pra dar”130. Dispõe que a criança deve ter uma

infância feliz, gozando dos direitos e liberdades expostos na declaração.131

Ressalte-se que tal instrumento também possui caráter de soft law132 e, dessa maneira,

traz dez princípios a serem adotados para que haja a proteção da criança, que serão

brevemente tratados.

O Princípio 1º diz respeito à igualdade, independentemente de qualquer fator133.

O Princípio 2º trata da proteção especial da criança, devendo-se buscar oportunidades

e serviços para seu desenvolvimento e considerando o interesse superior da criança134 - tal

princípio vincula os governantes, que devem levar em conta o sujeito de direito “criança” para

construção da normatividade e proteção135. Portanto, aqui denota-se uma ampliação do

conceito de sujeitos de direitos no plano internacional.

O Princípio 3º dispõe sobre o direito ao nome e à nacionalidade136. O Princípio 4º trata

da segurança social, visando dar à criança – e à sua mãe – cuidados de saúde e também

alimentação, habitação e recreio137. O Princípio 5º visa dar à criança deficiente tratamento,

127 DINIZ, op. cit., p. 395.
128 PILAU, op. cit., p. 226.
129 Ibid.
130 Conforme o preâmbulo da própria Declaração.
131 PILAU. op. cit., p. 227.
132 DINIZ, op. cit., p. 396
133 Princípio 1º: A criança gozará dos direitos enunciados nesta Declaração. Estes direitos serão reconhecidos a
todas as crianças sem discriminação alguma, independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opinião política ou outra da criança, ou da sua família, da sua origem nacional ou social, fortuna,
nascimento ou de qualquer outra situação. (in: UNICEF. Declaração dos Direitos da Criança. 1959.)
134 Princípio 2º: A criança gozará de uma protecção especial e beneficiará de oportunidades e serviços
dispensados pela lei e outros meios, para que possa desenvolver-se física, intelectual, moral, espiritual e
socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis
com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança. (in: UNICEF.
Declaração dos Direitos da Criança. 1959.)
135 PILAU, op. cit., p. 228
136 Princípio 3º: A criança tem direito desde o nascimento a um nome e a uma nacionalidade. (in: UNICEF.
Declaração dos Direitos da Criança. 1959.)
137 Princípio 4º: A criança deve beneficiar da segurança social. Tem direito a crescer e a desenvolver-se com boa
saúde; para este fim, deverão proporcionar-se quer à criança quer à sua mãe cuidados especiais, designadamente,
tratamento pré e pós-natal. A criança tem direito a uma adequada alimentação, habitação, recreio e cuidados
médicos.
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educação e cuidados especiais138. Estes últimos três princípios tratam do estatuto pessoal,

além de garantias sociais.139

O Princípio 6º prevê que o pleno e harmonioso desenvolvimento da personalidade da

criança, há a necessidade de amor e compaixão e, desta forma, trata do direito à família e ao

cuidado especial no caso de órfãos ou famílias numerosas140. Trata da segurança material e

moral que deve existir na relação dos pais com os filhos, pautadas por responsabilidade141

O Princípio 7º diz respeito ao direito à educação que, com igualdade de oportunidades,

deve ser capaz de desenvolver suas aptidões mentais, sua responsabilidade moral e torna-lo

um membro útil à sociedade. Além disso, deve ter oportunidade de brincar e ter atividades

recreativas142. Ressalte-se que tal direito não se relaciona a uma idade mínima, mas contempla

todas as crianças.143

O Princípio 8º trata da prioridade da criança quanto à proteção e ao socorro144.

Quanto ao Princípio 9º, busca-se a proteção contra o abandono, crueldade e exploração.

Tal Princípio é importante ao presente trabalho, posto que dispõe que a criança não deverá ser

objeto de qualquer tipo de tráfico. Ademais, inadmite o emprego da criança antes de idade

mínima adequada.145

138 Princípio 5º: A criança mental e fisicamente deficiente ou que sofra de alguma diminuição social, deve
beneficiar de tratamento, da educação e dos cuidados especiais requeridos pela sua particular condição.
139 PILAU, op. cit., p. 228.
140 Princípio 6º: A criança precisa de amor e compreensão para o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua
personalidade. Na medida do possível, deverá crescer com os cuidados e sob a responsabilidade dos seus pais e,
em qualquer caso, num ambiente de afecto e segurança moral e material; salvo em circunstâncias excepcionais, a
criança de tenra idade não deve ser separada da sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas têm o dever de
cuidar especialmente das crianças sem família e das que careçam de meios de subsistência. Para a manutenção
dos filhos de famílias numerosas é conveniente a atribuição de subsídios estatais ou outra assistência.
141 PILAU, op. cit., p. 228
142 Princípio 7º: A criança tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos nos graus
elementares. Deve ser-lhe ministrada uma educação que promova a sua cultura e lhe permita, em condições de
igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões mentais, o seu sentido de responsabilidade moral e
social e tornar-se um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deve ser o princípio directivo de
quem tem a responsabilidade da sua educação e orientação, responsabilidade essa que cabe, em primeiro lugar,
aos seus pais. A criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a actividades recreativas, que
devem ser orientados para os mesmos objetivos da educação; a sociedade e as autoridades públicas deverão
esforçar-se por promover o gozo destes direitos.
143 PILAU, op. cit., p. 228
144 Princípio 8º: A criança deve, em todas as circunstâncias, ser das primeiras a beneficiar de protecção e socorro.
145 Princípio 9º: A criança deve ser protegida contra todas as formas de abandono, crueldade e exploração, e não
deverá ser objecto de qualquer tipo de tráfico. A criança não deverá ser admitida ao emprego antes de uma idade
mínima adequada, e em caso algum será permitido que se dedique a uma ocupação ou emprego que possa
prejudicar a sua saúde e impedir o seu desenvolvimento físico, mental e moral.
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Por fim, o Princípio 10º visa a proteção da criança quanto às práticas discriminatórias,

devendo esta ser criada com espírito de compreensão, tolerância, amizade, paz e

fraternidade.146

A efetivação do instrumento é de extrema importância frente a todas as situações – que

foram citadas – sofridas pelas crianças vítimas de tal prática. Ressalte-se que, neste diapasão,

há previsão específica sobre a proteção contra a qualquer forma de tráfico.

Contudo, os princípios não possuem caráter obrigatório e, portanto, não há punição

para os países que não cumprirem147, servindo apenas como orientação ou projeção para os

Estados como modelo de tutela a ser adotado internamente.

Também pode ser citado como instrumento internacional de proteção à criança, no

plano regional, o Pacto de San José da Costa Rica também conhecido como Convenção

Americana de Direitos Humanos de 1969, que dispõe em seu artigo 19, sobre o direito às

medidas de proteção por parte da família, da sociedade e do Estado.148

De suma importância aos direitos das crianças em âmbito internacional é, ainda, a

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, que possui caráter de hard

law149 e figura como o instrumento mais aceito e com maior número de ratificações pelos

Estados na história universal, posto que foi ratificado por cento e noventa e seis países.150 Tal

Convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990.

Neste instrumento, a responsabilidade de proteção da criança deixa de ser da família e

passa a ser do Estado, devendo informar, conscientizar, incentivar e colaborar com a

sociedade, dando prioridade à criança.151 Sendo assim, tal Convenção traz uma ideia de

autonomia, não mais se limitando aos direitos que tratam da vulnerabilidade da criança e de

sua dependência do adulto.152

Dentre os diversos direitos que a Convenção traz (sendo esta ainda mais completa que

a Declaração supracitada), especificamente sobre o tráfico de crianças, o seu artigo 35º dispõe

da seguinte maneira: “Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas, nos planos

146 Princípio 10º: A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial,
religiosa ou de qualquer outra natureza. Deve ser educada num espírito de compreensão, tolerância, amizade
entre os povos, paz e fraternidade universal, e com plena consciência de que deve devotar as suas energias e
aptidões ao serviço dos seus semelhantes.
147 SILVA, op. cit., p. 520
148 Ibid.
149 Ou seja, possui força vinculante e, por isso, pode apresentar punições aos países que a ratificaram e não
cumprem.
150 DINIZ, 2017 apud UNICEF, 2017, p. 399
151 Ibid.
152 ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Direitos da Criança e do Adolescente: Um Debate Necessário.
Revista de Psicologia Clínica, v. 24, n. 1, p. 45-56. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/pc/v24n1/04.pdf>. Acesso em 16 nov. 2019.
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nacional, bilateral e multilateral, para impedir o rapto, a venda ou o tráfico de crianças,

independentemente do seu fim ou forma.”153.

E ainda, em seu artigo 36º: “Os Estados Partes protegem a criança contra todas as

formas de exploração prejudiciais a qualquer aspecto do seu bem-estar.”154.

A Convenção Relativa à Proteção das Crianças e a Cooperação em matéria de Adoção

Internacional de 1993, põe a adoção internacional como subsidiária da nacional (ou seja,

deve-se priorizar uma família do país de origem da criança) e determina que haja maior

atuação estatal em seu procedimento, através do procedimento de Autoridades Centrais, que

detêm a responsabilidade de vigiar todos os aspectos e trâmites dessa adoção.155

O Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda

de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil de 2000 traz medidas para proibir

tais práticas. Nesse sentido, estabelece como definição para cada uma delas:

Artigo 2º
Para os propósitos do presente Protocolo:
a) Venda de crianças significa qualquer ato ou transação pela qual uma criança é
transferida por qualquer pessoa ou grupo de pessoas a outra pessoa ou grupo de
pessoas, em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação;
b) Prostituição infantil significa o uso de uma criança em atividades sexuais em
troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação;
c) Pornografia infantil significa qualquer representação, por qualquer meio, de uma
criança envolvida em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas, ou qualquer
representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins primordialmente
sexuais.156

Sendo assim, pode-se verificar que os conceitos acabam por se confundir com o

tráfico internacional de crianças, em diversos pontos. Ademais, tal protocolo:

Assegura, ainda, que determinadas condutas previstas no art. 3º sejam
criminalizadas, prevendo assistência mútua entre os Estados-Partes para
investigação, processamento, extradição e outras medidas instauradas em relação aos
delitos previstos no art. 3º; proteção das crianças envolvidas nessas práticas;
prevenção; cooperação internacional para prevenir, detectar, investigar, julgar e
punir os responsáveis por atos envolvendo a venda de crianças, a prostituição
infantil, a pornografia infantil e o turismo sexual infantil.157

153 BRASIL, Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em 16 nov. 2019.
154 Ibid.
155 ROCHA, op. cit., p. 62.
156 BRASIL, Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5007.htm>. Acesso em 16 nov. 2019.
157 PIOVESAN, Flávia; KAMIMURA, Akemi. Tráfico de Pessoas Sob a Perspectiva de Direitos Humanos:
Prevenção, Combate, Proteção às Vítimas e Cooperação Internacional. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al.
(org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013.
Disponível em:



47

Por fim, a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, de 1994,

trata do interesse superior da criança e visa a prevenção e punição do tráfico internacional de

menores, assim como a regulamentação de aspectos civis e penais relacionados.158

Tal Convenção adota por “menor” todo ser humano menor de 18 anos de idade159 e

conceitua o tráfico internacional de menores como “a subtração, a transferência ou retenção,

ou a tentativa de subtração, transferência ou retenção de um menor, com propósitos ou por

meios ilícitos”160.161

Nesse sentido, os “propósitos ilícitos” seriam “entre outros, prostituição, exploração

sexual, servidão ou qualquer outro propósito ilícito, seja no Estado em que o menor resida

habitualmente, ou no Estado Parte em que este se encontre”162. E por “meios ilícitos”:

(...) entre outros, o seqüestro, o consentimento mediante coação ou fraude, a entrega
ou o recebimento de pagamentos ou benefícios ilícitos com vistas a obter o
consentimento dos pais, das pessoas ou da instituição responsáveis pelo menor, ou
qualquer outro meio ilícito utilizado seja no Estado de residência habitual do menor
ou no Estado Parte em que este se encontre.163

Os Estados-parte, nesta Convenção, se comprometem a adotar medidas eficazes para

prevenir e sancionar severamente a ocorrência do tráfico internacional de menores164. Visam a

cooperação entre os Estados-parte, mas também em relação aos Estados não parte, devendo

“notificar sua autoridade competente, nos casos em que se encontrar em seu território menos

que tenha sido vítima do tráfico internacional de menores”165.

Por todo o exposto, é evidente que já existem inúmeros tratados e institutos

internacionais visando a proteção da criança em âmbito internacional – e, ressalte-se, estes

não foram esgotados no presente trabalho –. Grande parte destes tratam direta ou

indiretamente sobre o tráfico internacional de crianças.

Percebe-se, que a criança tida como sujeito de direitos, deve ter uma proteção

específica, por ser uma pessoa em formação e que, por esse motivo, deve ter os seus direitos

resguardados, além de ser tratada de forma diferenciada, diante das peculiaridades da idade.

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em 16
nov. 2019.
158 Ibid.
159 Conforme artigo 2, alínea “a”.
160 Conforme artigo 2, alínea “b”.
161 BRASIL, Decreto nº 2.740, de 20 de agosto de 1998. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2740.htm>. Acesso em 16 nov. 2019.
162 Conforme artigo 2, alínea “c”.
163 Conforme artigo 2, alínea “d”
164 Conforme artigo 7.
165 Conforme artigo 4.
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Portanto, concluímos que a previsão legislativa através de um número expressivo de

convenções, tratados e declarações internacionais demonstra a conjugação de esforços dos

Estados e organizações internacionais no combate à prática do tráfico internacional de

crianças e representa o avanço do diálogo e da cooperação entre os países acerca da temática

da proteção da criança no plano internacional.
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3 PANORAMA DE AÇÕES DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS EM

ALGUNS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

3.1 Dados percentuais sobre o tráfico de pessoas na América do Sul segundo relatórios

internacionais

Dentro do panorama internacional do tráfico de crianças faz-se necessário averiguar a

realidade de alguns países da América do Sul, para pontuarmos as principais causas e

consequências sociais da prática ilícita neste contexto.

Segundo o panorama regional sobre a América do Sul166, do Relatório Global sobre

Tráfico de Pessoas de 2018, as crianças representavam trinta e sete por cento do total das

vítimas em 2016. Nesse percentual, trinta e um por cento seriam meninas, e seis por cento

seriam meninos.167 Já segundo dados do Counter Trafficking Data Collaborative, que analisa

dados do continente americano como um todo, verificou-se que um pouco mais de trinta por

cento das vítimas seriam crianças.168 No Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas de 2016,

quarenta por cento das vítimas de tráfico de pessoas, detectadas em nove países169 na América

do Sul170 eram crianças. Nesse momento, o tráfico de crianças era detectado mais

frequentemente que o tráfico de adultos em países como Equador, Peru e Bolívia.171

Ainda segundo o Relatório Global mais recente (2018) da região, verificou-se que na

Bolívia e no Peru foram detectadas mais vítimas crianças do que adultos. E no Equador as

crianças correspondiam menos da metade das vítimas detectadas.172 Sobre essas vítimas, por

exemplo, informou-se que na Bolívia, cento e setenta vítimas foram detectadas com o

propósito da adoção ilegal.173 Em comparação, no Relatório de 2016, aproximadamente

quatro por cento das vítimas detectadas na América do Sul entre 2012 e 2014 foram traficadas

para adoção ilegal ou venda de bebês.174 Sendo assim, pode-se analisar que os países onde o

tráfico de crianças era mais acentuado, o percentual das crianças traficadas restou similar nos

dois últimos relatórios.

166 Para esse relatório, onze países foram analisados na América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
167 UNODC, 2018, op. cit., p. 49.
168 Disponível em: <https://www.ctdatacollaborative.org/story/victims-americas>. Acesso em 24 nov. 2019.
169 Não informados no relatório.
170 Para esse relatório, doze países foram analisados na América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.
171 UNODC, Global Report On Trafficking In Persons 2016. United Nations publication, Sales No. E.16.IV.6.
Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. Acesso em 24 nov. 2019.
172 UNODC, 2018, op. cit., p. 49
173 Ibid.
174 UNODC, 2016, op. cit., p. 98.
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Para o tráfico humano no geral (ou seja, não somente o de crianças, mas que também

as inclui), no Relatório de 2018, verificou-se que as vítimas da América do Sul foram

detectadas principalmente em outros países dessa mesma sub-região175 (ou seja, o tráfico

acontece entre fronteiras), mas também em países da América Central e Caribe. Todavia,

também houve casos de fluxos de tráfico para outras regiões do mundo, como oeste e sul da

Europa, mas em quantidade menos significativa que nos anos anteriores. Além disso, das

vítimas de tráfico de pessoas encontradas na América do Norte, dois por cento advinham da

América do Sul.176

Verificou-se, por fim, que dentro da própria sub-região, não há um padrão

classificatório definido de países de origem e de destino das vítimas, haja vista que foram

encontradas vítimas do Paraguai e da Bolívia na Argentina, bem como vítimas do Peru e da

Bolívia no Brasil e vítimas da Colômbia no Equador.177

Já no Relatório anterior do mesmo organismo, de 2016, quanto às rotas178 de tráfico de

pessoas, se verificou que os países Argentina, Chile e Uruguai seriam destino para os tráficos

entre países (e não domésticos). Por outro lado, o Paraguai, a Bolívia, a Colômbia e a Guiana

seriam mais países de origem, enquanto todos os outros países seriam tanto de origem quanto

de destino. Constatou-se também que havia um percentual considerável de vítimas

provenientes da América Central e algumas rotas, em menor quantidade no Leste e Sul da

Ásia. Em outro sentido, vítimas da América do Sul teriam sido encontradas em cinquenta

países ao redor do mundo, em especial na América do Norte, Europa, Leste da Ásia e Oriente

Médio.179

Diante do exposto, podemos destacar que o relatório apresenta uma porcentagem de

crianças traficadas na América do Sul similar àquela calculada no contexto global. Todavia,

de qualquer maneira, trata-se de percentual extremamente alto, devendo ser analisado com

cautela.

Percebeu-se, ainda, que alguns países como a Bolívia, o Peru e o Equador apresentam

índice ainda maior de tráfico de crianças, se comparado ao restante dos países do contexto.

Tal dado é alarmante, posto que foi identificado percentual de vítimas crianças superior ao de

adultos.

175 Termo utilizado pelo próprio relatório. Nesse caso, trata-se da América do Sul.
176 UNODC, 2018, op. cit, p. 50 e 51.
177 Ibid.
178 Termo utilizado para tratar dos deslocamentos do tráfico de pessoas.
179 UNODC, 2016, op. cit, p. 98 e 99.
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Pode-se perceber também pela análise do referido relatório que o tráfico de pessoas

(incluindo crianças) na América do Sul se dá principalmente entre os países da própria sub-

região, entre as fronteiras, o que pode estar relacionado à proximidade entre os países180, mas

também à falta de devida fiscalização entre as fronteiras.

Há, ainda, no Relatório de 2018, por outro lado, um apêndice que fala exclusivamente

do perfil da América do Sul no tráfico de pessoas, trazendo dados sobre cada país específico,

os quais pontuamos:

Quanto à Argentina, constatou-se que sua legislação atual abrange todas as formas de

tráfico indicadas pelo Protocolo de Palermo. Ademais, notou-se que menos casos foram

registrados em 2017, em comparação aos outros anos anteriores. Quanto às vítimas,

especificamente as crianças, constatou-se que até setembro de 2017, num quantitativo de

oitenta e três vítimas, cinco eram crianças (três meninas e dois meninos). Em 2016, de

quatrocentas e cinco vítimas, trinta e cinco eram crianças (vinte e três meninas e doze

meninos).181

No que concerne à Bolívia, esta também apresenta legislação interna sobre o tráfico de

pessoas abrangendo todas as formas de tráfico indicadas no Protocolo de Palermo. Constatou-

se que até agosto de 2017, das cento e setenta e cinco vítimas detectadas, cento e nove eram

crianças (das quais oitenta e cinco eram meninas e vinte e quatro eram meninos). Conforme

dados de 2016, das trezentas e uma vítimas, cento e noventa e cinco eram crianças (sendo

cento e sessenta e sete meninas e vinte e oito meninos).182

Quanto ao Brasil, constatou-se também que a legislação abrange todas as formas de

tráfico indicadas pelo Protocolo de Palermo. Todavia, a tipificação do crime nos termos do

referido protocolo somente entrou em vigor em 2016183, posto que antes os diferentes aspectos

do tráfico, ou seja, as diferentes formas de exploração que podem advir deste, eram previstos

em diferentes tipos penais. Verificou-se, ainda, que o número de casos registrados diminuiu

em 2016 (trinta e nove casos) em comparação com 2015 (sessenta casos). Quanto às vítimas

traficadas, foi relatado que de janeiro a junho de 2017, de cento e trinta e três vítimas, apenas

180 Verificou-se que, no geral, os fluxos de tráfico dessa região apresentam limitação geográfica, posto que a
grande maioria das vítimas é encontrada em países próximos. UNODC, 2018, p. 52.
181 UNODC. Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2018 – Perfil de País América do Sul. Disponível em:
<https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_TIP/Publicacoes/2018_GloTIP_South_America.pdf>.
Acesso em 24 nov. 2019
182 UNODC, op. cit., p. 7 e 8.
183 Através da Lei 13.344/2016, que incluiu o art. 149-A ao Código Penal brasileiro.
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duas eram crianças. Em 2016, de mil e cinquenta e quatro vítimas, trezentas e quatro eram

crianças.184

No Chile a legislação interna também abrange todas as formas indicadas no Protocolo

de Palermo. Quanto às vítimas detectadas, em 2016, das treze, quatro eram crianças (três

meninas e um menino), enquanto que em 2015, das sete detectadas, quatro eram crianças

(todas meninas).185

Em relação à Colômbia, a legislação interna também está de acordo com o Protocolo

de Palermo. Entre janeiro e julho de 2017, das cinquenta e duas vítimas detectadas, quatro

eram crianças (todas meninas). Em 2016, das setenta e seis vítimas detectadas, quatro eram

crianças (duas meninas e dois meninos).186

Assim como os outros países já citados, o Equador também apresenta legislação

abrangendo todas as formas de tráfico indicadas pelo Protocolo de Palermo. O número de

casos de tráfico registrados em 2017 (cento e trinta e sete) foi menor do que em 2016 (cento e

oitenta). Das sessenta e oito vítimas detectadas em 2017, cinquenta e sete eram crianças (das

quais quarenta e sete eram meninos e dez eram meninas). Em 2016, das cinquenta e quatro

vítimas detectadas, vinte e oito eram crianças (sendo quatro meninos e vinte e quatro

meninas).187

Na Guiana a legislação também abrange as formas de tráfico indicadas pelo Protocolo

de Palermo. Em 2017, o número de vítimas (cento e dez) aumentou em comparação a 2016

(cento e três), mas não há informações sobre as idades destas.188

Quanto ao Paraguai, este também abrange todas as formas de tráfico indicadas pelo

Protocolo de Palermo. Constatou-se que o número de casos registrados entre Janeiro e

Setembro de 2017 (vinte e quatro) foi inferior àqueles registrados em 2016 (setenta e sete).

Em relação às vítimas, em 2017, das vinte e uma detectadas, sete eram crianças (todas

meninas). Em 2016, das cento e cinco detectadas, vinte e sete eram crianças (sendo treze

meninos e quatorze meninas).189

No Peru, a legislação abrange todas as formas de tráfico indicadas pelo Protocolo de

Palermo. Neste país, das quatrocentas e quarenta e cinco vítimas detectadas entre Janeiro e

Setembro de 2017, duzentos e oitenta e uma eram crianças (das quais vinte duzentos e

quarenta e nove eram meninas e trinta e duas eram meninos). Em 2016, das setecentas e cinco

184 UNODC, op. cit., p. 10 e 11.
185 Ibid, p. 12.
186 Ibid, p. 13 e 14.
187 Ibid, p. 16 e 18.
188 Ibid, p. 20.
189 Ibid, p. 21 e 23.
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vítimas detectadas, quatrocentas e quarenta e seis eram crianças (sendo trezentas e setenta e

nove meninas e sessenta e sete meninos).190

O Uruguai possui legislação sobre tráfico de pessoas abrangendo todas as formas de

tráfico indicadas pelo Protocolo de Palermo. No ano de 2017 só foi registrado um caso de

tráfico de pessoas, bem como em 2016. Em 2017 foram detectadas setenta e três vítimas e em

2016, noventa e uma. Todas eram mulheres, em sua grande maioria para exploração sexual.191

Por fim, a Venezuela apresenta legislação abrangendo apenas o tráfico de meninas e

mulheres e o tráfico internacional de homens. Para as outras formas de tráfico, pode-se

utilizar de outros artigos do código penal local. De Janeiro a Setembro de 2017 foram

registrados quatorze casos de tráfico de pessoas naquele país, enquanto que em 2016 foram

registrados trinta e sete. Das quatorze vítimas detectadas entre Janeiro e Setembro de 2017,

sete eram crianças (cinco meninas e dois meninos), enquanto que em 2016, das trinta e sete

vítimas detectadas, oito eram crianças (sete meninas e um menino).192

Através de todos esses dados informados pelas autoridades de cada país ao Escritório

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, pôde-se verificar que quase todos os países

analisados apresentam legislação interna de acordo com o Protocolo de Palermo com exceção

da Venezuela, posto que esta apresenta a criminalização apenas quanto ao tráfico de meninas

e mulheres e o tráfico internacional de homens, de forma separada.

Importante destacar também que pôde ser verificada, no geral, uma diminuição do

número das vítimas traficadas em 2017 em comparação com 2016. Contudo, os dados foram

calculados somente até aproximadamente do período de setembro de 2017, o que pode

influenciar no total constatado.

Percebe-se, ainda, que alguns dados se mostram confusos, posto que por vezes o

número de casos registrados por ano em um país é maior que o número de vítimas (como no

Equador, por exemplo) e outros não descrevem de maneira clara as vítimas (como na Guiana),

o que dificulta a análise dos dados apresentados.

De qualquer forma, é possível verificar um número alto e significativo de vítimas

crianças do tráfico internacional no ano de 2017, até em países que supostamente não

apresentariam um percentual tão elevado, como pode ser notado nos dados da Venezuela, por

exemplo.

190 Ibid, p. 25 e 26.
191 Ibid, p. 28 e 29.
192 Ibid, p. 31 e 33.
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Ainda sobre a constatação de que a maioria das vítimas de tráfico de pessoas na

América do Sul é da própria sub-região, mostra a necessidade de um maior controle entre

fronteiras, mas não no sentido de dificultar a imigração ou de tratar de forma bruta os que

precisam atravessá-las, mas sim no sentido da exigência de documentos e fiscalização do

trânsito transfronteiriço, bem como de estar atento sobre a guarda e destino das crianças que

por ali passam.193Nesse mesmo sentido deve ser o controle nos aeroportos internacionais.

3.2 Os direitos humanos da criança e do adolescente para as organizações internacionais

A tutela dos direitos humanos também é direcionada às crianças, consideradas sujeitos

de direitos, que merecem o resguardo e promoção dos direitos inerentes. As organizações

governamentais desempenham relevante papel de elevar as discussões e práticas de forma

compartilhada entre os estados.

Inicialmente, numa análise do Mercado Comum Do Sul – MERCOSUL,194 o qual

possui uma estrutura de promoção dos direitos humanos pode-se citar a Reunião de Altas

Autoridades sobre Direitos Humanos no âmbito do MERCOSUL (RAADH), “tendo como

objetivo zelar pela plena vigência das instituições democráticas e pela promoção e proteção

dos direitos humanos e liberdades fundamentais”.195 A promoção e proteção dos direitos da

criança e do adolescente foi tida como prioridade na I RAADH.

Como uma resposta ao tráfico internacional de crianças, muito verificado na América

do Sul – conforme dados ora apresentados –, foi elaborado o projeto PAIR MERCOSUL, o

Projeto de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-

Juvenil iniciado em 2011. Tal projeto surgiu no Brasil, por iniciativa do governo federal, com

193 Tal iniciativa, contudo, não apresenta uma garantia de êxito, posto que, conforme Costa: “Nesse
sentido, tem sido um desejo constante a vontade de selar ou blindar as fronteiras quanto aos fluxos
indesejados, mas tão presente quanto essa vontade é a incapacidade de realiza-la, pois, mesmo em
pequenas fronteiras, os fluxos são distintos e as maneiras de burlar a fiscalização também. Desse modo,
alguns autores já demonstram a relação direta entre o aumento da fiscalização e a capacidade de burla-
la com a consequente adaptação dos fluxos ilegais às iniciativas de controle e de fiscalização, o que
gera também uma escalada em termos de estratégias e de meios de ação e reação nesse jogo de proteção e de
burla a essa proteção (REUTER, 1988; BIGO, 2010 apud BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
CIDADANIA, 2016a).”. COSTA, Maurício Kenyatta Barros da. Políticas de Segurança e Defesa da Fronteira
Brasileira no Contexto de Integração Regional: os casos das fronteiras Brasil-Uruguai e Brasil-Paraguai.
Brasília, 2016. Disponível em: <http://apps.unesp.br/renee/documento/imagens/m11_u48_12122017-20-06-
31.pdf>. Acesso em 30 nov. 2019
194 Ressalte-se que todos os países da América do Sul participam do MERCOSUL, sendo que a Argentina, o
Brasil, o Paraguai e o Uruguai figuram como Estados Partes; a Bolívia como Estado Parte em Processo de
Adesão; o Chile, o Peru,a Colômbia, o Equador, a Guiana e o Suriname como Estados Associados. Dados
disponíveis em: <http://www.mercosul.gov.br/perguntas-frequentes>. Acesso em 26 nov. 2019.
195 Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente.
Cooperação Internacional na área de direitos humanos da criança e adolescente. Brasília: Ministério dos
Direitos Humanos, 2018. Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/biblioteca/consultorias/conada/cooperacao-
internacional-na-area-de-direitos-humanos-da-crianca-e-adolescente>. Acesso em 26 nov. 2019.
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apoio da Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID).196

Quando foi aderido pelo MERCOSUL, iniciou com uma iniciativa piloto, com abrangência

inicial a quinze cidades fronteira dos quatro países que criaram o Bloco197.198

Como objetivo do projeto:

No âmbito do projeto espera-se estabelecer, em nível regional, um mecanismo
permanente de consulta e de cooperação para um melhor controle das fronteiras, a
fim de evitar a duplicação de esforços e recursos, e gerar um intercâmbio de
informações sobre o assunto; consolidar um fluxo de atendimento na área da
prevenção, controle e acompanhamento à vítima desta violação de direito de forma a
compartilhar serviços nas 15 cidades fronteiriças; de desenvolver e divulgar
metodologias de enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes baseadas em
experiências avaliadas como eficazes; e de consolidar um processo que possa ser
replicado em outras partes da região.199

Nesse momento constatou-se o que foi abordado no subitem anterior, ou seja, a

necessidade do controle das fronteiras para conjugar esforços e não ter que duplica-los. Para

adaptação do projeto na Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, foram realizadas visitas,

reuniões e oficinas. Também, sete planos operativos binacionais e um trinacional. Dois mil e

cinquenta profissionais dos quatro países foram capacitados em temas como direitos humanos

e violência sexual de crianças e adolescentes.200

Na I Reunião do RAADH foi aprovada, ainda, a criação da Comissão Permanente

Iniciativa Niñ@Sur, com o objetivo de fortalecer os sistemas de proteção dos direitos

humanos de crianças e adolescentes, através de esforços nacionais e acordos regionais. Tal

comissão se reúne periodicamente, com a presença de representantes responsáveis pelos

direitos das crianças e adolescentes dos países partes e associados do MERCOSUL. As

deliberações dessa comissão são submetidas à aprovação o RAADH e transformadas em

deliberações e recomendações a serem seguidas pelos países já mencionados.201

Pode ser citado também no âmbito do MERCOSUL o projeto “Criação de uma

infraestrutura para a proteção e promoção dos direitos humanos no MERCOSUL”, que busca

196 Programa Na Mão Certa. Programa brasileiro será expandido para o MERCOSUL. Disponível em:
<http://www.namaocerta.org.br/bol_0902.php>. Acesso em 26 nov. 2019.
197 Quais sejam: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
198 Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cartilha 4 Pair
MERCOSUL. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pair/cartilha_04_pair.pdf>.
Acesso em 26 nov. 2019.
199 Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cartilha 4 Pair
MERCOSUL. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pair/cartilha_04_pair.pdf>.
Acesso em 26 nov. 2019.
200 Ministério dos Direitos Humanos, op. cit, p. 11 e 12.
201 Ibid, p.69.
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o fortalecimento das institucionalidades pública e social do Bloco como caminho para a

integração dos direitos humanos.202. Como objetivo, traz sua descrição:

O projeto tem como fim incrementar a eficácia, adequação e alcance das políticas
para garantir a plena vigência dos direitos humanos (DDHH) nos países do
MERCOSUL. Para isso, o propósito é fortalecer os âmbitos institucionais da
Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos e Chanceleres do MERCOSUL
e Estados Associados (RAADH) e o IPPDH, como as instâncias para o
desenvolvimento de políticas públicas em DDHH integradas. Contempla a
consecução dos seguintes objetivos específicos:
* Impulsar novos mecanismos de coordenação estatal e participação social nos
processos de formação de políticas públicas de DDHH nacionais e regionais.
* Incrementar as ferramentas de capacitação téncico-política das agências públicas,
instituições governamentais, organizações sociais e instancias de coordenação do
MERCOSUL para a planificação e gestão de políticas públicas de DDHH.
* Aumentar os níveis de informação e análise sobre as instituições de DDHH do
MERCOSUL, com o objeto de contribuir à articulação de políticas públicas na
matéria.203

Tal projeto teve como resultado a criação do Sistema de Informação sobre a

Institucionalidade em Direitos Humanos no MERCOSUL (SISUL), que contém informações

sobre a estrutura e historicidade institucional, a articulação entre as instituições, temas de

agenda, linhas de ação, participação social, normativas e políticas públicas. Ele conta com

instituições e mecanismos dedicados a promoção e proteção dos direitos humanos na

Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela.204

Por fim, como projeto do MERCOSUL, pode ser citado o Projeto de Cooperação

Humanitária Internacional para Migrantes, Apátridas, Refugiados e Vítimas de Tráfico de

Pessoas, financiado pelo governo do Brasil e implementado pelo Instituto de Políticas

Públicas e Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH), com duração de 30 meses (a partir

de outubro de 2015). Possui como eixo singular de projeto a atenção humanitária para vítimas

de tráfico de pessoas.205

A proposta do projeto foi formar agentes migratórios capacitados na identificação de

pessoas necessitadas de proteção e ajudar a determinar a condição de refugiados na Argentina,

Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.206

Já o Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente, criado pela Organização

dos Estados Ibero-americanos (OEA) em 1927, visa de forma conjunta com os Estados,

202 Ibid, p. 12
203 FOCEM. Construindo uma Infraestrutura para a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos no
MERCOSUL. Disponível em: <https://focem.mercosur.int/pt/projeto/construindo-uma-infraestrutura-para-a-
protecao-e-promocao-dos-direitos-humanos-no-mercosul/>. Acesso em 26 nov. 2019.
204 Ministério dos Direitos Humanos, op. cit., p. 13.
205 Ministério dos Direitos Humanos, op. cit, p. 15 e 16.
206 Ibid, p. 16.
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instituições e organizações desenvolver atividades e instrumentos técnicos para a proteção

integral das crianças e adolescentes da região.207 Como combate ao tráfico de pessoas, tal

instituto criou o Programa de Cooperação Interamericano para a Prevenção e Erradicação da

Exploração Sexual, do Tráfico e Contrabando de Meninos, Meninas e Adolescentes, além de

ser membro observador do Grupo de Ação Regional das Américas (GARA), para a prevenção

da exploração sexual de crianças em viagens e turismo.208

No ano de 2015, em reunião ocorrida na Guatemala foi aprovado o Plano de Trabalho

para o período de 2016 a 2019, que apresenta como objetivos, dentre diversos outros, a

erradicação da violência contra a criança e o desenvolvimento de atividades de formação de

recursos humanos para combate da exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso,

o organismo desenvolve diversas atividades acadêmicas visando profissionalizar agentes dos

Estados membros e reforçar as capacidades de proteção e promoção do exercício do direito

das crianças, em âmbito regional e internacional.209

O mencionado instituto possui como órgão o Congresso Pan-Americano de Crianças e

Adolescentes, que realiza sessões a cada cinco anos para promoção do intercâmbio de

experiências e conhecimento entre os Estados Membros, para estabelecer uma agenda

regional para o avanço na promoção e proteção da infância nas Américas e no Caribe.210

Observa-se, dessa maneira, que os países da América do Sul, de um modo geral, estão

envolvidos em diversos projetos e organizações com o objetivo de proteção da criança e do

adolescente, apesar de não terem sido citados todos os instrumentos neste trabalho. Sendo

assim, diversos programas de capacitação e de busca pelo enfrentamento da violência contra a

criança e o adolescente têm sido realizados ao longo dos anos, mesmo antes do Protocolo de

Palermo.

Continua-se a questionar a complexidade que envolve a questão e a dificuldade de se

alcançar a efetividade com os diversos programas implementados. Percebe-se que se

apresentam como estímulos e metas a serem perseguidas pelo Estado em prol da redução da

prática ilícita e afirmação dos direitos humanos.

Sobretudo, percebe-se que o problema é sistemático e envolve as múltiplas facetas do

Estado, seja no campo econômico com a desigualdade social, seja político e a sua

instabilidade como instituição face à corrupção. No campo normativo internacional

207 Ibid, p. 35.
208 Dados disponíveis em: <http://www.iin.oea.org/>. Acesso em 26 nov. 2019.
209 Ministério dos Direitos Humanos, op. cit., p. 37.
210 Ibid, p. 72.
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verificamos um amplo espaço de debates e iniciativas de tutela, o que também não alcança a

realidade.

3.3 Prevenção e repressão ao tráfico de crianças no Brasil

No Brasil, a busca do Estado pelo enfrentamento ao tráfico de pessoas vem se

construindo gradativamente. Inicialmente, em uma parceria entre o governo federal, através

do Ministério da Justiça, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime de 2001 a

2005, foi iniciado o projeto de Medidas contra o Tráfico de Seres Humanos no Brasil, com o

foco em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Ceará (sendo os dois primeiros os

centros de saída pelos aeroportos internacionais e os dois últimos os estados onde o tráfico

atuava mais intensamente).211

Nesse sentido, os objetivos do referido Programa eram a promoção do crescimento da

conscientização pública sobre o tráfico de seres humanos e o fortalecimento da capacidade

institucional de enfrentar o problema; o treinamento de agentes públicos envolvidos com a

aplicação da lei, como policiais, promotores e juízes; a colaboração com o planejamento e a

revisão da legislação; a promoção de aconselhamentos e assistência para o estabelecimento e

fortalecimento de elementos antitráfico; fortalecimento do apoio às vítimas e às

testemunhas.212 Alguns desses objetivos foram alcançados nos termos do relatório, posto que

foram realizados cursos de capacitação para os profissionais envolvidos na questão, lançou-se

uma campanha de conscientização contra o tráfico de mulheres e foram realizados estudos

que auxiliaram a traçar os perfis das vítimas e dos aliciadores, além dos destinos principais do

tráfico.213

O Protocolo de Palermo foi ratificado pelo Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004,

todavia, a sua eficácia não foi significativa nos primeiros anos, posto que, no Código Penal

Brasileiro, tal crime não abrangia todas as hipóteses mencionadas no Protocolo de Palermo.214

211 CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso; OLIVEIRA, Mariana Siqueira de Carvalho; GAMA, Ivens Moreira
da. O que o Brasil tem feito para combater o tráfico de pessoas? Notas sobre a Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Desafios e Perspectivas para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça, Coordenação de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, 2011. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/desafiosperspectivasl.pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.
212 QUAGLIA, Giovanni. Tráfico de Pessoas: Um Panorama Histórico e Mundial. Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 2. Ed. Brasília: SNJ, 2008. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira/anexos/2008cartilhapnep.pdf>.
Acesso em 25 nov. 2019.
213 CAMPOS et al., op. cit., p. 233
214 LOPES, Amanda de Sousa. A Lei Nº 13.344/2016 e suas Principais Alterações ao Ordenamento Jurídico
Brasileiro. Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
artigos/003_17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 26 nov. 2019.
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O Código Penal tipificava apenas o crime de tráfico internacional de pessoas para fins

de exploração sexual, em seu artigo 231 (modificado pela Lei nº 12.015/2009, que também

incluiu o 231-A, referente ao tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual).

Somente em 2016, com a entrada em vigor da Lei 13.344/2016 que se passou a

criminalizar outras condutas, se adequando ao previsto no Protocolo de Palermo. Com isso, os

artigos anteriormente citados foram revogados e se incluiu o artigo 149-A no referido

código.215

Tal artigo dispõe o seguinte:

Tráfico de Pessoas
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.216

Percebe-se que o referido tipo penal abrange todas as formas de exploração

apresentadas no Protocolo de Palermo, bem como busca abranger mais situações que ocorrem

na realidade, como o caso de ser cometido por funcionário público, exatamente para evitar e

combater tal prática.

Em relação a proteção específica para as crianças e adolescentes, foi implementado o

programa de assistência a crianças e adolescente vítimas de tráfico para fins de exploração

sexual, em outubro de 2006, com o financiamento da Agência dos Estados Unidos para o

Desenvolvimento Internacional (USAID). Tal programa tinha como objetivo desenvolver uma

215 LOPES, op. cit., p. 46
216 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em 29 nov. 2019.
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metodologia eficaz para o atendimento social, psicológico e de assistência jurídica para as

crianças e adolescentes vítimas do tráfico de pessoas.217

Em 2006, todavia, o Brasil deu o primeiro importante passo individualmente, com o

lançamento da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, através de lei

federal (Decreto nº 5.948, de 26 de Outubro de 2016), que visava estabelecer princípios,

diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e de atendimento às

vítimas.218 Nesse momento, buscava-se atender a promoção dos direitos humanos, de forma a

orientar o Estado a adotar uma conduta que refletisse as obrigações assumidas

internacionalmente juntamente a outros Estados e também aquelas assumidas em âmbito

nacional.219

Em seguida, como medida de ação, foi estabelecido o Plano Nacional de

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que apresentava três eixos: 1. A prevenção do tráfico de

pessoas (diminuindo a vulnerabilidade de determinados grupos sociais e fomentando seu

empoderamento, além de promover políticas públicas para combater a real causa do

problema); 2. A atenção às vítimas (focando no tratamento justo, seguro e não-discriminatório,

além de sua reinserção social, adequada assistência consular, proteção especial e acesso à

justiça); 3. A repressão ao tráfico de pessoas e a responsabilização de seus atores (focando em

ações de fiscalização, controle e investigação, considerando os aspectos penais e trabalhistas,

nacionais e internacionais do crime).220

Todavia, após avaliação do referido plano, também foi objeto de debate no I Encontro

Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 2010, reconheceu-se que era

necessário articular a construção do II Plano Nacional junto com organizações sociais e

217 PAIVA, Leila. Uma reflexão sobre o Programa de Assistência a Crianças e Adolescentes Vítimas de Tráfico
para Fins Sexuais. Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 2. Ed. Brasília: SNJ, 2008.
Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-
brasileira/anexos/2008cartilhapnep.pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.
218 Conforme seu artigo 1º, in verbis: “Fica aprovada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
que tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e
de atendimento às vítimas, conforme Anexo a este Decreto.”. BRASIL, Decreto nº 5.948, de 26 de Outubro de
2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5948.htm>.
Acesso em 25 nov. 2019.
219 ABREU, Célia Barbosa; ORDACGY, Fabrízia da Fonseca Passos Bittencourt. O enfrentamento ao tráfico de
pessoas: avanços e dificuldades no Brasil. Revista Pensar, v. 21, n. 1, p. 94-122. Fortaleza, 2016. Disponível em:
<https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3575/pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.
220 SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Brasília, SNJ, 2008. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/i-plano-nacional-de-etp.pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.
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através de consulta pública, posto que um ator sozinho não teria recursos nem poderes para

resolver o problema sozinho.221

Sendo assim, em 2011, no II Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico

de Pessoas, foi possível consolidar o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de

Pessoas, além de se discutir a constituição do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico

de Pessoas (CONATRAP).222 Os objetivos do referido plano foram publicados no Decreto

7.901, de 4 de fevereiro de 2013, e eram os seguintes:

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, consideradas as identidades e especificidades dos grupos sociais;
IV - Capacitar profissionais, instituições e organizações envolvidas com o
enfrentamento ao tráfico de pessoas; V - Produzir e disseminar informações sobre o
tráfico de pessoas e as ações para seu enfrentamento; e VI - Sensibilizar e mobilizar
a sociedade para prevenir a ocorrência, os riscos e os impactos do tráfico de
pessoas.223

Visando essa comunicação entre diversos órgãos, criou-se a Coordenação Tripartite da

Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, composta pelo Ministério da

Justiça, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e pela

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para coordenar a gestão

estratégica e integrada da Política Nacional. Também se instituiu o Grupo Interministerial de

Monitoramento e Avaliação do referido plano.224

Já no plano normativo, A Lei 13.344/2016 - a mesma que inseriu o artigo ao Código

Penal Brasileiro que se adequa ao Protocolo de Palermo, foi elaborada para dispor sobre

prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de

atenção às vítimas. Tal lei apresenta como princípios norteadores a dignidade da pessoa

humana; a promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos; a universalidade,

221 ANJOS, Fernanda Alves dos; ABRÃO, Paulo. Enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil: perspectivas e
desafios. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos
humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em 25
nov. 2019.
222 Ibid, p. 229.
223 BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. II Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/ii-plano-nacional-1.pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.
224 ABREU; ORDACGY, op. cit., p. 112 e 113.
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indivisibilidade e interdependência; a não discriminação; a transversalidade nas políticas

públicas; a atenção integral às vítimas diretas e indiretas e a proteção integral da criança e do

adolescente225, em consonância com os ditames internacionais e constitucionais.

Ademais, apresentou como diretrizes para o enfrentamento do tráfico de pessoas:

Art. 3º O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes diretrizes:
I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada das
esferas de governo no âmbito das respectivas competências;
II - articulação com organizações governamentais e não governamentais nacionais e
estrangeiras;
III - incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das
entidades de classe ou profissionais na discussão das políticas sobre tráfico de
pessoas;
IV - estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas
as esferas de governo e organizações da sociedade civil;
V - fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior incidência do delito,
como as de fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e
ferroviárias;
VI - estímulo à cooperação internacional;
VII - incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento;
VIII - preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e judiciais, nos
termos da lei;
IX - gestão integrada para coordenação da política e dos planos nacionais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas.

A referida lei instituiu também o Dia Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de

Pessoas, a ser comemorado no dia 30 de julho, mesmo dia que se comemora o Dia Mundial

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Na

semana que compreende o citado dia, são realizadas ações em diversos países pelo Escritório

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pelos Estados que aderiram à

Campanha Coração Azul (o Brasil aderiu à campanha de conscientização em 2013).226

Além disso, em 2018, com a eleição de um novo grupo de representantes para o

Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP), se iniciou um novo

ciclo de combate ao tráfico de pessoas no Brasil, também com a edição do III Plano Nacional

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O referido plano mantém a visão de uma construção

coletiva e busca trabalhar também na gestão política, gestão da informação e na articulação e

integração de programas. Busca também continuar focando na capacitação de atores,

sensibilização de políticas públicas, na prevenção da prática, na proteção das vítimas e na

punição dos agressores.227

225 BRASIL. Lei nº 13.344, de 6 de Outubro de 2016.
226 Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/leia-mais/leia-mais>. Acesso em
26 nov. 2019.
227 Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/coletanea-de-instrumentos-de-
enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas>. Acesso em 26 nov. 2019.
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O Decreto nº 9.440/2018, que aprovou o III Plano, tem como objetivos:

Art. 2º São objetivos do III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas:
I - ampliar e aperfeiçoar a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na prevenção e repressão do
crime de tráfico de pessoas, na responsabilização de seus autores, na atenção a suas
vítimas e na proteção dos direitos de suas vítimas; II - fomentar e fortalecer a
cooperação entre os órgãos públicos, as organizações da sociedade civil e os
organismos internacionais no Brasil e no exterior envolvidos no enfrentamento ao
tráfico de pessoas; III - reduzir as situações de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas,
consideradas as identidades e especificidades dos grupos sociais; IV - capacitar
profissionais, instituições e organizações envolvidas com o enfrentamento ao tráfico
de pessoas; V - produzir e disseminar informações sobre o tráfico de pessoas e as
ações para seu enfrentamento; e VI - sensibilizar e mobilizar a sociedade para
prevenir a ocorrência, os riscos e os impactos do tráfico de pessoas.

Ressalte-se que o Brasil apresenta diversos comitês estaduais, distritais e

interinstitucionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas; núcleos de enfrentamento; além de

elaborar relatórios nacionais e estimular diversas pesquisas na área, razão de se destacar um

movimento ativo governamental.

Em matéria específica sobre a criança, pode-se citar, contudo, o Plano Nacional de

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, elaborado em 2000 e que passou por um

processo de revisão em 2013, que visa combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes,

tendo ou não relação com o tráfico internacional de crianças. O referido plano busca, entre

tantos outros objetivos, promover ações de sensibilização, incluindo campanhas para prevenir

a ocorrência de tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual; garantir o

acolhimento institucional às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, incluindo

especificidades inerentes às situações de tráfico; atenção especializada a essas vítimas; o

desenvolvimento e fortalecimento de acordos bilaterais com autoridades estrangeiras,

buscando dar prioridade ao enfrentamento dos crimes de tráfico para fins de exploração

sexual (respeitando as convenções e tratados internacionais e legislações específicas; elaborar

e divulgar pesquisas sobre o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração

sexual).228

Observa-se, por fim, que ainda que o mencionado plano aborde o tráfico de crianças,

este se limita a tratar o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual.

Outra crítica a se fazer, ligada diretamente ao tráfico internacional de crianças, é que o

Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, o instrumento brasileiro específico para tratar

228 BRASIL. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. 2013.
Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/sedh/08_2013_pnevsca.pdf>. Acesso em
26 nov. 2019.
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de direitos da criança e do adolescente, não aborda a referida prática como crime, em nenhum

dos dezoito tipos penais incriminadores que traz em seu texto, mas apresenta apenas um artigo

que se aproxima da temática229, que é o artigo 239:

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:
Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à
violência.230

Em relação ao tráfico internacional de crianças, foi realizada, no ano de 2017, a Ação

Global contra o Tráfico de Crianças e Adolescentes, pela Associação Brasileira de Defesa da

Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad). Nesse sentido, foi produzida uma cartilha231 para

o Curso Livre de Formação para o Enfrentamento ao Tráfico de Crianças e Adolescentes na

Ilha de Marajó, realizado no dia 08 de novembro de 2017 no Pará e no dia 10 de novembro do

mesmo ano na cidade de Portel, também no Pará.

Tal cartilha apresenta, nos termos do próprio Estatuto da criança e do adolescente, a

criança como um sujeito de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e que deve ter

prioridade absoluta por esse motivo. Sendo assim, o referido curso buscou preparar

profissionais para lidar com as crianças e adolescentes vítimas de tráfico de seres humanos,

principalmente nas situações de exploração sexual e trabalho infantil, através de um trabalho

em rede com órgãos de diversos âmbitos do governo e também associações.

Trabalhou também a questão do atendimento humanizado da vítima, através do acesso

a ela, sua identificação como vítima do tráfico internacional de crianças, seu atendimento pela

equipe e logo após o encaminhamento para uma rede, composta por pessoas e instituições,

que auxiliará essa criança e a monitorará para que não ocorra novamente.232

Diante de todo o elencado no presente subitem, é possível ver que foram encontradas

diversas ações no Brasil visando o enfrentamento ao tráfico de pessoas, podendo-se

considerar um país ativo nesta questão. No entanto, verificamos a deficiência de ações de

combate ao tráfico de crianças individualmente, o que deve ser melhor analisado, posto que,

229 SOUZA, David Emmanuel da Silva; BARRETO, Tatiana de Souza Barreto. Tráfico Internacional de
Crianças e adoção internacional: análise do caso planalto. Revista Transgressões, v. 1, n. 1. Natal, 2013.
Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/view/6608>. Acesso em 30 nov. 2019.
230 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 30 nov. 2019.
231 ROCHA; RAMOS, op. cit.
232 Ibid, p. 19-21.
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diante da complexidade dos vulneráveis em questão, a atenção para os atos ilícitos

relacionados a ele deve ser maior. Assim, pontuamos que há um panorama de programas e

normatização sobre a temática, mas que ainda requer um aperfeiçoamento de tutela

individualizada por categorias e características, como para crianças e adolescentes.

Por certo a Ação Global contra o Tráfico de Pessoas inovou ao trazer uma abordagem

de tratamento específica para as vítimas crianças e adolescentes. Trata-se, possivelmente, de

um reflexo da Lei 13.344/2016, posto que a apresentação da cartilha informa que um dos

objetivos do referido curso é difundir a referida lei, considerada o marco legal do tráfico de

pessoas no Brasil.233 Importante salientar, todavia, que assim como se criou uma ação para

que abordasse como lidar com as crianças vítimas do tráfico internacional, de forma a

ressocializá-las, é importante que sejam criadas estratégias para prevenir e combater essa

prática, de forma específica para cada tipo de vítima.

A crítica da maioria dos pesquisadores sobre tráfico de pessoas, até o ano de 2016, era

que o Brasil não apresentava nenhuma legislação específica que estava de acordo com o

Protocolo de Palermo e, dessa forma, não abrangia todos os tipos de exploração que poderiam

advir da prática e nem os diversos meios para traficar a vítima. Ocorre que, conforme

supracitado, em 2016 foi elaborada a Lei 13.344/2016 e, após sua entrada em vigor, ainda não

foram feitos muitos estudos sobre sua efetividade no Brasil e seus efeitos no combate ao

tráfico de pessoas. Mas pode-se ver, através da Ação Global que algo diferente está sendo

feito.

Importante destacar que, ainda que não existam dados certeiros sobre o tema, estima-

se que, no Brasil, cinquenta mil crianças desaparecem por ano234. Desse número, estima-se

que entre 15% e 20% não são encontradas por um longo período de tempo.235 Ainda que não

se possa presumir que todos sejam vítimas de tráfico de pessoas, é evidente a falha estatal na

aplicação e efetivação de toda a legislação interna e internacional de proteção às crianças e

aos adolescentes.

Pode-se perceber, diante de todas as medidas apresentadas, que os esforços para

enfrentar o tráfico de crianças devem estar ligados a medidas econômicas e políticas

233 ROCHA; RAMOS, op. cit., p. 5.
234 Trata-se de estimativa do Conselho Federal de Medicina. AGÊNCIA SENADO. Desaparecimento de
crianças: Conselho de Medicina faz alerta na Comissão de Direitos Humanos. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/06/desaparecimento-de-criancas-conselho-de-medicina-
faz-alerta-na-comissao-de-direitos-humanos>. Acesso em 29 nov. 2019.
235 Ibid.
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duradouras, que busquem mudar as situações de miséria, pobreza, vulnerabilidade e violações

de direitos que ainda são encontradas.236

Nesse sentido, por fim, essencial citar entendimento de Ferreira e Borges:

Assim, apesar do contínuo desenvolvimento, a legislação por si só não basta para a
erradicação do delito. Faz-se necessário que a responsabilidade dos Estados Partes
vinculados seja efetivada, prevalecendo o interesse do direito internacional
humanitário e o direito internacional relativo aos direitos humanos na medida em
que sejam aplicáveis, com a participação da sociedade, na forma de fiscalização e
denúncia. Por ser um crime de elevada incidência e violador de direitos humanos, é
necessário que todas as vertentes convirjam para a proteção dos indivíduos.237

Sendo assim, especialmente nessa análise do contexto brasileiro, pode-se verificar que

os tratados internacionais por si só não são capazes de coibir tráfico internacional de pessoas,

levando em consideração que o Brasil já era signatário de diversos tratados de proteção ao

direito da criança e do adolescente e que promulgou o Protocolo de Palermo pelo Decreto

5.017/2004 e somente em 2016, ou seja, doze anos depois, tipificou o crime do tráfico de

pessoas no termo do referido relatório. Sendo assim, imprescindível que os Estados atuem

com ações específicas, visando não só a repressão, mas também a prevenção do tráfico

internacional de crianças, ainda que possa ser considerado o avanço das negociações e

levantamentos de cooperação internacionais.

236 No mesmo sentido concluiu Débora Rodrigues dos Santos: SANTOS, Débora Rodrigues. Política Nacional
Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas à Luz do Protocolo de Palermo. Trabalho de Conclusão
de Curso apresentado ao Curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Instituto de Educação
Superior de Brasília – IESB. Brasília, 2016. Disponível em:
<https://www.iesb.br/Cms_Data/Contents/Portal/Media/arquivos/TCC-final-D-bora-.pdf>
237 FERREIRA, BORGES, op. cit., p. 33
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CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou verificar a contribuição dos tratados internacionais e das

medidas de proteção sobre o tráfico internacional de pessoas, bem como a observância do

cenário dos direitos humanos e a proteção das crianças e adolescentes, em especial na

América do Sul e no Brasil. Foram verificados dados de organizações internacionais, estudos

de pesquisadores na área e o panorama normativo dos tratados internacionais e legislações

internas.

O tráfico de pessoas é crime, já tratado internacionalmente, que trata, em linhas gerais,

sobre o deslocamento de pessoas, por meios fraudulentos, para exploração de diversas formas

em outro lugar, podendo este ser interno ou internacional. Neste trabalho buscou-se analisar o

tráfico de pessoas no contexto internacional e verificou-se que está presente em todo globo,

tendo sido verificada a sua incidência na maioria dos países analisados.

Abordou-se sua prática com as vítimas crianças e adolescentes, sendo estas, segundo

os dados fornecidos pelos relatórios das organizações internacionais analisados, o segundo

maior número de vítimas traficadas no mundo, decorrente da sua vulnerabilidade, força física

e psicológica reduzida, bem como sua inocência em entender o que efetivamente está

acontecendo.

O que pôde ser notado, ainda, com as pesquisas para o referido trabalho é a reduzida

quantidade de estudos que tratam especificamente do tráfico internacional de crianças, posto

que a maioria trabalha com a perspectiva geral do tráfico de pessoas ou trata do tráfico de

crianças juntamente ao de mulheres. Também foi possível analisar que a maioria dos dados se

referem ao tráfico de pessoas na perspectiva geral, ou seja, os dados tratam do tráfico interno

e internacional em conjunto. Todos esses fatores podem influenciar nos dados que serão

apresentados ao final como referentes ao tráfico internacional de crianças.

Constatou-se também, com o presente trabalho, que diversos esforços têm sido feitos

para que haja maior proteção aos direitos da criança, posto que passou a ser considerada

sujeito de direitos, incluindo direitos humanos voltados para essa faixa etária e contexto de

vulnerabilidade. No mesmo sentido, puderam ser encontrados tratados internacionais e

regionais versando sobre o tráfico de crianças ou outras práticas que se relacionam a este.

Em seguida, foram analisados dados referentes ao tráfico de crianças dentro da

perspectiva da América do Sul. Foi verificado que a referida sub-região apresenta, no geral,

porcentagem de tráfico de crianças similar àquela verificada no restante do mundo. Todavia,

verificou-se que em alguns países como a Bolívia, o Peru e o Equador, o tráfico de crianças é



68

superior ao de adultos, tratando-se de porcentagem alarmante. Ademais, o tráfico de pessoas

no geral nesses países, segundo os dados do relatório analisado, acontece na sua grande

maioria entre os países da própria América do Sul, o que pode revelar uma falha de

fiscalização nas fronteiras entre os países, bem como em aeroportos.

Foi verificado ainda que diversas ações em conjunto, entre os países da América do

Sul e também relacionadas a organizações internacionais têm sido realizadas e propostas, com

capacitação de profissionais, além de busca pela criação de órgãos para enfrentamento do

tráfico de crianças, bem como para a proteção de crianças no geral. Todavia, ressalte-se que

grande parte das ações relacionadas ao tráfico de crianças visam a repressão deste para a

exploração sexual, o que pode limitar grandemente a análise dos casos.

De toda maneira, verificou-se, mais uma vez, que foram conjugados diversos esforços,

tanto entre os países da América do Sul quanto mais especificamente no Brasil para enfrentar

o tráfico de crianças. Contudo, apesar de ser possível considerar que o Brasil é um país ativo

na luta contra o tráfico de pessoas no geral, revela-se uma falha na sua abordagem em relação

às vítimas crianças. Não há uma falha legislativa, posto que o Código Penal, no artigo 149-A,

que está de acordo com o Protocolo de Palermo, trata das vítimas crianças, todavia, não há um

alinhamento com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que este é o instrumento

interno para proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Mostrou-se necessário que o Estado adote medidas mais específicas de combate ao

tráfico internacional de crianças, posto que os números estimados de crianças desaparecidas

são grandes e que se presume-se que parte destas crianças são direcionadas ao tráfico de

pessoas, além daquelas que foram entregues pela própria família.

Evidenciou-se, então, de acordo com a hipótese proposta, que os tratados

internacionais por si só não são suficientes para coibir o tráfico internacional de crianças,

sendo necessário que o Estado (e aqui não só o Brasil) se adeque às normas internacionais e

adote medidas efetivas para a proteção das crianças, considerando-as sujeitos de direitos e

visando o seu digno desenvolvimento. Verificamos a deficiência de ações de combate ao

tráfico de crianças individualmente, o que deve ser melhor analisado, posto que, diante da

complexidade dos vulneráveis em questão, a atenção para os atos ilícitos relacionados a ele

deve ser maior. Assim, pontuamos que há um panorama de programas e normatização sobre a

temática, mas que ainda requer um aperfeiçoamento de tutela individualizada por categorias e

características, como para crianças e adolescentes.



69

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA SENADO. Desaparecimento de crianças: Conselho de Medicina faz alerta na
Comissão de Direitos Humanos. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/06/desaparecimento-de-criancas-
conselho-de-medicina-faz-alerta-na-comissao-de-direitos-humanos>. Acesso em 29 nov. 2019.

ANJOS, Fernanda Alves dos; ABRÃO, Paulo. Enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil:
perspectivas e desafios. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas:
uma abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013.
Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pd
f>. Acesso em 25 nov. 2019.

ABREU, Célia Barbosa; ORDACGY, Fabrízia da Fonseca Passos Bittencourt. O
enfrentamento ao tráfico de pessoas: avanços e dificuldades no Brasil. Revista Pensar, v. 21,
n. 1, p. 94-122. Fortaleza, 2016. Disponível em:
<https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3575/pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.

ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Direitos da Criança e do Adolescente: Um Debate
Necessário. Revista de Psicologia Clínica, v. 24, n. 1, p. 45-56. Rio de Janeiro, 2012.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pc/v24n1/04.pdf>. Acesso em 16 nov. 2019.

ARY, Thalita Carneiro. O Tráfico de Pessoas em Três Dimensões: Evolução, Globalização
e Rota Brasil-Europa. Brasília, 2009. Disponível em:
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/4359/1/2009_ThalitaCarneiroAry.pdf>. Acesso em
02 nov. 2019.

BIT. Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail force et mariage force. Bureau
International du Travail (BIT). Genève, 2017. Disponível em:
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_651912.pdf>. Acesso em 28 out. 2019.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro).
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>.
Acesso em 29 nov. 2019.

______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 30 nov. 2019.

______. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em 16 nov.
2019.

______. Decreto nº 2.740, de 20 de agosto de 1998. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2740.htm>. Acesso em 16 nov. 2019.

______. Decreto 3.413, de 14 de abril de 2000. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3413.htm>. Acesso em 13 nov. 2019



70

______. Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5007.htm>. Acesso
em 16 nov. 2019.

______. Decreto 5.017, de 12 de março de 2004. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 2004-2006/2004/Decreto/D5017.htm. Acesso em
2 out. 2019.

______. Lei 13.344, de 6 de Outubro de 2016. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato 2015-2018/2016/Lei/L13344.htm. Acesso em 2
out. 2019.

______. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes. 2013. Disponível em:
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/sedh/08_2013_pnevsca.pdf>. Acesso em
26 nov. 2019

______. Secretaria Nacional de Justiça. II Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de
pessoas. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos/ii-plano-
nacional-1.pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.

CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso; OLIVEIRA, Mariana Siqueira de Carvalho; GAMA,
Ivens Moreira da. O que o Brasil tem feito para combater o tráfico de pessoas? Notas sobre a
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Desafios e Perspectivas para o
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria
Nacional de Justiça, Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 2011. Disponível
em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/desafiosperspectivasl.pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.

CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao Protocolo
de Palermo. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/publicacoes/trafico-de-pessoas/artigo_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 15 out. 2019.

Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cartilha 4
Pair MERCOSUL. Disponível em:
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pair/cartilha_04_pair.pdf>. Acesso em
26 nov. 2019.

CORREIA, Vinicius do Nascimento. Tráfico de Pessoas: Um Crime de Difícil Percepção.
Ciencias Sociales y Educación, Vol. 4, Nº 8. Medellín, 2015. Disponível em:
<https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/1744/1675>. Acesso
em 07 out. 2019.

COSTA, Maurício Kenyatta Barros da. Políticas de Segurança e Defesa da Fronteira
Brasileira no Contexto de Integração Regional: os casos das fronteiras Brasil-Uruguai e
Brasil-Paraguai. Brasília, 2016. Disponível em:
<http://apps.unesp.br/renee/documento/imagens/m11_u48_12122017-20-06-31.pdf>. Acesso
em 30 nov. 2019



71

CTDT. Disponível em: <https://www.ctdatacollaborative.org/>. Acesso em 2 out. 2019.

DINIZ, Ana Clara. Os direitos das Crianças no Âmbito Internacional: Uma perspectiva Soft
Law e Hard Law. Revista das Faculdades Integradas Vianna Júnior, v. 8, n.2. Juiz de Fora,
2017. Disponível em: <http://viannasapiens.com.br/revista/article/view/247>. Acesso em 15
nov. 2019.
FERREIRA, Micaela Amorim; BORGES, Paulo César Corrêa. Tráfico de Pessoas como
Problema Internacional e Panorama Legislativo de Combate. Tráfico de Pessoas: Coletânea
de Artigos, Volume 2. Brasília: MPF, 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
artigos/003/17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 2 out. 2019.

FOCEM. Construindo uma Infraestrutura para a Proteção e Promoção dos Direitos
Humanos no MERCOSUL. Disponível em:
<https://focem.mercosur.int/pt/projeto/construindo-uma-infraestrutura-para-a-protecao-e-
promocao-dos-direitos-humanos-no-mercosul/>. Acesso em 26 nov. 2019.

FONSECA, Claudia. Lucro, Cuidado e Parentesco: Traçando os limites do “tráfico” de
crianças. Revista Civitas, v. 13, n.2, p. 269-291. Porto Alegre, 2013. Disponível em:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74229733004>. Acesso em 12 nov. 2019.

GIRONI, Marcela Caroline Vaz. Os Mecanismos de Repressão ao Tráfico de Pessoas.
Brasília: MPF, 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
artigos/003_17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 02 nov. 2019.

LEIDENS, Letícia V. Convention On Civil Aspects Of International Child Abduction: An
Analysis Of The Exception Articles 12 And 13 “B” In The Brazilian Legal System. Revista
Jurídica - Unicuritiba, vol. 03, n°. 56, p. 39-56. Curitiba, 2019. Disponível em:
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/3567/371371959>. Acesso
em 13 nov. 2019.

LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima P. Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças
e Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial. PESTRAF: Relatório Nacional -
Brasil. Brasília: CECRIA, 2002. Disponível em:
http://www.namaocerta.org.br/pdf/Pestraf_2002.pdf. Acesso em 9 nov. 2019.

LOPES, Amanda de Sousa. A Lei Nº 13.344/2016 e suas Principais Alterações ao
Ordenamento Jurídico Brasileiro. Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
artigos/003_17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf>. Acesso em 26 nov. 2019.

LUPSAN, Gabriela. Some Aspects of International Children Abduction - Theoretical and
Practical Approach from the Perspective of the European Law and Judicial Practice. European
Integration - Realities and Perspectives. Proceeding, v. 10. 2015. Disponível em:
<http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1606/1478>. Acesso
em 13 nov. 2019.

MATHIASEN, Bo Stenfeldt; RIBEIRO, Elisa de Sousa; VITÓRIA, Rodrigo Flávio de Ávila.
O Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime e o Enfrentamento ao Tráfico de



72

Pessoas: Uma Abordagem Voltada para o Direito Internacional dos Direitos Humanos. In:
ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os
direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pd
f>. Acesso em 13 nov. 2019

MERCOSUL.GOV. Perguntas Frequentes. Disponível em:
<http://www.mercosul.gov.br/perguntas-frequentes>. Acesso em 26 nov. 2019.

Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e
Adolescente. Cooperação Internacional na área de direitos humanos da criança e
adolescente. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018. Disponível em:
<https://www.mdh.gov.br/biblioteca/consultorias/conada/cooperacao-internacional-na-area-
de-direitos-humanos-da-crianca-e-adolescente>. Acesso em 26 nov. 2019.

OEA.ORG. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Disponível em:
<http://www.iin.oea.org/>. Acesso em 26 nov. 2019.

OMS. Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes. Organisation
Mondiale de la Santé, 2012. Disponível em:
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86248/WHO_RHR_12.42_fre.pdf;jsessioni
d=D74D0CC2D1F90FA5A788B2C6A8A11792?sequence=1>. Acesso em 29 out. 2019.

OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de; SILVA, Renata Domingues Lima da. Tráfico
Internacional de Crianças: Uma Covardia Sem Limites. FMU DIREITO - Revista
Eletrônica, V.26, n. 37, 2012. Disponível em:
http://www.revistaseletronicas.fmu.br/index.php/FMUD/article/view/247. Acesso em 8 nov.
2019.

PAIVA, Leila. Uma reflexão sobre o Programa de Assistência a Crianças e Adolescentes
Vítimas de Tráfico para Fins Sexuais. Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas. 2. Ed. Brasília: SNJ, 2008. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira/anexos/2008cartilhapnep.pdf>. Acesso em 25
nov. 2019.

PEDERSEN, Jaina Raqueli. Vitimação e Vitimização de Crianças e Adolescentes: Expressões
da Questão Social e Objeto de Trabalho do Serviço Social. Revista Textos & Contextos.
Porto Alegre v. 8 n.1 p. 104-122. jan./jun. 2009. Disponível em:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/5677/4130. Acesso em 9
nov. 2019.

PILAU, Newton Cesar. A Proteção dos Direitos Infanto-Juvenis na Esfera Internacional como
Estrutura Basilar para Efetivação do Direito à Educação na Primeira Infância. Direitos
Culturais. Santo Ângelo, v. 13, n. 30, p. 214-234. 2018. Disponível em:
<http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2801/1303>.
Acesso em 15 nov. 2019.

PIOVESAN, Flávia; KAMIMURA, Akemi. Tráfico de Pessoas Sob a Perspectiva de Direitos
Humanos: Prevenção, Combate, Proteção às Vítimas e Cooperação Internacional. In: ANJOS,



73

Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos
humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pd
f>. Acesso em 16 nov. 2019.

Programa Na Mão Certa. Programa brasileiro será expandido para o MERCOSUL.
Disponível em: <http://www.namaocerta.org.br/bol_0902.php>. Acesso em 26 nov. 2019.

PUC-RIO - Certificação Digital Nº 0510706/CA. A trajetória histórica do tráfico de
pessoas. p. 27. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10177/10177_3.PDF>.
Acesso em: 22 ago. 2017.

QUAGLIA, Giovanni. Tráfico de Pessoas: Um Panorama Histórico e Mundial. Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 2. Ed. Brasília: SNJ, 2008. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-
brasileira/anexos/2008cartilhapnep.pdf>. Acesso em 25 nov. 2019.

RAMINA, Larissa; LAURENTI, Emerson Luiz. Tráfico internacional de pessoas e a busca da
dignidade perdida. Revista Direito e Justiça – Reflexões Sociojurídicas, Ano XIII, nº 20, p.
17-34. Abril, 2013. Disponível em:
<http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direito_e_justica/article/view/1114/517>.
Acesso em 07 out. 2019.

RIBEIRO, Moneda Oliveira Ribeiro; DIAS, Aretuzza de Fátima. Prostituição infanto-juvenil:
revisão sistemática da literatura. Revista da Escola de Enfermagem da USP, vol.43 nº 2.
São Paulo, 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342009000200029>.
Acesso em 13 nov. 2019.

ROCHA, Graziella e RAMOS, Marília. Caderno de Conteúdos. Ação Global Contra o
Tráfico de Crianças e Adolescentes. Guarulhos: Associação Brasileira de Defesa da Mulher
da Infância e da Juventude (Asbrad), 2017. Disponível em:
<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/GLOACT-
Brazil_Acao_Global_Interativo_2018.pdf>. Acesso em 02 out. 2019.

ROCHA, Thays Kelly Torres. Adoção Internacional e o Tráfico de Menores. Campina
Grande, 2011. Disponível em:
<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/6041/1/PDF%20-
%20Thays%20Kelly%20Torres%20Rocha.pdf>. Acesso em 12 nov. 2019.

SANDRONI, Gabriela Araujo. A Convenção de Palermo e o Crime Organizado
Trasnacional. Disponível em:
<https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/60/A%20CONVENÃ‡ÃƒO%20DE%
20PALERMO%20E%20O%20CRIME%20ORGANIZADO%20TRANSNACIONAL_.pdf>.
Acesso em 25/10/2019.

SANTOS, Débora Rodrigues. Política Nacional Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas à Luz do Protocolo de Palermo. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Instituto de Educação Superior de



74

Brasília – IESB. Brasília, 2016. Disponível em:
<https://www.iesb.br/Cms_Data/Contents/Portal/Media/arquivos/TCC-final-D-bora-.pdf>

SCACCHETTI, Daniela Muscari. Compensação Para Vítimas de Tráfico de Pessoas:
Modelos e Boas Práticas na Ordem Internacional. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.).
Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da
Justiça, 2013. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pd
f>. Acesso em: 05 nov. 2019.

SCHLIEPER, Luíza; D’AVILA, Caroline Dimuro Bender, Tráfico de Pessoas para Fins de
Exploração Sexual e seu Enfrentamento sob a Ótica Internacional e Nacional. Inter: Revista
de Direito Internacional e Direitos Humanos Da UFRJ, v. 2, n. 1 (2019). Disponível em: <
https://revistas.ufrj.br/index.php/inter/article/view/25798>. Acesso em 05 nov. 2019.

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.) Tráfico
de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça,
2013. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_
abordadem_direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019.

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de
pessoas. Brasília, SNJ, 2008. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos/i-plano-nacional-de-etp.pdf>. Acesso em 25
nov. 2019.

SIQUEIRA, Priscila. Tráfico de Pessoas: Comércio Infamante num Mundo Globalizado. In:
ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os
direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pd
f>. Acesso em: 05 nov. 2019.

SILVA, Alessandra Mara de Freitas; SILVA, Cristian Kiefer da; BIZZOTTO, Daniele
Augusto Arouca. Perspectivas e Desafios Enfrentados pelos Direitos Humanos no Mundo
Globalizado: Um Panorama Conceitual de Proteção à Vida e a Problemática do Tráfico de
Pessoas para Fins de Exploração Sexual. Virtua Jus, v.12 - n.28, p.79-104. Belo Horizonte,
2016.

SILVA, Tatiane Aparecida da. Tráfico de Pessoas: Violação de Direitos Humanos e
Constitucionais. Disponível em:
<http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170601132611.pdf>. Acesso em 15 out.
2019.

SILVA, Paulo Lins e. Os Tratados Internacionais de Proteção às Crianças e aos Adolescentes.
Anais do X Congresso de Direito de Família do IBDFAM. 2015. Disponível em:
<http://www.ibdfam.org.br/publicacoes/anais/busca/>. Acesso em 15 nov. 2019.

SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas sob a Ótica dos Direitos
Humanos no Brasil. In: ANJOS, Fernanda Alves dos et al. (org.). Tráfico de pessoas: uma



75

abordagem para os direitos humanos, 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Disponível
em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pd
f>. Acesso em 22 nov. 2019.

SOUZA, David Emmanuel da Silva; BARRETO, Tatiana de Souza Barreto. Tráfico
Internacional de Crianças e adoção internacional: análise do caso planalto. Revista
Transgressões, v. 1, n. 1. Natal, 2013. Disponível em:
<https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/view/6608>. Acesso em 30 nov. 2019.

UNODC. Global Report On Trafficking In Persons 2014. United Nations publication,
Sales No. E.14.V.10. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/GLOTIP_2014_full_report.pdf>. Acesso em 2 out. 2019.

______. Global Report On Trafficking In Persons 2016. United Nations publication, Sales
No. E.16.IV.6. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf>.
Acesso em 24 nov. 2019.

______. Número de casos de tráfico de pessoas atinge recorde em 13 anos, indica relatório. 01
fev. 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/numero-de-casos-de-trafico-de-pessoas-
atinge-recorde-em-13-anos-indica-relatorio/>. Acesso em 2 out. 2019.

______. Relatório Global Sobre O Tráfico de Pessoas 2018. Publicação das Nações Unidas,
Nº de venda E.19.IV.2. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/TiP_PT.pdf. Acesso em 28 out. 2019.

______. Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2018 – Perfil de País América do Sul.
Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/2018_GloTIP_South_America.pdf>. Acesso em 24 nov. 2019.

______. Tráfico de crianças aumenta, de acordo com o mais recente relatório do UNODC. 21
nov. 2014. Disponível em: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2014/11/21-
trafficking-in-children-on-the-increase-according-to-latest-unodc-report.html. Acesso em 2
out. 10 2019.

VENSON, Ana Maria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de Pessoas: Uma História do
Conceito. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 33, nº 65, p. 61-83, 2013. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/rbh/v33n65/03.pdf>. Acesso em 25 out. 2019.

Walk Free. Mesurement Action Freedom. Minderoo Foundation’s Walk Free Initiative
(Walk Free), June 2019. Disponível em: <https://www.globalslaveryindex.org/>. Acesso em
29 out. 2019.

ZIMMERMAN, Cathy; et al. Trafficking in persons: a health concern?. 2009. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v14n4/a05v14n4.pdf. Acesso em 11 nov. 2019.


