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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado com o intuito de analisar as características e situações que 

envolvem crime de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, apontando 

os diversos entraves existentes em seu combate. De modo a facilitar o entendimento da obra, 

foi realizada uma exposição histórica do ilícito seguida pela conceituação dos institutos que o 

envolvem, tais como a definição e as formas existentes de tráfico de pessoas e de exploração 

sexual. Em razão da ausência de dados consistentes em relação ao delito, que constitui a 

terceira atividade mais lucrativa do crime organizado transnacional, tornou-se de extrema 

relevância a construção do perfil das vítimas e dos aliciadores, bem como as rotas e as redes 

de favorecimento utilizadas em sua prática. Uma vez esclarecidas as particularidades atinentes 

ao crime, passa-se a apreciar o comportamento da sociedade internacional em relação ao 

mesmo, apontando questões relevantes definidas pelas diversas Convenções Internacionais. 

Atribuiu-se maior detalhamento ao Protocolo de Palermo, pois este constitui o instrumento de 

maior relevância no combate ao tráfico de pessoas. Por fim, faz-se uma abordagem sobre a 

evolução da legislação brasileira, que inicialmente versava apenas sobre exploração sexual e 

sofreu mudanças significativas pela Lei 13.344, de 6 de outubro de 2016, que apresenta o 

tráfico de pessoas de forma mais abrangente atingindo os diversos fins para qual o crime é 

praticado. 

 

Palavras-chave: tráfico de pessoas. Exploração sexual. Vítima. Legislação internacional. 

Legislação brasileira.  

   

  



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to analyses the characteristics and situations of the 

International traffic of persons for sexual exploitation, pointing out the various obstacles in 

his combat. To facilitate the understanding of the work, the history of the illicit was exposed, 

followed by the conceptualization of the institutes that involved it, such as the definition and 

the types of human trafficking and sexual exploitation. Due to the lack of consistent data on 

crime, which is the third most profitable transnational organized crime activity, it becomes 

extremely important to build the profile of victims and enticers, as well as the routes and 

networks of favoring used in its practice. Once the particularities related to the crime have 

been clarified, the behavior of the international society in relation to the crime is analyzed, 

pointing out relevant issues defined by the various International Conventions. Greater detail 

was given to the Palermo Protocol, once it constitutes the most relevant instrument in the 

combat of human trafficking. Finally, an approach is taken on the evolution of Brazilian 

legislation, which initially dealt only with sexual exploitation, but underwent significant 

changes by the law 13.344 of October 6, 2016, which presents trafficking in persons in a more 

comprehensive manner, reaching the various purposes for which the crime is committed. 

  

Keywords: human trafficking. Sexual exploitation. Victim. International legislation. 

Brazilian legislation.   
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INTRODUÇÃO 

O tráfico de seres humanos é um fenômeno que cresce extraordinariamente na 

sociedade atual. Impulsionado por diversos elementos, como a pobreza, instabilidade 

econômica, política e social, preconceitos em relação a gênero e raça, guerras, globalização, 

leis deficientes, entre outros, o crime tem se expandido e dominado o mercado, envolvendo 

principalmente o comércio o internacional.  

Trata-se de uma conduta muito complexa, pois possui relação direta com princípios 

morais e éticos, violando brutalmente a dignidade do ser humano e a sua liberdade 

(principalmente a liberdade sexual), que são considerados inerentes ao indivíduo, cabendo ao 

Estado o dever de protege-los. Por esta e outras razões, não é possível tratar o delito de forma 

objetiva. Ou seja, a criação de diretrizes simples e diretas sobre as suas características são 

inviáveis. 

Constituindo uma forma moderna de escravidão, o tráfico de pessoas é uma 

modalidade do crime organizado e se encontra entre as atividades mais lucrativas do mesmo, 

perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. O delito em tela é voltado, 

principalmente para a exploração sexual, tendo como principais alvos mulheres e crianças, 

que se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade por motivos a serem apontados 

ao longo do texto. Não obstante, o ilícito não se limita apenas à exploração sexual, atingindo 

também, o trabalho escravo, servidão, adoção ilegal e remoção de órgãos.  

Sem distinção das diversas modalidades do presente crime, as vítimas, em sua maioria, 

são aliciadas com a promessa de dinheiro fácil e melhores condições de vida, seja em outro 

local do Brasil ou em país diverso que possua maior grau de desenvolvimento.  

No entanto, o que ocorre de fato, é a submissão do indivíduo a condições deploráveis 

de exploração. Tal fato se torna mais grave ao se tratar da conduta sob o aspecto 

internacional, pois a pessoa ofendida normalmente não conhece a língua, tem seus 

documentos confiscados, é trancafiada e assume dívidas com o seu opressor, que se utiliza 

disto para explora-la como bem entender. Esta situação é extremamente perigosa, pois a 

vítima muitas vezes cria uma dependência intensa em relação ao opressor, sendo muito 

comum o desenvolvimento da “Síndrome de Estocolmo”
1
 entre tais pessoas.    

O Brasil se caracteriza como país exportador de pessoas, todavia o crime ainda possui 

baixa visibilidade no país, gerando dificuldades para o controle do mesmo e de elaboração de 

medidas eficientes para a sua supressão.  

                                                           
1
 Síndrome de Estocolmo, é o nome conferido ao estado psicológico de uma pessoa, que submetida por muito 

tempo a uma situação de intimidação, desenvolve sentimentos de amizade ou amor por seu agressor.  
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O crime começou a receber atenção de diversos países no Século XX, que 

reconhecendo os riscos representados pelo mesmo, começaram a se mobilizar para combate-

lo. Incontáveis convenções internacionais foram realizadas com o intuito de combater a 

conduta, sendo que, inicialmente os tratados versavam apenas sobre mulheres e foram 

evoluindo para seres humanos. Entretanto, a legislação internacional ainda não conseguiu 

estabelecer medidas efetivas para reduzir a sua prática.  

O principal instrumento internacional que aborda o assunto é a Convenção contra o 

Crime Organizado Transnacional, conhecida como “Convenção de Palermo”. O referido 

documento foi complementado por três Protocolos adicionais, quais sejam: Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea; Protocolo 

Adicional a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo 

à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças e 

Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças, Componentes 

e Munições.  

O Brasil é signatário de tal convenção e de todos os seus protocolos. Entretanto, por 

muito tempo a legislação brasileira permaneceu ultrapassada em relação a tal instrumento, 

mantendo normas incompatíveis ao mesmo. A exemplo disto é possível citar a questão do 

consentimento. Para o documento internacional o consentimento legitimo e voluntário do 

ofendido anula o crime, enquanto a legislação brasileira entendia que a anuência da vítima era 

irrelevante para a sua concretização.  

Não obstante, em 6 de outubro de 2016, foi aprovada a Lei nº 13.344, que versa sobre 

o tráfico de pessoas. Buscando adaptar o ordenamento jurídico brasileiro à legislação 

internacional, tal norma trouxe diversas inovações na forma que o país trata o crime, 

modificando os dispositivos legais existentes sobre o mesmo, trazendo, inclusive uma nova 

abordagem em relação ao consentimento. 

 Este estudo se desenvolve com o intuito de analisar as diversas nuances do tráfico de 

seres humanos, sendo principalmente voltado para a sua prática com o fim de promover a 

exploração sexual. 

A pesquisa, apresenta o ponto de vista de diversos autores em relação as questões 

polêmicas, muitas vezes indefinidas, que envolvem o crime. Analisando também o 

comportamento de diversos países e tratados, bem como os estudos existentes em relação ao 

mesmo.  
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Inicialmente, será apresentada a evolução histórica do delito, visando apontar como o 

mesmo se iniciou e como foi se transformando ao longo dos anos diante das mudanças 

sociais, políticas, econômicas e, principalmente, tecnológicas, sofridas pela sociedade. 

Em um segundo momento, é preciso traçar as características que envolvem o crime, 

trazendo a sua definição, o conceito de exploração sexual, o perfil das vítimas, dos aliciadores 

e as rotas e redes de favorecimento utilizadas.  

Posteriormente, apresenta-se o comportamento da legislação internacional, tratando 

dos diversos instrumentos produzidos até a elaboração da Convenção de Palermo.  

Em seguida, analisam-se as mudanças sofridas pela legislação brasileira ao longo dos 

anos, chegando às alterações provocadas pela Lei nº 13.344/2016. 

Ao longo da obra, busca-se apontar às lacunas e dificuldades existentes no combate ao 

tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, com o intuito de indicar a necessidade de 

mudanças no comportamento da sociedade bem como da legislação perante o delito. Trata-se 

também da importância de implementação de políticas públicas que divulguem informações 

sobre o mesmo, para que a sociedade possa compreender de forma mais clara a gravidade que 

o crime representa para a sociedade atual. 
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

1.1 Origem da prática delituosa e o tráfico negreiro.  

 No século XIX ocorreu à invenção do conceito jurídico de tráfico de pessoas que 

voltou a ser mencionado no início do século XX. Todavia esta é uma conduta praticada desde 

os primórdios da humanidade. Existem relatos de sua existência na Antiguidade Clássica, 

estando presente primeiro na Grécia e posteriormente em Roma. Naquela época era efetuado 

o tráfico de prisioneiros de guerra com o intuito utiliza-los como escravos.  

Não obstante, a conduta passou a ter cunho comercial apenas no período 

compreendido entre os séculos XIV e XVII nas cidades Italianas, conforme ensina Mariane 

Strake Bonjovani:      

O primeiro caso de tráfico de seres humanos que objetivou lucro aconteceu nas 

cidades italianas, entre os séculos XIV e XVII, durante o Renascimento. A prática 

estimulou o comércio mediterrâneo na Península Itálica, onde também teve início o 

pré-capitalismo, que pregava o acúmulo de capital
2
.  

 O tráfico negreiro teve início com a colonização das Américas. Enquanto algumas 

colônias eram chamadas de Colônias de Povoamento, para onde os Europeus se mudavam 

com o intuito de formar uma nova sociedade com características próprias. Outras eram 

destinadas a intensa exploração de seu território e povos, recebendo o nome de Colônias de 

Exploração.  

No Brasil foi adotado o segundo modelo de colonização, sendo esta a forma mais 

antiga de tráfico de pessoas conhecida no país. Com o esgotamento da mão de obra indígena 

teve início o tráfico negreiro e o Africanos começaram utilizados com o intuito de realizar os 

trabalhos relacionados a terra, suprindo tal carência. 

A respeito do tráfico negreiro Francisco Bismark Borges Filho informa:  

Com a “descoberta” de novas terras, os europeus, principalmente portugueses e 

espanhóis, passaram a utilizar-se, prioritariamente, da mão-de-obra negra-escrava 

para poder desbravar, explorar e possibilitar o povoamento das terras descobertas, 

agora colônias vinculadas as suas metrópoles. Naquela época, o principal 

“fornecedor” de pessoas era o continente africano que, devido ao baixo poder de 

resistência, m face das constantes guerras internas e da superioridade bélica das 

nações desbravadoras, transformou-se em um dos maiores exportadores de pessoas 

de todos os tempos
3
. 

 

 

                                                           
2
 BONJOVANI, Mariane Strake. Tráfico internacional de seres humanos. São Paulo: Ed. Damásio de Jesus, 

2004. p. 17. (Série perspectivas jurídicas). 
3
FILHO. Francisco Bismarck Borges. 2005. p. 11. Disponível em: 

 <http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/2187/crime_organizado_transnacional__trafico_de_seres_humanos>.  

Acesso em 18 abr. 2017. 

http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/2187/crime_organizado_transnacional__trafico_de_seres_humanos
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Naquela época o tráfico de pessoas era considerado lícito, não havendo qualquer 

forma de combate a tal conduta. Segundo Francisco Bismark Borges Filho
4
, os negros eram 

tratados como verdadeiras mercadorias, sem direito a qualquer proteção humanitária, 

possuindo grande valor econômico. É preciso ressaltar, que apesar de sempre se fazer 

referência ao trabalho forçado quando se fala em tráfico de negros, as escravas sofriam 

intensa exploração sexual e prostituição, que ocorria principalmente por parte dos senhores. 

 De acordo com Gilberto Freyre:  

Mas o grosso da prostituição formaram-no as negras, exploradas pelos brancos. 

Foram os corpos das negras ─ às vezes meninas de dez anos ─ que constituíram, na 

arquitetura moral do patriarcalismo brasileiro, o bloco formidável que defendeu dos 

ataque afoitezas dos don-juas a virtude das senhoras brancas
 5.

 

 Sendo assim, as escravas negras eram muitas vezes abusadas por seus patrões, outras 

vezes eram exploradas nas ruas ou em bordéis. Sobre as mulheres brancas recaía a ideia da 

“pureza”, logo os homens procuravam satisfazer a sua lasciva com as escravas que eram 

submetidas aos piores tipos de tratamento. 

 

1.2 Transição do Tráfico de mulheres brancas para o tráfico de pessoas.  

No século XIX, rejeições ao tráfico negreiro começaram a ganhar força e ao fim do 

mesmo a escravidão foi abolida. Em razão do crescimento das ideias capitalistas e da vida 

urbana, a exploração sexual adotou nova caracterização e se voltou para as mulheres brancas. 

Com uma nova roupagem a conduta delituosa começou a crescer exponencialmente, o 

que foi corroborado pelas correntes migratórias que ocorreram ao final do século XIX. Diante 

desta situação, os Estados começaram a sentir necessidade de tomar medidas contra o tráfico 

de escravas brancas. 

Em 1904 foi desenvolvido pela Liga das Nações o primeiro documento internacional 

contra o tráfico, chamado de Acordo Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres 

Brancas, assinado em París. No ano de 1910 foi assinada a Convenção Internacional Relativa 

à Repressão do Tráfico de Escravas Brancas. Em 1921, foi celebrada a Convenção 

Internacional para a Represão do Tráfico de Mulheres e Criaças. Já em 1933, foi firmada a 

Convenção Internacional à Repressão do Tráfico de Mulhres Maiores, sendo este o ultimo 

documento realizado pela Ligas das Nações
6
. Já sob a direção da ONU, foi elaborada a 

                                                           
4
 FILHO. Francisco Bismarck Borges, op. cit. p. 12. 

5
  FREYRE, Gilberto. Casa-grande&senzala: Formação da família brasileira. 48ª ed. São Paulo: Global, 2008. 

p. 538. 
6
 JESUS, Damásio E. de. Tráfico internacional de mulheres e crianças - Brasil: aspectos regionais e nacionais. 

São Paulo: Saraiva. 2003. p.28-29. 
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Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, que de acordo com 

Damásio E. de Jesus, consolida os quatro documentos supracitados
7
. 

Conforme eluciada Damásio E. de Jesus:  

O primeiro documento internacional contra o tráfico (1904) mostrou-se ineficaz não 

somente porque não era prorpriametne universal, como também porque revelava 

uma visão do fato centrada na Europa. Osegundo documento de 1910, 

complementou o primeiro na medida em que incluía provisões para punir os 

aliciadores, mas obteve apenas 13 ratificações. Os instrumentos seguintes, de 1921 

e 1933, que foram elaborados no contexto da Liga das Nações, eram mais 

abrangentes, mas definiam o tráfico independentemente do consentimento da 

mulher. Esses quatro instrumentos foram consolidados pela Convenção de 1949, 

que permaneceu como o único instrumento especificamente voltado para o 

problema do tráfico de pessoas até a adoção da Convenção de Paelrmo e seus 

Protocolos
8
. 

Finalmente, em 2000
9
, foi aprovado 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
10

, promulgado no Brasil através do 

Drecreto n. 5.017 de 12 de março de 2004
11

.  

 Nota-se uma evolução no modo em que a legislação internacional trata o tráfico de 

pessoas ao longo dos anos, a exemplo disto é possivel citar a convenção de 1949, que foi a 

primeira a entender que qualquer pessoa está sujeita a ser vítima deste crime, ou seja, houve 

um aumento na proteção destes instrumentos que inicialmente mencionavam “escravas 

brancas” e foram evoluindo até chegar a “seres humanos”. 

O posicionamento em relação à vítima também sofreu mudanças significativas, não só 

no que diz respeito ao seu tratamento como também sobre a incidencia da preocupação, que 

entes do Protocolo de Palermo recaía apenas sobre a prostituição e hoje abrange qualquer 

forma de exploração sexual. 

 

1.3 O tráfico de pessoas voltado para exploração sexual atualmente.  

A sociedade moderna é marcada pelo dominío do modelo capitalista e pelo 

enfraquecimento das barreiras nacionais, que gerou uma redução do conceito de identidade 
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regional. Outra caracteristica relevante do mundo atual é a Informática, que promoveu uma 

profunta revolução nas formas de trabalho e comunicação ao conectar as pessoas ao redor do 

mundo a qualquer tempo.  Diante de tais mudanças, as relações internacionais começaram a 

ter uma nova postura e passaram à abranger todas as culturas com o intuito estabelecer uma 

relação mais hamônica entre os países.  

Como consequencia de tais transformações socioeconomicas, é possivel afirmar que o 

mundo tem passado por uma intensa globalização, que facilita o deslocamento e o acesso de 

pessoas, que se encontram nos mais variados locais. Favorecendo assim, o tráfico de pessoas. 

Sobre o assunto a Organização internacinoal do Trabalho (OIT) afirma que: Com o 

processo cada vez mais acelerado da globalização, um mesmo país porde ser ponte de 

partida, de chegada ou servir de ligação entre outras nações no tráfico de pessoas (grifo 

deste trabalho)
12

.   

Nesta esteira de pensamento Thaís de Camargo Rodrigues elucida:    
Hoje a globalização põe à disposição dos traficantes de pessoas todas as suas 

ferramentes utilizadas para fins lícitos, como a revolução dos meios de 

comunicação e a facilidade de transpor fronteiras. O tráfico é tratado como um 

negócio qualquer, e suas vítimas se transformaram em commodities. Os traficantes 

buscam suas mercadorias em ambientes vulneráveis, e as vendem nos marcados 

mais promissores
13

. 

Para corroborar com tal situação, apesar de ser um crime com grande visibilidade não 

existe, nos dias atuais, estatisticas precisas sobre o mesmo, o que dificulta ainda mais o seu 

entendimento.  

Mariane Strake Bonovani expõe que:  

O descaso de muitos governos com a situação do tráfico internacional de seres 

humanos faz com que haja muitos dados desatualizados ou que não haja dados 

sobre a situação do tráfico nesses países. 

A responsabilidade de combate do tráfico, que afeta milhões de pessoas, deveria ser 

global, pois somente com a ratificação de protocolos que tenham por finalidade a 

proteção dos seres humanos da exploração, da violação dos seus direitos 

fundamentais e inerentes à vida e dos inumeros desrespeitos é que se consegue 

combater o crime organizado transnacional
14

. 

Atualmente liberdade de locomoção consiste em um dos direitos fundamentais do ser 

humano, no entanto o numero de pessoas trancafiadas e exploradas é assustador, conforme 

expõe a OIT: 

Em 2005, com a puplicação do relatório “Uma Aliança Global Contra o Trabalho 

Forçado”, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estimou cerca de 2,4 

milhões o número de pessoas no mundo que foram trancafiadas para serem 
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submetidas a trabalhos forçados. A OIT calcua que 43% para exploração economica 

─ as restantes (25%) são trancafiadas para uma cominação dessas formas ou por 

razões indeterminadas
15

. 

A realidade é que o tráfico de pessoas é um crime que ganha cada vez mais força e o 

descaso de muitos países em relação a tal prática lhe é favoravel, pois a sua prevenção e 

repressão são dificultadas diante da impossibilidade de estabelecer dados precisos sobre o 

crime, tais como as principais rotas de tráfico.  

Ademais, a este crime é conferido um tratamento midiático sensacionalista, o que 

torna todas as estatísticas existentes em relação ao mesmo suspeitas,  gerando ainda  mais 

obstaculos na luta contra o delito. Portanto, apesar de haver diversas iniciativas contra esta 

conduta criminosa, no Brasil e no mundo, há muito trabalho a ser realizado para que se 

estabeleça medidas que possam gerar resultados satisfatórios na politica de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas 
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2 ASPECTOS GERAIS SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

 

2.1 Conceito de Tráfico de Pessoas  

O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional destinado à previnir, reprimr e punir o Tráfico de Pessoas, em Especial 

Mulheres e Crianças, também conhecido como Protocolo de Palermo,  estabelece em seu 

aritgo 3º, “a”, a primeira definição, aceita no cenário internacional, de tráfico de pessoas:  

Por “tráfico de pessoas” entende-se o recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força 

ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 

ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 

benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre 

outra, para fins de exploração. A exploração deverá incluir, pelo menos, a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o 

trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a 

servidão ou a extração de órgãos
 16.

 

 Esta definição traz uma perspectiva ampla sobre a conduta delituosa, sendo que, o 

mencionado instrumento internacional aponta as diversas formas de exploração e a 

necessidade de instauração de uma base legal e social de amparo às vítimas, que devem ser 

tratadas como pessoas que passaram por intensa exploração e não como criminosas
17

.  

 Neste viés, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto explicam: 

Atualmente, esse crime se confunde com outras práticas criminosas e de violações 

aos direitos humanos e não serve mais apenas à exploração de mão de obra escrava. 

Alimenta também redes nacionais e transnacionais de exploração sexual comercial, 

muitas vezes ligadas a roteiros de turismo sexual, e organizações especializadas em 

retirada de órgãos
18

.  

 Sobre o alcance o tráfico de pessoas a UNODC afirma:  

In terms of the different types of trafficking, sexual exploitation and forced labour 

are the most prominent. But the report shows that trafficking can have numerous 

other forms including: victims compelled to act as beggars, forced into sham 

marriages, benefit fraud, pornography production, organ removal, among others
19

. 

 O crime organizado tem se voltado cada vez mais para o tráfico de pessoas. Esta é 

uma atividade oferece altos lucros e baixos riscos, tendo em vista que muitos países não 

possuem legislação adequada a tal conduta e que a mesma pode ser disfarçada através 
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trabalhos legalmente admitidos, a exemplo do agenciamento de modelos, babás, garçonetes 

entre outros
20

. 

 De acordo com o relatório “Uma Aliança Global Contra o Trabalho Forçado”
21

 

promovido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2005, o tráfico de seres 

humanos percebe um lucro anual que chega a 31,6 bilhões de dólares, sendo que os países 

industrializados respondem por 15,5 bilhões de dólares e a América Latina por 1,3 bilhão de 

dólares.  

 Em 2010, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime ─ UNODC
22

, 

afirmou que a movimentação financeira provocada pelo tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual para a Europa chega a 3 bilhões de dólares por ano, levando a um aumento 

de 70.000 vítimas por ano.  

  O tráfico de pessoas pode trazer o envolvimento de apenas uma pessoa ou de 

um grupo de pessoas. A conduta delituosa se inicia com o aliciamento da vítima e chega ao 

fim com a sua exploração pelo agente do crime, que a mantém em cativeiro e a submete a 

condições degradantes, similares à servidão
23

. A vítima muitas vezes é enganada com a 

promessa de uma vida melhor, no entanto ao invés de melhores condições, as mulheres são 

tratadas como escravas sexuais e obrigadas a servir inúmeros clientes para o lucro de seu 

aliciador.  

 Neste sentido elucida Damásio E. de Jesus:  

Requisito central no tráfico é a presença do engano, da coerção, da dívida e o 

propósito de exploração. Por exemplo, a vítima pode ter concordado em trabalhar 

na indústria do sexo, mas não em ficar em condições semelhantes à escravidão. O 

tipo de atividade que a vítima se engajou, lícita ou ilícita, moral ou imoral, não se 

mostra relevante para determinar se seus direitos foram violados ou não. O que 

importa é que o traficante impede ou limita seriamente o exercício de seus direitos, 

constrange sua vontade, viola seu corpo
24

. 

Outrossim, o ilícito é marcado pela impunibilidade, seja pela falta de legislação sobre 

o assunto, pelo descaso de muitos países ou ainda pela dificuldade em obter dados mais 

precisos a respeito do crime. Sendo assim, de acordo com a Organização Internacional do 

Trabalho, é possível se verificar o baixo risco representado pelo tráfico de pessoas através das 
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condenações. Em 2003, cerca de 8.000 traficantes de seres humanos foram indiciados em todo 

mundo, no entanto, apenas 2.800 foram condenados, segundo o governo norte-americano
25

. 

 De acordo com a cartilha “Tráfico de Mulheres: Política Nacional de Enfrentamento” 

elaborada pela Secretaria de Políticas para Mulheres: 

As principais motivações dos traficantes de pessoas são: a alta rentabilidade - os 

aliciadores ficam com o produto da exploração das vítimas; baixo risco - 

ocasionado pela dificuldade em se identificar o crime e pela legislação insuficiente; 

impunidade ineficácia da repressão e; a inexistência de materialidade do crime no 

caso do tráfico de pessoas, a própria materialidade do crime é a pessoa o que 

dificulta a caracterização dessa materialidade. Diversamente ocorre com o tráfico 

de armas e de drogas onde a materialidade se verifica, respectivamente, nas armas e 

nas drogas encontradas
 26. 

O que se percebe é que este baixo risco decorre da ausência de políticas de prevenção 

e combate ao tráfico de pessoas mais incisivas e eficientes, que diante da facilidade de 

deslocamento e comunicação entre as pessoas existente em razão da globalização, apenas 

favorece a prática de tal ilícito.  

 

2.2 Causas do tráfico de pessoas 

O tráfico de pessoas é um crime que cresce exponencialmente e por se tratar de uma 

prática que ofende brutalmente suas vítimas é necessário levantar a questão: “quais são as 

causas do tráfico de pessoas?” 

Segundo a OIT
27

, a pobreza é um fator determinante para o crime, tendo em vista que 

a maioria esmagadora das vítimas possuem dificuldades financeiras e pertencem a 

comunidades marginalizadas. Porém, este não pode ser considerado o único critério que leva 

tal prática, pois trata-se de um delito muito intrincado que demanda uma série de razões.  

Portanto, a OIT enumera uma série de motivos que levam à ocorrência de tal conduta, 

quais sejam:  

Globalização; pobreza; ausência de oportunidades de trabalho; discriminação se 

gênero; Instabilidade política, econômica e civil em regiões de conflito; violência 

doméstica; emigração indocumentada; turismo sexual; corrupção de funcionários 

públicos e leis deficientes
28

. 

Neste viés, Dorchen Leidholdt aponta como elementos causadores:  

Ausência de direitos ou a baixa aplicação das regras internacionais de direitos 

humanos; a discriminação de gênero; a violência contra a mulher; a pobreza e a 
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desigualdade de oportunidade e de renda; a instabilidade econômica, as guerra, os 

desastres naturais e a instabilidade política
29

. 

 Sendo assim, são inúmeros os fatores que contribuem para a ocorrência do tráfico de 

pessoas e ressaltando isto, a OIT afirma:  

As raízes do problema encontram-se muito mais nas forças que permitem a 

existência da demanda pela exploração de seres humanos do que nas características 

das vítimas. Essa demanda vem de três diferentes grupos: os traficantes – que, 

como visto acima, são atraídos pela perspectiva de lucros milionários −, os 

empregadores inescrupulosos que querem tirar proveito de mão-de-obra aviltada e, 

por fim, os consumidores do trabalho produzidos pelas vítimas
30

. 

 A vulnerabilidade da mulher e da criança, é constantemente mencionada ao se tratar 

do tráfico de pessoas, pois é o elemento que leva a maior prática do crime em relação às 

mesmas, que são reféns uma sociedade patriarcal que não reconhece a sua igualdade perante 

os homens. 

 No que diz respeito a fragilidade da mulher, a cartilha elaborada pela Secretaria de 

Políticas para Mulheres afirma:  

O tráfico de mulheres leva às últimas consequências do binômio: dominação 

masculina versus submissão feminina. Ocorre a objetificação do corpo feminino e 

da figura simbólica das mulheres que são tratadas e negociadas como objetos com a 

finalidade de se obter lucro, sendo desconsiderado por completo o respeito à sua 

dignidade de pessoa humana sujeito de direitos
 31.

 

 A globalização potencializa a prática do ilícito, pois facilita a organização do mesmo
32

 

e também promove uma desigualdade econômica no mercado de diversos países, levando à 

intensa competição pelo mercado que é tomado por potências e acarreta o empobrecimento de 

parcelas da sociedade
33

. 

 Faz-se necessário ressaltar, que os países que passam por algum tipo de instabilidade, 

seja por desastre natural ou guerra, estão mais sujeitos a este crime, pois no momento em que 

o caos se instala à comunidade não tem opção senão a fuga daquele local.  

 Sobre a relação existente entre países em guerra e o tráfico de pessoas a UNODC 

informa:  

As this crisis has unfolded, and climbed up the global agenda, there has been a 

corresponding recognition that, within these massive migratory movements, are 
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vulnerable children, women and men who can be easily exploited by smugglers and 

traffickers
 34.

 

 Partindo da perspectiva que os países subdesenvolvidos tratam com descaso a conduta 

delituosa, resta claro que as medidas impostas por tais nações são ineficientes (em muitos 

lugares não há qualquer norma tratando do assunto), o que facilita a sua prática. Sendo esta a 

razão pela qual o tráfico de pessoas possui maior intensidade nos países com menor grau de 

desenvolvimento econômico.   

Portanto de acordo com Damásio E. de Jesus: As mulheres e as crianças de países 

subdesenvolvidos estariam mais vulneráveis à exploração porque não conseguem fazer valer 

seus direitos e permanecem desprotegidas pelo sistema legal (grifo deste trabalho)
 35.

 

Diante disto, Mariane Strake Bonjovani explica:  

A grande maioria das vítimas do tráfico internacional de seres humanos é 

proveniente de países em desenvolvimento. Diferentemente dos países 

desenvolvidos, os do chamado Terceiro Mundo não possuem política eficaz de 

combate ao crime organizado, o que torna mais fácil a contratação ou o sequestro 

da vítima e sua deportação para os países receptores.
 36

 

O tráfico de pessoas reflete a situação de um país, aponta as lacunas deixadas pelas 

leis das nações menos desenvolvidas e representa uma sociedade em colapso comandada por 

um Estado falho e corrupto. Tal crime gera graves consequências, que violam a dignidade da 

pessoa humana, o direito à vida, a liberdade e muitos outros. 

 

2.3 Linhas Gerais da Exploração Sexual. 

O conceito de Exploração Sexual possui base legal no Protocolo de Palermo, que o 

apresenta de forma genérica, tendo em vista que cada país apresenta um entendimento 

diferente sobre o mesmo. Em seu artigo 3º, mesmo dispositivo que define tráfico de pessoas, 

o instrumentos traz a seguinte definição:  

A exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou 

outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura 

ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos.
 37

 

Diante da análise de tal artigo, percebe-se que o Protocolo buscou estabelecer 

conceitos gerais com a maior abrangência possível. Isto não ocorre de maneira diferente 

quando se trata da definição de exploração sexual, que inclui a prostituição, outras formas de 
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trabalhos ou serviços forçados, escravidão ou práticas similares a escravidão, servidão e até a 

remoção de órgãos. 

O ilícito decorre de uma mercantilização da atividade sexual, ou seja, a exploração 

sexual trata o sexo como um objeto a ser trocado por alguma vantagem, seja ela, financeira ou 

não. 

Para Guilherme Nucci: Do quadro nascente, verifica-se ser a exploração sexual uma 

conduta genérica, voltada a tirar proveito, abusar, lucrar mediante fraude ou engodo de 

pessoas, visando-se a satisfação da lasciva (grifo deste trabalho)
38

. 

 A exploração de seres humanos ocorre das formas mais variadas, são inúmeras as 

possibilidades de violentar, humilhar e discriminar alguém. Não obstante, a exploração sexual 

merece uma atenção especial, pois viola brutalmente a dignidade da pessoa humana que 

deveria ser livre para realizar escolhas, tais como onde e com o que trabalhar, mas são 

submetidas a trabalhos sexuais para satisfazer o interesse econômico de criminosos que não 

possuem qualquer medo de serem punidos.   

 

2.4 Formas de Exploração Sexual  

 

2.4.1 Lenocínio 

 O lenocínio é uma conduta criminosa praticada desde o início na civilização humana, 

constitui uma atividade que depende da prostituição e está historicamente conectado ela. 

 A punição do ilícito se iniciou em Roma, em razão do Cristianismo. Na idade média 

os pais e maridos que cometessem o crime contra as próprias esposas e filhas se enquadravam 

em lenocínio qualificado e eram punidos com pena capital. 

 O tema era tratado no Brasil pelas Ordenações Filipinas, que previa, entre outras, a 

pena de morte nos Títulos XXX ─ Dos alcoviteiros, e dos que em suas casas consentem as 

mulheres fazerem mal de deus corpos ─ e XXXIII ─ Dos rufiões e mulheres solteiras ─ 
39

. 

Entretanto em 1830 o Código do Império deixou de regulamentar a conduta, que voltou a ser 

tratada no Código republicano de 1890, que previa o lenocínio simples e agravado em seu 

artigo 277 e o lenocínio profissional em seu artigo 278. 
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 O Código Penal de 1940
40

, em seu Capitulo V do Título VI ─ Do lenocínio e do 

tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual ─  estabelece 

quatro figuras que fazem parte do crime: Induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem 

(art.227), induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual 

(art.228), manter estabelecimentos onde seja praticada a exploração sexual (art.28) e tirar 

proveito de prostituição alheia, ou seja, rufianismo (Art. 230). Neste contexto, é importante 

salientar que a Lei nº 13.3444
41

, de 6 de outubro de 2016, que versa sobre o tráfico de 

pessoas, revogou os artigos 231 e 231-A, que faziam parte de tal Título. 

 Para muitos autores, como Heleno Cláudio Fragoso
42

, o lenocínio é um crime torpe e 

fere profundamente a moral e os costumes ao assistir ou se aproveitar da libidinagem alheia. 

No entanto, existem posicionamentos que entendem que a prática do lenocínio não deve ser 

criminalizada desde que exista o livre consentimento fornecido por pessoa plenamente capaz.  

 Neste sentido, Guilherme Nucci afirma:  

O favorecimento da prostituição é basicamente inaplicável, pois envolve adultos e, 

consequentemente, a liberdade sexual plena. A prostituição não é delito e a 

atividade de induzimento, atração, facilitação, impedimento (por argumento) ou 

dificultação (por argumento) também não têm menor sentido constituir-se infração 

pena
43

. 

 Para o autor, o princípio da intervenção mínima é nitidamente violado ao se considerar 

o Lenocínio crime, não havendo razão para o Estado intervir na prostituição praticada por 

adultos. No entanto, ele entende que a prostituição -infantil deve ser tratada de forma 

diferente, pois possui uma importância distinta da adulta, tendo em vista o envolvimento de 

vulnerável. 

 

2.4.2 Prostituição 

 O tráfico de pessoas visa alcançar diferentes fins, tais como a exploração sexual, 

trabalhos análogos à condição de escravo, servidão e remoção de órgãos.  

 No entanto, em relação à primeira conduta, muitas vezes o crime é praticado com o 

intuito de tirar proveito da prostituição alheia, que constitui uma das atividades mais antigas 

da história. Sendo mencionado inclusive na Bíblia, o ato sempre foi reprovado pela sociedade 
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conservadora, que entende tal prática como ofensiva a moral e os bons costumes, pois 

comercializa relação sexual. 

 Ao discutir a Leniência Guilherme Nucci define a prostituição:  

A prostituição é elemento normativo do tipo, significando o comércio habitual da 

atividade sexual. Demanda tempo e frequência, razão pela qual não se pode 

considerar uma pessoa prostituída porque uma vez teve relação sexual com alguém 

mediante contraprestação em dinheiro ou outro valor
44

. 

 Não obstante sua infâmia, a prostituição não é considerada crime no Brasil, em razão 

do princípio da intervenção mínima, onde o direito penal deve ser aplicado em última rátio, ou 

seja, somente em situações que ferem os direitos e garantias previstos na Constituição 

Federal. Já as condutas de exploração da prostituição, como o lenocínio e o rufianismo, são 

punidas.  

 Neste sentido, afirma a cartilha de Política Nacional de Enfrentamento do Tráfico de 

mulheres, elaborada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em união com a presidência 

da república: 

O que se pretende não é impedir o livre exercício da prostituição, mas sim garantir 

que em momento algum ocorra qualquer tipo de exploração e desrespeito aos 

direitos fundamentais e à dignidade dessas mulheres, nem tampouco de qualquer 

pessoa se beneficie da exploração da prostituição de outrem
45

. 

 Este documento diferencia a prostituição forçada e a prostituição voluntária
46

. A 

primeira é efetuada sem o consentimento válido da vítima e é punida no Brasil. Já a segunda é 

aquela exercida por vontade própria e pode ser autônoma ou não. A autônoma é considerada 

trabalho na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério de Trabalho e Emprego 

(TEM), no item 5198 que estabelece Profissionais do Sexo como uma atividade profissional. 

Todavia, a cartilha ainda informa que existe a prostituição autônoma, muitas vezes realizada 

pela pessoa em razão da falta de oportunidades, o que facilita a sua exploração em razão de 

seu estado vulnerável
47

. 

 O exercício desta atividade é disciplinado de três formas diferentes pelos Estados, 

quais sejam: a regulamentação, proibição e o abolicionismo.  

 A regulamentação é aquela em que a atividade é disciplinada e possui direitos 

inerentes a qualquer profissão, tal método é adotado na Holanda e na Alemanha, que sofrem 
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duras críticas, pois a normatização da prostituição tinha como fim criar políticas públicas 

voltadas aos profissionais do sexo, o que não ocorreu
48

.  

 Já a proibição, considera a sua prática ilegal estabelecendo penas a quem exerce tal 

profissão. Este modelo é adotado nos Estados Unidos. Porém, esta postura é considerada 

falha, tendo em vista que mesmo proibida, a prostituição é praticada no país.  

 O Brasil adota o abolicionismo, onde o exercício da profissão é permitido, mas as 

condutas relativas à exploração da prostituição alheia, praticadas pelo proxeneta
49

, traficante 

ou rufião, são proibidas. Sendo assim, as prostitutas são tratadas como qualquer cidadã, não 

havendo, perante a lei, qualquer diferenciação em razão da profissão que exerce. 

 Existem no Brasil, tentativas de regularizar a prostituição, o ex-deputado Fernando 

Gabeira apresentou, durante o seu mandato, o Projeto de Lei nº 98/2003, que visava 

regulamentar a profissão, mas após inúmeras discussões foi arquivado.  

 Mais recentemente, o deputado federal (PSOL), Jean Wyllys, reacendeu a discussão 

através do Projeto de Lei nº 4.211/2012
50

 que possui seis artigos e traz a definição de 

profissionais do sexo, sugere mudanças nos artigos relativos ao lenocínio no Código Penal 

entre outras alterações. O projeto foi popularmente batizado como Lei Gabriela Leite
51

, no 

entanto, o instrumento encontra-se parado na Câmara dos Deputados aguardando a 

composição de uma comissão temporária para analisá-lo. 

 Conforme expõe Thaís de Camargo Rodrigues em sua dissertação
52

, existem hoje dois 

posicionamentos em relação à prostituição, o primeiro entende que a prática é uma forma de 

exploração baseada no gênero, e permite a coisificação da pessoa violando profundamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana. O segundo enxerga a prostituição como uma forma 

de trabalho como qualquer outra, devendo ser respeitada em razão da autonomia da vontade. 

 O direito penal até hoje não teve condições estabelecer medidas efetivas que protejam 

e garantam a dignidade da profissional do sexo. Contribuindo com o problema, a sociedade 

tem um posicionamento consideravelmente retrógado em relação a tal prática, o que só 

dificulta o estabelecimento de condutas que venham a ser efetivas. Sendo assim, o 

abolicionismo é a medida que mais se aproxima de uma medida ideal, pois a partir do 
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momento que o estado trata a pessoa que exerce tal atividade como qualquer outra e 

implementa medidas públicas de auxilio e proteção, talvez o preconceito em torno da 

profissão e às explorações decorrentes dela possam ser dirimidos.  

 

2.4.3 Turismo Sexual  

  O Brasil é um país mundialmente conhecido pela beleza de suas mulheres. Apesar de 

possuir inúmeros atrativos, como praias paradisíacas e uma cultura extremamente rica, sempre 

que ser vê propaganda do país, infelizmente, é apresentada a imagem de uma mulher 

praticamente nua. Este estereotipo e outros fatores como falta de conhecimento sobre a 

cultura local e o machismo, fazem com que Brasil seja muito procurado para o Turismo 

Sexual. 

 Nesse sentido a Secretária de Políticas para as Mulheres em sua cartilha esclarece:  

Contribuem para essa realidade de exploração os estereótipos socialmente 

construídos e reproduzidos pelos meios de comunicação, que vinculam a imagem 

da mulher brasileira à sexualidade e acabam por incentivar, inclusive, o turismo 

sexual para o Brasil, uma das situações de risco para a ocorrência do tráfico de 

pessoas
53

. 

 O turismo sexual é praticado através das viagens promovidas no mundo turístico, ou 

fora dele, que possuem em seus pacotes o fornecimento de atividade sexual com pessoas do 

local de destino, em sua maioria, o ilícito é praticado por estrangeiros que visitam o país. Ou 

seja, o que ocorre é a comercialização de homens ou mulheres de um local para satisfazer os 

desejos sexuais de turistas. Sendo evidente que o ilícito está intimamente ligado ao tráfico de 

pessoas e a exploração sexual. 

 Atualmente o setor turístico se omite em relação a tal prática e o número de agências, 

hotéis e pousadas que possuem pacotes de prostituição é gigantesco. Contribuindo com a 

situação, a internet possibilita a divulgação de tais pacotes, em redes sociais, sites de 

relacionamentos, entre outros, carregando a promessa de sexo fácil. 

 Nesta esteira, Damásio E. de Jesus, elucida sobre a CPI da Exploração Sexual Infanto-

Juvenil que já apontava a existência do Turismo Sexual: 

Dizia o relatório: “O processo do ‘pornoturismo’ inicia-se nas agências de viagens, 

que vendem o país como local de sexo fácil e barato. Para esse tipo de comércio 

marginal contribui a propaganda que, oficialmente, nos País endossa: não já cartas 

ou folheto de viajem sobre o Brasil em que faltem belos corpos nus ou 

semidespidos em praias paradisíacas. O maior afluxo de pornoturistas origina-se da 

Europa e EUA. São em sua maioria homens entre 30 e 50 anos, de classe operária 
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ou média-baixa, que usam seu período de férias e economias para uma temporada 

de orgia a baixo custo. Não vêm conhecer o País, mas sim conhecer as brasileiras, 

famosas por uma fantasiosa sensualidade superior à das europeias ou americanas. 

Há voos charter lotados apenas com esse tipo de turistas
54

. 

 Inclusive, nos próprios países estrangeiros tem ocorrido a venda de tais pacotes, que 

incluem também uma passagem de volta a mais, para que a pessoa prostituída possa voltar 

com o sujeito, se for de seu interesse. Sobre isto, Damásio E. de Jesus informa: 

Um depoente afirmou que um pacote turístico pode ser vendido a qualquer pessoa 

na Alemanha pela quantia de 10 mil dólares. Tal pacote inclui uma passagem de ida 

para o Brasil, duas de volta para Alemanha, hospedagem no R.P. Hotel e também 

dinheiro para compras. O bilhete sobressalente é para que a garota vá para a 

Alemanha. As que chegam a ir, normalmente, ficam trancadas dentro de casa e são 

impedidas de aprender a língua do pais. Alguns indivíduos querem recuperar o 

dinheiro investido nas moças e as emprestam mediante pagamento para seus 

amigos. Outras acabam por cair em mãos de gigolôs e não conseguem mais voltar 

para o Brasil
 55.

 

Nota-se que o tráfico de pessoas é um crime extremamente complexo que ultrapassa 

fronteiras. O combate ao ilícito é muito difícil, pois depende da conscientização de pessoas 

que muitas vezes são minimamente instruídas. Ademais, a consciencialização deve ser 

realizada não só dentro do país (devendo atingir as capitais e também as áreas mais remotas, o 

que é extremamente complicado em razão da extensão do território brasileiro), mas também 

em relação aos estrangeiros, tentando mudar está imagem vulgar que o brasileiro tem no 

cenário mundial e todo o preconceito que o turista traz com ele. 

 

2.4.4 Exploração Sexual Infantil: Pornografia e Pedofilia  

A pornografia infantil e os atos relativos a ela, têm suas penas definidas nos aritgos 

240 à 241 – C, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990
56

. O artigo 240, CAPUT, define a pornografia como sendo: Produzir, reproduzir, 

dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explicito ou 

pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (grifo deste trabalho). Os demais artigos 

versam sobre os atos que envolvem a pornografia, como a venda e o uso de materiais 

pornográficos. 

A disseminação da internet foi um elemento que potencializou a prática de tal ato, pois 

atuamente as crianças têm acesso às redes sociais cada vez mais cedo, com isto, pessoas 

envolvidas na prática do crime, seja por razões economicas ou por problemas mentais, têm se 
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aproveitado da inocencia infantil, se disfarsando em pefís falsos com o fim de aliciar a criança 

a produzir algum tipo de material pornografico, seja foto ou video. 

Sobre o assunto, elucida Dona M. Hughes: 

Desde 1996, com a generalização do computador e do acesso à rede internacional, 

houve um aumento considerável da pornografia por meio da Internet. Assim, não 

somente o mercado ilegal passou a oferecer maiores “oportunidades” para crianças 

e adolescentes, como também criou a figura daquela pessoa que alicia as crianças e 

as remete para locais distantes de sua família
57

. 

A pornografia infantil é extremamente lucrativa, pois tem como público alvo pedófilos 

que não possuem controle sobre os seus desejos, sendo assim, existem redes especializadas 

que divulgam imagens ou filmes de cunho sexual infantil a fim de provocar tais pessoas a 

buscar por mais material. Ocorre que o tráfico de pessoas também é realizado com o intuito de 

fornecer criaças para exploração sexual, seja para mercado pornográfico ou para a casa de 

pedófilos.  

O grande problema envolvendo a pedofilia, é que muitas crianças não sabem se 

expressar e na maioria vezes não tem ciência do que lhe está ocorrendo. Ademais, isto pode 

ocorrer em qualquer lugar, seja com algum desconhecido, amigos, no ambiente escolar ou até 

familiar.  

Nesta esteira de pensamento informa Damásio E. de Jesus, sobre dados divulgados 

pela ABRAPIA: 

A ABRAPIA, por intermédio do disque-denúncia, descobriu que as crianças 

brasileiras são exploradas sexualmente por pedófilos até mesm em pequenos 

municípios do pais, e que a família da criança está muitas vezes envolvida. O 

pedófilo por ser o pao ou o padrasto, o tio ou o avô ou ainda o irmão mais velho. 

Somente o cuidado com as crianças jovens, sobretudo para protege-las da 

exploração sexual, e a disseminação de Delegacias de Polícia e Promotorias de 

Justiça especializadas pode impedir a repetição desses fatos
58

. 

Nota-se uma omissão muito grande do Estado e da mídia em relação a um crime tão 

inescrupuloso e despresivel. Se faz imperativo a implementação imediata de programas que 

divulguem tal ato, informem e protejam às crianças e adolescentes e que auxiliem os pais a 

tratarem do assunto da maneira correta, evitando que seus filhos sejam captados por tais 

agentes, seja através das redes sociais ou por qualquer outro meio de comunicação.  

 

2.5 Perfil das vítimas  

O tráfico de pessoas é uma conduta antiquissima. Conforme exposto, se iniciou com o 

fim de transportar prisioneiros de guerra, passou a ser práticado no deslocamento de escravos 
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negros e com o fim da escravidão começou a evoluir para fins especificos como a exploração 

sexual. Nesta vertente, percebe-se que as pessoas traficádas possuem um perfil relativamente 

definido. 

A vítima é a pessoa sobre a qual recai um determinado ato tipificado como crime, 

provocando a intervenção do Estado. Em conformidade com inumeras pesquisas e doutrinas a 

conduta delituosa incide, em sua maioria, sobre mulheres e crianças
59

. 

O Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas realizado em 2016 pelo UNODC
60

, 

informa que 79% das vítimas do presente crime são mulheres e crianças. O mesmo relatório 

realizado em 2009
61

 atesta que a finalidade mais comum para a prática de tal conduta é a 

exploração sexual, representando 79% dos casos, sendo seguido pelo trabalho escravo, com 

18% das vítimas e os outros 3% se dividem em servidão domestica, casamento forçado, 

retirada de orgãos e exploração infantil.  

 Conforme elucida a PESTRAF, as mulheres que se submetem a tal crime normalmente 

são oriuindas de classes populares e possuem baixa escolaridade, moram com algum membro 

da fámilia (geralmente filhos) em espaços urbanos periféricos e exercem alguma atividade de 

baixa complexidade. A pesquisa ainda informa que muitas já se submeteram a prostituição
62

. 

 Nesta esteira de pensamento, Damásio E. de Jesus: 

Analisando as esparsas informações existentes sobre tráfico de mulheres que 

obtivemos, é possível esboçar um perfil das vítimas. Em geral, são provenientes das 

camadas mais pauperizadas da população, as mesmas pessoas que podem ser 

vítimas da exploração sexual. As mulheres, em geral, têm baixo grau de 

escolarização e passam por dificuldades de ordem financeira. Muitas vezes já estão 

engajadas no sexo comercial
63

. 

Em relação a facha etária das vítimas, a PESTRAF informa que: No Brasil, o tráfico 

para fins sexuais é, predominantemente, de mulheres e adolescente, afrodescendentes, com 

idade entre 15 e 25 anos (grifo deste trabalho)
64

. 

No entanto, existem vítimas que apresentam um perfil diferenciado e são mais 

instruídas, possuindo ensino médio completo e emprego anterior à submissão ao tráfico, 

conforme expõe Damásio E. de Jesus:  
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Mas há relatos de mulheres com perfis completamente diferentes: mulheres com 

formação em nível médio para cima, com trajetória de emprego anterior e, muitas 

vezes, com expectativa de retorno breve ao Brasil, acabando nas mãos de quadrilhas 

internacionais
65

. 

A PESTRAF, ainda traz a informação de que a maioria dessas mulheres e adolescentes 

sofreu algum tipo de abuso em seus lares:  

A pesquisa demonstra que as mulheres e as adolescentes em situação de tráfico para 

fins sexuais, geralmente já sofreram algum tipo de violência intrafamiliar (Abuso 

sexual, estupro, abandono, negligência, maus tratos, dentre outros) e extrafamiliar 

(os mesmos e outros tipos de violência intrafamiliar, em escolas, abrigos, em redes 

de exploração sexual e em outras relações)
66

 
67

. 

Damásio E. de Jesus esclarece que existem dois perfis de mulheres que se submetem 

ao tráfico de pessoas: a primeira é aquela que procura emprego e uma vida melhor, já a 

segunda é a mulher que trabalha como profissional do sexo e aceita ser traficada com este 

fim: 

Em resumo, há dois perfis de mulheres traficadas: o da mulher que viaja à procura 

de um emprego com bom salário, mas que na verdade é enganada, pois o objetivo 

real da viagem é a exploração; e o da mulher que já estava inserida na prostituição 

antes mesmo de fazer a viagem ao exterior
68

. 

Neste mesmo sentido, a PESTRAF expõe:  

Os relatos dos estudos de casos constroem dois tipo ideais antagônicos para a 

mulher aliciada: a) o da pessoa ingênua, humilde, que passa por grandes 

dificuldades financeiras e por isso é iludida com certa facilidade; e b) o da mulher 

que tem o “domínio da situação”, avalia com toda clareza os riscos e dispõe-se a 

corrê-lo para ganhar dinheiro
69

. 

O que se percebe é que as mulheres que sofrem tal prática são, em sua maioria, 

pessoas que buscam, de alguma forma, melhores condições de vida. Sendo assim, a sedução 

de tais mulheres se torna muito fácil, pois devido à baixa escolaridade e instrução, muitas 

acreditam no que é dito pelos aliciadores e aceitam ser traficadas para poder trabalhar no 

exterior. No entanto, a maioria destas mulheres sequer sabe que o seu tráfico está sendo 

realizado com o fim de explora-las sexualmente, e as que já estão inserida na prostituição 

muitas vezes não estão cientes das condições desumanas a que serão submetidas. 

Nessa direção, afirma Mariane Strake Bonjovani: 

As mulheres traficadas, geralmente, foram iludidas com a promessa de 

oportunidade de emprego, entraram nos países receptores de forma ilegal ou seus 

vistos invalidaram-se, tornando-se, assim, vítimas para o tráfico. Uma vez vítimas, 

elas têm seus documentos apreendidos e transformam-se em prisioneiras dos 

traficantes, sendo, muitas vezes, tratadas como meras mercadorias
70

. 

Seguindo a mesma linha de pensamento Damásio E. de Jesus:  
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As mulheres que entram em países de forma ilegal, ou ultrapassam o período 

estipulado em seus vistos, são particularmente vulneráveis à exploração. O padrão é 

similar em muitos países: mulheres jovens que procuram trabalhos legítimos são 

ludibriadas por agentes especializados em tráfico de pessoas.  Ao chegarem em uma 

país estranho, seus documentos são “confiscados” e seus movimentos são 

restritos
71

. 

Após análise da mídia, a PESTRAF
72

 destacou o alto índice de tráfico de adolescentes. 

Foi constatado, que entre as 98 pessoas traficadas, 52 (que representa 53,0%) são mulheres e 

46 (representando 47,0%) são adolescentes. A pesquisa ainda informa que as adolescentes de 

15 a 17 anos são as mais atingidas pelo crime, representando 30,6% das mulheres vítimas do 

mesmo no Brasil
73

. 

 Tais adolescentes, em sua maioria, residem no interior do país, em municípios que 

possuem um baixo desenvolvimento e muitas vezes veem no tráfico uma chance de fugir dos 

abusos e violências a que são submetidas no ambiente familiar. Logo, apesar muitas meninas 

se interessarem pelo dinheiro, uma grande parcela delas também busca sobreviver
74

.  

 Neste diapasão, Mariane Strake Bonovani elucida: “São jovens mulheres, geralmente 

menores de idade, que devem ter suas certidões de nascimento alteradas para conseguirem 

passaportes que permita o ingresso tranquilo no país de destino (grifo deste trabalho)
75

. 

 Buscando divulgar a situação a revista IstoÉ, realizou uma entrevista com Amanda, 

uma jovem que foi vítima do tráfico de pessoas:  

Fui incentivada por uma amiga. Muita gente diz que não faz programa e que pode 

trabalhar de vendedora em shoppings. Mas não é assim. Tem casos de colegas 

obrigadas a ficar nas casas que eles indicam e que são submetidas até a agressões 

físicas
76

. 

Conforme expõe Mariane Strake Bonjovani, as crianças representam 48% das vítimas 

do tráfico internacional de seres humanos, sendo, em sua grande maioria, provenientes dos 

continentes asiático e africano
77

. A autora afirma que:  

As crianças traficadas são geralmente destinadas ao trabalho forçado. Elas são 

confinadas e mantidas isoladas do mundo exterior. Assim, ocorre um bloqueio de 

informações. Sem nenhuma forma de contato externo, essas crianças são 

escravizadas e muitas delas sofrem abuso sexual. No Brasil, sabe-se da existência 

de mais de 200 rotas de tráfico e exploração sexual de crianças que têm como 

destino países como Espanha, Holanda, Itália, Portugal e Venezuela
 78. 
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Conforme expõe a PESTRAF
79

, o tráfico infantil no Brasil é inferior ao de 

adolescentes e mulheres, mas a pesquisa ressalta também, que tal constatação foi realizada a 

partir de dados obtidos em relatórios regionais, não sendo possível estabelecer uma 

porcentagem especifica. 

Os Direitos Humanos das crianças se assemelham ao dos adultos, no entanto, por 

conta de sua vulnerabilidade, devem ser aplicados de forma mais cuidadosa.  

Damásio E. de Jesus, expõe que:  

A vulnerabilidade também atinge crianças e adolescentes. Não obstante as 

semelhanças, mulheres e crianças merecem ser sujeitos de programas e iniciativas 

diferenciadas, segundo suas características e necessidades. Por conseguinte, jovens 

e crianças tornaram-se mercadorias nas mãos das redes de traficantes
80

. 

É evidente a necessidade de elaboração de políticas de apoio, mais incisivas, às 

vítimas do tráfico de pessoas, mas em relação à crianças o tratamento deve ser diferenciado, 

sendo necessária a adoção de uma delicadeza maior tornando possível a comunicação com a 

pessoa aliciada.  

O tráfico infantil ocorre com o fim de exploração sexual, abuso do trabalho, adoção 

ilegal e retirada de órgãos. Sobre tal prática, Mariane Strake Bonjovani esclarece: Na 

Ucrânia, por exemplo, constatou-se preferencias por parte dos traficantes, por mulheres 

grávidas, para venda das crianças e prostituição das mães (grifo deste trabalho)
81

. 

Uma vertente muito extensa da prática de tal crime, voltada para crianças, é a adoção 

ilegal, pois inúmeras pessoas não estão dispostas ou não suportam mais aguardar à lista de 

espera para a adoção legal ou muitas vezes preferem a via ilícita, pois através dela é possível 

escolher aspectos como cor, etnia, sexo, idade e etc. Todavia, tal prática retira a identidade de 

uma pessoa provocando a violação de seus direitos fundamentais desde o nascimento.  

É importante ressaltar que muitos pais, vendem seus filhos em razão do desespero 

provocado pela miséria em que se encontram, na esperança da conferir ao menor uma vida 

melhor, mas, infelizmente, na maioria das vezes, tais crianças são subjugadas a trabalhos 

análogos à condição de estravo ou são exploradas sexualmente, seja por dinheiro ou por 

doença.    

 Os homens também são vítimas do tráfico de pessoas, porém em proporções muito 

menores, representando apenas 4% das pessoas traficadas ao redor do mundo
82

. A revista 

IstoÉ, narra a situação de um homem submetido a conduta delituosa: 
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O bailarino e empresário cultural, Paulo Franco, de 28 anos, foi uma das vítimas do 

tráfico para trabalho escravo. Depois de ser contratado pela empresa de 

entretenimento turca Sunu Sahne para apresentações de ritmos brasileiros em hotéis 

da costa asiática da Turquia, ele e o grupo do qual fazia parte foram alojados num 

hotel em péssimas condições. O pagamento antecipado não foi feito, e os vistos de 

trabalho prometidos não chegaram. Apesar disso, os shows foram realizados 

durante 40 dias. Investigações preliminares da diplomacia brasileira constataram 

que o grupo caiu numa rede de tráfico de pessoas
 83.

 

 A realidade é que os dados relativos à exploração de mulheres e crianças são 

assustadoramente superiores aos dos homens. Isto se verifica pois as mesmas se encontram 

em uma situação de maior fragilidade perante a sociedade. 

  Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres:  

Somam-se às desigualdades de gênero as relações racistas, classistas, patriarcais e 

conservadoras que estigmatizam as mulheres como mercadorias exóticas e 

erotizadas e as reduzem à subalternidade. Nesta perspectiva, o tráfico de mulheres 

deve ser compreendido como uma grave violação de direitos, intrinsecamente 

relacionado à violência e discriminação de gênero (classe/raça/etnia) no seu mais 

amplo sentido
84

. 

As mulheres, infelizmente, ainda são alvo de uma sociedade marcada pelo machismo 

que mantém àquela imagem da dona de casa obediente ao marido. Sendo assim, acaba se 

sujeitando a uma jornada de trabalho muito mais árdua do que o homem, trabalhando fora e 

dentro de casa, porém com menor reconhecimento, salário e respeito.  

  Sobre o assunto, Damásio E. de Jesus afirma:  

Mas as mulheres e as crianças compõem os grupos sociais mais fragilizados e mais 

vulneráveis a todo tipo de exploração. Sofrem as mazelas da violência doméstica e 

da exploração do trabalho doméstico não-remunerado. Os indicadores sociais, como 

já foi indicado, demonstram que as mulheres são inferiorizadas no mercado de 

trabalho e no salário, não obstante estarem mais presente do que nunca nesse 

mesmo mercado e de representarem um terço do chefes de família no Brasil. 

Sofrem ainda com a discriminação no acesso aos serviços públicos. Quando 

necessitam da intervenção da polícia, continuam sendo tratadas com desrespeito e, 

de vítimas, muitas vezes terminam sendo vistas como culpadas ou coniventes com a 

violação que sofreram!
85

 

 Ainda sobre a discriminação sofrida pelas mulheres, Mariane Strake Bonjovani ilustra:  

Mulheres e crianças são vítimas de alto potencial, pois ainda, em vários países, as 

mulheres sofrem discriminação de gênero e são ideais para a indústria criminosa do 

sexo. Muitas dessas vítimas saem de seus países de origem com a ilusão de estar a 

caminho de uma vida liberta de pobreza e das desigualdades
86

. 

Inúmeros são os danos sofridos pelas vítimas do tráfico pessoas que, de acordo com a 

OIT
87

, se dividem em danos individuais e sociais. 
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Do aspecto individual, os infortúnios sofridos podem ser: psicológicos, que se dão em 

razão das diversas formas de violências sofridas levando ao desenvolvimento de depressões 

em geral. Físicos, causados pelo consumo, muitas vezes forçado, de drogas, abortos entre 

outras agressões que causam intenso prejuízo ao corpo da pessoa. Legal, que tem como 

consequência o afastamento obrigatório dos filhos, a manutenção ilegal do indivíduo em 

determinado país, entre outros. Social, que se configura pelo confinamento e a vergonha 

envolvendo sua condição levando a uma fobia social, e por fim, existe o dano econômico, 

pois as vítimas muitas vezes se endividam cada vez mais com os traficantes o que tem como 

consequência a perda de seus bens ou de seus familiares.  

A OIT informa, que a partir do aspecto social, o prejuízo é econômico e ocorre em 

razão da ausência de serviços sociais e de educação, levando ao aumento da vulnerabilidade 

das mulheres e adolescentes perante a sociedade, mão-de-obra desqualificada, entre outros
88

. 

Nesse sentido, Mariane Strake Bonjovani elucida: 

Segundo a psicóloga Alda Maria Oliveira Coltta, as vítimas do tráfico de seres 

humanos, principalmente aquelas quer foram exploradas sexualmente sofrem os 

mais variados comprometimentos físico e emocionais. O sistema psicomotor é 

atingido, causando lesões irreversíveis. As vítimas também se sentem renegadas, 

excluídas de uma sociedade que as vê como “coisas”. Essa “coisificação” acarreta a 

perda de identidade, o que, na maior parte das vexes, as leva ao suicídio. Quando 

incorporadas a essa dura realidade da exploração sexual, essas vítimas se sentem 

sós, muitas vezes perdem a capacidade de vinculação com outras pessoas, tornando-

se mais vulneráveis ao consumo de drogas
89

. 

Sobre o que ocorre com as vítimas quando chegam no local de destino Mariane Strake 

Bonjovani explica:  

Chegando ao país receptor, as vítimas vêem-se diante de uma situação bem 

diferente da prometida. Têm seus documentos confiscados, são trancafiadas em 

dormitórios e, quando saem do para o trabalho sexual ao qual serão forçadamente 

submetidas, têm seus movimentos monitorados e restritos. Muitas dessas jovens 

mulheres, além de estupradas e agredidas, são drogadas pelos próprios traficantes 

ou, quando vendidas, por seus exploradores
90

. 

E continua: 

A rotina dessas mulheres é a da exploração sexual contínua. São obrigadas a vender 

seus corpos, e o dinheiro que recebem pela prostituição é entregue diretamente aos 

exploradores com a finalidade de quitar suas impagáveis dividas adquiridas
91

. 

As vítimas são submetidas à condições desumanas e inimagináveis, são trancafiadas e 

forçadas a realizarem trabalhos de qualquer natureza, sendo a prostituição o principal entre 

eles, são estupradas, violentadas e drogadas pelos criminosos. Além disto, sofrem com o 

preconceito da sociedade, sendo vistas como culpadas pelo que lhes ocorreu
92

.  
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Segundo Mariane Strake Bonjovani: 

Essas jovens mulheres também sentem medo da reação da sociedade que muitas 

vezes às julga erroneamente como prostitutas por opção. A sociedade acredita que 

essas mulheres trabalham na indústria do sexo por vontade própria e não porque 

foram obrigadas a venderem seus corpos. A imprensa também é fator intimidante 

para essas vítimas, pois não querem ser expostas
 93.  

Neste viés, muitas vezes, tais pessoas possuem receio de procurar ajuda, pois apesar de 

tudo que passaram serão destratadas pela comunidade e ainda correm o risco de sofrerem 

represálias de quadrilhas especializadas na prática do crime.  

 

2.6 Perfil dos aliciadores  

Quando se fala em tráfico de pessoas, a figura masculina como agente surge 

automaticamente. De fato, os homens são maioria neste “mercado” mas há também à 

participação de mulheres. 

De acordo com a OIT
94

, com base na pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça 

(MJ) e pelo Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime (UNODC), os homens 

predominam a prática do ilícito. No entanto, as mulheres também se apresentam de forma 

significativa como agentes, representando 43,7% dos indiciados por tráfico e atuam 

majoritariamente no aliciamento direto das vítimas.  

A OIT
95

 constata, em conformidade com a pesquisa, que os acusados possuem, em sua 

maioria, mais de 30 anos de idade. Sendo assim, as mulheres passam a imagem de confiança 

ao induzir a vítima, através de conselhos, a aceitar às propostas feitas pelos traficantes.  

No âmbito nacional, a PESTRAF expõe:  

De acordo com os dados de mídia, pode-se indicar que os homens (59%) 

aparecem com maior incidência no processo de aliciamento/agenciamento ou 

recrutamento de mulheres, crianças e adolescentes nas redes de tráfico para fins 

sexuais, cuja faixa etária oscila entre 20 e 56 anos. Com relação às mulheres, a 

incidência é de 41% e a faixa etária é de 20 a 35. (Pesquisa mídia/PESTRAF, 

2000).
 96

 

Desta forma, percebe-se que os homens trabalham com a movimentação de grupos de 

pessoas, resolvendo questões ligadas ao transporte, estádia, falsificação de passaportes e etc. 

Já as mulheres se relacionam diretamente com a vítima, buscando demonstrar maior 

credibilidade e segurança às mesmas.  

Nesse sentido, a Secretária de Políticas para Mulheres elucida em sua cartilha:  

Não se pode negar que as mulheres desempenham um papel estratégico nas 

redes de aliciamento para o tráfico de pessoas, pois o esquema mais utilizado no 

Brasil é a utilização dos contatos sociais, de vizinhança, amizade e parentesco, que 
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dá às ofertas uma aparência menos arriscada, em que as mulheres são apresentadas 

como fontes confiáveis. Contudo, também não se pode deixar de salientar a 

diferente posição que ocupam as mulheres que foram vítimas das redes do tráfico e 

se tornaram aliciadoras
97

. 

 A Secretaria destaca, que muitas vezes, auxiliar no crime é a única forma encontrada 

por muitas mulheres, que são vítimas do ilícito, para deixar o meio. Logo, é necessário adotar 

um posicionamento diferenciado em relação a elas, pois estas são tão vítimas quando qualquer 

outra buscando a fuga da situação de exploração em que se encontram.  

Sobre as os atos praticados pelos agentes da conduta delituosa, Maria Lúcia Leal e 

Maria de Fátima Leal ilustram que:  

Os aliciadores agem dentro da lógica do crime organizado, envolvendo uma divisão 

de trabalhos/funções. Uma parte cuida do recrutamento/aliciamento/abrigamento e 

transporte das mulheres/crianças/ adolescentes e outra parte lida com a falsificação 

dos documentos (carteira de identidade, registro de nascimento, passaporte e 

vistos). Assim, há uma ligação entre as diferentes redes de falsificação de 

documentos, “contrabando ilegal de imigrantes”, drogas e outras atividades 

criminosas
98

. 

De acordo com a PESTRAF
99

 os aliciadores que possuem nacionalidade brasileira são 

oriundos de diferentes classes socais e possuem entre 20 a 50 anos de idade. A pesquisa ainda 

esclarece que parte dos aliciadores integram as elites econômicas, possuindo ou trabalhando 

em boates ou outros lugares destinados a promover redes de favorecimento. Sendo que, 

muitos exercem funções públicas, facilitando a prática do ilícito nas cidades de origem ou 

destino das vítimas. 

Sobre o fato de muitos agentes possuírem funções públicas Francisco Bismark Borges 

Filho menciona:  

Ainda no Brasil, vale destacar um dado curioso. Em um único processo em curso na 

Justiça Federal, na Secção Judiciária do Rio de Janeiro, há 45 policiais federais 

sendo indiciados por aliciamento e/ou colaboração com o Tráfico de Seres 

Humanos
100

. 

Maria Lúcia Leal e Maria de Fátima Leal discorrem sobre a CPMI que trata das Redes 

de Exploração Sexual, realizada pelo (Congresso Nacional) e afirmam que: 

Muitos exercem funções públicas nas cidades de origem ou de destino do tráfico de 

mulheres, crianças e adolescentes. De acordo com a mídia, são os brasileiros do 

sexo masculino os principais aliciadores para o tráfico internacional. Também há 

mulheres que estão na conexão do tráfico, exercendo a função de recrutamento/ 

aliciamento de outras mulheres (muitas delas são parentes, amigas, vizinhas, etc.). 

Em geral, não têm consciência de que estão praticando aliciamento para o tráfico. 
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Por outro lado, existem mulheres que sabem que estão atuando como aliciadoras, 

mas aceitam esta condição para ganharem mais dinheiro e gozarem de algum 

privilégio junto aos traficantes (despolitização e alienação)
101

. 

Nesta esteira, a OIT elucida sobre a pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça e o 

UNODC:  

Nos processos e inquéritos examinados, os acusados declaram ter 

ocupações em negócios como casas de show, comércio, casas de encontros, bares, 

agências de turismo, salões de beleza e casas de jogos.
 
 

A maioria dos brasileiros acusados nos inquéritos e processos examinados 

está associada a um conjunto de negócios escusos (drogas, prostituição, lavagem de 

dinheiro e contrabando), que, por sua vez, mantêm ligações com organizações 

sediadas no exterior
102

. 

 Em seu trabalho, a OIT
103

 ainda afirma, que há uma predominância de pessoas com 

nível médio e superior atuando como agentes do ilícito, segundo a referida instituição este 

fato se deve à complexidade do crime que exige maior escolaridade. 

 Segundo Francisco Bismark Borges Filho: 

Como seria de se esperar, os aliciadores são, em sua grande maioria, pessoas de 

razoável nível de escolaridade. Isto porque as pessoas de baixa escolaridade 

certamente enfrentariam grandes problemas em uma operação de proporções 

internacionais
104

. 

 Sobre a nacionalidade do agentes a PESTRAF explica:  

Do total de aliciadores (161) identificados pela pesquisa na mídia, 52 são 

estrangeiros (provenientes da Espanha, Holanda, Venezuela, Paraguai, Alemanha, 

França, Itália, Portugal, China, Israel, Bélgica, Rússia, Polônia, Estados Unidos e 

Suíça) e 109 são brasileiros
105

. 

 Os aliciadores do tráfico de pessoas, fazem parte de uma organização criminosa 

marcada pela impunidade, isto ocorre em razão da dificuldade do Estado em implementar 

medidas de prevenção, proteção e repressão da conduta que realmente produzam algum 

efeito. No entanto tal crime é muito profundo e demanda uma organização e inteligência 

maior de quem o prática, por isto é possível estabelecer que o perfil dos traficantes vária de 

acordo com as pretensões do mercado
106

. 

 

2.7 Formas de captação das vítimas 

Existem duas formas distintas de ludibriar a vítima a ser traficada. A primeira é a 

oferta de algum trabalho comum, sem qualquer envolvimento sexual. Neste caso a vítima é 

totalmente enganada e aceita a proposta achando que viajará para realizar um serviço 

qualquer, como modelo, garçonete, babá, entre outros. Já, na segunda maneira, a pessoa 
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transportada geralmente já está envolvida com a prostituição e concorda em ir para realizar 

está atividade ou qualquer outra do tipo.  

Não obstante, ao chegarem ao local de destino nenhuma destas promessas se efetivam, 

a vítima tem seus documentos confiscados e é trancafiada em algum lugar definido pelos 

próprios traficantes, que as sujeitam às mais variadas formas de exploração. É necessário 

expor que a pessoa que viaja com o intuito de se prostituir também é enganada, pois as 

condições definidas para o trabalho antes da viagem são completamente diferentes das que se 

concretizam, geralmente não há acordo para o seu confinamento, por exemplo. 

Segundo a OIT: 

É preciso salientar que o fato de a vítima saber com antecedência que será 

encaminhada para a prostituição não-autorizado pelo governo do país receptor, não 

altera em nada as circunstancias do crime: os responsáveis pelo tráfico e pela 

exploração continuam com a mesma reprovação
107

. 
 O recrutamento de tais pessoas ocorre das formas mais variadas possíveis, podendo 

ocorrer por meio uma carta, pela internet ou até pessoalmente. Nas boates, agências e hotéis, 

que são utilizadas como redes de favorecimento ao crime também ocorre a captação. 

 Segundo Francisco Bismarck Borges Filho: 

Os criminosos se utilizam de web sites, e-mail’s, faz, telefones celulares e inúmeros 

mios de comunicação que viabilizem o contato, seguro e rápido, dos integrantes da 

organização. Como vimos, os criminosos não medem esforços para assegurar o 

sucesso das suas empreitadas
108

. 

Sobre a formas de aliciamento Damásio E. de Jesus informa:  

Outras formas de recrutamento relacionam-se mais diretamente com a presença de 

aliciadores em casa de prostituição, boates, hotéis e, sobretudo, para a exploração 

de meninas, bares e restaurantes de beira de estrada. Em muitos casos, o 

aliciamento ocorre de boca em boca, por intermédio de mulheres que foram 

traficadas para trabalhar em boates no exterior e retornam com a incumbência de 

fornecer vítimas ao negócio
109

. 

A rotatividade do mercado de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é 

muito alta. Esta intensidade da demanda faz com que os agentes estejam sempre à procura de 

novas garotas, mas o negócio possui peculiaridades de acordo com o local de destino das 

vítimas, ou seja, cada cliente possui alguma preferência, sendo esta a razão para a criação de 

“books”, que funcionam como catálogos para que o público alvo possa escolher o “produto 

que mais lhe agrade”.  

Sobre as diversas formas de captação Damásio E. de Jesus esclarece: 

No mesmo sentido, Carla Dolinski, da polícia carioca que comanda uma 

investigação sobre o tráfico de mulheres, informou-se sobre denúncias que havia 

recebido referentes a um e-mail que circulou amplamente pela Internet. A 

mensagem eletrônica procurava recrutar prostitutas brasileiras que desejassem 
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trabalhar na Espanha. A policial dizia que o correio eletrônico e a Internet podem se 

tornar uma ferramenta nas mãos de traficantes internacionais que procuram 

brasileiras interessadas em viajar
110

. 

  

No entanto, o transporte das vítimas não sai barato, o agente precisa providenciar a sua 

viagem, a sua entrada em outro país, a falsificação de seus documentos, principalmente se a 

vítima for menor de 18 anos. 

 Sobre os métodos adotados para a movimentação da pessoa aliciada Mariane Strake 

Bonjovani elucida: 

O primeiro passo para a realização do tráfico, depois da sedução das vítimas, é a 

falsificação de seus documentos. Para obter novo nome e passaporte para essas 

mulheres e crianças, os traficantes gastam cerca de 1.500 dólares. Com documentos 

forjados, as vítimas são encaminhadas a um país que nada conhecem; a única 

certeza é que trabalharão como dançarinas, garçonetes ou empregadas 

domésticas
111

. 

  Nesse sentido, a OIT afirma: 
Os métodos e rotas de transporte dependem das circunstancias geográficas. As 

vítimas são traficadas por avião, barco, trem, automóveis e até a pé. A rota pode 

incluir um país de transito ou ir diretamente do local de origem até o destino. As 

fronteiras podem ser cruzadas de maneira legal e ilegal. Os traficantes 

frequentemente produzirão documentos falsos para as vítimas e as acompanharam 

na etapa de transporte, de forma a garantir sua segurança. Ou então poderão apenas 

orientar a vítima na obtenção de passaporte e visto de entrada, deixando-as viajar 

desacompanhadas e recebendo-as no país de destino
112

. 

Após a realização do transporte, os agentes passam a cobrar das vítimas os valores 

gastos com a sua viagem, além das despesas com moradia e alimentação, com o intuito de 

explora-las como forma de pagamentos destas “dívidas”. Sendo assim, elas ficam cada vez 

mais endividadas e dependentes de tais criminosos.  

Segundo Francisco Bismarck Borges Filho: 
Nos exterior, países destinos, a operacionalização é feita de forma ainda mais 

brutal. As pessoas são traficadas e, ao chegarem ao seu destino, são submetidas à 

condições subumanas de sobrevivência. Geralmente têm seus passaportes 

subtraídos pelos traficantes e são obrigadas a pagar, através da exploração 

correspondente, todas as despesas da sua viagem, dede o visto até a própria 

hospedagem
113

. 

 Os jornalistas da revista ISTO É, que promoveram a reportagem que recebeu o título 

de “Tráfico de Pessoas”, apresentaram o seguinte caso:  

Uma das garotas apresentou-se como “Cintia” e confirmou que estava aguardando a 

chegada de documentos a fim de embarcar para a Europa. Seu destino é Portugal. 

Mas, para pagar a viagem – documentos, passagens e hospedagens –, ela e outras 

meninas devem trabalhar pelo menos seis meses como prostitutas e repassar aos 

“chefes” 60% do que receberem
114

. 

 É importante destacar que tal prática é extremamente lucrativa. Muitas vezes é mais 

rentável do que o tráfico de drogas, pois neste o agente acaba tento mais despesas, como o 

                                                           
110

 JESUS, Damásio E. de, op. cit. p. 131. 
111

 BONJOVANI, Mariane Strake, op. cit. p. 35. 
112

 OIT, op. cit. p. 58. 
113

 FILHO, Francisco Bismarck Borges, op. cit. p.17.  
114

 TORRES, Izabelle. COSTA, Flávio, op. cit.  



43 
 

cultivo, refinamento e transporte do entorpecente, com o intuito de preparar o produto para 

apenas uma venda. Já no tráfico de seres humanos, o criminoso desembolsa uma quantia 

mínima para manter a “mercadoria” e tem a possibilidade de explorar o seu trabalho da forma 

e pelo tempo que lhe convier, apanhando para si todo lucro decorrente dos serviços prestados 

pela vítima.  

 

2.8 Redes de Favorecimento 

As organizações criminosas envolvidas no tráfico de pessoas, são extremamente 

organizadas. Elas possuem uma estrutura bem definida com a distribuição de funções a cada 

um de seus participantes
115

 , e se associam às empresas que disfarçam o ilícito por meio de 

serviços legalmente admitidos, como agência de modelos, turismo, boates, hotéis e etc.
116

 

 Em relação às redes de favorecimento da conduta delituosa a PESTRAF esclarece: 

Estas redes escondem-se sob as fachadas de empresas comerciais (legais e ilegais), 

voltadas para o ramo do turismo, do entretenimento, do transporte, da moda, da 

indústria cultural e pornográfica, das agências se serviços (massagens, 

acompanhantes...), dentre outros mercados que facilitam a prática do tráfico para 

fins de exploração sexual comercial
117

. 

 Neste viés, a OIT estabelece uma relação das redes de favorecimento organizada por 

setores comerciais:  

 ENTRETENIMENTO: prostíbulos, agências de acompanhantes, casas de 

massagem, casas de shows, danceterias, boates, bares, restaurantes, 

lanchonetes, motéis e barracas de praia. 

 MODA: agências de modelos. 

 AGÊNCIAS DE EMPREGO: para empregadas domésticas, babás, 

acompanhantes de viagens, dançarinas, atrizes e cantoras. 

 VÍDEO: produtoras de vídeos pornográficos 

 TELESSEXO: serviço de sexo “virtual” por telefone. 

 AGÊNCIAS DE CASAMENTO. 

 TURISMO: agências de viagens, hotéis, spas/resorts, empresas de táxi
118

. 

A internet surge novamente como facilitadora do crime, pois possibilita a ampla 

divulgação do interesse em encontrar novas pessoas para estes fins. Sobre isto, a PESTRAF 

elucida:  

As redes de tráfico estão respaldadas pelo uso da tecnologia, o que facilita o sistema 

de informação entre elas, o aliciamento, o transporte, o alojamento, a vigilância e o 

controle de suas ações. Portanto, elas podem estruturar-se e desmobilizar-se com 

agilidade
119

. 

Exemplificando a situação, na internet existem anúncios de “oportunidades ficha 

rosa”, ou seja, atualmente existem modelos ficha branca e ficha rosa, as primeiras são aquelas 

que comparecem a eventos e realizam seus trabalhos sem qualquer atividade sexual 
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envolvida, já as segundas aceitam realizar favores sexuais e compõem um grupo seleto de 

meninas, conhecidas como “Prostitutas de luxo”, pelo fato de trabalharem com clientes de 

grande poder aquisitivo.  

A revista Carta Capital discutiu sobre tais pessoas em sua reportagem “Você faz ficha 

rosa?”, na qual informou: 

Com um cachê que pode chegar a 1.000 reais por duas horas, as meninas ficha rosa 

participam de eventos pequenos – como despedidas de solteiro –, a grandes 

produções – como salões de carros, feiras de corridas automobilísticas e exposições 

voltadas à indústria agropecuária. O mercado se baseia na ideia tradicional de que 

um corpo bonito é capaz de atrair mais clientela
120

. 

 Segundo a reportagem
121

 as meninas envolvidas em tal prática não se consideram 

prostitutas, mas sim, modelos que prestam serviços diferenciados. Neste viés, a revista afirma 

que o título “ficha rosa” provoca uma elitização do trabalho realizado pela meretriz e, de fato, 

as características de tais mulheres se diferenciam, em partes, das prostitutas em geral, pois em 

sua maioria possuem ensino superior ou estudam em universidades. 

 Buscando divulgar tais ocorrências, a revista foi além e criou um perfil falso no 

Facebook de uma moça com 24 anos de idade interessada. Não demorou a aparecerem 

inúmeras propostas para a ficha rosa, e tais propostas eram feitas abertamente, sem qualquer 

receio ou cuidado
122

. 

 Anúncios são feitos no mural de grupos abertos da rede social, para selecionar moças 

ficha rosa e ficha branca, sendo que, o valor pago à menina ficha rosa é sempre superior ao da 

ficha branca, o que se justifica pelo trabalho extra efetivado pela primeira.  

 A mulher que possui o sonho de ser tornar modelo é, de fato, grande alvo do tráfico de 

pessoas, a quantidade de agências de modelos falsas, que se destinam a sua captação é vasta. 

A situação é tão gritante que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de 

Pessoas, investigou as atividades de recrutamento de modelos por meio da internet, buscando 

àquelas que possuem como proposito real, a prostituição de mulheres.  

 O presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares de Oliveira participou desta CPI e 

listou cerca de 700 sites de recrutamento de modelos que foram denunciados à SaferNet, 

anonimamente
123

.   
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 A PESTRAF, com o intuito de traçar às formas de funcionamento do tráfico de 

pessoas, apresentou uma serie de casos divulgados pela mídia que mostram a rotina de tal 

crime, entre eles, encontra-se a seguinte situação: 

...Em 2000, foi descoberta uma rede de aliciamento no Estado do Rio de Janeiro, 

feito por quatro pessoas, três do Rio e uma de Niterói, que atuava nas casas de 

shows e discotecas no Centro e no subúrbio da cidade. Mulheres eram abordadas 

com a promessa de trabalho no exterior como dançarinas, garçonetes e beby-sitters, 

sendo prometido rendimentos nunca inferiores a R$ 1.500,00, mais casa e comida. 

O destino era Israel e, quando lá chegavam, o passaporte era tomada, eram mantidas 

em cárcere privado, trabalhavam das 14:00 às 3:30 horas, mantinham até 15 

relações sexuais por dia e, em suas folgas, eram vigiadas. (O Dia/RJ 06/07/00 e 

18/07/00 – Relatório Região Sudeste)
124

. 

 De acordo com a OIT
125

 o turismo sexual e o casamento estão intimamente ligados, 

pois muitos traficantes se casam com as vítimas com o fim de facilitar a sua exploração. 

 Nesta esteira, a PESTRAF demonstra que o casamento é a rede de favorecimento com 

maior dificuldade para a obtenção de dados necessários a sua caracterização, em razão do 

envolvimento amoroso da vítima. A pesquisa ainda afirma:  

Segundo estudo realizado pelo CEAP, em 1997, há pelo menos dois tipos de tráfico 

nessa modalidade: o das mulheres que são atraídas por anúncios ou pelo turismo 

sexual (no qual o estrangeiro vem ao Brasil buscá-las). Na maioria das vezes, as 

mulheres saem do País sem saber que é firmado um contrato entre o agenciador e o 

candidato a marido, para “testa-la” por um período de três meses, com direito à 

devolução, caso não se sinta satisfeito
126

. 

 Além o alto lucro, baixo custo e a impunidade envolvendo a conduta, as redes de 

favorecimento do delito são amplas, abrangendo os serviços ligados a beleza e também os 

braçais que decorrem de grandes obras realizadas em determinados locais, que atraem mais 

pessoas e consequentemente intensificam as diversas formas de exploração sexual existentes.  

 

2.9 Fluxo e rotas do tráfico internacional de pessoas  

Apesar do empenho de muitos países, principalmente os mais desenvolvidos, em 

combater o tráfico de pessoas, a obtenção de dados relacionados ao crime é muito complexa, 

por uma série de fatores como o medo das vítimas e o sensacionalismo da mídia envolvendo o 

assunto. No entanto, para ser possível a elaboração de medidas contra este delito é necessário 

o conhecimento de todos os fatores que o envolve, tornando indispensável a promoção de 

considerações sobre as principais rotas abrangidas por ele. 
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De acordo com a PESTRAF
127

, as rotas têm como principal objetivo apontar a direção 

que melhor atenda às necessidades de pessoas ou grupos que pretendam chegar a algum lugar 

especifico.  

Sendo assim a pesquisa afirma: 

Trabalhando-se com esses referenciais, as rotas do tráfico de mulheres, crianças e 

adolescentes para fins de exploração sexual devem ser analisadas como espaços de 

interconexão do crime organizado. Nelas, as relação de poder são construídas a 

partir de uma ordem mafiosa, que envolve não só pessoas ligadas às redes 

criminosas, mas também a participação de diferentes atores institucionais
128

. 

O fluxo do tráfico de pessoas é composto por três etapas, ou seja, envolve os países de 

origem, transitórios e destinatários
129

. Os países de origem são aqueles que dominam o 

fornecimento do bem, são os Estados que mais exportam pessoas para este fim, não 

coincidentemente os países “subdesenvolvidos” se encontram nesta lista. Os transitórios são 

os territórios que servem de intermédio e se caracterizam pela existência de um controle 

alfandegário falho ou mais flexível, por isto são utilizados como passagem para se chegar ao 

local de destino. Os destinatários, por sua vez, são o foco do crime, são os locais em que se 

pretende chegar, onde a demanda é maior.  

No que diz respeito as rotas a OIT informa: Deve-se observar que as rotas têm uma 

natureza bastante dinâmica, sendo parcialmente substituídas ou completamente descartadas 

a partir do momento em que ganham a atenção das autoridades policiais
 
 (grifo deste 

trabalho)
130.

 

 Portanto, as rotas são estabelecidas em conformidade com a demanda e com a 

facilidade de acesso. Diante da análise do meio mais simples e barato de se chegar a um lugar, 

se define o caminho de transporte das vítimas. Porém, no momento em que estes lugares são 

reconhecidos pela segurança pública, vias alternativas são criadas para dar continuidade ao 

comércio.  

 Segundo Damásio E. de Jesus: 

Assim como as rotas da imigração, as do tráfico e os países de origem, trânsito os 

destinos mudam rapidamente. A dificuldade em definir as rotas do tráfico reside na 

indisponibilidade de informações. Existem números para Estados Unidos, Ásia e 

Europa Ocidental. Os dados para Europa Oriental estão começando a aparecer. Mas 

sobre a África e América do Sul ainda há considerável carência de informações. 

Nessas duas regiões, a ênfase parece recair mais na migração de mulheres do que 

no tráfico
131

. 

 A PESTRAF, informa que o transporte é feito por via terrestre aéreo ou marítimo:  
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(a) na via terrestre, os meios de transporte mais utilizados são os táxis, os carros e 

os caminhões; (b) nos percursos hidroviários e marítimos, são usadas pequenas 

embarcações e navios; e (c) o percurso aéreo é feito em voos charters e outras 

modalidades
132

. 

 De acordo com a pesquisa, em razão dos meios de locomoção adotados, existe uma 

preferência por locais de maior mobilidade, ou seja, por aquelas cidades que estão próximas 

às rodovias, portos e aeroportos como: Belém (PA), Uberlândia (MG), Rio de Janeiro (RJ), 

Foz do Iguaçu (PR), São Paulo (SP) e etc.
133

 

 O trabalho realizado pela PESTRAF
134

, ainda informa que o tráfico internacional é 

efetuado principalmente pela via aérea, seguida pelo meio terrestre e por último o hidroviário. 

Já o tráfico interno é executado principalmente por terra, não havendo qualquer registro de 

rota marítima no Estado brasileiro, com exceção da Amazônia que intercala o deslocamento 

terrestre e fluvial. 

 A PESTRF
135

 ainda aponta, em seu relatório, à existência de 241 rotas para a prática 

do delito no Brasil. Entre elas, 110 são destinadas ao tráfico intermunicipal e interestadual e 

131 vias são direcionadas ao internacional.  

 Sobre o tráfico nacional, Damásio E. de Jesus, informa: 

A Delegacia de Defesa da Mulher de Roraima informou que foram identificadas 

270 mulheres trabalhando em 52 casa noturnas de Boa Vista e oito de Pacaraima. 

Essas mulheres seriam provenientes de São Paulo, Pará e Amazonas e chegariam a 

Roraima por conta de uma rede de tráfico de mulheres. Esta rede de tráfico 

providenciaria documentos falsos para as mulheres em Manaus (AM). As mulheres 

seriam ludibriadas como promessas de casamento com “gringos milionários”. Seu 

destino final, contudo, não seria necessariamente a cidade de Boa Vista, pois dali 

elas seguiriam para a Guiana Inglesa, Suriname, Guiana Francesa e, por fim, 

Europa. Em outra rota, as mulheres seriam deslocadas para Santa Helena do Uairén, 

Puerto La Cruz e Ilha de Margarita, na Venezuela; ou. Ainda, República 

Dominicana e depois Espanha. Segundo a mesma fonte, 120 meninas teria feito 

esse percurso em 1999. No ano 2000, foram 57 meninas
136

. 

As vítimas do crime, em sua maioria, são oriundas de Estados com maior pobreza e 

geralmente aguardam o recebimento dos documentos necessários a viagem em: São Paulo, 

Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Roraima, que são os locais com o 

maior número de pessoas partindo para o exterior com este fim. O tráfico internacional de 

pessoas exercido no Brasil tem como destino, principalmente a Espanha, seguida por 

Portugal, Itália e Venezuela
137

. Como já foi exposto, as mulheres e crianças que se submetem 

ao delito, frequentemente possuem baixo grau de escolaridade, sendo esta a razão da 

preferência por países que possuem língua similar a portuguesa.   
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Damásio E. de Jesus cita alguns dados acerca das mulheres traficadas para exploração 

sexual ao redor do mundo:  

As pesquisas mostram que a maioria das mulheres asiáticas que se oferecem como 

trabalhadoras do sexo entrou no comércio sexual contra sua vontade. Há em torno 

de 4 mil a 5 mil mulheres provenientes da República Popular da China engajadas 

em prostituição em Los Angeles. Muitas delas foram traficadas. Há um grande 

número de mulheres provenientes da Coréia, Tailândia e outros países do Sudeste 

Asiático trabalhando em bedéis ou em casas de massagem de Los Angeles 

Em Bangladesh, nos últimos dez anos, foram reportados 3.397 casos de 

crianças traficadas, das quais 1.683 eram meninos com menos de dez anos de 

idade
138

. 
Como já foi exposto, os países com menor Índice de Desenvolvimento Humano são os 

que mais exportam vítimas. Estas buscam uma vida melhor em países mais ricos e com 

maiores oportunidades de emprego. Sendo assim, tais pessoas são oriundas, principalmente, 

da Ucrânia, Colômbia, México, Gana, Nigéria, Marrocos na África, Tailândia no sudeste da 

Ásia entre outros países do “terceiro mundo”, estando incluído nesta lista o Brasil
139

.  

Já os países de transito são aqueles que demonstram maior dificuldade em fiscalizar 

sua fronteira, em razão da extensão de seu território ou por ineficiência da legislação local.  

Como consequência os países que mais recebem pessoas do tráfico, são os industrializados, 

que inclui quase todos os países da União Europeia e os Estados Unidos. 

 

2.10 Das dificuldades de repressão. 

Diante do exposto, resta evidenciado, que o mundo encontra um grande problema no 

tráfico internacional de pessoas. Pois, mesmo os países mais desenvolvidos, que conferem a 

devida atenção ao crime, não conseguem estabelecer normas efetivas para o seu combate. Isto 

decorre, principalmente da falta de dados específicos acerca do delito nos países menos 

desenvolvidos, que geralmente adotam uma postura de descaso em relação ao mesmo. 

Nesse sentido, Mariane Strake Bonjovani informa:  

Se todos os países, não apenas aqueles que possuem alto grau de desenvolvimento, 

conseguissem eficiência na obtenção de estatísticas oficiais, por meio do próprio 

governo, da mídia e de ONG’s, certamente o processo de identificação dos casos 

mais relevantes seria facilitado
140

. 

 Sobre à ausência de estatísticas eficientes sobre o assunto, é possível citar o Brasil, 

cuja única pesquisa abrangente realizada foi a PESTRAF - Pesquisa sobre Tráfico de 

Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil, no 

ano de 2000. Dezessete anos se passaram, o mundo passou por grandes mudanças e o país se 
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encontra em uma situação de instabilidade (fator apontado como causa do crime) e não há 

indícios sobre a elaboração de novos materiais que versem sobre o tráfico de pessoas.  

 Esta ausência de informações demonstra o descaso do governo em relação a um crime 

que deveria possuir grande visibilidade. A atenção dada ao delito no Brasil é mínima, não 

havendo uma estrutura ampla o suficiente para o seu combate. 

 Neste diapasão, Damásio E. de Jesus cita o Procurador da República, Fábio George da 

Cruz Nóbrega: 

O estado é omisso em reprimir esse tipo de atividade não porque quer, mas porque 

tem a polícia insuficientemente estruturada e voltada para outros crimes que não 

este. Os agentes fazem mais do que podem com a estrutura que têm. Dá pena 

porque, a cada dia, o número de mulheres aumente e a idade diminui. Tem casos de 

meninas que falsificam documentos para viajar. Das mulheres constantes nos 

processos, poucas têm mais de 25 anos. Se existisse uma estrutura melhor e esse 

crime se tornasse uma prioridade para a polícia, essa atividade cairia muito. Eu 

tenho uma visão legal e posso dizer que a atuação da Polícia Federal é mínima
141

.    
Corroborando com a ausência de dados, se encontra a baixa colaboração das vítimas 

do crime. Elas são trancafiadas e exploradas até a morte ou até encontrar algum meio de fuga 

e quando conseguem fugir, convivem com a vergonha e o medo da reação da polícia e da 

sociedade, além de ser preocuparem com represálias praticadas pelas quadrilhas envolvidas 

no tráfico. Sendo assim, é muito difícil obter informações destas pessoas, o que se torna um 

obstáculo no combate ao crime, pois somente quem vivenciou pode fornecer dados precisos 

sobre o comportamento dos criminosos. 

Segundo Gilberto Dimenstein: 

A maior barreira para a polícia é a falta de colaboração das famílias. O diretor da 

divisão da Interpol no Brasil. Washington do Nascimento Melo, afirma que as 

famílias são coniventes e por isso não colaboram, mas esta é, naturalmente, uma 

visão simplista sobre a complexidade emocional e social das pessoas que têm ou 

conhecem mulheres traficadas. Mais razoável é pensar que a dificuldade decorre da 

desconfiança que as vítimas têm da polícia ou de temor de sofrerem represálias
142

. 

 Ademais, as rotas para a prática de tal crime são variáveis e estão espalhadas por todo 

mundo, sendo assim, quando se consegue traçar uma linha de investigação sobre uma 

determinada rota, basta que os criminosos alterem a sua localidade para que a apuração passe 

por uma desestruturação. 

 Sobre a ausência de dados, Damásio E. de Jesus conclui: 

A Polícia Federal entende que há uma quadrilha de tráfico internacional de 

mulheres, com ramificações em muitos países, que articula o recrutamento, o 

aliciamento, a documentação, o transporte e o abrigo com o fim de explorar 

mulheres e crianças, principalmente nos países de destino, que são invariavelmente 

do chamado Primeiro Mundo. Mas, infelizmente, os dado são precários. No Brasil, 

todas as organizações governamentais e não-governamentais apenas reproduzem os 
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dados divulgados por pesquisas internacionais, em geral baseadas na assistência que 

os países de destino fornecem às vítimas do tráfico. Nem mesmo a Polícia Federal, 

que tem a competência legal para a repressão do tráfico internacional de seres 

humanos, dispõe de dados razoáveis sobre nossa realidade
143

. 

 Entretanto, é preciso ressaltar que o Brasil tem evoluído no combate ao tráfico de 

pessoas, a ratificação de instrumentos elaborados pela ONU e a instituição de Políticas 

Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas são avanços consideráveis no caminho 

para uma melhor abordagem da conduta delituosa e das formas de tratamento das vítimas
144

. 

Outrossim, a Lei nº 13.3444 aprovada em 2016, versa exclusivamente sobre o crime e traz 

alterações no Código Penal e Código de Processo Penal, visando impugnar o delito de modo 

mais eficiente.  
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3 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

O tráfico de pessoas está disseminado por todo o mundo e em razão disto inúmeros 

instrumentos internacionais foram elaborados, antes de depois da instituição da ONU, com o 

intuito de erradicar o delito.. 

Segundo Mariane Strake Bonjovani: 

A Organização das Nações Unidas, preocupada em alertar países do mundo todos 

sobe a gravidade da situação de milhares de seres humanos que são traficados 

anualmente, vem realizando inúmeras conferências, com a particitação dos mais 

variados países, desenvolvidos e em desenvolvimento, com o objetivo de alerta-los 

para a prevenção e para o combate ao tráfico internacional de seres humanos. A 

partir dessas conferências, as Nações Unidas, juntamente com esses países, 

elaboram protocolos e estatutos com o objetivo de informá-los sobra a gravidade da 

situação do tráfico de seres humanos, para assim poder preveni-lo, combate-lo e 

exigir de determinados países o cumprimento de certas regras elaboradas durante 

essas conferências
145

. 

 Neste sentido, é relevante salientar alguns acordos ou convenções que versam sobre o 

crime e possuem maior relevância. O primeiro documento que se destaca é o “Acordo para a 

Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas” produzido em Paris no ano de 1904, e ratificado 

pelo Brasil através do Decreto nº 5.591 em 13 de setembro de 1.905
146

. O referido texto 

afirma em sua descrição: 

...animados do desejo de assegurar quer às mulheres de maior idade, induzida ou 

constrangidas, quer às de menor idade, virgens ou não, proteção eficaz contra o 

tráfico criminoso conhecido sob o nome de tráfico de brancas, revolveram 

concluir um Acordo para a adopção de medidas capazes de atingir esse fim
147

. 

 Visando assegurar as questões tratadas no acordo supracitado foi realizada a 

Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, em 1921, que 

também foi adotada pelo Brasil por meio do Decreto nº 23.812 em 1934
148

. 

 Já sobre a égide da ONU, em 1979 foi efetuada a Convenção sobre a eliminação de 

todas as formas de Discriminação contra a Mulher
149

, que foi ratificada pelo Brasil em 10 de 

julho 1984 pelo Decreto nº 89.940
150

, porém com reservas. Somente, em 13 de setembro de 

2002 foi elaborado Decreto nº 4.377
151

, adotando a referida convenção sem as reservas, 

revogando o primeiro.  
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A convenção, em seu artigo 1º, define “discriminação contra a mulher”:  

Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” 

significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 

objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela 

mulher independentemente de seu estado civil com base na igualdade do homem e 

da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos: político, 

econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo
152

.  

Entretanto, de acordo com Damásio E. de Jesus foi o Protocolo Opcional da Convenção, 

promovido em 1995 pela Conferência Internacional sobre a mulher que produziu grandes 

efeitos em relação ao tráfico de pessoas, pois impõe aos Estados-membros medidas para 

combater o tráfico de pessoas, busca garantir a igualdade da mulher no mercado de trabalho 

rural e urbano, entre outras medidas
153

. Sobre o documento o autor ainda afirma:  

O Protocolo Opcional da Convenção é um instrumento poderoso de transformação 

da realidade social das mulheres e constitui instrumento de aplicação, 

acompanhamento e monitoramento de suas provisões. O Protocolo cria o Comitê 

para Eliminação da Discriminação contra a Mulheres e lhe atribui competência para 

receber denúncias sobre casos de violação de seus direitos
154

. 

A Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do 

Lenocínio, realizada em Lake sucess, no ano de 1950
155

, também foi ratificada pelo Brasil. O 

documento atuou como um divisor de águas sobre o tratamento da prostituição, tendo em 

vista, que todas os tratados anteriores a ele enxergavam a profissão como um atentado aos 

bons costumes. Já o presente documento visa proteger a dignidade da pessoa humana e 

entende que, independentemente da profissão exercida, qualquer pessoa pode ser vítima do 

crime de tráfico de seres humanos
156

. 

Outro instrumento internacional relevante é a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência, contra a Mulher, de 1994
157

.O Brasil adotou a mesma, 

que também é chamada de “Convenção de Belém do Pará”, por meio do decreto nº 1.973
158

 

promulgado em 1996. 
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 Ao definir violência contra a mulher
159

 documento inclui, em seu artigo 2º, a 

violência física, sexual e psicológica e complementa com o item 2: 

Art. 2, item 2. Que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer 

pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos 

de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no 

lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de 

saúde ou qualquer outro lugar
160

. 

 Acerca da referida Convenção, Damásio E. de Jesus elucida:  

Em outros termos, os Estados se obrigam a assegurar o respeito ao direito da 

mulher a uma vida livre de violência, a agir com o devido zelo para prevenir, 

investigar e punir a violência contra a mulher (nas esferas públicas e privadas), e 

para que todas as vítimas da violência tenham acesso a procedimentos jurídicos 

justos e eficazes. Nesse sentido, a Convenção estatui que todas as leis, políticas ou 

práticas jurídicas que dão respaldo à continuação ou à tolerância em relação à 

violência contra mulher sejam abolidas
161

. 

 Com o intuito de vedar atos que legitimem à violência contra a mulher, a convenção 

define que as mulheres devem receber um tratamento livre de qualquer distinção que promova 

a superioridade do sexo masculino em relação ao feminino e vise versa em seu artigo 8º, item 

2
162

.  

Outrossim, a respeito dos diversos Tratados Internacionais, Damásio E. de Jesus 

esclarece: 

Não obstante a existência de um considerável corpo legislativo internacional, ainda 

não havia a definição precisa de tráfico, nem o estabelecimento de prioridades, 

conceitos, estratégias de ação e a devida articulação internacional para o 

enfrentamento do problema, de suas causas e de suas consequências arrasadoras 

para as vítimas e seus familiares
163

. 

 Portanto, apesar de existirem inúmeros documentos que alcancem o tráfico, 

principalmente de mulheres, não havia qualquer tratado ou convenção que estabelecesse uma 
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definição para o tráfico de pessoas ou qualquer medida incisiva de enfrentamento ao delito e 

isto ocorreu apenas com a elaboração do Protocolo de Palermo em 2000.  

 

3.1 Protocolo de Palermo. 

 A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, foi 

promovida pela ONU em 2000, atualmente é seguida por 147 países e foi ratificado pelo 

Brasil através do Decreto nº 5.017, no ano de 2004
164

.  

A convenção possui três protocolos adicionais que visam especificar uma área do 

Crime Organizado. Entre eles se encontra o Protocolo Adicional à Convenção das Nações 

Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativo à Prevenção, à Repressão e 

à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, conhecido como 

Protocolo de Palermo
165

, que foi produzido em novembro de 2000, com o fim de combater o 

Crime Organizado Transnacional visando erradicar o tráfico de pessoas. Foi adotado pelo 

Brasil, através do Decreto nº 5.017, no ano de 2004
166

.  

Como já foi exposto, o referido documento define o tráfico de pessoas e sobre o 

conceito Monica de Melo e Leticia Massula afirmam: 

Para a caracterização do tráfico de mulheres é necessário que se realize alguma 

espécie de locomoção da pessoa envolvida através de ameaças, coação, falsas 

promessas, abuso de poder, abuso de uma situação de fragilidade sempre para fins 

de exploração. Essa exploração pode ser de natureza sexual, para fins de 

prostituição ou outras formas de exploração. Essa exploração pode ser de natureza 

sexual, para fins de prostituição ou outras formas de exploração sexual ou para que 

a mulher seja explorada economicamente, através de trabalho sem remuneração ou 

com remuneração sempre inferior às dividas que é obrigada a contrair com o 

receptor que a mantém, envolvendo práticas similares à escravidão ou de serviços 

forçados, ou ainda para a remoção de órgãos
167

. 

Segundo Ela Wiecko V. Castilho, inicialmente as vítimas eram mulheres e com o 

tempo passaram a ser mulheres e crianças, evoluindo para seres humanos, no entanto antes as 

vítimas eram vistas com certa instabilidade, pois a prostituição era avaliada como um mal 

                                                           
164

 BRASIL. Decreto. n.º 5.015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas Contra o 

Crime Organizado Transnacional.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acesso em: 12 

maio 2017.  
165

 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 (2000). Disponível em: 

<http://sinus.org.br/2014/wp-content/uploads/2013/11/OIT-Protocolo-de-Palermo.pdf>. Acesso em: 12 maio 

2017. 
166

 BRASIL. Decreto n.º 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico 

de Pessoas em Especial Mulheres e Crianças. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso em: 12 maio 2017.  
167

 MELLO, Monica de; MASSULA, Letícia. Tráfico de Mulheres: Prevenção, Punição e Proteção. Disponível 

em: <https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/647/638>. Acesso em: 12 maio 2017.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
http://sinus.org.br/2014/wp-content/uploads/2013/11/OIT-Protocolo-de-Palermo.pdf
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/647/638


55 
 

moral, mas com o advento do protocolo elas passaram a serem vistas como pessoas 

traumatizadas em razão do abuso sofrido
168

. 

O documento estabelece, em seu artigo 3º alínea “b”
169

, que o consentimento para 

qualquer dos atos por ele definidos é irrelevante se for dado mediante coação, rapto, fraude, 

agano, abuso de autoridade, situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios. No entanto a Alínea “c”
170

 do mesmo, esclarece que o transporte, 

acolhimento, ou alojamento de criança (qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos.) 

independe do emprego de tais meios para se caracterizar como tráfico de pessoas. 

Em relação ao consentimento, Ela Wiecko V. Castilho entende que ao se tratar de 

criança não há que se falar em tal critério. Mas em relação à vítima maior a autora afirma:  

Houve intenso debate sobre o tema do consentimento. A redação aprovada é 

ambígua, no esforço de atender as tendências opostas (descriminalização total da 

prostituição com reconhecimento do “trabalho sexual” e criminalização dos clientes 

e dos proxenetas visando erradicar a prostituição). A “situação de vulnerabilidade” 

pode ser aplicada na maior parte dos casos em que ocorre exploração de qualquer 

natureza, mas depende da interpretação da polícia, do ministério público e do 

judiciário, permitindo a incidência de outro Protocolo, relativo À migração ilegal, 

que não considera o migrante como vítima. Ora, configurada a finalidade de 

exploração de uma pessoa, há violação à dignidade humana como expresso na 

Convenção de 1949. O Estado não pode chancelar o consentimento
171

.  

O Código Penal Brasileiro
172

, diferentemente do que estabelece o referido documento, 

não levava em consideração o consentimento em seus artigos 231 e 231-A.  Tais artigos 

partiam do pressuposto que a concordância da pessoa subjugada seria irrelevante, em razão da 

vulnerabilidade e precariedade da mesma. No entanto, estes dispositivos foram revogados 

pela Lei nº 13.344
173

, sancionada em 2016, que inseriu o artigo 249-A ao Código atual. Tal 

artigo entende que diante do consentimento dá vítima, desde que não sejam utilizados 

quaisquer meios para frauda-lo, não há crime.  
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É importante ressaltar que o protocolo é pautado na prevenção punição e proteção, 

conhecidos como “os três P’s
174

. De acordo com Thaís de Camargo Rodrigues:  

a prevenção consiste na adoção de medidas com o escopo de reduzir fatores como a 

pobreza, o subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades, que tomam as 

pessoas vulneráveis ao tráfico; a punição afetiva dos traficantes, por meio de 

criminalização de condutas e cooperação internacional; e, finalmente, a proteção ou 

atenção Às vítimas desse crime, respeitando plenamente seus direitos humanos
175

. 

O artigo 5º, estabelece que a criminalização do delito será especificada de acordo com 

a legislação interna de cada país. Já a partir do artigo 6º, têm início as medidas de proteção à 

vítima. Este dispositivo, por sua vez, estabelece medidas de assistência às mesmas, tais como 

o a proteção à privacidade e identidade e a prestação de informações e auxilio jurídico por 

parte do Estado. O artigo 7º
176

define, que na medida do possível o país adotará formas de 

acolhimento à pessoa traficada, de modo temporário ou permanentemente.  Por fim, o artigo 

8º, estabelece em seus itens
177

 a facilitação do repatriamento da vítima e a sua segurança caso 

isto ocorra. 

Do artigo 9º ao 13º o protocolo estabelece critérios de Prevenção e Cooperação, que 

devem, assim como as normas de criminalização, ser determinado pelos Estados-membros, no 

entanto, em relação a estes dispositivos o documento estabelece critérios a serem adotados por 

tais países.  

O artigo 9º, informa as medidas de proteção a serem adotadas, que devem ser pautadas 

na cooperação entre os Estados, em conformidade com item 4
178

. O artigo 10º, ressalta a 
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necessidade do Intercâmbio de informações e formação, definindo em seu item 2
179

 a 

exigência de cursos de formação aos funcionários dos serviços de imigração ou que possuem 

trabalho ligado ao tráfico de pessoas. Já os artigos 11º, 12º e 13º trazem questões referentes às 

fronteiras; o primeiro estabelece normas a serem adotadas, o segundo exige um controle de 

documentos já o terceiro versa sobre a legitimidade e validade de tais documentos. 

Não obstante, muitos autores questionam certas abordagens do Protocolo. Damásio E. 

de Jesus afirma: 

Os dois instrumentos contêm numerosas provisões para proteger e assistir as 

pessoas traficadas que consentem em ser testemunhas nos processos movidos contra 

os traficantes, mas não fazem quase nada para proteger os direitos das pessoas 

traficadas que não consentem em ser tornar testemunhas. As provisões 

propriamente policiais presentes no Protocolo possuem caráter mandatário, 

enquanto as provisões relativas à proteção e assistência da vítima são 

discricionárias. Os governos que assinarem o Protocolo “devem considerar as 

medidas” ou “tentar” providenciar proteção e assistência “em casos apropriados”. É 

lastima que essa provisões sejam tímidas dessa maneira, mas os países foram quase 

unânimes na oposição que expressaram contra medidas mandatárias
180

. 

 Monica de Melo de Letícia Massula
181

, criticam a ausência de algum meio para o 

oferecimento de denúncias em relação a violação do protocolo por parte dos Estados-

membros, levando a um monitoramento falho do efetivo cumprimento do mesmo pelos países 

que dele fazem parte. 

Sendo assim, conclui-se que o documento em questão representa um grande avanço no 

combate ao delito, pois traz a primeira definição internacionalmente admitida em âmbito 

internacional e estabelece medidas de prevenção, punição e proteção ao mesmo. No entanto, 

ainda existem lacunas a serem supridas, a começar pela própria definição, pois o protocolo 

aceita as definições adotadas em outros dispositivos causando certa contradição. Outra falha,  

está na existência de normas mandatárias no que se refere apenas às medidas processuais, 

conferindo aos critérios de proteção caráter sugestivo, e também na falta de medidas mais 

incisivas de criminalização do mesmo, que é deixada ao arbítrio dos Estados-membros 

causando certa discrepância entre as legislações existentes.  
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4 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

4.1 Evolução Legislativa 

A primeira legislação brasileira em relação ao tráfico de pessoas foi efetuada pelo 

Código Penal de 1890
182

, em seu Capítulo III − Lenocínio, artigo 248
183

. Este artigo foi 

modificado pela Lei nº 2.992, de 25 de setembro de 1915
184

, que aumentou a pena de prisão 

do crime para de 1 a 3 anos, e se manifestou expressamente sobre o consentimento, 

considerado desnecessário apenas para o menor
185

. 

Em 1940 foi elaborado o Código Penal atual, que inseriu o crime em seu artigo 231 

que teve a sua redação mantida até o advento da Lei nº 11.106, no ano de 2005
186

. Seu texto 

foi novamente alterado em 2009
187

, pela Lei nº 12.015, e perpetrou até 2016 com a seguinte 

redação: 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele 

venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de 

alguém que vá exercê-la no estrangeiro.  

                                               Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 

§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa 

traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-

la ou alojá-la.  

                                               § 2o A pena é aumentada da metade se:  

                                               I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos; 
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II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato; 

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 

por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou 

                                               IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa
 188. 

 Sobre as mudanças sofridas por este artigo, Thaís de Camargo Rodrigues reflete:  

Verificam-se quatro alterações mais relevantes ao longo das modificações ocorridas 

no art. 213 do Código Penal. A primeira é a modificação do sujeito passivo com o 

advento da Lei n.º 11.106, de 2005 – de “mulher” passou a “pessoa”. As outras são 

decorrentes da alteração de 2009, pela Lei n.º 12.015. Foi acrescida a exploração 

sexual, além da prostituição, como finalidade do tráfico. A anterior qualificadora 

referente à vítima de 14 a 18 anos passou a ser uma causa de aumento de pena 

quando a vítima for menor de 18 anos, sem um limite mínimo de idade. Além disso, 

em 2009 o bem jurídico tutelado deixou de ser os costumes para ser a dignidade 

sexual
189

. 

 Em relação ao referido artigo, Guilherme Nucci
190

 ensina que o sujeito ativo pode ser 

qualquer pessoa, assim como o sujeito passivo, a única diferença é que no último caso deve 

haver alguma exploração sexual. O elemento subjetivo é o dolo, não admitindo modalidade 

culposa. Para o autor: “Exige-se o elemento subjetivo especifico, consistente na vontade de 

lançar alguém na prática da prostituição ou em cenário de exploração sexual (aliás, tal 

finalidade ficou nítida pela própria titulação dada ao delito)” (grifo deste trabalho). 

 O artigo 231-A, versa sobre o tráfico nacional de pessoas e foi inserido pela Lei nº 

11.106 de 2005
191

, também foi alterado pela Lei nº 12.015 de 2009
192

 que modificou o artigo 

anteriormente mencionado. O Posicionamento doutrinário em relação a este delito, de acordo 

com Gulherme Nucci: 

O crime é comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); material (demanda 

resultado naturalístico, consistente na efetiva ocorrência da prostituição ou outra 

forma de exploração sexual); de forma livre (pode ser cometido de qualquer 

maneira); comissivo (os verbos indicam ações); instantâneo (o momento 

consumativo se dá em linha determinada no tempo), porém existe a continuidade 

habitual, condicionando a consumação; unissubjetivo (pode ser cometido por uma 

única pessoa); plurissubsistente (demanda vários atos). Não admite ten tativa, por 

se tratar de crime condicionado (depende do advento da prostituição ou da 

exploração sexual)
193

. 
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 Não obstante, a Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016
194

 que versa sobre o tráfico 

internacional de pessoas, alterou o Código Penal revogando tais artigos. Tal norma, provocou 

diversas mudanças no posicionamento brasileiro em relação ao crime, alterando não só o 

Código Penal, como o Código de Processo Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Sendo assim, é imperativo a realização de uma análise mais detalhada de tal instrumento e de 

suas alterações.  

 

4.2 O tráfico internacional de pessoas na legislação brasileira com o advento da Lei nº 

13.344/16. 

A Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, logo em seu artigo 1º, parágrafo único, 

estabelece: O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e a repressão 

desse delito, bem como a atenção às suas vítimas (grifo deste trabalho)
195

. Neste sentido, a 

norma traz medidas diferenciadas e relevantes de prevenção ao tráfico de pessoas em seu 

artigo 4º
196

. 

Acerca dos critérios de prevenção adotados pela Lei, Rogério Sanches e Ronaldo 

Batista Pinto afirmam: 

Um conjunto articulado de ações entre a União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e entes não governamentais, sem ignorar a cooperação internacional 

para o intercâmbio de ideias e experiências e a execução de programas destinados a 

proteger a pessoa humana objeto desta espécie de violência, efetivará as obrigações 

assumidas pelo Brasil quando da ratificação da convenção
197

.  

Já as medidas de repressão se encontram no artigo 5º
198

 e de proteção e assistência às 

vítimas, estão distribuídas nos artigos 6º
199

 e 7º. Neste viés, o artigo 6º, que discorre sobre 
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medidas de proteção e assistência às vítimas, traz em seu inciso VI a necessidade de se 

empregar um atendimento humanizado a tais pessoas.  

Nas palavras de Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto: 

É comum, notadamente em se tratando de vítimas de tráfico relacionado à 

exploração sexual, que tais pessoas, ao serem atendidas pelos diversos 

equipamentos estatais, recebam uma censura, consideradas como verdadeiras 

culpadas pela mal que as aflige. Sobretudo quando aderiram, de forma espontânea, 

à prostituição, são tidas como maiores responsáveis, em inadmissível troca de 

papei, passando de vítimas quase que a autoras do crime. O atendimento 

humanizado pressupõe a superação desse modelo. Comprometido em acolher ao 

invés de acusar, exige um treinamento especial daqueles que trabalham na área, de 

forma a capacitá-los para entender o sofrimento e a angústia da vítima. Uma 

esquipe multidisciplinar, abrangendo médicos, psicólogos, assistente sociais, etc., 

poderá fazer frente de maneira eficaz, a essa tarefa
200

.  

Outrossim, o artigo 2º da Lei em análise define os princípios que a regem. Entre eles 

se encontra o princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui um dos preceitos 

basilares do ordenamento jurídico brasileiro e é profundamente violado pelo tráfico nacional 

ou internacional de seres humanos. 

Sobre esta doutrina, Marcelo Novelino informa: 

Como já dito anteriormente, a dignidade é um qualidade intrínseca de todo ser 

humano, e não um direito conferido às pessoas pelo ordenamento jurídico. A sua 

consagração como fundamento do Estado brasileiro, não significa portanto, a 

atribuição de dignidade Às pessoas, mas sim a imposição ais poderes públicos, dos 

deveres de respeito, proteção e promoção dos meios necessários a uma vida 

digna
201

.  

 O autor ainda afirma: 

Assim, pode-se dizer que a violação da dignidade ocorre quando o tratamento como 

objeto constitui uma expressão de desprezo pela pessoa ou para com a pessoa. Esta 

acepção, ligada ao valor de liberdade, veda a prática de conduta violadoras da 

dignidade, exigindo uma abstenção dos poderes públicos e dos particulares. Em 

síntese, o dever de respeito à dignidade impede que uma pessoa seja tratada como 
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um meio para se atingir um determinado fim (aspecto objetivo), quando este 

tratamento for fruto de uma expressão do desprezo pela pessoa em razão de sua 

condição (aspecto subjetivo)
202

. 

No delito em tela, a vítima é tratada como uma mercadoria, aprisionada e subjugada às 

mais degradantes formas de exploração existentes. Por conseguinte, diante de todo exposto, 

resta evidenciado à intensa agressão à dignidade humana provocada por tal crime. 

Referentemente às questões processuais é importante destacar o artigo no 9º da Lei em 

tese, que afirma: Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei n
o
 12.850, de 2 

de agosto de 2013 (grifo deste trabalho). A norma à que este artigo se refere, define 

organização criminosa e dispõe sobre as formas de investigação de tais organizações, 

estabelece meios extraordinários de investigação, tais como a infiltração de agentes
203

.Sendo 

assim, se tal instrumento deve ser subsidiariamente aplicado à norma, objeto do presente 

estudo, os métodos de investigação previstos por ele serão também aplicados ao tráfico de 

pessoas, que é praticado pelo crime organizado.  

Nesta esteira, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto:  

Para o objetivo deste trabalho, interessa-nos mais a parte processual do diploma e, 

mais precisamente, os meios de prova nele previstos, elencados em seu art. 3º, a 

saber: colaboração premiada; captação ambiental de sinais eletromagnéticos, 

ópticos ou acústicos ; ação controlada; acesso a registros de ligações telefônicas e 

telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados 

e a informações eleitorais ou comerciais; interceptação de comunicações telefônicas 

e tele comerciais; afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal; infiltração, 

por policiais, em atividade de investigação e cooperação entre instituições e órgãos 

federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de 

interesse da investigação ou da instrução criminal
204

.   

Ademais, como já foi exposto, a Lei nº 13.344/16 revogou os artigos 231 e 231-A do 

Código Penal. A norma deslocou o tráfico, nacional e internacional, para o artigo 149- A, que 

se encontra no Capítulo I do Título I – Dos crimes contra a liberdade individual
205

. 

Segundo Rogério Sanches:  

Antes, o tráfico de pessoas estava localizado nos arts. 231 e 231-A, ambos Do CP, 

restrito à finalidade de exploração sexual. No entanto, percebendo que os 

documentos internacionais assinados pelo Brasil dão ao delito um alcance bem 

maior, abrangendo outros tipos de exploração que não a sexual, a Lei 13.344/16 

removeu o crime do Título VI – dos crimes contra a dignidade sexual −, migrando-

o para o Capítulo IV do Título I, dos crimes contra a liberdade individual. Eis o 
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bem jurídico tutelado. Contudo, bens outros aparecem no espectro de proteção, 

como o da dignidade corporal, a dignidade sexual e o poder familiar
206

.  

 Sendo assim, o artigo 149-A, possui uma abordagem mais ampla e completa em 

relação aos dispositivos anteriores, dispondo da seguinte redação:  

Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou 

acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a 

finalidade de:  

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  

IV - adoção ilegal; ou  

V - exploração sexual.  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  

§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se:  

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a 

pretexto de exercê-las;  

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com 

deficiência;  

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
207

. 

 .  

 Com o intuito de se adaptar ao Protocolo de Palermo, do qual o Brasil é parte, a Lei 

passa a punir outras formas de exploração como a remoção de órgãos, trabalho escravo, 

servidão e adoção ilegal, ou seja, ao passar a respeitar o artigo 3º do pacto internacional, o 

Brasil promoveu uma intensa evolução no combate ao tráfico de pessoas. 

 

4.2.1 Sujeitos do delito   

O Crime é doutrinariamente classificado como comum, ou seja, qualquer pessoa pode 

atuar, tanto como sujeito ativo como sujeito passivo do crime. Portanto, todo indivíduo pode 

praticar tal ato, traficando pessoas para os mais diversos lugares. Nas palavras de Rogério 

Sanches “empresário ou funcionário do comércio de pessoas”
208

. 

No entanto, se o crime for praticado por o funcionário público no exercício das suas 

funções ou a pretexto de exercê-las, a pena poderá ser aumentada de um terço até a metade.  

Sobre esta majorante Rogério Sanches esclarece:  

O crime tem a pena aumentada se for cometido por funcionário público (para os 

efeitos penais, aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce 

cargo, emprego ou função pública – art. 327, CAPUT, CP) que esteja no exercício 

de sua função ou que aja a pretexto de exercê-la. A causa de aumento incide, assim, 
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tanto na situação em que o agente exerce sua função para praticar o crime quanto 

naquela em que prática o crime se valendo de sua condição
209

. 

No mesmo sentido, a pena será majorada de um terço a metade se 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 (grifo deste trabalho)
210

.  

Rogério Sanches afirma:  

Relações domésticas são aquelas estabelecidas entre pessoas que compartilha do 

mesmo núcleo familiar, ainda que não haja relação direta de parentesco, embora 

seja mais comum sua existência. Com efeito, é possível que pessoas reunidas em 

um mesmo núcleo, sejam parentes ou não, estabeleçam relações domésticas 

caracterizadas pela rotina própria de uma família. As relações de coabitação são 

aquelas estabelecidas entre indivíduos que compartilham o mesmo teto, ainda que 

não nutram qualquer espécie de amizade ou intimidade, como habitantes de uma 

pensão, por exemplo. Por fim, as relações de hospitalidade são aquelas 

caracterizadas pela temporariedade, como as visitas
211

.  

 Não obstante, a pena será reduzida de dois terços a metade se o traficante for réu 

primário, ou seja, não reincidente e não integrar organização criminosa. A Lei nº 13.344/16, 

trata esta minorante de forma vinculada, ou seja, sempre que tal situação se verificar o juiz 

deve reduzir a pena nos termos por ela previstos.  

 Em relação a tais causas de diminuição da pena, Rogério Cunha Sanches aponta a 

seguinte falha: 

Lamentamos, contudo, o legislador não ter dado um norte para orientar essa 

redução. Sendo o agente primário e não integrado em organização criminosa, 

pergunta-se:  qual critério outro, objetivo e/ou subjetivo, o magistrado deve 

considerar para decidir entre uma redução no mínimo (1/3) e no máximo (2/3)? Na 

falta de um critério, podemos antever os juízes reduzindo a pena sempre no 

máximo, lamentavelmente. Mesmo cientes de que a questão será mais bem 

amadurecida pela jurisprudência, sugerimos que o fator de análise seja o grau e o 

tempo de submissão da vítima, ou mesmo a maior ou menos colaboração do agente 

na apuração do crime e na libertação do ofendido
212

.  

Neste diapasão, todos os seres humanos estão sujeitos a se tornarem vítimas da 

conduta delituosa. Embora seja o modo mais frequente de ocorrência, a norma não menciona 

a pluralidade de vítimas, que podem ser transportadas em grupo ou individualmente.  

Porém, se o crime for cometido contra criança, adolescentes, pessoa idosa ou com 

deficiência, também acarretará o aumento da pena de um terço a metade. Sobre o assunto, 

Rogério Sanches explica: A definição, tal como ocorre com o funcionário público, é legal, 

extraída dos sistemas de proteção a essas pessoas (grifo deste trabalho)
213

. 

                                                           
209

 CUNHA, Rogério Sanches, op. cit. p. 234. 
210

 BRASIL, Lei nº 13.344 de 6 de outubro de 2016. Dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e 

internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm>. Acesso: 17 maio 2017. 
211

 CUNHA, Rogério Sanches, op. cit. p. 234-235.  
212

 Idem, p. 236. 
213

 Ibidem, p. 234. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm


65 
 

 Ademais, tipificando o tráfico internacional de pessoas, o referido artigo estabelece 

que a pena sofrerá um aumento de um terço a metade se a vítima for retirada do território 

nacional.  

 Neste viés, Rogério Sanches discorre:  

Não vamos, nesse ponto, criticar a opção do legislador, mas apenas insistir na 

crítica que fizemos nos comentários ao art. 1º: de maneira infeliz, e até o momento 

inexplicável, a Lei pune de forma majorada a retirada da vítima traficada do nosso 

território, mas não o seu ingresso com o mesmo fim, hipótese esta punida na forma 

do caput, desde que, obviamente, o comportamento do agente se adéque a um dos 

verbos nucleares, em respeito ao princípio da legalidade
214

.   

Sendo assim, qualquer pessoa pode acabar se envolvendo com este crime, seja para a 

sua prática ou como vítima das diversas explorações nele existentes, não sendo necessário 

qualquer qualidade especifica para ser tornar um sujeito do referido delito.  

  

4.2.2 Conduta 

O crime em tela pode ser realizado a partir de oito condutas diferentes, quais sejam 

agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa. Sendo 

assim, trata-se de um ilícito do tipo misto alternativo, ou seja, a prática de uma ou mais 

condutas envolvidas no tipo, em um mesmo contexto leva a apenas um delito. 

Neste viés, Rogério Sanches explica:  

O tipo em estudo é de conduta mista, constituído de oito verbos nucleares (alguns, 

inclusive, sinônimos), punindo-se o agente que agenciar (negociar, comerciar, 

servir de agente ou intermediário), aliciar (atrair, persuadir), recrutar (chamar 

pessoas), transportar (levar de um lugar para outro, transferir (mudar de um lugar 

para outro), comprar (adquirir a preço de dinheiro), alojar (acomodar) ou acolher 

(receber, aceita, abrigar) pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude 

ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, 

submetê-la a qualquer tipo de servidão. Adoção ilegal ou exploração sexual
215

. 
 Antes da Lei nº 13.344/16, “fraude e violência” atuavam como majorantes do crime, 

porém, a partir da referida norma tais atitudes foram incluídas no próprio tipo penal. Portanto, 

uma das principais diferenças entre o artigo revogado e o atual se encontram nos atos, que 

antes eram generalizados em “promover ou facilitar”, enquanto os verbos agenciar, aliciar e 

comprar apareciam apenas no parágrafo primeiro como conduta equiparada. Não obstante, 

atualmente, as condutas estão especificadas através de oito formas diferentes, diretamente no 

caput, com o intuito de trazer maior detalhe a qualificação do delito. 
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 CUNHA, Rogério Sanches, op. cit. p. 235-236. 
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  Idem, p. 225-226.  
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4.2.3 Elemento Subjetivo. 

O elemento subjetivo da conduta delituosa em análise é o dolo, que consiste na 

vontade consciente de praticá-lo, ou seja, quem efetua tal crime, realiza todos os atos 

executórios com o interesse em chegar a tal resultado. Entretanto, o tráfico de pessoas exige 

um dolo especifico, que se trata de uma finalidade especial de traficar a pessoa para 

condiciona-la à remoção de órgãos, ao trabalho em condições análogas à de escravo, a 

qualquer tipo de servidão, adoção ilícita e exploração sexual
216

.  

 

4.2.4 Consumação e tentativa 

A tentativa de praticar um delito ocorre quando o agente não consegue praticar todos 

os atos executórios para concluí-lo, por um fato externo a sua vontade e é admitida no tráfico 

de pessoas, ou seja, pode ser que o traficante compre a passagem, falsifique os documentos 

mas por algum motivo, alheio ao seu interesse, não consegue transportar à vítima.  

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha: Consuma-se o crime com a realização das 

ações previstas no tipo penal, independentemente do efetivo exercício da finalidade que move 

o agente (grifo deste trabalho)
217

. 

O autor ainda informa que nas modalidades de transferência, transporte, acolhimento e 

alojamento, o crime assume um caráter permanente, e não instantâneo como nos atos de 

aliciar, agenciar, recrutar ou comprar e por isto o flagrante é admitido a qualquer tempo
218

. 

Neste viés, Rogério Sanches Cunha elucida:  

Como vimos ao tratar da voluntariedade, o tipo traz diversas finalidades 

especiais que podem caracterizar, caso atingidas, figuras penais autônomas. Neste 

caso, não há absorção de uma figura penal por outra, mas sim concurso material, a 

exemplo do que ocorre entre o crime de associação criminosa e eventuais infrações 

penais que o grupo cometa
219

. 

E exemplifica:  

...se além do tráfico de pessoas ocorre a exploração sexual, pode haver 

concurso do art. 149-A com os arts. 228 ou 230 do Código Penal, conforme o 

caso
220

.  
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 Portanto, o delito possui condutas que se consumam imediatamente, no momento em 

que são praticadas e outras que se prolongam. Sendo assim, admite flagrante delito a qualquer 

tempo. 

 

4.3 Reflexos no Código de Processo Penal. 

A Lei nº 13.344/2016, altera o Código de Processo Penal em seu artigo 13-A, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no 

art. 159 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no 

art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá 

requisitar, de quaisquer órgãos do poder públicos ou de empresas da iniciativa 

privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos
221

.  

 

 Sendo assim, o artigo em tela estabelece um rol taxativo de crimes que admitem o 

acesso a dados cadastrais por autoridades públicas em investigações. Os delitos estabelecidos 

pelo instrumento são: sequestro e cárcere privado, redução a condição análoga à de escravo, 

tráfico de pessoas, extorsão qualificadas e extorsão mediante sequestro
222

. Todavia, não pode 

haver violação da privacidade do investigado, sendo necessária ponderação na adoção de tais 

medidas pelo membro do Ministério Público ou delegado de polícia.  

  Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto, ensinam:  

Em suma: a mera informação a respeito de dados cadastrais, não implicará em 

quebra de sigilo, posto que admitida pela doutrina e jurisprudência e, agora, 

autorizada expressamente pela lei em exame. A extrapolação, porém, a tal 

permissão, reclamará sempre a prévia autorização judicial, face ao teor da cláusula 

constitucional de reserva de jurisdição. A propósito, dispõe o art. 10 da Lei 

Complementar nº 105/2001, que “a quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas 

nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis À pena de 

reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código 

Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
223

.  

Portanto, as autoridades públicas autorizadas podem requisitar, se necessário à 

investigação, somente os dados cadastrais do investigado, não sendo admitida a violação da 

privacidade do mesmo, pois esta constitui direito constitucional do indivíduo.  

 

4.4 A questão do consentimento. 

Antes da Lei nº 13.3344/16, a maioria da doutrina entendia que o consentimento era 

indiferente para a caracterização do tráfico de pessoas. Segundo Rogério Sanches, isto ocorria 

pois a violência, física ou moral, ou a fraude eram empregadas como majorante da pena.  
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  Não obstante, já existiam autores que se posicionavam contra tal entendimento, como 

Guilherme Nucci, que afirmava que em razão da liberdade sexual, se houvesse consentimento 

não haveria que se falar em crime pois a dignidade sexual não estaria sendo violada, mas 

somente a moralidade e os bons costumes que não provocam a intervenção do Direito Penal 

em razão da intervenção mínima
224

. 

 Sendo assim, havia uma discussão muito grande sobre o assunto, pois muitos autores 

entendiam a liberdade sexual como um direito disponível, ou seja, como preceito que a pessoa 

pode abrir mão sem causar qualquer dano à terceiros. Já, outros doutrinadores entendiam que 

o bem jurídico tutelado era a dignidade sexual, que constitui um direito indisponível.  

 Todavia, a referida Lei sedimentou tal conflito, pois as condutas de violência e fraude 

passaram a definir o tipo penal, além de elencar meios específicos para que ocorra o tráfico de 

pessoa, quais sejam: grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Consequentemente, se 

não houver o emprego de tais meios, não há que se falar na existência do delito, ou seja, o 

consentimento válido anula o crime.  

 O artigo 5º, XL da Constituição Federal, estabelece que “a lei penal não retroagirá, 

salvo para beneficiar o réu” (grifo deste trabalho)
225

. Neste diapasão, a mudança em relação 

ao consentimento, provocada pela norma em tela, gera benefícios ao réu devendo retroagir 

para alcançar fatos pretéritos.  

 Segundo Rogério Sanches Cunha: 

O operador, portento, deve aquilatar a validade do consentimento do ofendido com 

base nas circunstâncias do caso concreto, presumindo-se o dissenso: 

1) se obtido o consentimento mediante ameaça ou uso da força ou outras formas de 

coação, rapto – sequestro ou cárcere privado −, fraude, engano; 

2) se o agente traficante abusou de autoridade para conquistar o assentimento de 

vítimas; 

3) se o ofendido que aprovou o seu comércio for vulnerável
226

; 

4) se o ofendido aquiesceu em troca de entrega ou aceitação de pagamentos ou 

benefícios;
227

   

 No entanto, a Lei não menciona a pessoa que concorda em ser trafica por se encontrar 

em uma situação de vulnerabilidade, ou seja, aquela que apenas aceita a proposta do aliciador 

por não ter outro meio de vida ou para fugir da situação em que se encontra. Tal conjuntura 

merecia a atenção da norma, pois muitos traficantes se aproveitam de tal condição para obter 

a desejada aquiescência, que, na realidade, não constitui uma manifestação da vontade real do 
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ofendido. No entanto, há o consentimento da pessoa traficada, logo não há que se falar em 

tráfico de pessoas de acordo com a legislação atual. 

 Por fim, é preciso mencionar a pessoa que concorda em ser traficada, mesmo que para 

o fim de se prostituir, mas ao chegar no local de destino encontra uma situação diferente da 

esperada e é subjugada à exploração. Este individuo é aliciado por meio de fraude, tipificando 

o delito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O tráfico de pessoas, constitui um crime complexo e abrangente, praticado em todo o 

mundo desde o início da humanidade. No entanto, ainda há uma estranheza no seu tratamento, 

a exemplo disto é possível citar mídia brasileira, que divulga pouquíssimos dados 

relacionados ao mesmo, sendo extremamente raro alguma reportagem que relate algum dos 

inúmeros casos ocorridos no país ou que verse sobre os diversos programas de prevenção, 

proteção e repressão ao crime, promovidos por entidades governamentais e não 

governamentais. 

 Diante da ausência de informações, pode-se constatar que a conduta possui uma 

invisibilidade perante a sociedade. Ela ocorre constantemente, atinge milhares de pessoas ao 

redor do mundo, fortalece as organizações criminosas e evolui cada vez mais gerando lucros 

exorbitantes, mas ninguém percebe. O assunto não é apresentado, seja por televisão, redes 

sociais, jornais, ou qualquer meio de comunicação, a população segue convivendo com o 

mesmo sem o conhecimento de suas reais dimensões. 

 Atualmente, não há dados suficientes para se elaborar estatísticas especificas sobre o 

crime. No Brasil, por exemplo, sempre que se trata do assunto sob a ótica internacional as 

estatísticas brasileiras revelam baixa incidência em relação a outros países, mas isto decorre 

da ausência de informações e estudos voltados ao tema. Como já mencionado, a PESTRAF, é 

a única pesquisa voltada ao tráfico de pessoas no país. Realizada em 2000, ela evidenciou as 

diversas rotas do crime no território brasileiro e a necessidade do estabelecimento de medidas 

para a sua supressão.  

 A Lei nº 13.344/2016, promoveu um avanço significativo do Brasil no tratamento do 

crime, pois adequou o país às normas estabelecidas pelo Protocolo de Palermo, do qual é 

signatário, mas por muito tempo manteve uma legislação penal ultrapassada em relação ao 

instrumento internacional. Não obstante, o delito não envolve apenas o Direito Penal, mas 

depende de uma cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, órgãos 

públicos, ONG’s, setor privado e entre os diversos países que exportam ou importam vítimas 

do mesmo. 

 Todavia, é imperativo a superação dos preconceitos existentes em relação às vítimas 

do delito. Como já foi exposto, o bem jurídico tutelado é a liberdade individual e não a 

moralidade pública, que não gera a intervenção penal em razão do princípio do direito penal 

mínimo.  

 Neste sentido, independentemente da vítima ter sido completamente enganada ou ter 

consentido em viajar para a prática da prostituição mas em condições diversas da que foi 
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vivenciada, ela precisa ser tratada como pessoa ofendida, que teve seus diversos direitos 

fundamentais profundamente violados. Deve ser erradicada a adoção atitudes 

descriminalizadoras em relação às mesmas, visando trata-las como culpadas pelo ocorrido ou 

com desprezo pela profissão praticada. 

 A lei nº 13.344/2016 estabelece, em conformidade ao Protocolo de Palermo, diversas 

medidas de prevenção ao ilícito, baseadas na cooperação nacional e internacional. A norma 

determina a criação de campanhas nos diversos setores da sociedade visando disseminar 

informações sobre o crime. É necessário, que se divulgue ao máximo os dados e estatísticas 

que o envolvem e também, as formas de atuação das organizações, com o intuito possibilitar o 

reconhecimento das diversas tentativas de aliciamento existentes.    

 O Brasil, possui diversas políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas com o 

intuito de suprimir o crime. No entanto, tais políticas ainda não se mostraram eficientes. A 

integração entre Organizações Sociais que atuam no combate ao delito é indispensável para se 

estabelecer uma abordagem mais sensível sobre a situação, tornando possível o acesso às 

vítimas e também às pessoas mais susceptíveis a tal conduta.  

 Ademais, os órgãos investigativos brasileiros possuem baixo interesse no crime, não 

havendo linhas de investigações mais profundas sobre organizações criminosas voltadas ao 

tráfico de seres humanos no Brasil. Seja pela ausência de verba, organização ou instrução, o 

delito recebe pouca atenção das autoridades policiais, que possuem dificuldade em resolver os 

casos que envolvem tal pratica. 

 Todas atividades que possuem qualquer relação com fronteira devem ser reforçadas. 

Neste viés, as pessoas que exercem tais serviços devem receber treinamentos com o intuito de 

reconhecer o crime e impedir a sua efetivação. 

 O caminho a ser percorrido ainda é longo em todo o mundo. A legislação internacional 

tem buscado cada vez mais a extinção de tal crime. Nesta esteira, o Brasil também tem 

evoluído, tanto nas medidas de punição quando na repressão e proteção. Porém, a lei nº 

13.344/2016, ainda possui algumas lacunas e é muito recente, não sendo possível se 

estabelecer conclusões acerca da sua efetividade.    
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