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Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E 
examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos 

expressamente: não aceiteis o que é de hábito como 
coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 

confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 
humanidade desumanizada, nada deve parecer natural 

nada deve parecer impossível de mudar.  
 

Bertolt Brecht, Nada é impossível de mudar (1982). 

 
  



 
 

 
RESUMO 

 
 
 

A presente monografia trata sobre o tráfico internacional de mulheres com fins 
para sua exploração sexual que ultrapassam questões além da locomoção das 
mesmas para outro país, ele fere sua dignidade, sua liberdade e suas escolhas 
como ser humano. A partir de pesquisas em artigos, livros e monografias, 
entende-se que o tráfico de pessoas, historicamente, está atrelado à época da 
escravidão, às questões sociais, culturais e, maiormente, econômicas. O 
trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro discorre sobre conceitos 
jurídicos do tráfico e fatores históricos que refletem sua prática, analisando uma 
linha do tempo sobre tratados internacionais e os ratificados pelo governo 
brasileiro e sua importância para o combate e prevenção do delito. O segundo 
capítulo trata sobre sua rentabilidade em comparação com o tráfico de drogas e 
armas, além de dados estatísticos do tráfico internacional no Brasil e no mundo, 
bem como casos julgado no ordenamento jurídico brasileiro. Além de analisar a 
vulnerabilidade e vitimologia das mulheres que são exploradas e uma 
perspectiva da desigualdade de gênero que as tornam alvos dessa rede. Por 
último, o terceiro capítulo aborda as normativas nacionais, como as políticas 
públicas exercidas pelo governo, bem como as realizadas por ONG’s e sua 
eficiência no plano prático. Além de abordar a relevância da participação da 
sociedade civil nesse cenário, tal como a cooperação internacional, em que 
ambos segmentos são fundamentais para o combate e prevenção dessa prática, 
considerando suas particularidades e problemas internos.  
 
Palavras-chaves: Tráfico de mulheres. Exploração Sexual. Vulnerabilidade. 
Direitos Humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

The present monograph deals with the international trafficking of women with 
ends for their sexual exploration that goes beyond their transportation to another 
country, it hurts their dignity, their freedom and their choices as a human being. 
From research in articles, books and monographs, it is understood that human 
trafficking, historically, is linked to the era of slavery, social, cultural and mostly 
economic issues. This work is divided into three chapters; the first one discusses 
the legal concepts of trafficking and historical factors that reflect its practice, 
analyzing a timeline on international treaties and those ratified by the brazilian 
government and their importance for combating and preventing this crime. The 
second chapter deals with its profitability compared to drug and arms trafficking, 
as well as statistical data on international trafficking in Brazil and the world, as 
well as cases judged in the brazilian legal system. In addition to analyzing the 
vulnerability and victimology of women who are exploited and a perspective of 
gender inequality that make them targets of this network. Finally, the third chapter 
deals with national norms such as public policies pursued by the government as 
well as those carried out by ONG’s and their effectiveness at the practical level. 
In addition to addressing the relevance of the civil society participation in this 
scenario, such as international cooperation, in which both segments are essential 
to combat and prevent this practice, considering its particularities and internal 
problems. 
 
 

Keywords: Trafic of women. Sexual exploration. Vulnerability. Human Rights.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 
 

 
INTRODUÇÃO .................................................................................................10 
 
Capítulo I 
1. CONCEITO JURÍDICO-HISTÓRICO DE TRÁFICO DE PESSOAS ............12 

2.  A evolução histórica do tráfico de pessoas (antecedentes históricos) ........14   
2.1 Globalização e imigração ilegal ..................................................................16 

 

3. Contexto pós-Guerra Fria ............................................................................. 18 

3.1 Tratados e Convenções Internacionais (linha do tempo) ........................... 20 
3.2 Protocolo de Palermo ................................................................................. 23
  

 

Capítulo II  
1. TRÁFICO DE MULHERES PELO MUNDO (dados – comparação entre o 

tráfico de drogas e armas) ................................................................................. 26 

1.1 Tráfico de mulheres no Brasil (dados – fluxos e rotas) ............................... 30 

2. Vulnerabilidade da vítima (social e econômica) ......................................... 35 

2.1 Vitimologia (estudo psicológico e físico) ..................................................... 38 

 

Capítulo  III 
1. VONTADE POLÍTICA DO GOVERNO FEDERAL VERSUS VONTADE 
POLÍTICA DAS ONG’s ................................................................................. 45 

1.1 Representação social nos estados brasileiros (jurisprudências) ................ 46 

 

2. Políticas de combate e prevenção no Brasil ................................................. 50 

2.1 Análise da Lei nº 13.344/2016 ..................................................................... 54 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 60 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 62



11 
 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende tratar sobre o tráfico internacional de mulheres 

com o objetivo de sua exploração sexual, no qual é caracterizado por ser uma 

transgressão que abarca todo o cenário internacional e nacional na 

contemporaneidade, tendo como consequência uma excessiva lucratividade 

nessa complexa rede de crimes. Toda essa violência contra a mulher, seja ela 

física, psicológica ou jurídica, é fruto de um passado sombrio e abusivo que 

possui reflexos na sociedade patriarcal a qual está inserida, prevalecendo 

desigualdade presente desde uma questão de gênero, à sua vulnerabilidade 

econômica.  

A exploração do corpo da mulher visada em seu tráfico pode ser explicada 

por diversos fatores sociais, culturais e econômicos. A falta de acesso à 

educação e saúde, por exemplo são agravantes para que a mulher, muitas 

vezes, busque em outros países melhores condições de vida. Não entrando no 

mérito sobre suas escolhas sexuais, até porque sua liberdade deve ser 

respeitada, o foco então dessa pesquisa é mostrar como as vítimas são 

enganadas e submetidas a situações análogas à escravidão para “trabalhar” 

com a prostituição no exterior.  

O combate a esse delito ultrapassa a relevância de proteger somente os 

direitos da mulher em si, mas como seus direitos humanos. A partir do Protocolo 

de Palermo ratificado pelo governo brasileiro em 2004 é que se começa a 

perceber o primeiro contato com o tema em nosso ordenamento interno, 

modificando até mesmo Código Penal brasileiro até então presente.   

Além disso, o objetivo desta pesquisa está na análise de como é feito o 

tráfico em si, estudando suas rotas, desde o país de origem como o de destino 

e o de transição, partindo de observações por meio de dados estatísticos dos 

seus fluxos migratórios e de fiscalizações policiais em ambos os lugares. Da 

mesma forma, foi explorado os motivos nas quais levam o agressor (a) a aliciar 

sua vítima, bem como o porquê de suas escolhas, isto é, as razões pelas quais 

a vulnerabilidade da mulher a encaixam nesse processo vitimizante, através de 

um embasamento histórico, com enfoque na estrutura patriarcal presente, 
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diferenciando a prostituição voluntária da exploração sexual e associando a 

utilização do seu corpo à frutífera atividade explorada pelo capitalismo. 

Ademais, é necessário também entender a eficácia e aplicabilidade das 

políticas públicas realizadas pelo Estado, como a Política sobre o Enfrentamento 

do Tráfico de Pessoas, o Plano Nacional sobre o Enfrentamento do Tráfico de 

Pessoas e a Lei nº 13.344/2016. Bem como a participação de Organizações 

Não-governamentais em nosso território como meio que inserir a sociedade civil 

a uma forma de auxílio ao combate e prevenção desse tráfico, seja por via de 

promoção de campanhas, assistências psicológicas e até mesmo como quebra 

de paradigma para que a mulher encontre seu local de fala no corpo social, já 

que muitas vezes não há denúncia por parte da mesma por sentir-se 

constrangida de sua situação.  

A bibliografia utilizada será baseada em monografias, artigos científicos, 

pesquisas, leis nacionais, tratados internacionais, sites oficiais do governo, bem 

como dados de organizações nacionais e internacionais e relatos de vítimas 

sobre o tema.  

Assim, por meio dos estudos comparativos acessados, buscou-se o 

entendimento do que determina e qualifica o tráfico internacional da mulher com 

fulcro na sua exploração sexual, evidenciando suas vulnerabilidades e sua 

vitimologia. Além de consultar as medidas públicas efetivas no território brasileiro 

e entender a urgente necessidade da cooperação internacional entre os Estados 

para um enfrentamento eficiente e duradouro.  
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Capítulo I 

1. CONCEITO JURÍDICO-HISTÓRICO DO TRÁFICO DE PESSOAS 

Ao tratar sobre o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, é 

indispensável lembrar que estamos tratando, acima de tudo, sobre os Direitos 

Humanos. Esta é uma problemática na qual está inserida no nosso meio há muito 

tempo, pois trata-se de uma questão delicada que engloba diversos fatores 

históricos, culturais e econômicos, principalmente, a necessidade de 

policiamento das fronteiras, nos quais precisam ser estudados profundamente 

para que possamos compreender a raiz principiante desse cenário. De modo ao 

abordar a importância da vida humana e os direitos a ela relacionados e 

transformar o ser humano em mercadoria, não é apenas um crime qualquer, mas 

sim uma das maiores violações dos direitos humanos.  

A acepção mais englobante sobre tráfico de seres humanos para 

exploração sexual encontra-se no artigo 3º, do Decreto nº 5.017, de 12 de março 

de 2004 (Protocolo para Prevenir, Eliminar e Punir o Tráfico de Pessoas, 

especialmente Mulheres e Crianças), conhecido como Protocolo de Palermo, no 

qual foi ratificado pelo governo brasileiro, expondo que as principais finalidades 

do tráfico são a exploração laboral, a exploração sexual e a remoção de órgãos 

e tecidos, estabelecendo assim que:  

 
a) "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, 

a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 

recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de 

coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 

ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 

pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 

exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 

prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o 

trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares 

à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos;  

b) O consentimento de uma vítima de tráfico de pessoas para a 

desejada exploração definida no subparágrafo (a) deste artigo 

deve ser irrelevante onde qualquer um dos meios definidos no 

subparágrafo (a) tenham sido usadas; 

c) O recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou 

recebimento de uma criança para fins de exploração devem ser 

considerados “tráfico de pessoas” mesmo que não envolvam 

nenhum dos meios definidos no subparágrafo (a) deste artigo; 

d) “Criança” deve significar qualquer pessoa com menos de 18 

anos de idade (PLANALTO, Decreto-Lei nº 5.017/2004). 
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Somente em 1942 o termo “tráfico de mulheres” foi citado e adquiriu 

caráter criminal no Código Penal brasileiro, porém foi colocado como uma 

modalidade de lenocínio, segundo Eliana Cacique em sua monografia (2017, 

p.11). Já em 1980 com o início da desmistificação da cultura patriarcal, inovando 

políticas acerca da sexualidade e do comércio do sexo em si, juntamente com 

reivindicações feministas, o tráfico de pessoas passou a ser visto como 

exploração do indivíduo e de seu trabalho sob condições de coação e força. 

Com o desenvolver de sua análise, seu conceito foi atendido no artigo 

149-A do Código Penal e seus incisos que exemplifica as formas nas quais uma 

pessoa pode ser persuadida a participar do tráfico para a exploração de seu 

corpo, sem saber realmente da verdadeira intenção do aliciador, assim aduz que:  

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 (PLANALTO, Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

 
 Nesse sentido, as Organizações das Sociedade Civis (OSCs) com o 

intuito de proteger a dignidade da pessoa humana ao lado dos paradigmas dos 

Direitos Humanos, salienta que:  

Todos os atos ou tentativas presentes no recrutamento, 

transporte, dentro ou através das fronteiras de um país, compra, 

venda, transferência, recebimento ou abrigo de uma pessoa 

envolvendo o uso do engano, coerção (incluindo o uso ou 

ameaça de uso de força ou abuso de autoridade) ou dívida, com 

o propósito de colocar ou reter tal pessoa, seja por pagamento 

ou não, em servidão involuntária (domestica, sexual ou 

reprodutiva) em trabalho forçado ou cativo, ou em condições 

similares à escravidão, em uma comunidade diferente daquela 

em que tal pessoa viveu na ocasião do engano, da coerção ou 

da dívida inicial (PIMENTEL; QUIROGA, 2018, p. 9). 

Notadamente, essa definição expressa um degradante encadeamento de 

fatos que para muitos estava encerrado, devido a sua pouca visibilidade e 

rentabilidade financeira que, atreladas às desigualdades sociais e econômicas, 

fazem com que o tráfico de pessoas, em especial, mulheres, seja um fenômeno 

transnacional. 
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2.  A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFICO DE PESSOAS (ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS) 

 Na presença do que foi exposto sobre o conceito de tráfico de pessoas, 

é indispensável uma análise histórica de sua evolução até os dias atuais para 

podermos compreender a raiz dessa série de problemas que nos rodeiam.  

A escravidão, não somente a brasileira, é considerada como um dos 

primeiros exemplos de domínio coercitivo sobre o corpo de uma pessoa por parte 

de terceiros, tendo uma longa durabilidade durante a Idade Média. A condição 

jurídica de um escravo era a negação de vários direitos, como ser parte em juízo, 

não obter patrimônio, além de ser tratado como um mero objeto, podendo ser 

vendido ou mesmo perder sua própria vida em prol da vontade de seus donos. 

Tecnicamente, o conceito de escravidão não se assemelha com o de tráfico de 

pessoas, no entanto, em sua prática e em sua origem pode ser considerada 

como uma das primeiras formas de comercialização e exploração de seres 

humanos (TORRES, 2012). 

O reconhecimento da conexão entre tráfico humano e 

escravidão tem sido estabelecido com frequência. Sabe-se que 

este tráfico pode estar ligado ao roubo de órgãos, à adoção 

irregular de crianças, mas está ligado especialmente às 

atividades nas quais há o cerceamento da liberdade e em que 

as pessoas são submetidas a situações degradantes 

(FIGUEIRA, 2014, p.101). 

De certa maneira, o tráfico de pessoas foi um ponto crucial para a 

construção de mercados e impérios, sendo a coisificação do seu humano o ponto 

em comum dentro dessas modalidades. Ainda na Antiguidade, no período 

feudal, a mulher era vista como produtora, além da mão de obra escrava, era 

relacionada como forma de gerar filhos, vestuário e comida, ou seja, 

caracterizando sua submissão ao sistema patriarcal. Mesmo a partir da ruptura 

dessa época com a Idade Moderna, por meio de acontecimentos que levaram 

ao início do capitalismo, como o Renascimento, as descobertas do Novo Mundo, 

as inovações tecnológicas e avanços mecânicos, além das revelações nas artes 

e nas ciências, a mulher ainda continuava sendo visto como inferior nas relações 

sociais e de trabalho, sendo seu serviço desvalorizado e possuindo salários 

insuficientes para sobrevivência, colaborando assim o crescimento de crimes 

internacionais, pois as mesmas eram levadas à prostituição de seu corpo como 

forma de sustento. Como leciona o doutrinador Caio Prado Junior,  
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Tráfico e a escravidão achavam-se indissoluvelmente ligados; 
esta não podia se manter sem aquele. Coisa que já se 
compreendia então perfeitamente, e que os fatos posteriores 
comprovariam; abolido o tráfico, seguir-lhe-ia o passo a curto 
prazo (PRADO JÚNIOR apud ZAHER, 2018, p. 5). 
 

Ainda diante de todas essas circunstâncias, a evolução da humanidade 

também se direcionou para as conquistas dos direitos humanos, com a oposição 

do cidadão em frente as imposições do Estado, a procura pelo seu bem-estar 

material e social que levaram a obtenção, no âmbito interno brasileiro, de direitos 

e garantias fundamentais para uma vida digna. Sendo assim, previstos no artigo 

5º, caput, da Constituição Federal prevê: o direito à vida a todos os brasileiros e 

estrangeiros, assim como há previsão legal no Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos em seu artigo 6º que diz que “o direito à vida é inerente à pessoa 

humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser 

arbitrariamente privado de sua vida (Decreto-lei nº 592/1992); o direito à 

liberdade, isto é, a vontade de ir e vir do indivíduo sendo respeitada e protegida; 

o direito à dignidade da pessoa humana, buscando a preservação de uma 

qualidade de vida juntamente com valores sociais, de acordo com o artigo 1º, 

incisos III e IV, da Carta Maior:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 

Esses direitos são de demasiada importância e merecem respeito e 

cumprimento dos Estados na área do tráfico de pessoas, pois é nela que os 

mesmos ainda são escassos e muitas vezes esquecidos no julgamento daqueles 

que precisam. 
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2.1 GLOBALIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO ILEGAL 

Com os avanços da tecnologia, o processo de globalização, no fim do 

século XIX, representou uma consolidação da sociedade industrial, influenciando 

nos meios de comunicação e transporte, assim, sobre a globalização:  

Um processo de rapidez incrível na troca de informações e nas 
relações econômicas, com influência imediata no 
comportamento dos povos. As culturas, os idiomas, o consumo 
e os hábitos de milhões de pessoas são afetados 
instantaneamente, quando as mercadorias e as ideias chegam 
quase ao mesmo tempo em todas as partes do mundo 
(CHIAVENATO, 2004, p.12). 
 

Essa mudança comportamental da população globalizada gerou a busca 

por mais informações e lutas por direitos individuais e sociais, incentivando a 

proximidade e conexão entre locais distintos, bem como a liberalização dos 

mercados e uma crescente necessidade de aquisição de bens. A busca por uma 

educação adequada, por exemplo, por não alcançar a todos, é um dos fatores 

que pode ser considerado nos quais tornaram as mulheres mais suscetíveis e 

influenciáveis de serem inseridas na rede de tráfico, já que procuram uma 

qualidade de vida melhor para si e suas famílias.  

Por outro lado, a ideia do bem-estar social ligada ao consumismo 

individual em que incentiva o indivíduo a se inserir no mercado de trabalho, tanto 

local quanto internacional, fomentou o processo de migração, pois a busca de 

oportunidades melhores em outros países mais desenvolvidos acarretou numa 

disputa capitalista que reflete até hoje na desigualdade social que vários países 

se encaixam, como diz o pesquisador George Martine:  

Dessa forma, suscita uma vontade cada vez maior de migrar e 
de aproveitar as oportunidades e as comodidades que 
aparentemente estão sendo criadas em outros países. Em 
suma, os padrões da migração internacional refletem tanto as 
desigualdades entre países como as mudanças econômicas e 
sociais que ocorrem em diferentes países. No atual momento 
histórico, exceto no caso dos conflitos armados e dos desastres 
naturais, a globalização é o principal fator que ativa os 

movimentos migratórios entre países e determina seus 
contornos (MARTINE, 2005, p.8). 

Essa mobilidade internacional de pessoas, seja ela definitiva ou 

temporária, de maneira legal ou ilegal, no qual procuram a possibilidade de fugir 

das situações de vulnerabilidade às quais estão submetidos, como fome, 
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miséria, conflitos armados, etc., (TRINDADE, 2008) complicam a fiscalização de 

controle dos Estados em suas fronteiras devido à grande procura para ingressar 

em seus territórios, que muitas vezes acabam sendo falhas e acarretando sérias 

consequências para o imigrante, como pobres condições de vida e, 

consequentemente, procurando qualquer tipo de trabalho (informal, de baixa 

remuneração e condições abusivas), devido à ausência de leis e 

regulamentações trabalhistas específicas para conseguir se adaptar ao seu novo 

estilo de vida no exterior. No entanto, não se deve confundir o tráfico de pessoas 

com imigração ilegal, apesar de ser, segundo BARRETO em sua monografia 

(2017, p. 36), um meio possível para que aconteça, já que esta implica a 

participação de terceiros (pessoas ou grupos) para a cooperação de sua 

locomoção, seja ela por via terrestre, marítima ou aérea, submetendo o imigrante 

a realizar qualquer atividade que lhe é imposta.  

A grande problemática que se enfrenta atualmente é a confusão 
feita entre tráfico de pessoas e migração ilegal, especialmente 
pelos governos. Como geralmente as pessoas traficadas 
migram de forma legal, possuindo passaporte e visto para 
trabalho, mas se torna irregular com a retenção dos documentos, 
são muitas vezes tratadas pelos governos dos Estados 
receptores como imigrantes ilegais, que devem ser detidos e 
deportados, e não como pessoas que estão sofrendo graves 

violações aos seus direitos humanos. Os governos acabam 
usando um discurso que envolve o tráfico de pessoas para 
combater a migração ilegal (SALES, ALENCAR, 2008, p.36). 

Percebe-se também uma contradição nas políticas de incentivo e 

liberalização no movimento de pessoas entre os Estados quando ao mesmo 

tempo tem-se uma rigidez no fechamento dessas mesmas fronteiras, buscando-

se evitar a entrada de migrantes sem visto ou documentação necessária. Outra 

preocupante adversidade está nos recorrentes relatos informando que o 

tratamento que os governos oferecem para as pessoas traficadas se 

assemelham ao dos imigrantes ilegais, deportando-os aos seus Estados de 

origem, sem considerar ao tratamento de exploração a que foram submetidos e 

seus devidos direitos ou a qualquer tipo de apoio, seja ele psicológico ou 

financeiro (CHAPKIS, 2003; KAPUR, 2005). 
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3. CONTEXTO PÓS-GUERRA FRIA 

É importante destacar que o tráfico de mulheres obteve uma notoriedade 

particular a partir do tráfico de mulheres brancas para exploração sexual, em que 

emerge uma grande preocupação moral, principalmente nos EUA e na Europa.  

Deste modo, com o decorrer do tempo o foco nas “escravas brancas” nesse 

cenário foi substituído pela “escravidão sexual”, retratando uma apreensão sobre 

a prostituição de mulheres e meninas no geral.  

Nesse quadro, o contexto pós-Guerra Fria contribuiu para agravar essa 

situação, com os avanços na tecnologia e a globalização da sociedade, no 

sentido da competitividade entre os governos, fizeram com que a esfera dos 

direitos humanos deixasse de ser a principal a ser seguida.  

 
Eliminada a divisão simplificadora do mundo em dois grandes 

blocos estratégicos, em que problemas e aspirações locais 

submergiam no contexto das rivalidades das duas 

superpotências, as realidades e conflitos nacionais tornaram-se 

muito mais transparentes. Foi possível, assim, verificar com 

maior clareza o estado deplorável dos direitos humanos em 

vastas massas territoriais e o grau de ameaça que isso 

significava à estabilidade internacional (ALVES apud ARY, 2009, 

p.35). 

Por outro lado, deve-se lembrar que, apesar dessas progressões, durante 

os anos seguintes emergiram novos atores internacionais, como as ONGs que 

retomaram com as discussões sobre o tráfico obtendo um maior peso na 

comunidade internacional, exercendo um papel de conscientização e educação 

sobre esse tema.  

De acordo com BARRETO (2017, p. 34) um importante acontecimento que 

retomou essas discussões foi a Segunda Conferência Mundial de Direitos 

Humanos de Viena, ocorrida em 1993, na qual foi precedida pela Conferência de 

Teerã, em 1968, que além de buscar o reconhecimento dos direitos das 

mulheres como direitos humanos universais, interdependente, inalienáveis e 

indivisíveis, foi a partir de Teerã que os aspectos que tratam sobre esses direitos 

mudaram em um nível perceptível acarretando uma evolução do sistema 

fazendo com que tivessem impactos significativos nos arranjos regionais que 

ditam sobre esse assunto, de modo que uma nova visão sobre o tráfico fosse 
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abordada de uma maneira mais eficaz, incluindo nessa conjuntura a participação 

da comunidade internacional para intervir sobre a proteção de seus direitos. 

Sucedendo Viena, a Conferência de Pequim (IV Conferência Mundial 

Sobre a Mulher) ocorrida em 1995, também teve uma participação bastante 

relevante sobre o tema de violência contra a mulher na qual, além de abarcar a 

questão do tráfico, listou uma série de propostas a serem inseridas no meio 

internacional nas quais visavam à promoção da capacitação das mulheres no 

ambiente de trabalho e superação das discriminações de gênero, bem como 

tratou sobre a saúde sexual feminina, propondo de forma incisiva sobre a 

alteração da criminalização do ato de prostituição forçada e livre. Em seu texto, 

a Conferência expõe de modo objetivo estratégias para a proteção da mulher, 

como “fortalecer os programas de prevenção que promovam a saúde da mulher: 

medidas que devem ser tomadas”:  

q) adotar medidas preventivas para proteger as mulheres, os 
jovens e as crianças de toda forma de maltrato – abuso sexual, 
exploração, tráfico e violência, por exemplo – principalmente 
pela elaboração e aplicação de leis específicas, e prestar-lhes 
proteção jurídica e médica ou outro tipo de assistência. 
(Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial 
Sobre a Mulher, 1995, p.39). 
 

Assim como essas disposições preventivas, a Declaração de Pequim 

apresenta uma parte específica sobre a violência contra a mulher, expondo a 

necessidade de cuidado com sua saúde física e mental, uma vez que esse abuso 

constitui obstáculos para a promoção de igualdade, desenvolvimento e paz na 

sociedade. Sobre o tráfico de mulheres, a redação chama a atenção que essa 

problemática é uma das principais atividades da criminalidade internacional 

organizada, “as mulheres e as meninas que são vítimas desse comércio 

internacional correm maiores riscos de defrontar-se com situações de mais 

violência, assim como de gravidez indesejada e de contrair enfermidades 

sexualmente transmissíveis, inclusive a infecção com o HIV/ Aids” (Declaração 

e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, 1995, p.45). 

Ainda no decorrer do seu texto, é proposto formas de eliminação às vítimas da 

violência derivada da prostituição e do tráfico, como a ratificação das convenções 

internacionais sobre o assunto, intensificar a cooperação e as medidas 

concertadas das autoridades e instituições que combatem as redes dos 



21 
 

traficantes, seja nacional, regional e internacional, bem como desenvolver 

políticas e programas de educação e formação que impeçam ou incentivem o 

turismo e o tráfico sexual.  

De acordo com o que foi exposto anteriormente, pode-se aferir que a 

globalização possuiu desvantagens no aspecto da garantia dos direitos 

humanos, proporcionando uma maior facilidade e incentivo na locomoção de 

pessoas, como também em transações econômicas, financeiras e comerciais 

que fomentam as redes criminosas do tráfico, que possuem estruturas 

complexas e altamente organizadas. Sendo assim, houve uma maior 

necessidade de mecanismos que pudessem proteger as vítimas tanto em seu 

país de origem como em seu país de destino. 

 

3.1 TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS (LINHA DO TEMPO) 

 O tráfico de mulheres para fins de exploração sexual é uma problemática 

que se desenrola no âmbito interno e externo dos países, seja ele o de origem, 

de meio ou de destino, ultrapassando várias fronteiras enquadrando o crime de 

tráfico no meio internacional. A mulher, desta forma, precisa de garantias legais 

para ser protegida e amparada onde se encontrar, uma vez que a mesma, em 

todas as fases do tráfico, seja no aliciamento, no deslocamento e no cárcere que 

é submetida, sofre diversas formas de violência e em vários países (CACIQUE, 

2017, p. 38). 

 Nesse sentido, desde o início do século XI as organizações internacionais 

buscam, por meio da cooperação internacional entre os Estados, produzir 

legislações eficazes para abolir o tráfico e, principalmente, tutelar a vítima, sendo 

bastante relevante aos Direitos Humanos. Assim, 

Isso, por um lado, permite reinterpretar o princípio da 

reciprocidade a partir da dependência recíproca entre as 

nações. Por outro, implica reconhecer a cooperação 

internacional não apenas como um instrumento político das 

relações internacionais (barganha e disputa de poder), mas 

como um mecanismo jurídico de efetivação de direitos. Essa 

interpretação permite que seja dado um salto qualitativo nos 

direitos humanos (TORRONTEGUY, 2010, p. 60). 

 É importante estudar o desenrolar das principais convenções e tratados 

internacionais que tratam sobre esse assunto, pois assim poderemos ver de 
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forma clara sua evolução no meio político e legal o resguardo da mulher por meio 

de programas de enfrentamento. 

 Como já exposto, no final do século XIX e início do século XX, com a 

intensificação do capitalismo, o tráfico de mulheres tornou-se mais evidente 

quando foi observado uma grande quantidade de mulheres migrantes no cenário 

internacional, acarretando assim uma apreensão entre os Estados, como afirma 

o escritor Kamala Kepamdoo: 

O “tráfico” está em geral ligado a tratados internacionais que 
tentavam lidar, entre fins do século dezenove e início do vinte, 
com o surgimento de mulheres como trabalhadoras migrantes 
no cenário internacional, começando com um tratado da Liga 
das Nações no início do século vinte (o precursor do Tratado das 
Nações Unidas de 1949 para a Supressão do Tráfico de 
Pessoas e a Exploração da Prostituição de Outros). As ideias 
sobre o tráfico foram engendradas por ansiedades sobre a 
migração de mulheres sozinhas para o exterior, e sobre a 
captura e escravização de mulheres para prostituição em terras 
estrangeiras (KEMPADOO, 2005, p. 57). 

 É importante frisar que em 1904, foi firmado em Paris o Acordo para a 

Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas, incorporando a preocupação com o 

tráfico de negras da África, para sua exploração laboral. Segundo CASTILHO 

(2007, p. 03), durante as três décadas seguintes foram assinados: a Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (Paris, 1910), a 

Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças 

(Genebra, 1921), a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de 

Mulheres Maiores (Genebra, 1933), o Protocolo de Emenda à Convenção 

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

Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores 

(1947), e, por último, a Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico 

de Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 1949). 

De tal maneira, a Convenção de Genebra ocorrida em 1956 foi estopim 

para a valorização da dignidade e o valor da pessoa humana, em que visava 

ampliar o conceito de tráfico de escravo, conceituando-o como todo ato de 

captura para venda ou troca em que se utilize de comércio e transporte de 

pessoas, adotando uma nova perspectiva para essa prática e como é 

apresentada e disseminada de diversas maneiras. Além disso, os Estados partes 

tinham a obrigação de estabelecer medidas de natureza administrativas e civil 

visando a modificação das práticas análogas à escravidão, tornando-as como 
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crimes a conduta do transporte, a sua tentativa, mutilar ou aplicar castigos, 

escravizar alguém ou impedir sua liberdade. 

A Convenção de Genebra, de 1956, repetiu esses conceitos e 
ampliou o foco para instituições e práticas análogas à 
escravidão, nomeando expressamente a imobilização por 
dívidas e a servidão (debt bondage), bem como o casamento 
forçado de uma mulher em troca de vantagem econômica para 
seus pais ou terceiros; a entrega, onerosa ou não, de uma 

mulher casada a terceiro pelo seu marido, sua família ou seu clã; 
os direitos hereditários sobre uma mulher viúva; a entrega, 
onerosa ou não, de menor de 18 anos a terceiro, para 
exploração (CASTILHO, 2007 p. 47). 

 Dessa forma, a partir dos anos 2000, com a Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, iniciou uma análise mais 

profunda acerca de outras modalidades de exploração, como por exemplo, a 

prevenção, o atendimento às vítimas e a repressão ao crime com a 

responsabilização de seus atores, com foco não somente nas mulheres adultas, 

como também nas crianças.   

 Esse fluxo histórico pode ser separado em duas fases distintas: antes e 

depois da Convenção de 1949, isto é, no contexto da Liga das Nações e na 

presença participativa da ONU, uma vez que na primeira fase tem-se um foco 

maior na proteção das mulheres europeias, de modo a reprimir e prevenir o 

tráfico com sanções administrativas. A partir da Convenção de 1910 entra em 

questão o conceito de tráfico propriamente dito e o favorecimento à prostituição, 

como o aliciamento, induzimento ou descaminho, ainda com o consentimento da 

mulher ou não (CASTILHO, 2007, p. 2). Afirmando essa ideia, a Convenção de 

Genebra, aduz em seu artigo 1º que: “quem quer que, para satisfazer às paixões 

de outrem, tenha aliciado, atraído ou descaminhado, ainda que com seu 

consentimento, uma mulher ou solteira maior, com fins de libertinagem em outro 

país, deve ser punido”.  

 Assim, a Convenção de 1949 aponta significativas mudanças sobre a 

respeito do comprometimento dos Estados-partes para a punição e dos modos 

como o tráfico é realizado e com base nessas transmutações, as outras 

convenções como a de 1979 (sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher) e a de 1983 principiou outro tipo de 

comportamento dos Estados-partes como a exigência da ONU de relatórios 

como forma de controle e supervisão dos mesmos.  
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É relevante esclarecermos que o tráfico de mulheres abordado em todas 

as convenções citadas se diferencia do ato da mulher querer se prostituir 

(apontando o fato de que esta monografia possui uma maior preocupação em 

estudar o crime do tráfico internacional de mulheres, sem possuir nenhum tipo 

de discriminação em relação à prática da prostituição em si). Em 1996, foi 

realizado uma pesquisa mundial pela Relatoria Especial da ONU1 sobre a 

Violência contra as Mulheres que então fez pontualmente essa distinção:  

Definiu a prostituição como forma legítima de trabalho, e o 
comércio global do sexo foi definido como um lugar, mas não o 
único, em que ocorre o tráfico... passou, então, a ser entendido 
em 1996, no nível das Nações Unidas não como escravização 
de mulheres, mas como comércio e exploração do trabalho em 
condições de coação e força (KAMPADOO, 2006, p. 4). 

 Destaca-se que a partir da aprovação dessas convenções na ONU 

provocou uma nova visão acerca da valorização da dignidade da pessoa 

humana, especificamente, da mulher, assim como os bens afetados pelo tráfico, 

o perigo que a vítima é exposta, bem como as consequências que essa atividade 

provoca em suas famílias e comunidade. Assim, modificou-se o conceito do 

tráfico de prostituição para trabalho forçado e migração irregular, sendo um 

reflexo na unificação das políticas globais em busca do combate dessa rede de 

tráfico.  

3.2 O PROTOCOLO DE PALERMO 

 Diante o exposto sobre as convenções que tratam sobre o tráfico 

internacional de mulheres, temos a participação inicial do Brasil nesse cenário a 

partir da ratificação do Protocolo de Palermo (Protocolo das Nações Unidas 

contra o crime organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição ao Tráfico de Pessoas) em março de 2004 através da resolução 55/25 

da Assembleia Geral, sendo considerado como o principal meio no combate ao 

crime organizado transnacional e com o primeiro projeto juridicamente vinculante 

com a definição do tráfico de pessoas, possui junto a si três protocolos 

específicos:  

A Convenção é complementada por três protocolos, que têm 
como alvo específico áreas e manifestações do crime 

                                                             
1 Projeto de pesquisa encomendado em meados da década de pela então Relatora Especial da 

ONU sobre Violência contra as Mulheres, Rhadika Coomarswamy.   
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organizado: o Protocolo para Prevenir, suprimir e Punir o Tráfico 
de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças; o Protocolo 
Contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar; e o 
Protocolo contra A Fabricação E o Tráfico De Armas De Fogo, 
suas Peças e Componentes e Munições. Os países devem 
tornar-se partes da Própria Convenção antes que eles possam 

tornar-se partes a qualquer um dos protocolos (UNODC, 2016). 

 Os Estados-membros que aderiram ao Protocolo de Palermo 

prontificaram-se a adotar as medidas necessárias para combater o crime do 

tráfico, e por se trazer um viés mais amplo sobre as diversas formas de 

exploração, diferentemente das convenções que o antecederam, o mesmo 

alcança tanto as mulheres como vítimas como qualquer outra forma de tráfico 

humano. Esse Protocolo chama a atenção para o início da terceira fase do 

controle jurídico internacional no que se considera sobre o tráfico e a prostituição, 

em que os dois primeiros períodos dizem respeito sobre a proteção das vítimas 

que, inicialmente eram as mulheres brancas, logo depois com foco nas mulheres 

e crianças, buscando um tratamento adequado para os abusos sofridos por parte 

dos Estados-membros, bem como serviços de assistência e mecanismos de 

denúncia. Assim, em seu artigo 9º sobre prevenção, cooperação e outras 

medidas, aduz que:  

Artigo 9 - Prevenção do tráfico de pessoas 

1. Os Estados Partes estabelecerão políticas abrangentes, 
programas e outras medidas para: 
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas; e 

b) Proteger as vítimas de tráfico de pessoas, especialmente as 
mulheres e as crianças, de nova vitimação. 
2. Os Estados Partes envidarão esforços para tomarem medidas 
tais como pesquisas, campanhas de informação e de difusão 

através dos órgãos de comunicação, bem como iniciativas 
sociais e econômicas de forma a prevenir e combater o tráfico 
de pessoas. 
3. As políticas, programas e outras medidas estabelecidas em 
conformidade com o presente Artigo incluirão, se necessário, a 
cooperação com organizações não-governamentais, outras 
organizações relevantes e outros elementos da sociedade civil. 
4. Os Estados Partes tomarão ou reforçarão as medidas, 
inclusive mediante a cooperação bilateral ou multilateral, para 
reduzir os fatores como a pobreza, o subdesenvolvimento e a 
desigualdade de oportunidades que tornam as pessoas, 
especialmente as mulheres e as crianças, vulneráveis ao tráfico.  
5. Os Estados Partes adotarão ou reforçarão as medidas 

legislativas ou outras, tais como medidas educacionais, sociais 
ou culturais, inclusive mediante a cooperação bilateral ou 
multilateral, a fim de desencorajar a procura que fomenta todo o 
tipo de exploração de pessoas, especialmente de mulheres e 
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crianças, conducentes ao tráfico (PLANALTO, Decreto-Lei nº 
5.017/2004). 
 

 Com isto, o Protocolo emprega também a cláusula para fins de 

exploração, o que engloba qualquer forma de exploração da pessoa humana, 

seja ela sexual (sendo espécies desta o turismo sexual, a prostituição infantil, a 

pornografia infantil, a prostituição forçada, a escravidão sexual e o casamento 

forçado), laboral ou pela remoção de órgãos. Além de incentivar a formação de 

campanhas sociais, econômicas e ressalta a importância da troca de resultados 

de pesquisa e de informações entre os países (CARVALHO, 2010, p. 31) 

assegurando à vítima tratamento médico, psiquiátrico, abrigo, assim como a 

penalização dos traficantes e a garantia integral da identidade da mulher.  

 Ainda no preambulo do Protocolo podemos encontrar uma forma de apelo 

para que todos os governos possam agir e mudar esse cenário do tráfico 

internacional de mulheres, pois “apesar da existência de uma variedade de 

instrumentos internacionais que contêm normas e medidas práticas para 

combater a exploração de pessoas (...)” é necessário que todos atuem de forma 

conjunta e pragmática para abolir essa exploração da vida humana.  
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Capítulo II 

1. TRÁFICO DE MULHERES PELO MUNDO (DADOS – COMPARAÇÃO 

ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS) 

 Iniciando o Capítulo II desta pesquisa com foco no tráfico de mulheres no 

mundo e no Brasil. É dado que o tráfico de pessoas está relacionado com o 

tráfico de armas e drogas, estando em terceiro lugar como um dos maiores 

rendimentos financeiros acerca do tráfico, visto que eles mutuamente se ajudam 

nas negociações entre fronteiras, produção de passaportes, documentos para 

deslocamento, isto é, apesar de serem redes de tráfico distintas, ao mesmo 

tempo se auto financiam.  

 Ademais, o alto consumo de drogas entre mulheres traficadas é uma das 

principais consequências para suportarem tamanha exploração sexual, em 

virtude das longas jornadas de “trabalho” e violências físicas (e psicológicas). Os 

fluxos para ambas as redes também podem se coincidir, sendo as mulheres 

usadas para transportar as drogas, como salienta Eliana Cacique (2017, p. 35): 

Os fluxos da referida rede ilícita também se beneficiam do tráfico 
de drogas, as mesmas fronteiras que passam as drogas, na 
maioria das vezes também passam essas mulheres, as rotas no 
norte do Brasil, onde muitas vezes se chega a um outro país a 

pé pelas rodovias ou em um trajeto muito curto de barcos 
simples, são os principais trajetos de passagem para as drogas 
e para o tráfico sexual de mulheres. Esses países funcionam 
como países de passagem para que o tráfico possa realmente 
ser efetuado nos países da Europa (CACIQUE, 2017, p. 35). 
  

  Convém ressaltar que o tráfico de pessoas para atuarem na prostituição 

é muitas vezes oportunizado pela fragilidade da fiscalização, tanto naquelas 

entre os países em foco quanto nas próprias divisas interestaduais, onde o 

principal foco das polícias federal e rodoviária federal estão na eliminação do 

tráfico de drogas e armas (devido a sua alta rentabilidade e, até mesmo, na visão 

externa da população – sensação de segurança -  sobre o enfoque policial no 

combate desses tipos), colaborando dessa maneira na manutenção da 

invisibilidade do tráfico de mulheres com fins de exploração sexual comercial. 

Além dessa vulnerabilidade no policiamento, convém lembrar da falta de 

confiança das vítimas em reportar os crimes as quais foram submetidas, seja 

pela vergonha de si ou por não se sentirem confortáveis diante as autoridades.  
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 O tráfico em si se inicia pelo aliciamento das mulheres, em que as 

mesmas são enganadas com propostas de uma vida financeira melhor, uma vida 

no exterior na qual almejam para melhorar de suas condições e de sua família. 

Essas promessas variam desde ofertas para carreira de modelo a casamento, e 

as vítimas mais vulneráveis se encontram onda há mais desemprego e pobreza 

(situações econômicas precárias). A partir dessa “sedução”, as mulheres são 

transportadas para outros países e ao chegar em seu destino, ficam sabendo 

que foram enganadas, os traficantes demonstram domínio sobre as mesmas 

através do uso da força e ameaças, deixando-as sem liberdades e, 

consequentemente, sem conseguir exercer seus direitos fundamentais. 

KEMPADOO (2005, p. 63) afirma que:  

[...]mulheres e meninas tentam mudar para o exterior consciente 
e voluntariamente para melhorar suas vidas e as de suas 
famílias. O que essas mulheres muitas vezes não sabem, ou às 
vezes aceitam tacitamente, são os perigos das rotas 
subterrâneas que têm que usar para atravessar a fronteira, os 
custos financeiros, o tipo de atividades, as condições de vida e 
de trabalho na chegada, o alto nível de dependência de um 
conjunto específico de recrutadores, agentes ou empregadores, 
os riscos de saúde, a duração do emprego, seu status criminoso 
no exterior, a violência e/ou períodos de detenção ou 
encarceramento que poderão ter que enfrentar (KEMPADOO 
apud VANESSA, 2005, p. 63). 

 Normalmente, essas mulheres são encaminhadas para países 

desenvolvidos sendo constantemente monitoradas e submetidas a ficarem em 

situações de cárcere sofrendo maus tratos de seus superiores. Elas se 

encontram em uma circunstância sem saída, pois ao chegarem em seus locais 

de destino, são obrigadas a pagarem todas as despesas da viagem com seu 

próprio trabalho, além de terem seus documentos pessoais confiscados, dessa 

maneira, iniciam sua exploração sexual comercial. Existente em todas as 

sociedades, nos diferentes modos de organização social e econômica, o tráfico 

de gente tem como fundamento a redução do humano à condição de mercadoria 

(SCANDOLA, 2014 apud VANESSA, 2016, p. 24). 

 Segundo os estudos realizados pela UNODC, Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crimes, nos quais abrangem as áreas de saúde e Estado 

de Direito, em seu relatório global sobre o tráfico de pessoas nos anos de 2012 

e 2014 foi verificado que a maior porcentagem das vítimas do tráfico são 
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mulheres, da mesma forma que meninas, sempre ultrapassando a proporção 

masculina. 

 

 

          

Fonte: Global Report on Trafficking in Persons, UNODC, 2012.                 Fonte: Global Report on Trafficking in Persons, UNODC, 2014 

 

 Já em 2016, por meio do mesmo relatório, a UNODC constatou que quase 

três quartos das vítimas detectadas para o tráfico sexual em sua maioria continua 

sendo as mulheres e meninas, sendo que ao mesmo tempo, mais da metade 

das vítimas do tráfico para trabalho forçado são homens, como é mostrado na 

figura abaixo as quotas das vítimas detectadas do tráfico em todo o mundo por 

grupos de faixa etária e gênero: 

 

 

  

Fonte: UNODC elaboration of national data. 
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 No entanto, ainda é explicado no relatório da UNODC que existem 

diferenças regionais consideráveis nos perfis das vítimas por gênero e faixa 

etária. Na África Ocidental, por exemplo, a maioria das vítimas são meninas e 

meninos, enquanto no sul da Ásia a maior parte dos relatos constatam homens, 

mulheres e crianças. Já na Ásia Central, em comparação com a América Central 

e no Caribe, a maior parcela é constituída por homens.  

 

Fonte: UNODC elaboration of national data. 

 Percebe-se então que mesmo a exploração sexual sendo considerada a 

mais praticada em um estudo mundial, é verificado no relatório da UNODC outras 

formas de exploração que possuem uma alarmante presença no contexto atual. 

Conforme a ONU (Organização das Nações Unidas), em 2015, o tráfico para 

trabalhos forçados foi o que mais se desenvolveu, assim como o setor industrial, 

construção, trabalho doméstico entre outros.  

 Ao tratar sobre a América do Sul, as referências trazidas pela UNODC nos 

dizem que as mulheres conjugam mais de 80% das vítimas para o tráfico, sendo 

países como a Argentina, Chile, Uruguai com largas quotas dessa porcentagem, 

a mesma realidade acontece na Colômbia e na Venezuela. Frequentemente, os 

países subdesenvolvidos são responsáveis pela imigração das pessoas e os 

países desenvolvidos são os receptores sendo ambos participantes do fluxo do 

tráfico. Sem embargo, os dados revelam como a mulher é vítima desse crime no 
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mundo, não importa qual sua região e a forma como sua exploração pode ser 

expandir.  

 

 

1.1 TRÁFICO DE MULHERES NO BRASIL (DADOS – FLUXOS E ROTAS) 

Com o fim da escravidão, o deslocamento de europeus para o Brasil foi 

se expandindo, devido as riquezas naturais aqui presentes, bem como o objetivo 

de exploração da colônia brasileira, até então. Dessa maneira, milhares de 

pessoas vieram para cá e, através desse crescimento de locomoção, o tráfico de 

mulheres brancas elevou-se gradativamente, inserindo o Brasil como uma das 

principais rotas do tráfico no século XIX. 

A partir do processo de modernização e ocidentalização do Brasil e 

também da Argentina, as capitais da época (Rio de Janeiro e Buenos Aires) 

apresentaram aspectos positivos e negativos para sua sociedade, e como foi 

explicado anteriormente, um dos males do sistema capitalista é a coisificação do 

ser humano, de forma que acarretasse um aumento do tráfico nessas áreas com 

maior poderio econômico e estrutural, capazes de corromper e cooptar oficiais 

da alfândega, delegados de polícia entre outras autoridades, facilitando a 

propagação das atividades criminosas. 

Mediante de todas as informações acerca do processo inicial do tráfico de 

mulheres, o Brasil, infelizmente, também se encaixa nessas estatísticas que 

favorecem essa cadeia de crimes. Segundo uma pesquisa realizada pela ONU 

em 2017, nosso país, apesar estar entre as dez melhores economias do mundo, 

se encontra na 79ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)2. 

Acentua-se assim o nível de desigualdade social, a pobreza, a baixa 

escolaridade presente na população brasileira que acarreta, consequentemente, 

na marginalização dos mesmos por meio da violência física, psicológica, e, em 

foco, a sexual.  

Em 2003 foi realizada uma das principais pesquisas sobre o assunto 

Exploração Sexual Infanto-Juvenil que é a PESTRAF (Pesquisa sobre o Tráfico 

de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual 

                                                             
2 É um mecanismo utilizado para fazer comparação entre países, tendo por objetivo analisar o 

grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população.    
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Comercial no Brasil), coordenada pelo CECRIA (Centro de Referência, Estudos 

e Ações sobre Crianças e Adolescentes). Esse estudo aponta alguns dados que 

sofre o tráfico na região brasileira e como é a variação da faixa etária de crianças 

e adolescentes, entre 12 e 18 anos, em que a maioria é afro-descentes e como 

ocorre a migração interna ou para fora do país. Outro ponto pertinente condiz 

que essas mulheres, crianças e adolescentes inseridas nesse meio já sofreram 

algum tipo de violência intrafamiliar, como o abuso sexual, estupro, sedução, 

negligência, abandono, maus tratos, violência física e psicológica, e 

extrafamiliar, seja nas ruas, escolas ou abrigos, sendo o agressor, normalmente, 

encontrado na figura do no sexo masculino. O agressor, por sua vez, quando 

brasileiro, passa uma credibilidade para vítima ao ter ciência da sua realidade, 

facilitando seu poder de persuasão da falsa ideia de que são confiáveis e que 

podem contribuir na melhoria da qualidade de sua vida, transparecendo suas 

ideias por razões altruístas. No entanto, encontra-se também no papel do 

aliciador, figuras femininas, especialmente do Brasil para o Suriname, são, por 

exemplo, mulheres que muitas vezes já foram exploradas no tráfico e que, de 

alguma forma, conseguiram se erguer na organização criminosa. 

Para estas, a situação pode significar a obtenção de alguns 
benefícios ou regalias, como não precisar mais fazer programa, 
ter algumas concessões, ter passagem para vir a Belém com 
certa frequência. Além, é claro, de alguma ascendência sobre as 
outras mulheres (Relatório Nacional sobre tráfico de pessoas: 
consolidação dos dados de 2005 a 2011, p. 25). 

Outro dado importante realizado pela PESTRAF em 2002, revelou a 

existência de 241 rotas3 nacionais e internacionais de tráfico de pessoas, sendo 

estrategicamente construídas a partir de cidades que estão próximas as 

rodovias, portos ou aeroportos, uma vez que facilita a mobilidade do tráfico, seja 

por meio de táxis, carros ou caminhões, embarcações ou navios e aviões, 

respectivamente. 

Esta pesquisa mostrou também as ocupações das mulheres que são 

vítimas do tráfico, bem como a escolaridade das mesmas, desde profissionais 

do sexo quanto empregadas domésticas.  

                                                             
3 Rotas são caminhos previamente traçados por pessoas ou grupos que têm como objetivo 

chegar a um destino planejado. O principal motivo de sua definição é indicar a direção ou rumo 
que melhor atenda às necessidades dos que por elas venham a transitar (Relatório Nacional 
PESTRAF – Brasil, 2002). 
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Fonte: elaborada pela equipe de pesquisa da PESTRAF, 2002. 

 

 

 

Fonte: elaborada pela equipe de pesquisa da PESTRAF, 2002. 

 

 Assim, percebe-se a importância de uma educação de qualidade, seja em 

escolas fundamentais ou de ensino superior, é importante para a formação e 
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conscientização das pessoas. Assim, a Secretária Nacional de Justiça, do 

Ministério da Justiça desenvolve um projeto em que acredita:  

A conscientização e o engajamento dos jovens, a partir das 
escolas, cria multiplicadores sociais, ajuda a mobilizar outros 
sujeitos e a amadurecer perspectivas. O problema do tráfico de 
pessoas é tão global quanto local e a resistência se inicia pela 

tomada de atitude das próprias comunidades, famílias e 
indivíduos (Prevenção ao Tráfico de Pessoas com Jovens e 
Adolescentes, p. 5). 
 

Sendo que ao analisar em consonância esses dois gráficos, é possível 

verificar o intuito das vítimas em superar seus estados de pobreza e se elas têm 

ciência ou não que serão objeto de exploração sexual não deve importar ao 

governo, pois o que interessa realmente é resgatar a cidadania, perdida pela 

baixa qualidade que enfrentam em seu cotidiano. 

Assim, o quadro que o tráfico para fins sexuais apresentado internamente 

no Brasil demonstra que, predominantemente, é de mulheres e garotas negras 

e morenas, com idade entre 15 e 27 anos. Cada região possui sua 

particularidade a respeito da comercialização sexual, no nordeste prevalece o 

turismo sexual, a exploração em prostíbulos, o pornoturismo e a prostituição nas 

estradas; o norte a exploração sexual é encontrada nos garimpos, nos portos, 

em cárcere privado (fazendas); no centro-oeste, por sua vez, predomina a 

exploração nas fronteiras/redes de narcotráfico (Bolívia, Brasília, Cuiabá e 

municípios do Mato Grosso), assim como na região do sul, além da prostituição 

através de anúncios de jornais e do turismo sexual, ecológico e náutico; por fim, 

na região sudeste é dominante o pornoturismo e a exploração de meninos e 

meninas nas ruas e estradas. 

Já nas rotas internacionais é apresentado um gráfico em que explicita a 

Espanha, Holanda e Venezuela como os principais países destino das 

brasileiras. 
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   ESPANHA       HOLANADA    VENEZUELA       ITÁLIA       PORTUGAL     PARAGUAI        SUÍÇA              EUA         ALEMANHA     SURINAME 

Fonte: elaborada pela equipe de pesquisa da PESTRAF, 2003. 

 

 Dessa maneira, na região norte destaca-se o estado Amazonas para 

Espanha e Alemanha, bem como para Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, 

Suriname e Holanda; na região centro-oeste tem-se Goiás, passando pelo Rio 

de Janeiro para chegar na Espanha e Portugal; na região sudeste o foco está 

entre São Paulo e Rio de Janeiro para a Alemanha; na região nordeste tem-se 

Pernambuco para o Japão, Israel, Estados Unidos e Suriname e na região sul 

evidencia-se o estado do Paraná para o Paraguai.  

Mediante todos os dados apresentados, vemos que as vítimas se tornam 

mais suscetíveis devidos aos seus problemas econômicos, pois buscam de 

todas as maneiras ajudar suas famílias e melhorar suas condições de vida na 

sociedade capitalista em que se encontra, ademais ainda são vistas por muitos, 

como menos capazes que o homem e associam seu sistema biológico como o 

mais frágil dentro do corpo social. Assim, percebe-se que:  

O denominador comum a todas essas narrativas talvez seja o 
desejo por melhores condições de vida, em um mundo onde, 
para muitos, talvez o pior não seja simplesmente a pobreza, mas 
a pobreza relativa, que leva muitos a terem tão pouco e poucos 
a terem quase tudo. O fenômeno da globalização e a porosidade 
das fronteiras nacionais são catalisadores, nesse processo, 
contribuindo para que o tráfico humano venha se tornando uma 
dura e perversa realidade no mundo atual (KAPPAUN, 2011, p. 
9). 
 

 Outrossim, o tráfico de mulheres também aborda as negligências 

fronteiriças na gênese de todo o esforço legislativo, em razão do controle das 

fronteiras estatais, à luta contra o terrorismo ou, até mesmo, ao modo como cada 
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país lida com a prostituição, pois, apesar da luta ser a mesma, ela possui 

impactos diferentes em cada região do mundo.  

2. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (SOCIAL E ECONÔMICA) 

 O termo “vulnerável” remete às pessoas que tendem a serem frágeis, 

magoadas ou danificadas4 e com o aprimoramento das legislações, constatou-

se que o estado de vulnerabilidade é uma importante observação que precisava 

ser incorporada ao Código Penal, sendo determinada pela Lei 12.015/09, no 

Título VI: Dos Crimes Contra Dignidade Sexual. Já no Protocolo de Palermo as 

crianças e mulheres são consideradas vulneráveis ao tráfico de pessoas, pois 

“na ausência de algum instrumento universal que trate de todos os aspectos 

relativos ao tráfico de humanos” (CASTILHO, 2013), as mesmas não são 

suficientemente protegidas. Entretanto, deve-se atentar que o entendimento do 

conceito de vulnerabilidade está intrinsecamente ligado à posição das vítimas e 

é central na própria definição de tráfico, todavia não aborda a circunstância de 

vulnerabilidade como uma das hipóteses de invalidação do consentimento da 

vítima, pois é a partir daí que os agentes se valem para conseguir recrutar suas 

vítimas para iniciar o processo de exploração das mesmas.  

Basta recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoa 
aproveitando-se ou prevalecendo-se de sua situação de 
vulnerabilidade. Pouco importa qual a percepção que a pessoa 
recrutada tem a respeito de sua vulnerabilidade. O agente, 
porém, há de ter a percepção de que a outra pessoa é vulnerável 
em relação a si. O que, desde logo cabe acentuar, não afasta a 
vulnerabilidade do próprio agente (CASTILHO, 2013, p. 136). 

 O Protocolo ao listar sobre os fatores de vulnerabilidade, especialmente 

para mulheres e crianças, contempla aspectos ligados ao contexto 

socioeconômico e cultural em que a vítima se encontra, tais como pobreza, 

subdesenvolvimento e desigualdade de oportunidades, educação, saúde, 

trabalho e lazer, comparadas ao que prevalece no ambiente masculino na 

sociedade, como cita em seu artigo 9, item 4: 

4. Os Estados Partes tomarão ou reforçarão as medidas, 
inclusive mediante a cooperação bilateral ou multilateral, para 
reduzir os fatores como a pobreza, o subdesenvolvimento e a 
desigualdade de oportunidades que tornam as pessoas, 

                                                             
4 Dicionário Online de Português. Significado de vulnerável. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/vulneravel/. Acesso em: 21 set. 2019. 
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especialmente as mulheres e as crianças, vulneráveis ao tráfico. 
(PLANALTO, Decreto-Lei nº 5.017/2004). 

 Com isso, devemos nos atentar que o crime do tráfico de pessoa não está 

apenas na interação entre o autor-vítima, mas também no meio em que ambos 

se inserem e quais medidas estatais são feitas para a modificação desse cenário, 

pois o risco para o tráfico não cabe exclusivamente à mulher, segundo a qual 

“abuso de situação de vulnerabilidade é entendida como significando qualquer 

situação em que a pessoa em causa não tem outra alternativa real e aceitável 

senão submeter-se ao abuso em questão” (CASTILHO apud NEDERESTIGT, 

2011, p. 139). 

 No contexto dos direitos humanos, o entendimento de vulnerabilidade 

expresso em vários documentos internacionais se refere a determinados grupos 

que se tornaram vulneráveis. Em sua perspectiva, surgem algumas perguntas 

como: “ser vulnerável é uma característica intrínseca de determinadas pessoas 

ou de determinados grupos sociais? Ou é uma categoria relacional para 

determinada situação? Para que serve a categorização da vulnerabilidade? A 

atribuição de vulnerabilidade acarreta estigma ou assegura proteção?” 

(CASTILHO, 2013, p. 139). Sendo assim, a mulher se tornou a principal vítima 

do tráfico para exploração sexual por ser vulnerável ou ela se tornou o foco/alvo 

para essa prática a partir do momento em que foi considerada como vulnerável?  

 Nesse contexto ideológico e político, o Protocolo de Palermo não leva em 

consideração a questão do sexismo e o racismo como fatores que contribuem 

para o risco de vulnerabilidade ao tráfico, como critica (CASTILHO apud DIAS e 

SPRANDEL, 2011, p.64), “o Protocolo de Palermo foi instrumentalizado ‘em 

função de interesses particulares dos Estados-Nação que o ratificaram, 

interesses que, muitas vezes, irão se direcionar à repressão à imigração 

indocumentada e à prostituição’”.  

A pobreza é insuficiente para criar uma legião de prostitutas, 
mas o fazemos percepções ainda silenciosamente cultivadas em 
nossa sociedade em relação às mulheres, ou seja, aquelas que 
estabelecem como única coisa de valor na mulher a sua 
liberdade sexual que, através de seu corpo, tem se transformado 
em uma ação vendável. É, pois, a cultura machista (CASTILHO, 
2008, p. 15). 

 

Desta forma, é essencial analisarmos o tráfico de mulheres para a 

exploração sexual através de uma perspectiva de gênero, isto é, a compreensão 
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de que a relação entre homens e mulheres é uma relação desigual construída 

socialmente e como essa conjuntura pode influenciar na criminalização da 

conduta agressor-vítima no sistema judiciário brasileiro. Ao atrelar a ideia de que 

a mulher é um ser fraco, foi explicitado na AP 2004.51.00.001979-4 neste trecho: 

Ainda existem aqueles que exploram mulheres da mesma forma 
que tal exploração era realizada quando da edição do Código 
Penal de 1890, ou seja, ainda existem pessoas que induzem 
mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miséria, quer 
constrangendo-as por intimidações ou ameaças a se 
empregarem no tráfico de prostituição; [e, ainda, neste outro] o 

fato da mulher, já prostituta ou não, aceitar conscientemente 
submeter-se à prostituição no exterior não ilide o crime, vez que 
o consentimento da vítima é irrelevante ante os casos de fraude, 
engano, abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade 
na exploração sexual ou práticas similares à escravatura (AP 
2004.51.00.001979-4 apud CASTILHO, 2008, p. 13). 

 

 Assim como a ideia de que a prostituição implica em escravidão 

demonstra como é um ser vulnerável ou estabelecer uma relação estrita entre a 

prostituição e condição de trabalho análoga à escravidão, apontando a crença 

na subalternidade da mulher e não no exercício do seu direito à autonomia. 

Por tudo que nós conhecemos também dessas mulheres que 
são mandadas para a Europa, especialmente para a Espanha, 
pode-se dizer que são escravizadas lá, viram escravas sexuais. 
São situações muito tristes porque são mulheres que são 
enganadas, são procuradas no interior do país e levadas para o 
exterior sob a falsa indicação de que lá vão ter emprego honesto, 

correto. Elas vão enganadas e, quando chegam lá, ficam com o 
passaporte retido, não têm como sair (AP 2004.5101.502996-0 
apud CASTILHO, 2008, p. 14). 

 

 Essa “confusão” além de estar filiada à redução do trabalho da mulher ao 

status de objeto, é uma agressão aos seus direitos humanos, não distinguindo a 

prostituição forçada da voluntária. 

Visto que o abuso de uma situação de vulnerabilidade pode 
servir para anular o consentimento da vítima mesmo quando ela 

não se reconhece como tal, um dos riscos do conceito apontado 
pelo estudo do UNODC (2013) é o de que, nos países nos quais 
qualquer forma de prostituição é entendida como exploração, 
esse critério possa ser usado para categorizar todas as pessoas 
que trabalham na indústria do sexo como vítimas de tráfico e 
todos aqueles envolvidos nesse negócio (cafetões, donos e 
gerentes de bordéis etc) como traficantes (LOWENKRON, 
2015). 
 

 Assim, o consentimento da mulher e sua vulnerabilidade podem constituir 

uma nova roupagem da dicotomia entre a prostituição voluntária e forçada no 
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meio ao combate do tráfico de pessoas a partir da visão dos direitos humanos, 

uma vez que pode ser associado aspecto liberal desses direitos e, juntamente, 

à sua dimensão tutelar da vítima. Contudo, por mais que não seja condição para 

a caracterização formal do delito do tráfico de mulheres, a noção de 

vulnerabilidade pode, minimamente, desconstruir a violência e gravidade desse 

problema a partir do julgamento do caráter consentido e “válidos” entre os 

criminosos e as vítimas, em vez de ser compreendida como uma desvantagem 

social.  

 Autonomamente da escolha da mulher (para a prostituição voluntária) em 

sua luta para sobrevivência, a sua vulnerabilidade e repressão em relação à sua 

liberdade sexual é acentuada nesses crimes e compartilhada na sociedade 

patriarcal que, de diversas maneiras, somente a prejudicam, diminuindo toda sua 

independência de escolha sobre seu próprio corpo. 

É inadmissível nessa concepção que a mulher exerça a 
prostituição por livre e espontânea vontade. Mas, ao mesmo 
tempo, não há grande preocupação com essa mulher que se viu 
compelida a prostituir-se. Seu comportamento, inclusive, serve 
para reprovar com menos rigor a conduta da pessoa acusada 
(CASTILHO, 2008, p. 21). 

 
 
 
 

2.1 VITIMOLOGIA (ESTUDO PSICOLÓGICO E FÍSICO) 

 A violência contra a mulher no Brasil já se tornou um problema de saúde 

pública, em que algumas estatísticas apontam como em cada cinco dias de falta 

no trabalho, um é decorrente de violência doméstica sofrida. Um estudo feito 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública revela que nos anos de 2016 a 2017 a taxa contra mortes 

de mulheres cresceu 5,4%. 

De acordo com estudo da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal), vinculada à Organização das Nações 
Unidas (ONU), a cada dez feminicídios registrados em 23 países 
da região em 2017, quatro ocorreram no Brasil. Naquele ano, 
pelo menos 2.795 mulheres foram assassinadas, das quais 
1.133 no Brasil (Agência Senado, 2019). 

 Sendo assim, o estudo da vitimologia, como ciência sobre as vítimas e a 

vitimização (PIEDADE, 1993), é necessário para mostrar como a mulher-vítima 

é um sujeito de direitos e deve ser amplamente protegida, pelo governo e pela 
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sociedade, tendo como objetivo prevenir os processos vitimizantes, pesquisar a 

personalidade e comportamento da vítima, além de buscar alternativas que 

assegurassem a reparação da agressão sofrida (PEDRA, 2005) oferecendo o 

posicionamento adequado na relação criminal.  

 No ambiente do tráfico de mulheres, cada organização internacional 

possui um ponto a divergir sobre a melhor maneira de lidar com essa totalidade 

de problemas, algumas entendem que o tráfico é uma consequência das más 

situações de auxílio à imigração ilegal ou prostituição voluntária, negando a 

autodeterminação das mulheres e apresentando dados elevados acerca do 

assunto e, por outro lado, outras instâncias que entendem o tráfico como um 

fenômeno residual, de forma que não auxilia às mulheres a combaterem que 

estão realmente em situação de risco de morte.  

Em estudos feministas, o conceito de vítima é criticado quando pressupõe 

a passividade da mulher face às estruturas patriarcais que a oprimem, 

encontrando estereótipos e preconceitos que alimentam essa rede, “ora, as 

sociedades são “a imagem que têm de si vistas nos espelhos que constroem 

para reproduzir as identificações dominantes num dado momento histórico” 

(SANTOS, 2000, p. 45).  

Kathleen Barry (1995), uma das fundadoras da Coalition Against 
Trafficking in Women (CATW) defende que a exploração sexual 
é uma condição política, a base da subordinação e discriminação 
da mulher e da perpetuação do patriarcado (SANTOS, 2009, p. 
11). 
 

A visão degradante da atividade da prostituição formada pelas feministas 

abolicionistas (MIRANDA, 2018)5 de que essa prática reduz a mulher a um objeto 

adquirido a ser explorado sexualmente chamou atenção para os estudos sobre 

a vítima nos anos 80. Entendendo que o tráfico está intimamente ligado a essa 

prática, as feministas ao entender que essa objetificação é mais fácil combatida 

quando abolida a prostituição em si, criticam altamente os Estados que 

legalizaram essa atividade, como a Holanda e Alemanha, uma vez que, ao não 

                                                             
5 O feminismo radical investiga as origens sociais das ferramentas utilizadas pelo sistema 

patriarcal para oprimir e dominar as mulheres com o objetivo de controlar a sexualidade e a 

reprodução feminina. Disponível em: https://medium.com/qg-feminista/breve-introducao-ao-

feminismo-radical-186bb226be40. Acesso em: 25 set. 2019. 
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suprir as necessidades econômicas e sociais da mulher, a força a usar seu corpo 

como instrumento de sobrevivência que deveria ser suprimido pelo Estado. 

Assim, explica Boaventura,  

Ao legalizarem a prostituição a mensagem que os Estados 
transmitem às mulheres é que, num contexto de práticas 
patriarcais culturalmente aceites, quando todas as 
oportunidades se lhes esgotam a sociedade dá-lhes uma outra 
que não devem recusar: a da venda do seu corpo (SANTOS, 
2009, p. 11). 
 

Por outro lado, esse movimento feminista foi alvo de inúmeras críticas na 

década de 90 pelo feminismo transnacional, que busca analisar as causas de 

subordinação de gênero dentro de um contexto cultural específico, pois este 

entende que o ato de se prostituir uma opressão contra a classe feminina, isto é,  

uma atividade laboral que se insere no direito das mulheres de disporem da 

maneira que lhes convir sobre seu corpo e não cultuando a imagem da mulher 

como submissa, ignorante e amarrada a concepções culturais tradicionais como 

antigamente.  

Um dilema presente para a constatação efetiva de uma vítima é a 

interpretação do Protocolo de Palermo, como uma das principais ferramentas 

que trata sobre assunto, sobre o consentimento da mulher para a prostituição, 

que não significa que a mesma não se encontre numa situação decadente de 

exploração, pois muitos documentos legais ainda possuem uma definição muito 

fechada de vítima para conseguir seu reconhecimento. Na esteira desse 

paradigma, a vitimização pode ser encontrada em vários níveis: 

O primeiro nível corresponde à total coerção em que as vítimas 
são raptadas; o consentimento neste nível é nulo. O segundo 
nível diz respeito às mulheres que foram enganadas com 
promessas de emprego que não a prostituição. Nestes casos, o 
consentimento da mulher foi dado com base num logro. O 
terceiro nível refere-se a um nível de engano menor, em que as 
mulheres sabem que vão trabalhar na indústria do sexo, mas 
não na prostituição. Por fim, o quarto nível de vitimização, tido 
como menos gravoso, concerne as mulheres que, antes da sua 
partida, sabiam já que iam trabalhar como prostitutas, mas que 
desconheciam até que ponto iam ser controladas, intimidadas, 
endividadas e exploradas (SANTOS apud ARONOWITZ, 2009, 

p. 20). 
 

 Tendo em conta as diversas possibilidades nas quais as mulheres se 

encontram como vítimas, podem acarretar em uma “camuflagem sociológica” 

dessas circunstâncias em há uma reversão dessa ideia de autodeterminação 
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sexual que, na maioria das vezes, acabam de forma trágica. Como também a 

escassez de uma legislação fundamental, com reforço dos direitos dos (as) 

imigrantes ou dos direitos laborais, seja para o cidadão estrangeiro ou nacional, 

preocupam aquelas que são imediatamente deportadas ou que dependem de 

seu testemunho para conseguir estadia no país de acolhimento:  

Um dos efeitos mais impressionantes é que, embora as pessoas 
objeto de tráfico sejam designadas como “vítimas” em várias 
políticas e leis, a menos que se tornem informantes da polícia e 
entreguem seus “traficantes”, que bem podem ser seus amigos, 
amantes, irmãos, irmãs, ou seus empregadores, elas são 
tratadas como imigrantes ilegais, criminosas ou ameaças à 
segurança nacional (KEMPADOO, 2005, p. 67). 

 

Desde logo o desprezo pelas precariedades que se encontram no país de 

origem, pela pobreza, as extremas situações de vulnerabilidade econômicas e a 

desigualdade de gênero, potencializam os abusos da “indústria do sexo”.  

Todavia, independentemente de suas razões, uma mulher que se encontre numa 

condição de tráfico não pode ser ignorada juridicamente, nem negligenciada 

suas expectativas de encontrar uma vida estável e segura para si, seja em 

qualquer país que se encontre.  

Uma ajuda efetiva às mulheres vítimas de tráfico implica um 
combate aos nossos próprios preconceitos e estereótipos. 
Pressupõe a definição de uma política de ajuda que não exerça 
controle sobre as opções destas mulheres. Que as respeite nos 
seus direitos humanos, em diferentes contextos culturais, sem 

incorrer num discurso universalista que nos impeça de perceber 
as relações políticas, sociais e culturais que estão por detrás das 
suas opções (SANTOS, 2009, p. 25). 
 

 É de extrema importância a análise de casos concretos para que 

possamos enxergar a motivação em suas decisões de sair do país, a sua 

permanência no país de destino, a decisão de retornar ao Brasil, assim como 

são correspondidas em suas expectativas, sonhos e conquistas. Assim, foi 

realizada um estudo de caso dessas trajetórias de mulheres emigrantes da 

Região Metropolitana do Estado do Rio do Janeiro, no qual além de procurar 

identificar fatores pessoais e consequentes transtornos, buscou-se verificar 

também as redes de apoio tanto no país de origem quanto no de destino, como 
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o Projeto Trama (CAMPINHA, 2012, p. 121)6 em parceria com a Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres do governo federal.  

 Nas situações relatadas houveram coação, engano, a servidão e violência 

das vítimas inserindo-as na atividade de tráfico de pessoas. Constatou-se que a 

escolaridade das mulheres entrevistadas variava entre o ensino fundamental 

incompleto ao superior completo, da idade entre 14 e 35 anos, sendo o período 

da imigração nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000, com destino a Portugal, 

Itália e Espanha.  

 A Luiza (nome ilustrativo), 49 anos, foi a primeira mulher a ser entrevistada 

pela equipe, cursou o fundamental incompleto e reside no município de São 

Gonçalo, hoje em dia participa como voluntária em um projeto social com 

adolescentes. Luiza relatou três saídas para o exterior, entre as décadas de 70 

e 90, sendo a primeira delas com 14 anos de idade, a partir de seu vínculo com 

uma escola de samba da zona norte do Rio e, posteriormente, como sambista 

para casas de show.  

Aos 26 anos, foi em sua segunda viagem, mediante propostas de donos 

de boates no Rio de Janeiro e São Paulo para a realização de shows de samba 

em Portugal foi vítima de tráfico.  

A coisa começou a mudar quando começamos a receber 
propostas de donos boates do Rio e de São Paulo, em 2002. Foi 
quando eu saí novamente, com 26 anos. Eu já estava morando 
em Cabuçu, quando eu recebi uma proposta. Fizeram uma 
proposta enganosa ao pessoal, você vai, nós te damos 
passagem e estadia você vai dançar (LUIZA apud CAMPINHA, 

2012, p. 140). 
 

Após um mês trabalhando em shows, em situação irregular, Luiza “entrou” 

para a prostituição e, assim contraiu uma dívida enorme que teve que pagar 

através da exploração de seu corpo.  

A ida foi ótima, chegamos e ficamos lá, eles conseguiram visto 
para 30 dias, quando deu 1 mês e eles começaram a vir com 
outra conversa, de que além de sambar tinha que se prostituir. 
Até então tinham deixado a gente em paz e foi o próprio pessoal 

da hotelaria que mudou a gente de quarto e conseguiam os 

                                                             
6 Consórcio entre as instituições não governamentais: Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde 

Social; Organizações de Mulheres Negras- CRIOLA; Organização de Direitos Humanos Projeto 

Legal; e Universidade UNIGRANRIO, criado em 2004, com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
com o objetivo de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, que envolvem não só 
exploração sexual, mas também a violação de direitos de migrantes. (CAMPINHA, Ebe, 2012, p. 
121). Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/21456/21456.PDF. Acesso em: 18 set. 

2019. 
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clientes para fazer sexo. Nós aparecíamos à noite e de dia 
tínhamos que nos esconder, ficamos sem os documentos. 
Dissemos: “Nós somos sambistas, nós não somos prostitutas”. 
Praticamente eles disseram se não se prostituir voltam a nado. 
Eu não aceitei. Os homens que sabiam que a gente era sambista 
achavam que podia fazer de tudo, abuso sexual. Eu fiquei um 

ano e meio em Portugal, um ano bem e meio ano horrível. Eu 
fiquei me escondendo em Portugal por quase um ano, dormia na 
rua e me prostituía na pista (LUIZA apud CAMPINHA, 2012, p. 

153). 
 

Segundo os psicólogos da equipe, Luiza apresentava sequelas em sua 

trajetória, devido ao envolvimento de drogas e apresentou sinais instáveis de 

saúde, devido a um câncer e à AIDS contraída.  

 Já a história do tráfico de Geane (nome ilustrativo), 41 anos, diarista com 

ensino fundamental incompleto, inicia-se com o convite de uma amiga, que 

estava envolvida com um espanhol proprietário de prostíbulos, para formar seu 

próprio grupo de apresentação de samba. Assim, embarcaram para Espanha em 

meados de 1998 e, após três meses de trabalho, Geane conta que passaram a 

exigir que, além da exibição dos shows, se prostituíssem para arcar com todas 

as despesas gastas por elas. Além disso, a vítima relatou que fora ameaçada, 

teve seu passaporte retido, não recebia remuneração financeira nem acesso à 

alimentação.  

Quando a gente chegou na Espanha fomos direto para o 
restaurante de Alberto. Ele tinha duas casas de prostituição, um 
restaurante enorme, um supermercado, que ficava ao lado da 
casa onde estávamos. Fazíamos o show em hotéis de luxo que 
pagavam a ele, que era responsável de tudo. Nós não víamos o 
dinheiro. Depois de dois meses começamos a cobrar nosso 
salário. Teve então uma reunião no restaurante dele. A gente 

não entendia o que ele falava e Marcela traduzia. Disse que tinha 
um comunicado para fazer, que a partir de hoje, além de 
dançarmos nos hotéis teríamos que ir para a casa de puteiro, 
depois do show, porque vocês têm que pagar o que ele gastou 
com a gente no Brasil: passaporte, visto, documentação, as 
roupas. E que não teria essa de não querer. Eu falei para ela que 
eu não ia sair do hotel quando acabasse o show para trabalhar 
no puteiro, porque se eu quisesse trabalhar em um puteiro, 
ficaria no Brasil, porque em Copacabana tem muita casa de 
puteiro e eu não nasci para isso porque eu trabalhava em casa 
de família. Disse a ela que “eu não sou obrigada a fazer o que 
ele queria, então, me manda embora!” Tatiane e a irmã de 
Marcela levantaram e falaram a mesma coisa (GEANE apud 

CAMPINHA, 2012, p. 150). 
[...] 
A gente só tinha como documentação a tarjeta, que era uma 
carteirinha para andar no país, pois sem ela íamos presa pela 
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polícia. Então falamos com o delegado que viemos para a 
Espanha com ele, que ele tinha uma Casa de Prostituição e que 
estava obrigando a gente a trabalhar na prostituição e queríamos 
a nossa documentação de volta, porque a amante dele havia 
ficado com os nossos documentos, passaportes e as 
passagens. (GEANE apud CAMPINHA, 2012, p. 150). 

 

Foram entrevistadas outras mulheres que, mesmo não se enquadrando 

especificamente do tráfico de pessoas, abordam a questão da violência em 

relação ao gênero, a vontade de possuir uma qualidade de vida melhor no 

exterior (condição social e econômica precárias), além das situações de 

constrangimento, preconceito e discriminação.  

 Considerando suas vontades, expressas ou subentendidas, de, no 

mínimo, modificar seu âmbito social, o risco e o sofrimento descritos tornam-se 

pactuados e naturalizados, passando a fazer parte, infelizmente, desse processo 

tortuoso, por isso que muitas vezes a própria vítima o denota como “regras do 

jogo”, inerente o “preço a pagar”, ou seja, creem que, necessariamente, precisam 

ceder sua liberdade sexual em prol de sua ascensão. “É esse espaço de 

tolerância ou de admissibilidade construídos nas representações sociais 

circunscritas – o pobre tem de se sujeitar – que é oportunamente aproveitado 

pelas redes de tráfico, e, recorrentemente, entendido como consentimento” 

(TEIXEIRA, 2012, p. 227). 
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Capítulo III 

1. VONTADE POLÍTICA DO GOVERNO FEDERAL VERSUS VONTADE 
POLÍTICA DAS ONG’s  

 

Neste capítulo buscamos apontar o posicionamento divergentes e 

semelhantes entre os interesses e projetos políticos e sociais que, tanto as 

Organizações Não-governamentais (ONG’s) quanto o Estado possuem acerca 

do tráfico de mulheres com fim na sua exploração social.  

A representação das ONG’s na sociedade civil, fortalecida na década de 

80, procurou assumir um papel mais ativo e participativo para o benefício 

coletivo, estabelecendo mecanismos para o exercício da cidadania dentro de 

uma esfera democrática, que visa a promoção da justiça social e igualdade nas 

relações. Por outro lado, a atuação do Estado é através de uma postura que se 

dirige “ao projeto neoliberal de privatização de amplas áreas das políticas 

públicas, acompanhado por um discurso participacionista e de revalorização 

simbólica da sociedade civil” (CARVALHO apud Dagnino, Oliveira e Panfichi, 

2010, p. 37), como a adesão do Brasil ao Protocolo de Palermo, que permitiu de 

políticas públicas nacionais juntamente com a atuação de ONG’s na temática, 

permitindo um trabalho conjunto entre governo e sociedade para a erradicação 

do tráfico de mulheres.  

Como preconiza a Secretaria Nacional de Justiça, responsável pela 

gestão da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos 

esclarecendo seu posicionamento em que é necessária uma mobilidade 

conjunta entre as organizações sociais e a sociedade para erradicar esse 

problema de maneira efetiva e objetiva.  

 Todavia, precisa-se ter um olhar mais crítico sobre as ações do Estado 

em relação ao combate do tráfico, não de uma maneira pessimista, mas, por 

exemplo, ao aderir ao Protocolo de Palermo que, em uma mão é de extrema 

relevância para o assunto, o governo, por outro lado, se torna cumpridor de 

medidas que atendem aos interesses globais neoliberais (visibilidade 

internacional), o que não reflete exatamente uma preocupação tão e somente 

social.  

O real interesse do Estado em promover a aproximação Estado 
e ONG‘s, está na possibilidade de transferir para a sociedade 
civil – neste caso representada pelas ONG‘s – a 
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responsabilidade de construir ações voltadas à prática de 
políticas sociais e criar mecanismos de ação, minimizando a 
responsabilidade do Estado para a prática de políticas de justiça 
social. Além disso, foi uma forma encontrada para amenizar as 
reivindicações dos movimentos sociais (CARVALHO, 2010, p. 
43). 

 

Foi a partir do século XXI que o governo iniciou a execução efetiva de 

mecanismos para enfrentamento contra o tráfico de mulheres, com o auxílio das 

conquistas de movimentos sociais, essa pauta tornou-se mais evidente e 

inserida no meio político e social. Além da ratificação do Protocolo de Palermo 

(2004), criou-se a CPMI contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

(2003), a ratificação do Brasil a Convenção de Belém do Pará (1994), a 

divulgação da PESTRAF (2003) e a criação da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Plano Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (2006). 

 

 

1.1 REPRESENTAÇÃO SOCIAL NOS ESTADOS BRASILEIROS 

(JURISPRUDÊNCIAS) 

 

 Assim, a institucionalização das ONG’s que atuam na área são de extrema 

importância que vão além do combate em si, mas também como assistência às 

vítimas. Abaixo, segue uma tabela com a relação de algumas organizações 

instaladas pelo Brasil:  

 

ONG Estado 

Associação Brasileira de Defesa da 
Mulher, da Infância e da Juventude – 
ASBRAD 

São Paulo 

Posto de Atendimento Humanizado 
aos Migrantes – Aeroporto de 
Guarulhos 

São Paulo 

Serviço à Mulher Marginalizada – 
SMM 

São Paulo 

Comunidade Lua Nova São Paulo 

Projeto Trama Rio de Janeiro 

Prevenção Madalena’s  Rio de Janeiro 
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Sociedade de Defesa dos Direitos 
Sexuais na Amazônia 

Pará 

Centro Humanitário de Apoio à Mulher 
– CHAME  

Bahia 

Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente Yves de 
Roussan – CEDACA 

Bahia 

Centro de Defesa Pe. Marcos 
Passerrini  

Maranhão 

Associação Curumins Ceará 

Centro de Defesa da Crianças e do 
Adolescente do Ceará - CEDECA 

Ceará 

Associação Batista Beneficente e 
Missionária – ABBEM 

Ceará 

Coletivo Mulher e Vida Pernambuco 

Projeto invertendo a Roda Goiás 

Fundação Nosso Lar Paraná 

Casa Mamãe Margarida  Amazonas 

Casa Renascer Rio Grande do Norte 

Fonte: Ferracini, Maria Carolina Marques, Passaporte para a Liberdade: um Guia para as brasileiras no 
Exterior. Organização Internacional do Trabalho, Brasília, 2007, p. 71 – 75. 

 

 O estado de Pernambuco, por exemplo, foi diagnosticado com uma 

política de prevenção e contenção anterior a institucionalização das políticas 

públicas impostas pelo governo federal. O Coletivo Mulher e Vida, situado em 

Recife, juntamente com a Secretaria de Defesa Social do Estado de 

Pernambuco, articulou um “Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico 

de Seres Humanos” no qual atua através de distribuição de material informativo, 

debates, seminários, estudos sobre o tema e campanhas de prevenção. 

Palestras, seminários, capacitações, formações, rodas de 
diálogos e a disseminação do tema através de adesivos, 
camisas, leques informativos, pastas e cartazes. Além desta 
Cartilha e de um vídeo documentário que foram construídos para 
estimular ações de prevenção ao tráfico de pessoas entre o 
público de alunos, adolescente, grupos de jovens, educadores, 
professores, técnicos com interesse em conhecer o tema 
(Cartilha da Campanha de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas,1991).7 
 

                                                             
7 Coletivo Mulher vida, Cartilha da Campanha de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  
Disponível em: https://www.coletivomulhervida.org.br/. Acesso em: 14 out. 2019.   
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 Na Cartilha apresentada pelo Coletivo pode-se encontrar diversas 

informações sobre o tráfico de mulheres e as medidas tomada pelo Brasil acerca 

do assunto. Como também disserta sobre os tipos de violência que a mulher 

pode sofrer, como a física, psicológica, verbal e sexual, a relação do tráfico de 

pessoas e a rede de turismo sexual e os direitos inerentes ao indivíduo. 

 Apesar da ampla quantidade das organizações pelas regiões do Brasil, 

tem-se que considerar que as estatísticas sobre o tráfico de mulheres são 

bastante elevadas e ainda não suficientes para atender toda a demanda em 

âmbito nacional e internacional.  

 É importante então definir os papéis executados em suas respectivas 

esferas, pois se as ONG’s atuam como “esfera de mediação entre a 

infraestrutura econômica e o Estado em sentido estrito” (CARVALHO apud 

COUTINHO, 1996, p. 77), o Estado, por sua vez, é omisso em promover ações 

que deveriam ser sua autoria. Desta maneira, surgiu a “Carta de Princípios” 

(CARVALHO, 2010, p.51)8 estabelecida no Fórum Social Mundial em 2002 em 

que distingue essas duas instituições em: a esfera social representada pelo 

papel dos movimentos sociais e ONG’s, através da garantia de cidadania às 

vítimas, um atendimento digno, formas de ressocialização e campanhas de 

prevenção, e a esfera política representada pelo papel do Estado e pelos 

interesses do mercado, por meio de acordos internacionais para contenção do 

tráfico, por exemplo.  

Por mais que seja notória essa divisão, é através de meios de participação 

direta da cidadania na política e nas estruturas de poder acarretadas pelos 

movimentos sociais que o Estado é capaz de se posicionar no ambiente público 

e afirmar seu papel democrático a partir dessa integração: 

A categoria de espaço público permite entender que na 
construção da democracia o exercício da deliberação... amplia a 
esfera da política, abre oportunidades de inovação e permite um 
tipo de relação entre a sociedade civil, a sociedade política e o 
Estado, que cria possibilidades antes inexistentes (CARVALHO 
apud DAGNINO, 2006, p. 53). 

 

                                                             
8 Criada pelo Comitê de entidades brasileiras responsáveis pela organização do primeiro Fórum 

Social Mundial, realizado em Porto Alegre de 25 a 30 de janeiro de 2001. A Carta tem como base 
orientar a continuidade das iniciativas iniciadas no Fórum. Os Princípios contidos na Carta 

consolidam as decisões que presidiram a realização do Fórum de Porto Alegre e asseguraram 
seu êxito, e ampliam seu alcance, definindo orientações que decorrem da lógica dessas decisões 
(CARVALHO, 2010, p.51). 
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 E como forma de garantir a eficácia dos tratados internacionais ratificados 

pelo governo, a ONU (Organização das Nações Unidas) exige que os países 

signatários elaborem relatórios evidenciando como estão o decorrer de suas 

ações de modo comprometido aos seus deveres, ampliando também a 

cooperação das ONG’s.  

 Isto posto, é fundamental verificar algumas jurisprudências sobre o tema 

no território nacional que, na maioria dos casos era analisado pelo artigo 231 do 

Código Penal que foi revogado pela Lei nº 13.344/2016. Assim, os estudos 

trazidos em tela apontam algumas análises para o julgamento do agressor como 

a presença do lucro fácil por meio da prostituição da vítima e a falsa promessa 

de um trabalho digno no exterior.  

 Além do mais, a extrema importância do testemunho da própria vítima 

para conferir a resolução da lide, por atribuir fonte direta de informações de como 

tudo aconteceu, desde a primeira aproximação até o desenvolver da exploração 

em território internacional. Como apresentam os casos ocorridos nos estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro:  

 

PENAL E PROCESSO PENAL. RUFIANISMO E TRÁFICO 

INTERNAICONAL DE MULHERES PARA PROSTITUIÇÃO. 
MATERIALIDADE, DOLO E AUTORIA DEMONSTRADOS. 
APELO NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado por ter 
promovido a saída de mulheres brasileiras para exercerem a 
prostituição em Roma e tirado proveito da prostituição alheia, 
participando diretamente de seus lucros. 2. A materialidade foi 
comprovada através de prova documental (indicando a remessa 
de numerário ao corréu aliciador no Brasil e compra de 
passagens aéreas) e testemunhal (relatos das vítimas 
prostituídas). 3. A autoria do delito e dolo do apelante restaram 
amplamente demonstrados através dos elementos de convicção 
trazidos aos autos. 4. Pena adequadamente fixada, contra a qual 

não se insurge a defesa estando bem fundamentada, não 
merecendo reparos. 5. Apelação da defesa a que se nega 
provimento. 

(TRF-3 - ACR: 1703 SP 0001703-58.2007.4.03.6124, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de 
Julgamento: 21/08/2012, PRIMEIRA TURMA) 

[...] 

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE MULHERES. 
PROSTITUIÇÃO. ISRAEL. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DELITIVAS CONFIGURADAS. NEGATIVA DE AUTORIA 
AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. – A Apelante ROSANA PEREIRA MARTINS 
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foi condenada na presente ação penal por ter promovido, em 
1998, a saída do Brasil de KÁTIA REGINA FERNANDES DE 
SOUZA, ANA LÚCIA FURTADO e de KELLY FERNANDA 
MARTINS, morta aos vinte e seis anos de idade em Tel Aviv, 
para exercer prostituição em Israel, sob a promessa de que iriam 
trabalhar em uma lanchonete. – A materialidade e autoria 

delitivas em desfavor da acusada são incontestes. – Além de 
consentâneos e firmes, os testemunhos das vítimas, neste caso, 
possuem valor fundamental para resolução da lide, por constituir 
fonte direta de informações de como ocorreu a intermediação 
para o tráfico internacional de mulheres. – Negativa de autoria 
afastada. – Precedentes jurisprudenciais. – Sentença mantida 
por seus próprios fundamentos. – Apelação desprovida. 

(TRF-2 0047121419994025101 RJ 0047126-

14.1999.4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data 
de julgamento: 08/06/2016, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). 

 

 

2. POLÍTICAS DE COMBATE E PREVENÇÃO NO BRASIL   

 

 Como foi exposto anteriormente, o tráfico de internacional de mulheres 

com fins para sua exploração sexual possui diversas razões e motivos para 

acontecer, sobretudo por razões socioeconômicas da vítima. Assim, é 

imprescindível um amparo de todos os países nos quais elas perpassam essas 

condições, buscando um maior alcance de apoio a toda a sociedade, além de 

questões como saúde, educação, políticas públicas para auxiliar as mulheres, 

em específico, em sua recuperação e reintegração à sociedade.  

 No território brasileiro, as políticas públicas sobre o assunto se baseiam 

em diferentes aspectos de violência sofrida pelas mulheres e, 

consequentemente, na transgressão de seus direitos, que se inicia na percepção 

de sua vulnerabilidade, na discriminação de gênero, na violência sexual, entre 

outros pontos em seu processo de vitimização.  

 Além das políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas que serão 

esclarecidas posteriormente, o governo brasileiro desenvolveu o “Ligue 180 

Internacional”, criado em 2011 e seu alcance aborda 16 países, como a 

Argentina, Bélgica, Espanha, Estado Unidos, França, Guiana Francesa, 

Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Uruguai, entre outros, sendo seu 

atendimento realizado nas línguas português, inglês e espanhol.  



52 
 

 É dado que no 1º semestre de 2016, o Ligue 180 obteve mais de 500 mil 

atendimentos às mulheres: 

Do total de atendimentos do 1º semestre de 2016, 12,23% 
(67.962) corresponderam a relatos de violência. Entre os relatos, 

51,06% corresponderam à violência física; 31,10%, violência 
psicológica; 6,51%, violência moral; 4,86%, cárcere privado; 
4,30%, violência sexual; 1,93%, violência patrimonial; e 0,24%, 
tráfico de pessoas. (A Central de Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência - Ligue 180, 2016 apud Compromisso e 

Atitude). 

 No mesmo cenário inserem-se a Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (PNETP) e o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (PNTP) que são de maiores proporções e abrangências, contando com 

a participação de diversos setores políticos:  

No dia 10 de maio de 2006, a proposta de Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, resultante dos trabalhos 

supracitados, foi apresentada e aprovada em nova reunião de 
governo. Na ocasião, deliberou-se por submeter a proposta de 
Política Nacional a consulta pública, de forma a conferir 
legitimidade à Política então traçada e garantir a participação e 
mobilização da sociedade civil. Assim, a proposta esteve em 
consulta pública, disponível no site do Ministério da Justiça e da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, no período de 
13 a 30 de junho de 2006, segundo publicação no Diário Oficial 
da União de 13 de junho corrente. Para aprofundar a discussão 
do tema e assegurar a participação da sociedade civil, realizou-
se no dia 28 de junho, na sede da Procuradoria Geral da 
República, o Seminário Nacional. A Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Realizou-se, assim, um 
importante debate com a sociedade civil sobre as contribuições 
e sugestões que foram apresentadas durante a consulta pública. 
Participaram do seminário representantes de diversas 
organizações não-governamentais, organismos internacionais, 
governo federal, e estaduais, além de pesquisadores e outros 
técnicos que trabalham com o tema do tráfico de pessoas no 
Brasil. Dessa forma, o projeto de decreto submetido à 
consideração de Vossa Excelência abrange as contribuições e 
os produtos finais e a referida consulta pública e do Seminário 
Nacional realizado em junho deste ano (JUSTIÇA, Caderno da 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas) 9. 

 

A PNETP é considerada como a primeira iniciativa, em termo de ações 

públicas no Brasil, sendo aprovada pelo Decreto nº 5.948 de 26 de outubro de 

                                                             
9 Carta do então Exmo. Ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, informando ao Exmo. 

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, sobre a instituição da Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
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2006, sendo marco importante sobre o assunto tratado no país. Em suas 

análises feitas pelo Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos e Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, sua primordial 

proposta é enfrentar o tráfico de pessoas em suas mais variadas formas, na 

avaliação e monitoramento de suas principais atividades, tendo por finalidade 

“estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico 

de pessoas e de atenção às vítimas, conforme as normas e instrumentos 

nacionais e internacionais de direitos humanos e a legislação pária” (JUSTIÇA, 

2007, p. 64). Assim, houve uma maleabilidade na participação conjunta entre as 

ONG’s e o Estado, que ultrapassou o controle social das políticas públicas, o que 

conferiu à democracia caráter mais interativo. 

A PNETP se delimita em três partes, a primeira trata sobre os princípios 

e diretrizes gerais que norteiam a fragrância da política, como respeito à 

dignidade da pessoa humana, não discriminação por motivo de gênero, 

orientação sexual e outras razões, proteção e assistência integral às vítimas, 

respeito a tratados e convenções, etc. As diretrizes nos importam o 

fortalecimento do pacto federativo, por meio de uma atuação conjunta e 

articulada entre todas as esferas do governo, o fomento à cooperação 

internacional, a articulação com as organizações não-governamentais, sejam 

elas nacionais ou internacionais entre outras diretivas no mesmo sentido.  

Já na segunda parte, é mostrado as diretrizes de cunho específico para a 

prevenção do tráfico de pessoas, como a implementação de medidas 

preventivas nas políticas públicas, o apoio e realização de campanhas 

socioeducativas, o monitoramento e avaliação de campanhas com a participação 

da sociedade civil, bem como a cooperação entre os órgãos jurídicos nacionais 

e internacionais, assistência consular às vítimas (diretas e indiretas do tráfico), 

acolhimento e abrigo provisórios necessários e reinserção social com a garantia 

de acesso à educação, cultura, formação profissional e laboral. Na última parte, 

discorre sobre as ações que cabem aos órgãos e entidades públicas de acordo 

com suas respectivas competências, como na área de Justiça e Segurança 

Pública, na área de Relações Exteriores, na área da Educação, da Saúde, da 

Assistência Social, da Promoção da Igualdade Social, Trabalho e Emprego, 

Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos e Proteção e Promoção dos Direitos 

da Mulher e, por fim, do Turismo e Cultura.  
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Todas as ações descritas nesse capítulo da PNETP serviram de subsídio 

para elaboração do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Seres 

Humanos (PNTP) que tem como norte a realização, na prática, das ações 

mencionadas, configurando um novo estilo de política, pois insere efetivamente 

a sociedade civil como formuladora e gestora de suas políticas públicas 

(CACIQUE, 2017, p. 44). 

O I PNTP, formalizado pelo Decreto nº 6.347, de 8 de janeiro de 2008, 

tem como foco alcançar os três eixos estratégicos da PNETP, diminuindo a 

vulnerabilidade das vítimas e adequar as políticas públicas nas causas 

estruturais. Além de proporcionar um tratamento justo, seguro e não 

discriminatório das vítimas, de modo que as mesmas se sintam seguras para 

serem reinseridas no ambiente social, já que o Brasil, além de ser um país de 

origem, muitas vezes também é de destino e de trânsito, então o Plano cuida 

para que toda essa atenção também seja voltada para às estrangeiras. Como 

meio de repressão e responsabilização dos autores, essa política procura 

ressaltar suas formas de fiscalização, investigação e controle, levando em conta 

todos os aspectos trabalhistas penais e internacionais.  

Apesar das atuais deficiências nos projetos dos planos e metas para 

combate e prevenção do tráfico de pessoas, especialmente, mulheres com fins 

para a exploração sexual, é meritório termos ciências que foi a partir desse 

momento que foi possível visualizar um caminho para a resolução desses 

quesitos. O processo de união entre os vários grupos que estão envolvidos com 

esse tema é argiloso, porém não os impediu de revolucionarem e 

potencializarem suas ações em prol de algo muito maior: o respeito à dignidade 

da mulher.  

Os vários atores sociais que vem acompanhando atentamente 
as discussões no país e o avanço do fenômeno do tráfico de 
pessoas no mundo souberam oportunizar um momento fértil de 
comprometimento de desejo político e todos envolvidos em 
elaborar uma verdadeira peça de política pública, construída por 
uma combinação de mãos engajadas com a transformação 
dessa realidade no Brasil (CARVALHO, 2010, p. 75). 

 Outra importante ação do governo brasileiro foi a criação de Núcleos 

Estaduais de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETPs) e dos 

Postos Humanizados Avançados, que são suportes às vítimas ainda quando se 
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encontram em aeroportos ou, posteriormente, como um apoio emergencial, 

difusor de informações e acolhimento.  

 Além dessas políticas supracitadas, em 2013, no auge do contexto política 

inédito no Brasil, contendo a primeira mulher a governar nosso território, a antiga 

presidenta Dilma Roussef, foi criado, pela Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM), o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), no 

qual insiste em reafirmar a prioridade de equidade de gênero em todas as 

relações, numa demonstração do protagonismo das mulheres na construção de 

um projeto de sociedade mais justa, mais equânime e democrática.  

O Plano está estruturado em torno de quatro áreas estratégicas 
de atuação: autonomia, igualdade no mundo do trabalho e 
cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde das 
mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e, 
enfrentamento à violência contra as mulheres. Em relação a 
estas áreas estão contempladas as políticas e ações que devem 
ser desenvolvidas ou aprofundadas para que mudanças 
qualitativas e quantitativas se efetivem na vida das mulheres 

brasileiras. Outro desafio que se apresenta diz respeito à gestão 
e monitoramento do Plano que tem como fundamento a 
transversalidade de gênero (OBSERVATÓRIO DE GÊNERO, 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 2004, p. 11). 

 De tal maneira, o Plano articulou parcerias entre os serviços de 

capacitação para a atuação das autoridades consulares e policiais federais 

estrangeiras e brasileiras de atendimento às mulheres vítimas de tráfico e 

fomentou novos acordos bilaterais para atendê-las.  

 

2.1 ANÁLISE DA LEI Nº 13.344/2016 

 

 A Lei 13.344, sancionada em 06 de outubro de 2016, intitulada como Lei 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, dispõe sobre a prevenção e repressão 

ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às 

vítimas. Este tópico procura revelar se sua eficácia realmente atinge sua 

finalidade destino, uma vez que por meio dessa norma, foi revogado os artigos 

231 e 231-A que tratavam sobre o tráfico de pessoas no Código Penal, como 

também no Código de Processo Penal, acima disso, uma lei é eficaz quando 
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cumprida a sua função social (FLORES, 2010, p. 631)10. Além de introduzir o 

artigo 149-A no Código Penal no Capítulo VI, que versa sobre os crimes contra 

a liberdade individual: 

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 (PLANALTO, 
Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

 

 A Lei procurou adaptar a legislação brasileira ao Protocolo de Palermo 

incluindo um rol de princípios para nortear sua aplicação, como o respeito à 

dignidade da pessoa humana, promoção e garantia da cidadania, não 

discriminação por motivo de gênero, atenção às vítimas diretas e indiretas e 

assim por diante no sentido do fomento dos direitos humanos. Além de tratar 

sobre a pena (4 a 8 anos de prisão mais multa), aborda suas agravantes e seu 

discorrer no âmbito de seu processo.  

 Em seus Capítulos II e III, da prevenção e repressão ao tráfico de 

pessoas, respectivamente, desenvolvem medidas públicas que cerceiam várias 

esferas que são atingidas pelo delito, assim como a necessidade do trabalho em 

conjunto das organizações não-governamentais e governamentais tratadas na 

Política e no Plano Nacional no tópico acima. 

Art. 4º A prevenção ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio: 

                                                             
10 FLORES, Paulo R. M. Thompson. Direito Civil: Parte Geral: das pessoas, dos bens e dos fatos 

jurídicos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 631.    
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I - da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas 
áreas de saúde, educação, trabalho, segurança pública, justiça, 
turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, 
comunicação, cultura e direitos humanos; 
II - de campanhas socioeducativas e de conscientização, 
considerando as diferentes realidades e linguagens; 

III - de incentivo à mobilização e à participação da sociedade 
civil; e 
IV - de incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas. 
 
Art. 5º A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio: 
I - da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e 
segurança, nacionais e estrangeiros; 
II - da integração de políticas e ações de repressão aos crimes 
correlatos e da responsabilização dos seus autores; 
III - da formação de equipes conjuntas de investigação 
(PLANALTO, Lei nº 13.344/2016). 
 

 Outro ponto que merece destaque pela Lei é a devida atenção às vítimas 

que antes não possuía previsão legal para esses cuidados,  

Art. 6º A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do 
tráfico de pessoas compreendem: 
I - assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde; 
II - acolhimento e abrigo provisório; 
III - atenção às suas necessidades específicas, especialmente 
em relação a questões de gênero, orientação sexual, origem 
étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa 
etária, situação migratória, atuação profissional, diversidade 
cultural, linguagem, laços sociais e familiares ou outro status; 
IV - preservação da intimidade e da identidade; 
V - prevenção à revitimização no atendimento e nos 
procedimentos investigatórios e judiciais; 

VI - atendimento humanizado; 
VII - informação sobre procedimentos administrativos e judiciais. 
§ 1º A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação 
de exploração ou violência, a sua reinserção social, a garantia 
de facilitação do acesso à educação, à cultura, à formação 
profissional e ao trabalho e, no caso de crianças e adolescentes, 
a busca de sua reinserção familiar e comunitária. 
§ 2º No exterior, a assistência imediata a vítimas brasileiras 
estará a cargo da rede consular brasileira e será prestada 
independentemente de sua situação migratória, ocupação ou 
outro status. 
§ 3º A assistência à saúde prevista no inciso I deste artigo deve 

compreender os aspectos de recuperação física e psicológica da 
vítima (PLANALTO, Lei nº 13.344/2016). 
 

 Considerando os diversos setores atingidos pelo tráfico, é notável o 

impacto econômico nos Estados, Municípios e no Distrito Federal, a partir das 

políticas propostas competentes a estes, demandando recursos públicos como 

campanhas, oficinas, cursos de capacitação, construção de abrigos de 
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acolhimento etc. Ademais da questão orçamentária, por via do ponto de vista 

social, a previsão legal com participação da sociedade civil despertará uma 

cautela maior sobre o tráfico que muitas vezes se desenvolve de forma invisível, 

como uma forma de “melhorar de vida”.  

 Apesar desse panorama, é necessário observar que a Lei nº 13.344/2016 

falha em alguns aspectos, como tipificar o tráfico internacional apenas como 

causa de aumento de pena e não como delito autônomo em casos de retirada 

da vítima de seu país, além de limitar as formas de exploração sexual feita no 

artigo 149-A, do Código Penal, não abarcando, por exemplo o casamento 

forçado e a mendicância. Bem como a exclusão do aproveitamento da situação 

de vulnerabilidade da vítima, que é tratado tanto da Política Nacional quanto no 

Protocolo de Palermo, em seu artigo 9º, item 4, como peça fundamental para 

compreender os mecanismos de recrutamento e aliciamento das vítimas: 

Art. 9º, item 4: Os Estados Partes tomarão ou reforçarão as 
medidas, inclusive mediante a cooperação bilateral ou 
multilateral, para reduzir os fatores como a pobreza, o 
subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades que 
tornam as pessoas, especialmente as mulheres e as crianças, 
vulneráveis ao tráfico (PLANALTO, Decreto-Lei nº 5.017/2004). 

 Além do mais, não há previsão na Lei sobre a irrelevância do 

consentimento da vítima, considerado nas outras políticas, ocasionando um 

enfraquecimento da repressão e a perduração nos processos de vitimização, 

uma vez que o consentimento da vítima pode ser sustentado como causa de 

exclusão da culpabilidade do agressor.  

 O tráfico de seres humanos, especialmente, sobre as mulheres, possui 

muitos fatores enraizados tanto no modelo de sociedade quanto no de governo. 

A lei baseia-se em três eixos principais de atuação, tais como a prevenção, 

repressão e proteção às vítimas e sua concreta aplicação dependerá na quebra 

de obstáculos e desafios que estão em todos esses campos, seja no plano 

internacional, seja no campo interno, tais como a improbidade dos sistemas de 

informação das instituições de segurança pública e justiça criminal, a ausência 

de atuação integrada e cooperação, a impunidade dos agentes, a subnotificação 

das vítimas, a falta de capacitação dos agentes públicos para receber essa 

demanda e a falta do reconhecimento das condições nas quais as vítimas são 

submetidas.  
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 Com base no pensamento da Declaração de Direitos Humanos de 1948, 

em que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”  

(NAÇÕES UNIDAS, art. 3º, 2009) foi formado, por meio de Comitês 

Interinstitucionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CIPETPs), em 2007, 

a organização do Movimento Contra o Tráfico de Pessoas (MCTP), que é 

considerado uma das mais eficientes redes mundiais de proteção as pessoas 

em situação de tráfico, atualmente constituída por cerca de 300 instituições 

nacionais e internacionais que são responsáveis por monitorar a eficácia e 

eficiências das políticas públicas no Brasil, de tal modo que garante mais uma 

proteção à vítima e visa evitar todo seu processo de revitimização. Com foco ao 

acesso à justiça sem discriminação de gênero, na reparação aos danos já 

sofridos e com o acesso às informações inerentes às violações e aos 

mecanismos de reparação, Anália Belisa diz que:  

O acesso à justiça inclui o dever do Estado de difundir, de 
maneira democrática e transparente, informações sobre os 
mecanismos e instrumentos disponíveis de defesa e proteção e 
promoção dos direitos humanos e da Justiça, além de garantir 
acesso a um sistema de proteção integral capaz de preservar a 
integridade física e psicológica dessas pessoas e de seus 
familiares, cujas vidas encontram-se à mercê de organizações 
criminosas (BELISA, 2010, p. 164). 

 Assim, o tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual 

está inserido em um segmento criminológico que ultrapassa a lesão física da 

vítima, a restringe de inúmeros direitos e, principalmente, atinge diretamente sua 

dignidade como ser humano. O abuso de sua vulnerabilidade acarretada pela 

sua acepção de vítima pela sociedade patriarcal serve para custear e agravar 

toda a rede do tráfico. 

 O papel da justiça, seja ela no âmbito federal, estadual, municipal, 

internacional ou não-governamental é de, não somente combater e prevenir o 

crime, mas também de ampará-la em todas as suas necessidades. As políticas 

públicas e leis que regem o ordenamento jurídico brasileiro devem condizer além 

de sua compatibilidade com tratados internacionais, devem prover-lhe abrigo, 

atendimentos psicológicos e, acima de tudo, mostrar-lhe seu verdadeiro valor de 

mulher capaz de usufruir de uma vida digna. Por fim, por mais que seja um 

caminho longo a ser percorrido e considerando todas as adversidades, a 
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situação que várias mulheres se encontram urge uma mudança que será 

resolvida a partir da cooperação entre a sociedade e os governos, para que ela 

não sofra mais violações, nem físicas, nem legais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do contexto histórico, o tráfico de mulheres com fins para sua 

exploração sexual é uma prática que se perpetua ao redor do mundo e, 

evidentemente, no Brasil. As condições as quais são submetidas, análogas à 

escravidão, transgridem a esfera de uma submissão do gênero feminino no 

cenário patriarcal e chega a violação dos direitos humanos na qual impõe ao 

Estado com um responsabilizador indireto desse crime, desrespeitando seu 

território, suas leis e a imposição dessa prática. 

Todavia, como foi demonstrado ao longo desse trabalho, o combate e 

prevenção do tráfico internacional de pessoas possui um resultado animador 

quando há uma aliança entre a sociedade civil e o governo. O comprometimento 

do Brasil acerca do tema tornou-se visível após a ratificação do Protocolo de 

Palermo no ordenamento jurídico interno, além de firmar parcerias com ONG’s 

em várias regiões brasileiras, de modo a atender especificamente as mulheres 

locais, e outros países para constituir uma rede eficiente para a luta contra o 

tráfico, bem como modificar o próprio Código Penal brasileiro para melhor 

adequar-se à esta realidade. Haja vista uma série de tratados, legislações e 

políticas públicas, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e a PNETP, implementadas no plano interno, além de atualização e 

amoldamento das mesmas de acordo com a necessidade e particularidade de 

cada região em que há a predominância de mulheres que são inseridas nesse 

quadro, viabilizando uma maior circulação de informação sobre o assunto.   

As campanhas de conscientização da população sobre o tema e o 

incentivo à denúncia também assumem papel importante para esse combate, no 

qual oferece um lugar de fala e acolhimento às mulheres que passaram por essa 

situação e que, muitas vezes, se sentem envergonhadas de seu passado, seja 

pelo engano ou por se sentirem responsáveis por tudo o ocorreu, já que há uma 

visão preconceituosa da sociedade perante sua escolha de prostituição, 

atrelando sua imagem há uma atividade negativa e vulgar. O que torna ainda 

mais difícil desassociar a prostituição como escolha daquela que é forçada ou 

entre qualquer tipo de exploração sexual. 

Por ser um crime considerado como invisível e, até mesmo, por não 

possuir uma rentabilidade comparada com o tráfico de drogas e armas, a 
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vulnerabilidade da mulher torna-se mais acentuada. Como foi visto nesse estudo 

por meio de gráficos, como consequência das migrações internacionais, a 

globalização e dos avanços tecnológicos, houve uma drástica distinção entre as 

áreas de foco para investimento, circulação de serviço, capital, comércio e outras 

não (normalmente no interior), acarretando uma baixa qualidade de vida, de 

educação e condições precárias de emprego que agravam a entrada da mulher 

nesse meio. Ao moldar essas situações econômicas, sociais e culturais, a 

globalização, de certa forma impulsionou para que a mulher se tornasse vítima: 

a pobreza, a desigualdade e falta de oportunidades em seu cotidiano, em 

comparação ao gênero masculino, explicam o porquê da mulher ser o foco dessa 

prática, de modo a conectar seu corpo a um objeto, sua liberdade sexual e seus 

direitos. Outro agravante para o combate desse delito e que se tornou uma 

dificuldade para essa pesquisa, foi a escassa quantidade de dados atuais e 

relatos pessoais sobre o tema, visto que o acesso à vítima é escasso. 

Por ser um crime transnacional, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido e muitas benfeitorias a serem realizadas, como uma maior diligência 

no contato com as instituições estrangeiras e não-governamentais para a 

proteção e auxílio da vítima no exterior; promover fiscalização rígidas em 

fronteiras e casas tidas como de prostituição para fins de investigação policial; 

reunir e atualizar bancos de dados de informações acessíveis sobre o tráfico e 

meios de acolhimento da mulher explorada, além de criar alianças com a rede 

policial local de cidades onde são maiores o foco do tráfico.  

Por fim, é importante que haja indicação de locais onde a vítima possa ter 

uma assessoria individualizada com capacitação de profissionais, seja na área 

da psicologia, medicina e cursos profissionalizantes para que ela seja amparada 

com um efetivo enfrentamento e reforço a sua autoestima. Conjugando todas 

essas ações com as investigativas e sancionadoras, a vida e a liberdade da 

mulher se tornará digna e menos suscetível à exploração.  

Além da necessidade de abarcar as questões em que tornam a mulher 

vulnerável à essa prática, o governo, sem desmerecer o que já é feito, precisa 

atentar-se de modo mais eficiente as medidas para solucionar essa 

desigualdade tão presente na população brasileira, pois é imprescindível à 

mulher encontrar seu valor e romper ciclo vitimizante em que se encontra.  
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