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RESUMO

A monografia trata da análise dos casos de tráfico e da cooperação internacional

para o enfrentamento do tráfico de mulheres brasileiras para fins de exploração

sexual: o caso Brasil – Espanha. Suscita-se a discussão sobre a perspectiva dos

direitos humanos, possibilitando a compreensão e apontando alguns caminhos

para o combate e enfrentamento ao tráfico de mulheres. O trabalho está dividido

em quatro capítulos. O primeiro aborda o tráfico internacional de mulheres para

fins de exploração sexual, analisando as causas que levam à imigração e ao

tráfico de pessoas, principalmente mulheres. Analisa-se o tráfico como forma de

crime organizado transnacional, as rotas e a relação histórica da identidade de

gênero e da temática da violência contra a mulher. O segundo capítulo analisa

os casos e  o  crime do tráfico  internacional  de  mulheres  brasileiras,  tendo a

Espanha  como  país  de  destino  e  a  articulação  das  redes  de  tráfico  e  a

dificuldade de interceptação.  O terceiro  capítulo aborda sobre  as  normativas

internacionais que regulam o tema, a cooperação internacional entre o Brasil e a

Espanha para o enfrentamento ao tráfico de mulheres, analisando-se a prática

da cooperação e a legislação que trata do enfrentamento ao tráfico de brasileiras

com destino à Espanha, bem como as relações entre a Espanha e o Brasil para

o combate dessa modalidade criminosa. O quarto capítulo busca constatar como

as políticas públicas incidem sob a prevenção e a diminuição dos índices. Além

de apontar os mecanismos existentes de proteção, combate e enfrentamento,

bem  como  indicar  a  criação  de  outros  mecanismos  que  garantam  maior

efetividade e eficiência nas ações de combate ao tráfico de mulheres para fins

de exploração sexual.

Palavras – chave:  tráfico de mulheres;  políticas públicas;  proteção;  combate;

enfrentamento. 



ABSTRACT

The monograph deals  with  the  analysis  of  trafficking  cases and  international
cooperation to confront the trafficking of Brazilian women for purposes of sexual
exploitation: the Brazil - Spain case. It raises the discussion about the human
rights perspective, making it possible to understand and pointing out some ways
to  combat  and  combat  trafficking  in  women.  The  work  is  divided  into  four
chapters. The first deals with the international trafficking of women for purposes
of  sexual  exploitation,  analyzing  the  causes  that  lead  to  immigration  and
trafficking in  persons,  especially women. Trafficking is  analyzed as a form of
transnational organized crime, the routes and the historical  relation of gender
identity and the theme of violence against women. The second chapter analyzes
the cases and the crime of international trafficking of Brazilian women, with Spain
as the country of destination and the articulation of trafficking networks and the
difficulty of interception. The third chapter deals with the international norms that
regulate the subject, the international cooperation between Brazil and Spain to
confront the trafficking of women, analyzing the practice of cooperation and the
legislation that addresses the trafficking of Brazilians with destination To Spain,
as  well  as  the  relations  between  Spain  and  Brazil  to  combat  this  criminal
modality.  The  fourth  chapter  seeks  to  see  how  public  policies  affect  the
prevention  and  reduction  of  indices.  In  addition  to  pointing  out  the  existing
mechanisms of protection, combat and confrontation, as well as indicating the
creation of other mechanisms that guarantee greater effectiveness and efficiency
in the actions to combat trafficking in women for purposes of sexual exploitation.

Keywords: trafficking in women; public policy; protection; combat; Confrontation.
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Introdução

Histórico do tráfico de pessoas

Ao analisar  a  história  do  tráfico  de pessoas vale  ressaltar  que o  conceito  é

jurídico, inventado no século XIX, retornando a discussão no século XX, ou seja,

é  uma categoria  que nasce do discurso  jurídico,  das rejeições ao tráfico  de

pessoas  negras  africanas  para  práticas  escravistas,  agregando-se  a

preocupação com o tráfico de mulheres brancas.

Em 1904  fora  levantada  a  discussão  da  temática  que  versava  sobre  tráfico

internacional, o caso do tráfico de escravas brancas, porém, é percebido que os

interesses para aprovação se deram mais pela preocupação com a ordem moral

da prostituição do que de fato pela preocupação humanitária.

Somente em 1910 as críticas as legislações moralistas contra o tráfico foram

levantadas,  a  feminista  Emma  Goldman  montou  seu  argumento  situando  a

prostituição como fruto da exploração que abrangia quase todas as formas de

trabalho possíveis, nesse sentido, Emma aborda que a prostituição era resultado

de um sistema econômico que incluía muito pouco as mulheres.

Em 1929, encontramos um primeiro conceito de tráfico na legislação brasileira,

porém,  a  questão  está  mais  na  ordem  das  relações  entre  Estados  que  na

preocupação  com as  vítimas  das  práticas  de  tráfico,  porém,  nesse  primeiro

momento as preocupações eram muito maiores com o que chamavam de ordem

familiar, e com a função de “limpar” as capitais para que o Brasil  fosse bem

aceito entre as “nações civilizadas”, essas duas preocupações traduziam-se na

perspectiva  de  escondermos  a  prostituição  que  já  ocupava  destaque  na

sociedade da época.

Somente em 1942 o termo tráfico de Mulheres ganhou um artigo específico no

código penal brasileiro,  porém, colocado como uma modalidade de lenocínio.

Não havendo ainda um saber sobre o tráfico de pessoas, como racionalidade



constitutiva  do  fenômeno e  sob  que  condições  uma racionalidade  traz  seus

motivos, que somente surge em 1949 com a criação da ONU.

Somente em 1980 ao desmistificar o conceito de patriarcado, constituindo novos

saberes mobilizados por profundas transformações das propostas de políticas

acerca  da  sexualidade  e  do  comércio  do  sexo  e  em  1996  em  resposta  a

reivindicações feministas,  o  tráfico passou a ser  entendido como comércio  e

exploração do trabalho em processos migratórios sob condições de coação e

força,  portanto,  entender  o  avanço  da  temática  parte  da  necessidade  de

entender  as posições em relação a prostituição ao longo do século.  Gilberto

Freire, literário que pensou e escreveu sobre o Brasil colonial deixa bem nítido

que além e pensar o conceito de patriarcado, analisa o sob a égide do tráfico

das mulheres negras advindas da África para a exploração sexual. “…indivíduos

que sabemos terem sido para cá expatriados por irregularidades ou excessos na

sua  vida  sexual…  superexcitados  sexuais  que  aqui  exercem  uma  atividade

genésica acima da comum… Garanhões desbragados…aventureiros moços e

ardentes, em plena força’, com mulheres gentias, também limpas e sãs, … como

‘verdadeiro processo de seleção sexual’ …” (livro, Gilberto Freire pg.83).

O tráfico de mulheres no século XXI

Historicamente o tráfico  internacional  ocorria  a  partir  do  hemisfério  norte  em

direção ao sul, de países mais ricos para os menos desenvolvidos. Atualmente

ele acontece em todas as direções do mundo. De acordo com a publicação do

relatório - Uma aliança global contra o trabalho forçado - de 2005 estimou-se

que 2,4 milhões de pessoas no mundo tenham sido traficadas e a Organização

Internacional  do Trabalho calcula  que 43 por  cento  dessas vítimas,  quase a

metade,  tenham  sido  traficadas  para  a  exploração  sexual.  Segundo  esse

relatório, o lucro obtido com o tráfico de seres humanos chegou a 31 bilhões de



dólares, estima-se que cada ser humano transportado ilegalmente renda para a

organização criminosa 13 mil dólares por ano, podendo chegar a 30 mil dólares

no tráfico internacional.

Como um negócio  de comércio  de  altíssima rentabilidade o  tráfico  de seres

humanos tornam – se práticas criminosas modernas à escravidão no Brasil e no

mundo.  O  Brasil  importa  e  exporta  pessoas,  contribuindo  para  a  terceira

atividade ilícita mais rentável  de acordo com a Organização Internacional  do

Trabalho, porém esse não é um problema somente do Brasil, mas do mundo

todo, das mais diferentes formas. Essa ação criminosa ignora a vida daquele ser

e o coloca em uma situação de depressão quase que na sua totalidade, pois,

além da exploração, limita a sua liberdade, e ameaça suas vidas.

O tráfico para fim de remoção e comércio de órgãos e partes do corpo humano,

o tráfico para fins de trabalho escravo, para fins de casamentos servis não são

menos  importantes  do  que  o  tráfico  para  fins  de  exploração  sexual,  porém,

nosso tema se trata em esmiuçar esse último tipo de tráfico citado. 

Priscila Siqueira autora do livro Tráfico de Pessoas: Comércio Infamante num

Mundo Globalizado, menciona em pesquisa elaborada sobre traficância humana,

que no caso do tráfico para exploração comercial  sexual existem máfias que

recebem  valores  por  vítima  aliciada,  e,  aquelas  fornecedoras  de

documentações,  tais  como  carteira  de  identidade  e  passaporte.  Segundo  a

autora,  os  criminosos  atuam  em  empresas  ligadas  ao  turismo  e  costumam

comprar  as  passagens,  as  roupas  e  fornecer  o  dinheiro  para  as  vítimas

passarem  na  alfândega.  Ao  chegar  no  país  de  destino,  um  criminoso  as

aguarda, e, imediatamente as cobra todos os valores fornecidos no Brasil antes

de embarcarem.

Na Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de

Exploração Sexual Comercial (PESTRAF), verificou-se que a rede do tráfico de

pessoas para fins sexuais está organizada no território nacional e fora dele, além



de manter fortes ligações com o crime organizado internacional.  Tal  dado foi

levantado a partir da constatação, segundo os pesquisadores, do envolvimento

da  Máfia  Internacional  (Yakusa,  Russa  e  Chinesa),  que  atuariam  no  tráfico

internacional de mulheres para fins sexuais no Brasil. Averiguou-se ainda, que

as  Máfias  Internacionais  (Russas,  Chinesas,  Japonesas,  Italianas,  Israelitas,

Espanholas e Mexicanas) utilizam-se das redes sociais e de pacotes turísticos

para efetivar a venda de mulheres e meninas. Segundo o relatório, as Máfias

Russas e Chinesas funcionam de forma semelhante no Brasil,  uma vez que

atraem as potenciais vítimas para locais chamativos,  com belas fachadas, e,

ainda, dirigem-se em certas ocasiões até a residência das famílias das vítimas,

influenciando-as com falsas promessas e oportunidades de emprego.

Os  fatores  que  envolvem  essa  rede  partem  das  desigualdades  sociais,  da

vulnerabilidade, da violência e da criminalidade, que na maioria das vezes essas

mulheres e meninas enfrentam, as pessoas entram nos países com grandes

facilidades,  porém o cerne  da  questão  está  na  existência  da  demanda pela

exploração de seres humanos, e principalmente na rentabilidade. Os traficantes

atraídos  pelo  lucro,  os  empregadores  que  pretendem com  isso  ascenderem

socialmente através dos ganhos e por fim, porém não menos importante, aliás

de onde oriunda a demanda, os consumidores desse sexo a partir de pessoas

traficadas.

Nos  últimos  dez  anos  o  tráfico  de  seres  humanos  vem  aumentando

gradativamente,  porém,  o  conhecimento  sobre  o  fenômeno  ainda  é  pouco

difundido, não correspondendo em importância à proporção que este crime vem

tomando ao longo dos anos. Artigos, relatórios e pesquisas ainda abordam de

maneira pouco complexa a temática, principalmente a de tráfico de mulheres

para  fins  de  exploração  sexual,  principalmente  em  relação  a  classificação

desses crimes.

O tráfico internacional  de mulheres para fins de exploração sexual  escraviza

milhares  de  mulheres  em  todo  o  mundo.  Segundo  o  Instituto  Europeu  de



Controle de Prevenção do Crime, 500 mil  pessoas são traficadas dos países

mais pobres para os países da Europa, e estima-se que 98% sejam mulheres.

São poucas  as  mulheres  que vítimas  desse crime,  sabem que  estão  sendo

traficadas para esses fins, e mesmo as que sabem que estão migrando para

esses países sabendo das funções que realizarão quando chegam ao país de

destino quase sempre são mantidas sob cárcere privado e sem o acesso aos

seus direitos. 

Segundo Relatório  Nacional  de Tráfico de Pessoas da Secretaria de Direitos

Humanos, divulgado no mês de julho de 2016 o número de denúncias de casos

de tráfico de pessoas cresceu 865% entre 2011 e 2013. Os dados foram de 32

casos em 2011 para 170 no ano seguinte e 309 em 2013. A maior parte das

vítimas tem entre 0 e 17 anos, pele branca e sexo feminino. Desse total 64,7%

(220 pessoas) relatavam tráfico internacional ou internos para exploração sexual

e 34,11% (116) pessoas para a exploração do trabalho servil.

Dados  de  18  unidades  da  federação  reunidos  pela  Semasp  –  Secretaria

Nacional de Segurança Pública registram 254 vítimas de tráfico de pessoas em

2013. Os Estados com mais ocorrência do crime foram São Paulo 184, Minas

Gerais 29 e Santa Catarina 25 vítimas.

O Relatório Global das nações unidas citado no estudo nacional indica que a

exploração sexual é a finalidade mais comum do tráfico de pessoas com 53%

dos casos registrados.

Nesse sentido podemos afirmar que o tráfico de pessoas é uma atividade de

baixos riscos e altos lucros, as legislações na maioria dos países se encontra

inadequado e desatualizado, com uma ausência de harmonização das normas

nacionais, burocracia e atividade judicial lenta, o que fazem com que o número

de condenados por esse crime seja ínfimo diante a quantidade de pessoas que

são levadas a justiça.

O Estado brasileiro sofre sérios riscos com essa modalidade de crime, desde



que esta se instalou no país e é possível verificarmos uma gama de questões

impostas ao Brasil como consequências do tráfico de pessoas. Assim como a

expansão e a diversificação do crime organizado, estabelecendo-se também em

consonância com outros tipos de tráficos, como o de drogas e o de armas; a

desestabilização  econômica;  a  corrupção  do  setor  público;  a  corrupção  do

sistema  político;  a  desestabilização  demográfica  e  as  desestabilizações  dos

mercados de trabalhos ilegais.

Os Clássicos e a Imigração

Os grandes pensadores da Sociologia como Friedrich Engels já apontava a ideia

de  tráfico  de  pessoas  e  a  sua  importância  para  o  fomento  do  capitalismo

mundial. No início do século dezenove o que ele chamava de “fenômeno das

migrações” serviu para pensar a Imigração durante a Revolução Industrial  na

Inglaterra, Engels afirma que as migrações provocaram grandes impactos sobre

as  cidades,  sobre  as  condições  de  vida  e  etc.  No  capítulo  “A  imigração

Irlandesa” do livro, A situação da Classe trabalhadora na Inglaterra o autor deixa

claro que ás dimensões econômicas são o principal fator para as migrações,

tanto para quem migra, como para o crescimento do local a que está sendo

migrado. Nesse sentido Engels se coloca bastante atual,  pois,  a sedução de

uma melhor qualidade de vida faz com que centenas de mulheres todos os anos

deixem se atrair por propostas não muito claras de uma vida no exterior, o que

leva  ao  tráfico  e  a  exploração  sexual  das  mesmas,  sem  esquecermos  da

rentabilidade que esse serviço ilegal se coloca para a cidade realizada, pois,

como há quem procure os serviços,  há  quem se enriqueça dessa atividade,

movimentando  a  economia  de  um  local,  uma  cidade,  um  país.  Karl  Marx,

sociólogo  e  pensador  alemão  em  seus  escritos  situa-se  nessa  mesma

perspectiva enfatizando a acumulação e concentração do capital, para ele a tese



da  concentração  capitalista  esta  correlacionada  a  da  concentração  humana.

Porém a ausência de estudos mais aprofundados sobre migração é escassa na

história  da  sociologia  urbana,  porém,  outro  pensador  clássico  Vladimir  Lênin

enfatiza. 

“O capitalismo criou uma espécie de transmigração dos povos  

... dos países atrasados aos industrializados.”

Porém fora a partir do século XIX, com o advento da globalização que o fluxo de

migrantes cresceu vertiginosamente no Brasil e no mundo, e com isso também

os registros  de migrantes  oriundos do tráfico  e  nesse contexto  mulheres  de

baixa renda e escolaridade, encontram nesse processo uma solução mais fácil

para as suas vidas. De acordo com dados do Fundo de População das Nações

Unidas – UNFPA –, atualmente, existem mais de 200 milhões de migrantes no

mundo.  Cerca  de  55%  dos  migrantes  internacionais  vivem  em  países  em

desenvolvimento e 45% em países desenvolvidos. 

Nos  países  em  vias  de  desenvolvimento,  a  porcentagem  de  imigrantes  na

população total tem-se mantido estável ao longo dos últimos 35 anos, flutuando

sempre perto de 1,6%. Nos países desenvolvidos, a porcentagem de imigrantes

duplicou no mesmo período, ainda que, em média, não esteja acima de cerca de

5% (ENTZINGER, 2001, p.1).

De acordo com o Protocolo de Palermo, documento que passou a legislar sobre

crimes internacionais, a principal fonte de renda para os traficantes são produto

da exploração das vítimas.  No tráfico de migrantes,  essa renda provém dos

valores pagos pelos migrantes, essa é a diferença.

Como nasce o combate ao tráfico de pessoas

A prática do combate ao tráfico de pessoas foi pensada no intuito de combater o

crime organizado e de preocupações com o controle das fronteiras nacionais e



não de promover os direitos humanos.  Nesse sentido o que de fato move o

debate geral sobre o tráfico organizado transnacional, para algumas instâncias

do governo e sociedade civil, é ainda o sentimento generalizado de que se deve

evitar  a  prostituição e  não o  que realmente  importa  que é  a  prostituição de

maneira exploratória, que dar-se à sob forma de coação e força. É necessário

compreender e diferenciar essas categorias de prostituição.

O  Brasil  é  um  país  de  origem  de  homens  e  mulheres  traficados  para  fins,

respectivamente,  de  exploração  laboral  e  exploração  sexual,  no  caso  da

presente pesquisa trataremos do tráfico para exploração sexual  de mulheres

oriundas do Brasil para os países da União Europeia, especificamente, para a

Espanha. Trataremos de compreender quais as causas para essa migração que

tem ocorrido com frequência sem e com o consentimento da vítima, nesse caso,

que mesmo com o consentimento da vítima é tratada como tráfico, quando os

seus  direitos  humanos  no  país  de  destino  são  violados.  Nesse  sentido  a

pesquisa proposta além de compreender essa problemática, pretende identificar

os fatores de expulsão, atração, as características das vítimas, as formas de

recrutamento para o tráfico e suas rotas, além de principalmente analisar como

as políticas públicas de governo influenciaram nos últimos anos no tema.

As  organizações  brasileiras  filiadas  à  Aliança  Global  Contra  o  Tráfico  de

Pessoas  denunciam  três  aspectos  considerados  falhos  nas  ações  de

enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos. 

1- O fato  do Tráfico de Seres Humanos nunca ter  sido tratado no Brasil

como um problema de governo antes dos organismos internacionais passarem a

pautar a temática.

2- Constatação  de  que  nos  países  receptores  os  governos  pouco  se

mostram preocupados com o sofrimento e a violação dos direitos das pessoas

traficadas.

3- O fato das políticas de enfrentamento ao tráfico só terem algum efeito se



as políticas econômica e de migração estiverem em consonância, fortalecendo

as pessoas.

Tais organizações avaliam também que as violações de direitos humanos não

diminuíram seus índices com as políticas e legislações anti-tráfico e que embora

as  pessoas,  objeto  de  tráfico,  sejam  designadas  como  “vítimas”  em  várias

políticas e leis, tendem a serem tratadas como o imigrantes indocumentadas ou

criminosos ou até como ameaça à segurança nacional. Deste modo consideram

que para evitar o debate sobre a prostituição há uma forte tendência a se focar

as intervenções apenas em crianças e adolescentes, mesmo quando se sabe

que a grande maioria das vítimas de tráfico são de mulheres jovens, exploradas

no mercado do sexo. Evidenciando-se assim a existência de um tenso diálogo

entre organismos internacionais e governo, governo e sociedade civil e interno

entre as áreas de criança e adolescente, trabalho escravo, gênero e migrações.

Capítulo I 

Tráfico Internacional de Mulheres para fins de exploração sexual 

1.1 Perfil das Vítimas 

O tráfico de seres humanos é oriundo principalmente da situação econômica das

pessoas  traficadas  e  do  desejo  de  ascenderem  socialmente  em  um  país

desenvolvido,  esse  é  o  perfil  escolhido  pelos  traficantes,  atraídas  pela

possibilidade  de  trabalharem  e  viverem  na  Europa,  os  traficantes  vão  aos

poucos conquistando as vítimas até convencerem as mesmas a embarcarem

para um outro país. Esses são os principais fatores que vêm contribuindo para o

aumento do tráfico de pessoas, de acordo com a Organização Internacional para

Migração (OIM). As facilidades com os custos da viagem são determinantes para

a consolidação do tráfico, isso leva ao tráfico de pessoas que ocorre de forma

iludida ou forçada.  E assim as mulheres do Brasil, na sua maioria pobres, e sem

perspectivas de uma vida aqui, provocam uma grande incidência de mulheres



brasileiras traficadas para o exterior para serem exploradas sexualmente.

De  acordo  com  os  dados  da  PESTRAF,  o  perfil  da  maioria  das  mulheres

aliciadas para  o  mercado internacional  do  sexo é  o  de mulheres  com baixa

renda, jovens, negras, com baixo nível de escolaridade, de classes populares,

com  filhos  e  que  exercem  atividades  laborais  com  baixa  remuneração.  A

profissão das vítimas é  variada.  Além disso,  a  desigualdade de gênero  está

fortemente  ligada  as  desigualdades  raciais,  e  todas  as  dificuldades  citadas

anteriormente criam barreiras para que estas superem a situação de pobreza em

que vivem. Diante desta situação as propostas de trabalho fora do lugar em que

vivem se mostram bem interessantes.

 Num diagnóstico que avalia o perfil profissional das mulheres traficadas para

fins  sexuais  nos Estados do Rio  de Janeiro,  Ceará,  São Paulo  e  Goiás,  foi

possível constatar que o número de profissionais do sexo traficadas, é o mesmo

das mulheres  que  eram empregadas  domésticas  antes  de  saírem do  Brasil.

Reafirmando a tese de que muitas vítimas estão em busca de uma melhoria de

vida. Além disso nesses Estados estão o maior número de mulheres aliciadas

para esses fins no Brasil.

De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o

avalia-se que entre as causas do tráfico de pessoas para fins de exploração

sexual  estão:  instabilidade política,  econômica e civil  em regiões de conflito,

emigração não legalizada, violência doméstica e ausência de oportunidades de

trabalho. Esta última é a maior motivação, por conta da vulnerabilidade social e

econômica em que essa situação insere as mulheres.

Essa situação de vulnerabilidade faz  com que algumas pessoas até  mesmo

consintam com o tráfico. Este consentimento geralmente é obtido através de

ameaça,  coação,  abuso  de  autoridade  ou  promessas,  como  uma  oferta  de

emprego. Existem vários relatos de meninos aliciados com a promessa de se

tornarem jogadores de futebol profissionais e de meninas recrutadas para serem



agenciadas como modelos, ambos no exterior. O consentimento da pessoa, em

uma  situação  de  tráfico  humano,  é  chamado  de  “engano”  e  não  atenua  a

caracterização do crime.

As mulheres, sobretudo as jovens, são maioria das vítimas no Brasil, segundo o

I Diagnóstico sobre o tráfico de Pessoas. Essas mulheres e meninas ensejam

em outras  cidades e no exterior, a  realização de uma vida em que possam

resgatar  a  cidadania,  realizar  seus sonhos,  constituir  uma vida  em que elas

estejam incluídas de fato em uma sociedade,  o  que tem sido impossível  na

realidade em que elas vivem. Desejam viver uma situação econômica melhor.

Dados da pesquisa do Ministério da Justiça/UNODC de 2003 demonstram que

países  de  origem  latina  como  Espanha,  Portugal  e  Itália  são  destinos

preferenciais, devido à proximidade dos idiomas, com destaque para a Espanha.

1.2 Um negócio de altíssima rentabilidade

O tráfico  de pessoas é  um negócio  de altíssima rentabilidade,  ficando atrás



somente  do  tráfico  de  armas  e  do  tráfico  de  drogas  (CAPEZ  2005).  Uma

atividade criminosa que volta  a crescer  no Brasil  e no mundo.  Este crime é

bastante lucrativo para aqueles que enganam e aliciam as vítimas exploradas

sexualmente, além disso o tráfico de seres humanos está associado a outros

crimes como o crime de lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas, visto que,

uma  atividade  ilegal  dá  suporte  a  outra.  De  acordo  com a  folha  on-line  de

06/11/2005: “O Tráfico de seres humanos tem superado o tráfico de armas em

termos de lucratividade ao movimentar 32 bilhões de dólares por ano e explorar

mais  de  2,5  milhões  de  pessoas,  segundo  os  últimos  dados  da  OSCE

(Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa)”. Os valores do

lucro são exorbitantes também por que é possível vender a mesma mercadoria

várias vezes. 

Nesse sentido pode se verificar que a lucratividade do tráfico de pessoas vem

crescendo  não  somente  pelo  seu  “valor”  de  revenda,  mas  sim  porque  a

repressão  ainda  não  consegue  superar  o  aumento  do  número  de  mulheres

traficadas, além disso, o público que consome esse “produto” continua a crescer.

 

1.3 Perfil dos traficantes de seres humanos

Majoritariamente composto por homens, porém o número de mulheres ainda é

grande,  elas  são  as  principais  aliciadoras,  pois,  passam  maior  confiança  e

credibilidade, visto que o público-alvo são mulheres. A redução de oportunidade

no mercado de trabalho, a necessidade de manutenção do sustento da família e

a possibilidade de ganhos altos e rápidos levam essas pessoas a uma prática

criminosa. 

De acordo com a Pesquisa de Tráfico de Pessoas do Ministério da Justiça as

atividades  de  ocupação  desses  indiciadores  são  de  empresários,  donos  de

casas de show, boates, bares, agência de turismo, cassino etc. Esses são os

intermediários  e  não  os  financiadores  da  operação,  pois  para  isso,  há  a



necessidade de ter altas quantias para investimento no negócio. 

Nacionalidade dos Traficantes de Mulheres para fins de exploração sexual

Fonte: Secretaria Nacional de Justiça. Diagnóstico Sobre o Tráfico de Seres Humanos –
São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Goiás  e  Ceará.  Brasília,  2004

1.4 Incidência dos casos

Podemos diagnosticar  que nessa ordem crescente,  norte,  nordeste,  sudeste,

centro-oeste e sul os números de tráfico de pessoas são maiores. As regiões do

Norte e do Nordeste apresentam os maiores índices, e como já abordamos a

situação de vulnerabilidade, pobreza e falta de perspectivas de um trabalho que

transforme essa situação levam principalmente as mulheres a se encantarem

por propostas de trabalho no exterior. 

O tráfico de mulheres para exploração sexual ocorre entre os estados da nação

brasileira, porém os índices de tráfico para o exterior aumentam a cada ano. As

principais Rotas são para os países Europeus como Espanha e Portugal.

As mulheres são traficadas e ao chegarem no país final da Rota, já começam a

ser tratadas como escravas, em seu primeiro momento as dívidas cobradas pelo

custo da viagem são enormes, e com isso obrigadas a praticarem sexo para

pagarem a mesma, com o passar dos tempos, essas mulheres vão contraindo

mais dívidas, além do consumo de drogas que a colocam em situação total de

dependência dos aliciadores e traficantes.

Os  seus  documentos,  passaportes,  identidades  são  confiscados  pelos



traficantes e com isso elas se tornam reféns dessa máfia. São confinadas na

maioria  das  vezes,  vivendo  sob  situações  degradantes.  Em  permanente

vigilância a dificuldade de romperem essa barreira acaba por se tonar cada vez

mais impossível, com isso temos também a legislação do país que nem sempre

aceita  essa mulher como vítima, colocando-a em uma situação de traficadas

permanentemente. 

De acordo com a pesquisa realizada no período entre 2005 a 2011, 475 pessoas

foram vítimas de tráfico, sendo que a maioria delas são mulheres entre 18 a 29

anos e adolescentes. Estes são os dados dos registros oficiais feito aos órgãos

policiais,  sendo  assim,  podemos  afirmar  que  esses  números  são  bem  mais

elevados que o registrado,  pois,  a  falta  de registros por  parte  das vítimas é

grande,  o  medo  e  a  insegurança  colocam  as  pessoas  traficadas  em  uma

situação em que estas preferem não denunciarem a correrem algum risco.

A pesquisa apresenta uma concentração para fins de exploração sexual  nos

estados do Amapá, Pará, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Além disso segundo dados da PESTRAF, a exploração sexual está presente em

17 por cento dos municípios brasileiros, e a ocorrência maior é no interior, em

municípios pobres de 20 a 100 mil habitantes. 

·0 Rotas do Tráfico para fins de Exploração Sexual de Mulheres Brasil -

Espanha

De acordo com a Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes 

para fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil (PESTRAF), encomendada 

pela Organização dos Estados Americanos – OEA, o Brasil é o país com mais 

denúncias e casos de fornecimento de pessoas para o tráfico de mulheres, 

sendo as mulheres em sua maioria essas vítimas.



A alguns anos a temática do tráfico de pessoas já vinha tomando espaço na 

política brasileira, mas, foi a partir dessa pesquisa da PESTRAF que evidenciou 

a sua ocorrência e a sua gravidade. A pesquisa apontou que existem no Brasil 

mais de 240 rotas de tráfico interno e internacional, visto que é importante 

ressaltar que muitas vezes o tráfico é feito primeiro entre um estado e outro ou 

entre municipios, chamamos isso de estado ou município de passagem, pois, os 

traficantes reconhecem que assim seja mais fácil, pois o nosso país tem alguns 

municípios com as fronteiras sem nenhuma ou pouquíssima fiscalização, além 

de estarem sempre diversificando as rotas, para assim dificultarem as 

investigações.

A pesquisa também aponta que o Estado de Goiás lidera o ranking nacional de 

tráfico de pessoas com 18,6% dos casos na última década, mesmo com uma 

população sete vezes menor que a de São Paulo, que vem em segundo lugar 

com 12,8% dos casos. Em 2010 o grupo de pesquisa da UNB em 2010, apontou

que o foco de aliciamento para o tráfico de pessoas está presente em 930 

países, sendo os principais países, a Espanha, Portugal, Itália e Suíça. 

Podemos perceber que  há uma preferência pelos países que se aproximam da 

língua portuguesa.

Estimativas do UNODC indicam que a exploração sexual é a forma de tráfico de 

pessoas com maior frequência (79%), seguida do trabalho forçado

(18%), o podemos afirmar que as mulheres são a maioria das vítimas.

Atualmente as principais rotas de tráfico de mulheres para fins sexuais são os

Estados do Amazonas, Amapá, Roraima, Mato Grosso e São Paulo.

A Amazônia é um Estado que apresenta muitas facilidade pelo fato de ser divisa



com o Peru e a Colômbia, este é o Estado que mais se apresenta vulnerável, o

deslocamento pelos rios não apresenta nenhuma dificuldade e nenhum controle,

pois a fiscalização é inexistente. 

“Na  fronteira  o  problema  é  mais  grave,  porque  as  pessoas  simplesmente

desaparecem,  nunca  mais  são  localizadas.  E  porque  os  policiais  estão

empenhados em combater o tráfico de drogas, que gera visibilidade. Os dois

crimes,  porém,  são  absolutamente  complementares.”  Coordenadora  da

seccional do Amazonas da rede Um Grito Pela Vida, Izalene Tiene.

Depois  de  chegarem  no  Peru  ou  na  Colômbia,  os  chamados  “países  de

passagem” As mulheres traficadas seguem de avião para a Europa. Chegando a

capital,  Manaus,  o trânsito  também é livre,  e  os destinos são a Guiana e o

Suriname

Mato Grosso e Amazonas lideram as notificações com respectivamente um caso

para cada grupo de 21 mil e 25 mil habitantes, porém, é na grande metrópole,

São Paulo que encontramos o maior número absoluto de notificações. Porém no

Amapá e  em Roraima mesmo não  tendo  casos  notificados  até  junho  deste

presente ano, o governo reconheça os como Rotas. 

Assim  chegamos a  algumas conclusões:  As  rotas  em geral  são  construídas

perto de cidades próximas a rodovias, portos e aeroportos; as rotas saem do

interior dos Estados em direção a grandes centros; Nas rotas para o exterior, o

destino principal  é a Europa,  em especial  a Espanha;  Na região do Norte a

indícios de que as rotas possuem conexões com o crime organizado; O tráfico

de  pessoas  na  região  Nordeste  está  relacionado  com  o  turismo  sexual;  As

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas receptoras e pontos

importantes do tráfico de pessoas. Porém é relevante analisar que a Pesquisa

sobre  Tráfico  de Mulheres,  crianças  e  adolescentes  para  fins  de  exploração

sexual no Brasil, a PESTRAF (PINTO LEAL; PINTO LEAL, 2002), o Brasil possui

mais  de  240  rotas  de  tráfico,  internacional,  interestadual  e  intermunicipal.  A



pesquisa em questão indica ainda que a Espanha, Holanda e Venezuela são os

três  destinos  mais  frequentes  de  brasileiros(as),  seguido  por  Itália,  Portugal,

Suíça e Estados Unidos.

A Associação para a Prevenção e Reinserção da Mulher Prostituída (APRAMP)

alerta que o Brasil é hoje o país com maior número de mulheres traficadas para

fins sexuais da América do Sul. Dados da Pesquisa Nacional sobre o Tráfico de

Mulheres, Crianças e Adolescentes (PESTRAF) contabilizam 110 rotas nacionais

e 131 rotas internacionais, sendo 32 dessas para a Espanha

1.5 Questões de gênero

Os aspectos socioculturais devem ser considerados na discriminação de gênero,

a definição de papeis para homens e mulheres deram as mulheres espaços

sempre subalternos na sociedade. E nos países subdesenvolvidos esses papeis

são reforçados todos os dias e em todos os espaços, a discriminação é mais

latente pelo fato das remunerações serem menores, e na falta de empregos os

subempregos  são  dispostos  para  as  mulheres,  a  baixa  renda,  e  a  baixa

escolaridade, pela falta de oportunidade levam essas mulheres a escolhas que

as deixam em situações mais degradantes.

A divisão do mundo do trabalho e do mundo doméstico colocaram a mulher fora

dos espaços de decisões do mundo por muitos anos. Com a incorporação das

mulheres nos espaços de trabalhos subalternos, a partir da Revolução industrial

as mulheres  passaram a lutar por melhores condições de trabalho. 

A luta por mais direitos surge no século XX, na busca de novos valores sociais,

nova cultura e a democratização das relações de gênero, valores de respeito e

principalmente  vistas  como  mulheres  não  submissas  e  não  pertencentes  a

ninguém. 

É em cima ainda desses valores em que a mulher e a sua sexualidade são

vistas ainda pela sociedade atual como pertencentes aos homens, que se vê



dotado de ser superior, é nesses termos que se coloca o debate do tráfico de

mulheres para fins de exploração sexual, o direito à propriedade do corpo da

mulher e da sua sexualidade ainda persistem nos dias de hoje, visto como a

prostituição é violenta e coloca a mulher em uma situação humilhante durante o

sexo.

Analisar a formação de um certo tipo de saber sobre o sexo, não em termos de repressão ou de lei, mas

em termos de poder… Dizendo poder, não quero significar “o Poder”, como um conjunto instituições e

aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um Estado determinado. Também não entendo poder

como modo de sujeição, que por oposição à violência, tenha a forma da regra. Enfim, não o entendo como

um sistema geral  de  dominação exercida  por  um elemento  ou  grupo sobre outro  e  cujos  efeitos,  por

derivações sucessivas, atravessam o corpo social inteiro... Estas são apenas, e antes de mais nada, suas

formas  terminais.  Parece-me  que  se  deve  compreender  o  poder,  primeiro,  como  a  multiplicidade  de

correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização (Foucault,

1993: 56).

É relevante apresentar a definição de poder de Foucault para identificarmos que

são as relações de poder contidas na vida social que determinam a relação de

diferença de gêneros, e com isso, a subordinação da mulher ao homem. É essa

sociedade  patriarcal  que  ainda  nos  dias  de  hoje  inferem  na  estrutura  de

organização social do Brasil e na maioria dos países.

1.6 Violência contra a mulher

A violência  contra  a  mulher  é  aquela  praticada  em virtude  do  gênero,  só  e

somente  pelo  fato  da  mulher  ser  mulher.  E  essas  formas  de  violência  são

muitas, psicológicas, físicas, verbais, morais e sexuais. Pelo menos um terço

das  mulheres  no  mundo  sofrem  ou  sofreram  algum  tipo  de  violência,  mas

infelizmente somente um número reduzido denunciam a violência a polícia, sem

contar os meandros da lei que possibilitam a retirada da queixa, deixando assim

o agressor impune. 

O Feminicídio é o assassinato das mulheres, pelo fato de serem mulheres, na

sua maioria realizadas por familiares e principalmente por ex conjugues. E Hoje



no Brasil vem a cada dia se tornando um tipo de crime comum, pelo aumento

gradativo deste tipo de crime.

Para fugir muitas vezes dessa realidade de violência que as mulheres sofrem,

em seus lares, em ambientes de trabalho é que as mesmas se deixam seduzir

por  propostas  de  trabalho  em  um  lugar  distante,  “novo”,  que  poderia

proporcionar  para  elas  uma  oportunidade  de  recomeçar,  distante  da  triste

realidade.

E é nesse contexto que as mulheres deixam de viver uma situação de violência

para viverem outra a partir do tráfico de mulheres para fins sexuais, obrigadas a

se prostituírem, a viverem em situação de cárcere, quase sempre sob fortes

ameaças e violência, muitas são agredidas não somente pelos traficantes mas

também pelos consumidores desse sexo, que enxergam a mulher pela cultura

da  mercantilização  do  corpo,  um  objeto  sexual  que  pode  ser  adquirido  e

descartado.

Capítulo II

O tráfico Internacional de Mulheres Brasileiras para a Espanha

2.1 Estudos da ocorrência do tráfico de mulheres a partir da rota Brasil –

Espanha

A  Espanha  é  uma  das  principais  rotas  de  exploração  sexual  de  mulheres

traficadas. Em 2010, a Espanha foi o segundo país da União Europeia (UE) com

mais vítimas do tráfico de pessoas, depois da Itália, segundo o estudo do – IPS.

De acordo com a Comissão Europeia sobre tráfico humano na Europa em  2013

cota-se  em 23.632 as vítimas de tráfico entre 2008 e 2010, desse montante 62

por cento são mulheres que são traficadas para exploração sexual.

A maioria das vítimas de tráfico com fins de exploração sexual identificada na

Espanha  procedem  principalmente  do  Brasil,  depois  dos  países  da  China,

Nigéria, Paraguai e Romênia, segundo fontes policiais, que estimam em 12 mil



as potenciais afetadas e em cinco milhões de euros (US$ 6 milhões) o ganho

diário das máfias desse crime no país.

A ONG – IPS recebeu a denúncia de María, em Málaga – Espanha, que veio do

Paraguai para a Espanha para trabalhar como faxineira em um hotel, mas era

um engano e acabou em um clube de programa obrigada a se prostituir. Uma

noite  contou  sua  história  a  um  cliente  que,  impressionado,  contratou  seus

serviços durante dias até que lhe conseguiu um emprego longe e depois se

casou com ela. Esse é um final bastante atípico para os casos de tráfico de

mulheres. 

De acordo com um relatório da ONG espanhola Red española contra la trata de

personas, a partir dos dados de 26 organizações internacionais, a revenda de

mulheres, muitas delas menores de idade, aumentou em 50% nos últimos cinco

anos e movimenta cerca de US$ 7 bilhões por ano (R$ 12 bilhões). O relatório

revelou que cerca de um milhão de mulheres chegam a Europa 90 por cento

acabam por sendo forçadas a praticarem a prostituição, sendo que a Espanha

como maior consumidor dos serviços de sexo é onde atuam as maiores redes

de tráfico e de “revenda das mulheres” uma mulher é vendida pelos valores de

R$ 2 mil  e R$ 7,5 mil.  A pesquisa também aponta o Brasil  como o principal

abastecedor do mercado de prostituição na Europa.

Em agosto de 2015, o Ministério Público Federal em Guarulhos interceptou uma

quadrilha que aliciava mulheres no interior de São Paulo e que eram levadas

para  se  prostituírem  na  Espanha.  A quadrilha  foi  apreendida  no  aeroporto

momentos antes de embarcarem com uma vítima para a Espanha. Os pais do

adolescente envolvido na quadrilha eram os que custeavam a quadrilha. 

No ano de 1996 o primeiro jornal  do Brasil  “O Popular”  noticiou a morte de

Simone  traficada  em  Goiânia,  para  exercer  a  prostituição  em  Bilbao,  na

Espanha,  o  pai  foi  quem  apresentou  a  denúncia  da  jovem  que  havia  sido

traficada, porém uma infecção pulmonar, oriunda das condições precárias em



que  viviam,  resultou  na  sua  morte.  A  moça  era  obrigada  a  fazer  até  15

programas por  noite,  porém a dívida só crescia,  o  que tornava impossível  o

pagamento da mesma e a desvinculação da máfia.

Desarticulada uma organização que aliciava mulheres para a exploração sexual

nas cidades de Salamanca e Ávila, na Espanha, em fevereiro de 2013. Em dois

bares  dessas  cidades  ficavam  retidas  seis  mulheres.  Essas  mulheres  eram

recrutadas em Salvador, na Bahia, mulheres pobres e com dependência de suas

famílias. Quando as vítimas chegavam à Espanha ficavam sabendo que, em vez

de pagarem os mil euros pela viagem, a sua dívida era de quatro mil euros e os

traficantes mantinham-nas nestes bares até saldarem a dívida. Em Madri, que

como no resto  do país,  o  sexo pago é  um negócio  legalizado.  No Brasil,  a

exploração da prostituição é crime. Na Espanha, não.

Em  abril  de  2013,  mulher  conta  que  com  a  promessa  de  trabalhar  como

Cabeleireira  na  Espanha  perdeu  a  sua  juventude  ao  ser  traficada  de

Florianópolis para lá. Em entrevista ela conta que durante anos foi explorada

sexualmente  até  conseguir  voltar  para  o  Brasil,  que  as  drogas  eram

“necessárias”  para  que  conseguissem  sobreviver,  pois  com  a  exaustão  só

conseguiam se  levantar  para  praticar  sexo  novamente,  mediante  ao  uso  de

muitas drogas, relata que a maioria das mulheres traficadas eram nordestinas e

que ficou sob a exploração dessa rede por oito anos.

Em Setembro de 2014 um espanhol, procurado pela Interpol, denunciado por

aliciar meninas em Goiânia para o tráfico sexual na Espanha é preso em uma

cidade do interior no norte de Goiás. A esposa do suspeito confirmou o crime e

afirmou  inclusive  que  fora  recrutada  por  ele  a  alguns  anos  atrás  e  para  se

proteger se envolveu com o homem com quem teve uma filha.

Em uma ação da Polícia Federal de julho de 2013, 4 pessoas foram presas e

cinco mulheres libertadas na Espanha, em Ourense e Pontevedra e no Brasil no

Estado de Goiás e no distrito Federal. Uma quadrilha especializada no tráfico de



mulheres para fins de exploração sexual.

2.2 Apresentação dos dados empíricos sobre a prostituição na cidade de

Madri e sua correlação com o tráfico de mulheres

A rua Montera fora o local escolhido para as observações que duraram cinco

dias, localizada no centro de Madri, próxima aos principais centro comerciais e

os bares tradicionais da cidade, a rua Montera pode ser comparada com a rua

Augusta no centro da cidade de São Paulo. De acordo com o jornal El País de

29 junho de 2106, o centro da cidade de Madri é o segundo lugar onde a maioria

das  prostitutas  estão  concentrados,  em ruas  como a  Montera,  Caballero  de

Gracia,  Desengaño  ou  Ballesta.  As  autoridades  admitem  que  “é  impossível

saber  quantas  mulheres  fazem a rua  em Madrid”,  mas  em 2015  a  Câmara

Municipal fez uma pesquisa e chegaram a conclusão que 1.052 mulheres são

trabalhadores  do  sexo.  82%  eram  estrangeiras,  principalmente  da  América

Latina, cuja idade variou entre 25 e 44 anos. E que 50% dos casos são mulheres

vítimas de tráfico, de acordo com fontes municipais.

 As Prostitutas ficam uma ao lado da outra em um espaço somente de dois

metros de distância e podemos encontrá-las ao percorrer toda a rua Montera,

elas estão lá 24 h do dia, porém é a noite, horário de fechamento das lojas que

elas  se  expõem  de  costas  paras  as  lojas  e  de  frente  para  os  bares  como

mercadorias expostas para o consumo dos moradores da cidade de Madri  e

principalmente os turistas.

As minhas observações foram feitas na sua maioria a noite,  pois,  era nesse

horário que o maior número de prostitutas estavam na rua, elas chegavam em

sua maioria por volta das sete da noite, horário que escurecia no inverno de

Madri, as observações foram feitas nos meses de novembro e dezembro do ano

de 2014.

As  mulheres  se  vestiam  bem,  com  roupas  bonitas  e  chamativas,  brilho,  e

bastante aderente ao corpo e sapatos sempre altos. O que me chamou atenção



é que as prostitutas de rua vestiam se maneira bem diferente das prostitutas de

rua do Brasil. 

A  rua  parecia  haver  uma  divisão,  rua  comprida  que  abarcava  mulheres  e

homens para a prostituição e parecia ter uma divisão das mulheres. No início da

rua as mulheres eram negras, no restante e em maiorias mulheres com traços

latinos  e  em  minorias  mulheres  com  traços  europeus.  Em  alguns  pontos

podíamos notar a presença de “seguranças” homens que tomavam conta de

todos  que  ali  estavam  prostituindo-se.  Se  algum  interceptor  demora-se  a

negociar o programa o segurança logo aproxima-se da mulher para “encaminhá-

la” ou colocar fim a conversa. 

Até por volta das 22:30 as mulheres aguardavam as interceptações dos homens

que ali passavam, depois desse horário elas interceptavam os que passavam,

como se tivessem uma meta de programa e que se precisasse cumprir, era

visível ver como as mulheres que não conseguiam os “clientes” começavam a

ficar  nervosas,  e  além  disso  os  seguranças  a  abordavam  cobrando  uma

interceptação mais eficaz. As expressões e a leitura de lábios me fizeram chegar

a tais conclusões.

Eu ficava sentada em um dos bares da rua Montera até por voltas das 02:00 da

manhã, observando. Em uma das vezes me levantei e fui interceptar uma das

mulheres  que  tinha  aparência  latina,  ela  falou  pouco,  pois  o  segurança  a

observava e logo foi aproximando-se, me contou que se chamava Kátia, não sei

se é o seu nome verdadeiro. Para o meu espanto e surpresa era brasileira! Me

contou que estava a três meses em Madri, me indagou se eu queria sair com

ela, e ao responder que só queria conversar um pouco ela disse que precisava

ir, que ela não podia conversar, então disse quer tudo bem, mas fiz uma última

pergunta,  se  ela  tinha  ido  por  vontade  própria  fazer  isso  na  Espanha,  ela

abaixou a cabeça e saiu da minha direção.

Naquele momento ficou claro para mim que aqueles homens faziam parte de



uma quadrilha que interceptavam aquelas mulheres e que mesmo não podendo

afirmar com toda a veracidade, ficou claro que algumas delas são traficadas

para fins sexuais.  Eu não pude mais falar com outras mulheres, fiquei  muito

visada, por isso fiz essa interpelação no meu último dia de observação. 

As mulheres tinham um semblante triste, outro fato que me chamou a atenção,

não podiam falar entre si mais do que três minutos que logo eram chamadas a

atenção  para  se  concentrarem  nos  clientes.  Algumas  vezes  sentei-me  nas

mesas  mais  próximas  delas  e  podia  ouvir  um  pouco.  Elas  conversavam

amenidades, sobre roupas, cabelo e festas. 

Além das observações nessa famosa rua de prostituição do centro de Madri

entrei  em  contato  com  a  secretaria  de  mulheres  da  Corriente  Roja,  uma

organização política comunista espanhola existente desde 2002 e que desde

2005 pertence ao Partido Comunista da Espanha. Esta organização se debruça

em denunciar  todas as  formas de violência  em que sofrem as  mulheres  da

cidade de Madri,  e com isso a violência do tráfico de mulheres para fins de

exploração sexual que sofrem as mulheres traficadas para Madri e cidades em

torno desta. Essa organização que também é uma organização feminista em

suas principais bandeiras de luta está a mercantilização do corpo das mulheres,

mulheres tratadas como objetos de consumo sexual. Nesse sentido elas sempre

estão  em  campanha  para  defender  a  mulheres  e  convencerem  na  a

denunciarem todo e qualquer tipo de exploração. 

“Contra la comercialización del sexo y de la mujer. Por um conjunto de políticas públicas que

posibiliten  que  la  mujer  em  situación  de  prostitución  que  lo  desse,  tenga  uma  formación

professional que le permita conseguir trabajo”

                                                                 Corriente Roja – Secretaria de Mujer de Corriente Roja

2.3 Articulação das redes de tráfico e a dificuldade de interceptação 

Um dos principais pontos de articulação é a relação com o tráfico de drogas e o



tráfico de armas, os dois maiores tipos de crimes do Brasil e do mundo, que

atuam  junto  com  o  tráfico  de  seres  humanos.  Eles  mutuamente  se  ajudam

quando precisam negociar com as fronteiras, com a produção de passaportes e

documentos para os deslocamentos, ou seja, a mesma rede que financia esses

dois  tipos  de  crime,  também  financia  o  tráfico  de  mulheres  para  fins  de

exploração sexual. Esse crime se tornou muito rentável nos últimos anos, em

comparação  com o  tráfico  de  armas  e  o  de  drogas,  pelo  fato  das  mesmas

mulheres serem vendidas múltiplas vezes. 

Além disso o consumo de drogas está quase sempre “casado” com o consumo

de sexo, visto que as vítimas são quase sempre forçadas a usarem as drogas

para  poderem passar  mais  tempo praticando sexo e aguentar  as  dores  e o

cansaço pelo fato da quantidade de homens que são obrigadas a se relacionar

em um mesmo dia. Em alguns relatos, as mulheres além de serem obrigadas

pelos aliciadores a usarem drogas, os “clientes” a pagam por isso. Fazendo com

que muitas mulheres na ânsia do dinheiro consumam as mesmas. Vale lembrar

que na maioria dos casos as mulheres recebem muito pouco pelos programas

que realizam, a maior parte da quantia fica para a rede do tráfico, nesse sentido,

o pagamento para o uso das drogas se torna quase que necessário para a sua

sobrevivência.

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. 

Sobre  a  realização  da  travessia  com garotas  sem documentação  legal  para

entrar  nos  países  de  passagem,  para  somente  depois  ingressarem  para  a

Europa, podemos destacar que os principais procedimentos são: a) antes de



chegar na cidade o taxista que transporta as mulheres informa para outro taxista

sobre sua localização e o tempo estimado para cruzar o posto de fiscalização; b)

o outro taxista, após receber a ligação, se dirige para a fronteira da cidade, antes

do veículo que transporta as mulheres traficadas, para pagar a passagem do táxi

com as mulheres sem passaporte; c) os guardas que recebem o pagamento já

são avisados sobre o carro que atravessará com as mesmas (em muitos casos

portando drogas, ouro e/ou diamantes) para que não ocorra nenhum problema;

d) ao chegar no posto de fiscalização, os guardas fazem uma “leve” inspeção na

bagagem  e  não  solicitam  os  passaportes  das  mulheres  e,  nem  tampouco,

revistam  as  bagagens,  conforme  acordado  anteriormente,  deixando  assim  o

carro atravessar a fiscalização normalmente.

A dificuldade de interceptação está muito ligada a invisibilidade dos casos de

tráfico, ocasionadas pela clandestinidade, que muitas vezes é definida de forma

vaga  e  conflitante  pelos  vários  Estados  e  entidades  que  o  combatem,  sem

denúncias, na maioria das vezes por medo da rede de tráfico ou até mesmo pela

falta de uma legislação contundente em alguns países. Algumas vezes a mulher

consegue  fugir  dos  cativeiros  em  que  é  mantida  e  obrigada  a  ter  relações

sexuais, e volta para o país como uma imigrante em situação ilegal, pelo fato

daquela mulher não denunciar que fora traficada. O medo e a vergonha são os

principais fatores levantados pelas poucas mulheres que denunciam.

Neste sentido, convém ressaltar que o tráfico de seres humanos para atuarem

na prostituição  é  muitas  vezes  oportunizado  pela  fragilidade  da  fiscalização,

tanto  nas  fronteiras  dos  países  que  fazem divisa  com  o  Brasil,  quanto  nas

divisas interestaduais, onde as polícias federal e rodoviária federal ao longo das

rodovias  estão  tão  somente  preocupadas  em  coibir  os  casos  de  tráfico  de

drogas, de armas e de combustível, pouco observando a presença de mulheres

que migram para  atravessar  a  fronteira  ilegalmente,  contribuindo assim para

manter a invisibilidade do tráfico de mulheres com fins de exploração sexual

comercial.



Além disso  os  traficantes  diversificam as  rotas  para  chegarem aos  mesmos

lugares, é o caso da imigração de mulheres brasileiras para o Suriname e a

Guiana Francesa como países de passagem para atingirem o objetivo final de

chegarem aos países da União Europeia. 

O  baixo  custo  operacional,  coloca  o  Brasil  como um dos  países  de  grande

participação nas redes internacionais do tráfico, além do custo a existência de

boas redes de comunicação, de bancos, casas de câmbio, portos e aeroportos,

a  não  necessidade  de  visto  consular,  além  da  tradição  hospitaleira  e  da

miscigenação racial.  E de acordo com o ministério da Justiça os estados do

nordeste são os principais pontos de saída do país. Sendo o Brasil também um

país  receptor  de  tráfico  de  seres  humanos,  oriundo  de  outras  nações,

principalmente da América do sul, mas também da África e da Ásia.

Segundo  a  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  crime  organizado

transnacional, grupo criminoso organizado é aquele formado por três ou mais

pessoas,  existente  a  algum  tempo  e  atuando  com  intenção  econômica  ou

material.  O  tráfico  de  seres  humanos  não  é  realizado  somente  por  grandes

redes criminosas.  Os grupos podem ter  tamanho reduzido,  já  que alguns se

especializam em uma etapa do tráfico, como o recrutamento ou o transporte ou

a administração das casas de prostituição.

As  redes  criminosas  se  escondem  através  de  vários  ramos,  em  diferentes

atuações.  Em  alguns  casos  negócios  funcionam  de  fachada,  em  outros  a

organização se associa a negócios que facilmente podem atrair pessoas como

casas noturnas, boates, motéis, barracas de praia, ou o ramo da moda, além

das agências de casamentos e de turismo.

Capítulo III

Estado  e  Políticas  Públicas  para  fins  de  enfrentamento  e  combate  à



exploração sexual

3.1 Tratados e Convenções Internacionais

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

internacional,  pois  há  um  deslocamento  da  vítima  entre  vários  países  até

chegarem ao seu destino final, os traficantes ultrapassam as fronteiras e isso

coloca o crime em situação de crime internacional. Em todas as fases do tráfico,

o  aliciamento,  o  deslocamento  e  o  cárcere  pra  fins  de  exploração sexual,  a

vítima sofre diversas formas de violência e em diferentes países, isso traz a

necessidade de uma legislação internacional que contemple este tipo de crime.

Nesse sentido as organizações internacionais vem se debruçando desde o início

do século XI  para produzir  uma legislação eficaz para o crime de tráfico de

pessoas. Na Inglaterra, em 1885, foi publicada a primeira lei incriminadora do

tráfico de mulheres, denominada Criminal Law Amendment, porém, o primeiro

documento  internacional  que  tratou  do  tráfico  internacional  de  mulheres  foi

produzido  em  1904  e  não  serviu  muito,  pois,  fora  dirigido  quase  que

exclusivamente  aos  europeus.  Em 1910,  o  segundo documento  apresenta  a

punição aos aliciadores, porém somente com as ratificações em 1921 e 1933

que definiram documentos mais sólidos e abrangentes, pois, afirmava a situação

de tráfico independente do consentimento da mulher.

Já  a  convenção  internacional  de  1949,  fora  marcada  por  um  momento

importante para os Direitos Humanos e para a situação de tráfico sexual  de

mulheres, pois, ao consolidar todos esses documentos discutidos anteriormente,

funcionou como um tratado até a Convenção de Palermo, criminalizando todo e

qualquer ato relacionado a prostituição, porém, excluindo a própria prostituição

da criminalização, igualando tráfico a exploração da prostituição, sem avançar

muito na proteção a mulher traficada para a prostituição.

Em 1933 ocorre um dos eventos mais importantes para os Direitos Humanos à

época, a Convenção Internacional relativa a repressão do tráfico de mulheres



maiores, em Viena, foram aprovados dois tratados ratificados pelo Brasil e com

isso,  gerando  novos  direitos  as  mulheres,  e  produzindo  o  direito  em  última

instância de recorrerem a esses tratados internacionais, foram eles: Convenção

da  ONU  sobre  Eliminação  de  todas  as  Formas  de  Discriminação  contra  a

Mulher, ratificada em 1984, e Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e

Erradicar a Violência contra a Mulher, ratificada em 1995.

Em síntese os principais tratados internacionais que trataram do tema tráfico de

pessoas ao longo da história foram: 1902: Conferência Internacional de Paris;

1904:  Acordo  para  a  Repressão  do  Tráfico  de  Mulheres  Brancas;  1910:

Convenção Internacional  para a  Supressão do Tráfico  de Escravas Brancas;

1921:  Convenção  Internacional  para  a  Repressão  do  Tráfico  de  Mulheres  e

Crianças;  1933:  Convenção  Internacional  para  a  Repressão  do  Tráfico  de

Mulheres Maiores, emendado em 1947; 1949: Convenção e Protocolo Final para

a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio; 1949: Convenção para a

Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem;

2000:  Protocolo  Adicional  à  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime

Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do

Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. 

3.2 Convenção das nações unidas e o protocolo de palermo

De acordo com o principal instrumento internacional de enfrentamento ao tráfico

de pessoas, o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico

de Pessoas (também conhecido como Protocolo de Palermo), da ONU, no seu

artigo 3º, alínea “a”, Tráfico de Pessoas é definido como:

Artigo 3, a) como sendo tráfico de pessoas: "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."



A Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  crime  Organizado  Internacional,

ocorrida em 2000, a chamada Convenção de Palermo produziu o protocolo que

caracteriza-se como um instrumento legal internacional que versa sobre o tráfico

de pessoas, em especial de mulheres e crianças. Visando combater, enfrentar e

reprimir  o  tráfico  de mulheres,  punir  os  traficantes  e  proteger  as  vítimas de

tráfico.

Sabemos que há uma gama de instrumentos internacionais que visam a garantia

de direitos e a combater todo o tipo de tráfico que haja relação com pessoas,

assim como o tráfico para o trabalho escravo, o tráfico para fins sexuais, o tráfico

de órgãos, havia uma necessidade de uma legislação de âmbito internacional

que se debruçasse sobre a temática do tráfico internacional de mulheres para

fins de exploração sexual.

Em  1999  constituía-se  um  comitê  internacional  para  a  construção  de  uma

convenção  internacional  que  destina-se  a  elaborar  uma  legislação  que

compreendesse  a  temática  proposta  para  que  se  combate-se  os  crimes

internacionais. Nesse sentido esse comitê elabora o Protocolo de Palermo a fim

de  completar  a  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a  Criminalidade

Organizada Transnacional.

Os  avanços  presentes  nesse  Protocolo  são  importantíssimos,  e  são  eles:  o

abuso de vulnerabilidade, coerção em qualquer uma das fases do tráfico para

fins  de  exploração  e  que  o  tráfico  de  mulheres  não  é  a  mesma  coisa  que

prostituição ou exploração da prostituição.

“Artigo 9 – Prevenção ao 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 o 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  reforçaram  as  medidas,  inclusive  mediante  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

crianças, conducentes ao tráfico."

Esse Protocolo se torna um marco na legislação internacional sobre tráfico de

mulheres e recomenda os Estados a se envolverem e assumirem um conjunto

de medidas protetivas que incluem assistência médica, jurídica, de habitação,

psicológica, de educação e oportunidades de emprego, além de permitir que as

mulheres em situação de tráfico permaneça em seu território. Em 2004, o Brasil

ratificou por meio do Decreto n 5.017, o Protocolo Adicional à Convenção de

Palermo, referente ao Tráfico de Pessoas. 

3.3 Políticas Públicas Brasileiras 

Nosso país vem destacando-se por adotar e reforças as medidas legislativas,

educacionais,  sociais  e  culturais,  além  de  reforçarem  a  cooperação

transnacional para enfrentamento e combate no que se refere ao crime de tráfico

de mulheres. O país tem sido protagonista em uma série de programas que

atendam a  vítima  desse  crime,  viabilizando  mecanismos  para  que  a  mulher

traficada encontre um espaço onde esta se sinta segura para denunciar este tipo

de  crime.  Uma  série  de  campanhas  de  informação  tem  sido  lançadas  pelo



governo  federal  na  perspectiva  de  buscar  prevenir  e  combater  o  tráfico  de

mulheres  para  fins  de  exploração  sexual.  Vários  documentos  vem  sendo

elaborados e implementados ao longo dos anos com o intuito de esclarecer a

sociedade,  em  2006,  o  Governo  Federal  instituiu  a  Política  Nacional  de

Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  –  PNETP,  e  o  Plano  Nacional  de

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNTP, como forma de conter o tráfico de

pessoas em seus diferentes níveis: para fins de exploração sexual, para fins de

trabalho escravo e para fins de adoção. o Plano Nacional de Enfrentamento ao

Tráfico de Seres Humanos é um deles e vem sendo desenvolvido pelo Governo

Federal, com participação ativa de todos os Ministérios, em conjunto com órgãos

da sociedade civil. Instituído em junho de 2006, tem por finalidade estabelecer

princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e

de atendimento às vítimas. 

A Secretaria de Políticas para Mulheres da presidência da República, SPM/PR

desde  que  foi  instituída  acampou  a  luta  das  mulheres  por  mais  direitos  e

melhores condições de vida. Sendo esta a responsável por todas as ações de

enfrentamento  ao  tráfico  de  mulheres.  São  elas:  a  Política  Nacional  de

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Plano Nacional de Enfrentamento ao

Tráfico de Pessoas, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o Pacto

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a criação de uma

Central  de  Atendimento  à  Mulher,  o  Ligue  180,  a  Criação  de  Serviços  de

Atendimento às Mulheres migrantes em situação de violência nas regiões de

fronteira, a  atuação nos países de destino das mulheres brasileiras em situação

de  tráfico  de  pessoas,  a  atuação  no  MERCOSUL,  a  atuação  no  CNIg,  as

Campanhas de Prevenção ao Tráfico de Mulheres, a atuação junto aos órgãos

responsáveis  pela  repressão  ao  crime  organizado  transnacional  e  a  relação

junto à sociedade civil.

A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, quanto o Plano

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tiveram como base para sua



construção o referencial contra o tráfico de seres humanos adotados pela ONU

através da Convenção de Palermo ocorrida em 2000, e a institucionalização do

PNETP e do PNTP se tornou um importante canal de participação da sociedade

civil nas políticas públicas.

Neste caso, me refiro a participação das mesmas na construção destas políticas

como parte de um processo de criação de canais institucionais de participação

social, que pode ser visto como o reflexo de um longo e complexo processo de

construção de cidadania e democracia no Brasil.

Uma das ações do governo brasileiro em resposta a este crime também foi a

criação dos Núcleos Estaduais de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de

Pessoas  (NETPs)  e  dos  Postos  Humanizados  Avançados,  que  foram

implantados para garantir os direitos das vítimas. Os espaços oferecem suporte

às  vítimas  de  tráfico  internacional  quando  ainda  estão  no  aeroporto,  ou

posteriormente,  com  o  apoio  direto  emergencial,  difusão  de  informações  e

promoção de ações de prevenção.

O Ligue 180 Internacional  é  outra ferramenta de combate  à violência contra

mulheres. Criado em novembro de 2011,  ele atende atualmente 15 países –

Espanha, Itália, Portugal, França, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Guiana

Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, Holanda, Suíça, Venezuela, Bélgica e

Luxemburgo.  Cada  país  tem um número  específico,  que  pode  ser  solicitado

junto  à  Secretaria  de  Política  para  as  Mulheres  ou  no  próprio  180,  e  o

atendimento é feito em português, inglês ou espanhol. Com o serviço, tanto as

vítimas quanto as famílias podem buscar  orientação e informações de como

proceder diante do crime ou da suspeita dele.

3.4 Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP

O Governo Brasileiro aprovou o decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006, que

versava sobre a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e

instituiu  o  Grupo  de  Trabalho  Interministerial  com  o  objetivo  de  elaborar  a



proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PNETP. 

A política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas tem por finalidade

criar  as  ações  e  medidas  repressivas  e  preventivas,  através  de  políticas

públicas, ao tráfico de pessoas e atenção as vítimas de acordo com as normas e

legislações brasileiras e internacionais.

3.5 Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNTP

A preocupação em construir e implementar o Plano Nacional de Enfrentamento

ao Tráfico Pessoas, surgiu pelo fato de, no Brasil, este crime estar disseminado

por  todo  o  país,  aparecendo  tanto  nas  metrópoles  como  nos  pequenos

municípios.

Prevê, dentre suas ações, o “fortalecimento dos serviços consulares na defesa e

proteção de vítimas de tráfico de pessoas” … Tem por finalidade estabelecer

princípios, diretrizes e ações de prevenção, repressão ao tráfico de pessoas e

de atendimento às vítimas. Todos os atores possuem a mesma importância na

formulação e implementação do Plano, que possui como principal preocupação

o combate ao tráfico de mulheres para exploração sexual, já que de acordo com

o  próprio  plano  cerca  de  83%  dos  seres  humanos  traficados  são  mulheres

destinadas à exploração sexual. 

Portanto,  o Plano Nacional  de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos,

destaca o surgimento de uma nova forma de configuração política. Colocando a

sociedade civil como formuladora e gestora de políticas públicas. Gerando uma

dicotomia entre Estado e sociedade civil, através do controle da sociedade sobre

a ação governamental.

Um dos marcos atuais do governo sobre o assunto foi  a criação do II  Plano

Nacional  de  Enfrentamento ao Tráfico  de Seres Humanos,  documento  reúne

análises e a avaliação sobre o funcionamento do sistema de monitoramento e o

progresso das 115 metas e 14 atividades do II PNETP.



3.6 Plano nacional de política para mulheres

O Plano Nacional de Políticas para Mulheres surge da necessidade de combater

as desigualdades de gênero e raciais no nosso país. O plano foi construído a

partir  das  discussões  na  Conferência  Nacional  de  Política  para  Mulheres,

espaço de debate das políticas de mulheres entre o governo e a sociedade civil.

Na última década o governo federal realizou algumas dessas Conferências e a

partir delas o Plano fora sendo atualizado a fim de adequá-lo ao enfrentamento

ao tráfico de mulheres, a falta de direitos mais amplos as mulheres, aos crimes

cometidos  à  mulheres  e  à  diminuição  das  desigualdades  entre  homens  e

mulheres.

Os  Planos  foram  significantes  para  que  o  Governo  federal  e  os  governos

estaduais e municipais formulassem politicas públicas que diminuam a relação

de desigualdade no Brasil. A partir do plano foi possível colocar o debate das

politicas  de  mulheres  em  um  cenário  nacional,  dando  assim  a  devida

importância a temática. Pois,  somente pautando a temática e implementando

essas políticas, poderemos dar condições de igualdade para homens e mulheres

e assim mudar a realidade do nosso país e do mundo.

"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."

Plano Nacional de Política para Mulheres - SPM/PR - 2013.

Na última atualização do Plano Nacional de Políticas para mulheres 2013 - 2015,

pois,  ainda  não  foram  elaboradas  as  atualizações  da  última  Conferência,

avançamos muito na formulação de propostas para o enfrentamento ao tráfico

de mulheres para fins de exploração sexual. E as três principais propostas são:

Promover a capacitação para a atuação das autoridades consulares e policiais



federais estrangeiras e brasileiras no atendimento às mulheres vítimas de tráfico

de mulheres. Articular e fomentar parcerias entre os serviços de atendimento às

mulheres existentes em países conhecidos como destino de brasileiras vítimas

do  tráfico  de  pessoas  e  os  existentes  em  território  nacional  e  Fomentar  a

cooperação  internacional  e  novos  acordos  bilaterais  e  multilaterais  de

cooperação  para  o  atendimento  das  mulheres  brasileiras  em  situação  de

violência, tráfico de pessoas e exploração sexual no exterior.

Além  dessas  propostas  a  Conferência  reiterou  algumas  políticas  públicas  já

existentes,  como  priorizar  as  mulheres  nos  programas  de  aceleração  do

Crescimento,  o  PAC,  na  mão  de  obra  e  como  beneficiárias,  de  forma  a

empoderar as mulheres e prevenir a violência, além do combate a exploração

sexual  e  o tráfico de mulheres.  Aumentar  o  número de campanhas e  ações

educativas que desconstruam o estereótipo de dominação e desigualdade e que

esclareça a população sobre as práticas que configuram o tráfico de mulheres

para fins de exploração sexual.

o  Plano ainda prevê o Incentivo  ao atendimento prioritário  das mulheres em

situação  de violência  nos programas de qualificação  social  e  profissional.  O

atendimento prioritário as mulheres em situação de violência na concessão de

unidades habitacionais nos estados e municípios e a Articulação da inserção das

mulheres em situação de violência nos Programas Sociais, incidindo assim na

política de enfrentamento à pobreza e à miséria para a inclusão das mulheres

em situação de violência. 

3.7 Comissão Parlamentar Mista Inquérito Exploração Sexual

A comissão parlamentar de Inquérito - CPI destinada a investigar o tráfico de

pessoas no país foi instituída na Câmara Federal em 2012, com a finalidade de

investigar as causas, consequências e os responsáveis pelo tráfico de pessoas

no Brasil, que tiveram ocorrência entre 2003 e 2011. 



Depois de mais de um século de tráficos de pessoas no Brasil, os legisladores

se debruçam sobre a temática a fim de construir um novo olhar sobre esse tipo

de crime. A redemocratização do Brasil em 1988 nos dá espaço para a árdua

tarefa  de  levantar  esses  crimes  que  nunca  deixaram  de  ocorrer  no  país  e

elaborar uma legislação específica para a prevenção e enfrentamento. Porém,

somente uma década depois o debate é posto como prioridade para a política

brasileira.

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, a

Convenção de Palermo, foi a responsável pelo Brasil avançar nas políticas de

tráfico de pessoas e principalmente no Tráfico de mulheres que representam

mais de 80 por cento desse tipo de crime, pois, a partir do momento em que os

países,  e  com  isso  o  Brasil,  ratificam  e  reconhecem  a  Convenção  como

instrumento capaz de transformar a realidade desses crimes, o nosso país se

torna responsável por adotar medidas, e isso passa por uma legislação capaz de

prevenir  e  punir,  políticas  públicas  de  combate,  enfrentamento,  prevenção  e

assistência as vítimas, de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual.

E nesse sentido fora instituída a Comissão, não somente com o objetivo de 

apurar, de forma aprofundada, as causas do tráfico seres humanos, mas 

também produzir propostas para a prevenção e fiscalização da violação dos 

direitos humanos, apresentando assim, uma resposta à sociedade brasileira.

3.8 Normativas Internacionais sobre tráfico de pessoas 

A  política  internacional  de  direitos  humanos,  através  dos  mais  variados

instrumentos  internacionais  discutidos  e  elaborados  pelas  Organizações

Internacionais vem possibilitando a inserção do debate na temática nas esferas

nacionais. Ser um instrumento universal é o que propõe o Protocolo de Palermo,

a  fim  de  combater,  prevenir,  reprimir  e  punir  o  tráfico  de  pessoas  e

especialmente o tráfico de mulheres para a exploração sexual no mundo.



Esses tratados internacionais vem a luz para garantir os direitos humanos como

um todo e em caráter mundial. As violações a que são submetidas as vítimas de

tráfico são muitas, o carcere que priva os vários direitos de liberdade e o direito

a condições de trabalho são alguns dos direitos aos quais violam o direito a uma

vida digna e de igualdades para todos.

A partir  de  1948  com  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem  das

Nações Unidas, a política internacional de garantia de direitos começa a tomar

forma,  porém,  em  1966  foram  somados  a  Declaração  o  Pacto  de  Direitos

Econômicos e Culturais e o Pacto de Direitos Civis e Políticos, formando assim a

Carta Internacional dos Direitos Humanos, tornando a Carta o primeiro grande

instrumento de proteção aos Direitos Humanos. Sendo essa Carta a norteadora

para o surgimento de instrumentos específicos para a proteção as vítimas de

tráfico de pessoas.

Mas o avanço da legislação internacional ocorreu em 1949 com a Convenção

para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da exploração a prostituição, essa

convenção possibilita a punição de pessoas que atraiam e aliciem as mulheres

para  a  prostituição,  mesmo  com  o  consentimento  da  vítima.  Criminalizando

todas as atividades associadas ao tráfico de mulheres.

Em 1963 foi  incorporada nas normas internacionais,  o direito a prestação de

assistência aos nacionais que se encontram no exterior, na Convenção de Viena

sobre Relações Consulares. E em 1979, na Convenção sobre a Eliminação de

todas as formas Discriminatórias contra a Mulher a obrigação dos Estados a

criar  medidas  legislativas  no  que  tange  o  tráfico  de  mulheres  para  fins  de

exploração sexual.

Um outro documento da Organização das Nações Unidas, de 1993, reconhece o

tráfico  como  violência  contra  a  Mulher,  estabelecendo  assim  em  seu  artigo

segundo da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher que a

violência também abarca o tráfico de mulheres e a prostituição forçada.



Em 1994 ocorreu a chamada "Convenção de Belém do Pará", uma Convenção

Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher,

e especificamente a violência contra o tráfico de mulheres.

A convenção contra o Crime Organizado Transnacional no ano de 2000, versa

sobre a cooperação dos Estados no combate ao tráfico de pessoas e preve o

protocolo  de  Prevenção,  Repressão  e  Punição  do  tráfico  de  pessoas  em

especial as mulheres, o Protocolo de Palermo.

Além dessas normativas houve duas grandes Conferências Mundiais de Direitos

Humanos,  respectivamente em Teerã e em Viena com o intuito  de perceber,

como as  medidas  aprovadas  anteriormente  nos  espaços  de  elaboração  das

normas,  estavam  sendo  implementadas,  avaliando  assim  os  resultados  do

combate ao crime de tráfico internacional principalmente de mulheres.

A  Declaração  e  o  programa  de  ação  de  Viena  aprovados  na  Conferência

versava principalmente sobre as meninas e as mulheres:

Paragrafo 18: "(...) A violência e todas a s formas de abuso e exploração sexual, incluindo o preconceito

cultural  e o tráfico internacional  de pessoas, são imcompatíveis  com a dignidade e o valor da pessoa

humana e devem ser eliminadas. (...) Os direitos humanos das mulheres devem ser parte integrante das

atividades das Nações Unidas na área dos direitos humanos, que devem incluir a promoção de todos os

instrumentos de direitos humanos relativos a mulher."

A exemplo da declaração e o programa de ação de Viena a plataforma de Ação

de Beijing, resultado da quarta Conferência Mundial das Nações Unidas sobre

as Mulheres em 1995 caminhou na mesma direção orientando os Estados a

tomar medidas contra o tráfico, violência e exploração da mulher.

E em 2002 o Alto comissariado da ONU para os direitos humanos formulou o

documento - Princípios e Orientações Recomendados sobre Direitos Humanos e

Tráfico de seres Humanos, um documento que visa orientar as Nações sobre

todas as formas de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos.

O  enfrentamento  ao  tráfico  de  mulheres  deve  estar  comprometidos  com  as



normas e tratados internacionais de direitos humanos.

3.9 Legislação brasileira sobre tráfico de pessoas

O Tráfico de mulheres foi tratado como crime pela primeira vez em 1890, como

crime de  tráfico  e  prostituição  forçada.  É  importante  dar  destaque  ao  termo

“fraqueza” visto que esse refere-se ao fato desta ser mulher e não por suas

condições físicas, este era o machismo arraigado do século XIX.

"Art. 278. Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miséria, quer constragendo-as por 

intimidações ou ameaças, a empregarem-se no tratbalho da prostituição; prestar-lhes, por conta própria ou 

de outrem, sob sua ou alheia responsabilidade, assistência, habitação e auxílios para auferir, direta ou 

indiretamente, lucros desta especulação."

E fora somente a partir de 1940 que o código penal assim como a legislação 

brasileira começara a passar por alterações de maneira mais clara no que se 

refere ao tráfico de pessoas.

O código penal versa sobre duas situações no que se refere a saída ou entrada

no território nacional que incidem diretamente no tráfico de mulheres para fins de

exploração sexual,  e são elas:  artigo 231 Promover ou facilitar  a entrada de

pessoas no território nacional, onde a finalidade seja o exercício da exploração

da sexualidade da mulher; No artigo 207 é configurado crime o aliciamento para

fins de emigração  a fim de recrutar trabalhadores.

De  acordo  com a  legislação  brasileira  vigente  no  código  penal,  essas  duas

situações serão configuradas como crimes mesmo que não seja organizada por

uma  rede  ou  quadrilha,  ou  seja,  independente  da  existência  de  um  grupo

criminoso.  Além delas  é  importante  ressaltar  o  artigo  206  que aborda como

crime de tráfico internacional de trabalhadores o recrutamento de trabalhadores,

mediante fraude, para trabalharem no exterior.

Para que haja a consumação, não é necessária a exploração sexual ou física

propriamente dita, basta que sejam ofendidas as liberdades garantidas de ir e



vir. Portanto, embora a mulher traficada consiga livrar-se do trabalho em que se

mantém  obrigada,  o  crime  já  teve  sua  consumação,  pois,  as  Convenções

Internacionais também obriga que o crime deva ser punido. “O crime, portanto,

exige tão somente que o deslocamento da mulher tenha sido com propósito a

prostituição”  (Jesus,  2003,  p.  101).  Nesse  sentido  assim  como  as  normas

internacionais  o  nosso  país  também  criminaliza  as  práticas  de  tráfico  de

mulheres para fins de exploração sexual.

3.10 Legislação Espanhola internacional e interna no que tange o tráfico de

pessoas e principalmente de mulheres

A maioria dos Tratados e Convenções foram ratificados pela Espanha, são eles:

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a

mulher, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o Protocolo Opcional da

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a

Mulher, Recomendações da OIT, Convenção contra o Tráfico de Pessoas e da

exploração  da  Prostituição  alheia,  Convenção  da  ONU  contra  o  crime

organizado transnacional, Protocolo facultativo à Convenção das Nações unidas

Relativos à prevenção, repressão e Punição do tráfico de Pessoas em especial

Mulheres  e  crianças,  Protocolo  facultativo  à  Convenção  das  Nações  Unidas

contra o crime Organizado Transnacional  Relativo  ao combate ao Tráfico de

Migrantes por vias terrestre, marítima e aérea, o Conselho da Europa, o Tratado

da União europeia - Tratado de Roma.

A Espanha é um país  que faz  parte  da União Europeia,  com isso,  além de

adaptar-se  as  regras  de  direito  internacional,  esta  insere-se  na  constituição

jurídica desse bloco de Estados que vem consolidando-se com normas próprias

no âmbito da legislação de tráfico de pessoas. Nesse sentido posso destacar

duas  importantes  decisões,  para  a  nossa  pesquisa,  do  Marco  do  Conselho

Europeu de 2001, e são elas: a primeira é o estatuto da vítima em processo



penal que refere-se a proteção das vítimas de tráfico de pessoas, a segunda

decisão trata da "La lucha contra la Trata de seres humanos", aprovada em julho

de 2002, que define que referente ao tráfico de pessoas o conceito utilizado pelo

Protocolo  de  Palermo,  criando os  Estados pertencentes  a  União  Europeia  a

incorporarem esse tipo de pena.

a) As relações de cooperação Brasil - Espanha

O  estreitamento  dessa  relação  dar-se  há  a  partir  dos  anos  90,  no  que  diz

respeito ao tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas, principalmente o de

mulheres.  Esses países assinaram um Tratado de amizade em 1992,  porém

somente  em  1995  realizou  -  se  a  primeira  reunião  da  Comissão  Mista  de

Cooperação entre os países, uma reunião que não gerou  grande avanços de

ajuda  Oficial  por  parte  da  Espanha.  Já  na  segunda  reunião  os  projetos  de

cooperação  bilateral  passaram  a  acontecer,  nas  áreas  da  educação,  da

tecnologia, cultura e saúde. E fora depois da terceira reunião, em 2005 que os

países  assinam  a  Declaração  de  Brasília  concretizando  essas  metas

anteriormente discutidas, e é nessa Declaração, no ponto 13, em que abordam a

intenção conjunta de assinar sobre a cooperação do enfrentamento ao crime

organizado  e  outras  modalidades  delitivas,  indicando  assim  a

corresponsabilidade sobre o tráfico de pessoas e o crime organizado.

b) Legislação interna sobre o Tráfico de Pessoas

Em 2002 a Espanha ratifica o Protocolo facultativo da Convenção das Nações 

Unidas que versa sobre a Repressão e Punição do tráfico de pessoas, 

principalmente o de mulheres, entretanto, na sua legislação eles não 

incorporaram uma perspectiva integral ao tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual, não havendo assim referencia direta ao crime de tráfico de 

pessoas. Nesse sentido A lei espanhola atual prevê, com relação ao tráfico de 

pessoas para fins sexuais, apenas punição aos traficantes, sem fazer menção 

aos direitos das vítimas de tráfico de seres humanos. Constituindo assim um 



problema sério, porque não cumprem a ratificação do Protocolo de Palermo.

A lei é confusa, pois trata o conceito de imigrantes da mesma forma que o tráfico

de pessoas com fins de exploração sexual. Agravando os problemas na prática 

das penalidades, situações diferentes, com a mesma legislação, pois, não se 

pode considerar uma vítima de tráfico como imigrante em situação de 

irregularidade porque não poderíamos condicionar uma atenção especial a 

vítima, e a lei de estrangeiros só garante essas proteções as vítimas de tráfico 

que estejam em situação de irregularidade, nesse sentido,  uma mulher 

explorada que esteja regular no país não pode receber as devidas condições de 

vítima.

O país criou um plano de combate ao tráfico de pessoas, através da instituição

de uma comissão mista  no congresso sobre os Direitos da Mulher da Igualdade

de  Oportunidades  em  fevereiro  de  2006,  e  decidiu  pela  elaboração  de  um

diagnóstico da prostituição no país, através do Plano de Ação contra o Tráfico de

Pessoas com fins de Exploração, que incidirá no enfrentamento, na prevenção

e na assistência as vítimas de tráfico, porém, com a falha na legislação haverá

uma grande dificuldade de aplicar o referido plano.

c) Um balanço das ações de tráfico de seres humanos na Espanha 

O  Plano  Integrado  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  é  a  primeira  ferramenta

estratégica global  na Espanha para combater a exploração sexual,  aprovado

pelo  Conselho de  Ministros  em 12 de dezembro de 2008,  é  o  resultado do

trabalho  coordenado  por  onze  ministérios,  em  colaboração  com  instituições

como  a  OSCE  ou  do  Conselho  da  Europa.  Este  é  o  primeiro  instrumento

estratégico abrangente implementado em território espanhol para combater este

tipo de crime e inclui 62 medidas, distribuídos por 5 áreas de intervenção: ações

de sensibilização, prevenção e investigação; medidas de educação e formação,

medidas de assistência e proteção às vítimas, medidas legislativas e medidas de

coordenação e cooperação.



No ano de 2009 um total de 1.301 vítimas de tráfico de seres humanos foram

identificados e assistidos, e As Forças de Segurança do Estado prenderam 726

pessoas de 158 grupos criminosos logo no primeiro ano de implementação do

Plano global de luta contra o tráfico de seres humanos para exploração sexual.

Esse é um dos dados do balanço apresentados pelo ministro dos exteriores,

Alfredo Perez Rubalcaba, e de Igualdade, Bibiana Aido.

Do perfil dessas vítimas a Espanha afirma que das 1.301 vítimas identificadas,

observamos cerca de 41 por cento a mais do que em 2008. Destas, 443 são

traficadas (isto é, recrutamento, transferência e exploração laboral ou sexual de

uma pessoa) e 858 de exploração sexual (ou seja, uso de condição sexual), 95

por  cento  das  vítimas  são  mulheres,  metade  têm entre  23  e  32  anos  e  13

menores de idade, 50 por cento dos estrangeiros entraram na Espanha de forma

ilegal. Além disso a Polícia e a Guarda Civil espanhola prenderam 726 pessoas

em 2009, 412 crimes de exploração sexual e tráfico de seres humanos 314.

Destes, 66 por cento são homens. O número de presos aumentou em 34 por

cento em relação ao ano anterior, quando foi 543. 

Esse ano foi um marco nas alterações legislativas, que serviram para fazer a

Espanha avançar  nessa temática.  Ratificaram a Convenção do Conselho da

Europa contra o tráfico de seres humanos, que entrou em pleno vigor em agosto

de 2009 e algumas alterações legislativas foram adotadas para combater este

fenômeno. Especificamente, ele introduziu o artigo 59-a da Lei dos Estrangeiros

que prevê o período de recuperação e reflexão dada às vítimas de tráfico de

seres  humanos  dispostos  a  cooperar  em  processos  penais.  Além  disso,  o

governo tem debatido no projeto de reforma do Código Penal o crime de tráfico

diferenciado  aos de outros  crimes,  além da  inclusão de uma multa  para  os

crimes de tráfico que resultará em rendimentos, a fim de criar um fundo que

acumulará na luta contra o tráfico e na assistência e proteção às vítimas.

Quanto à quantificação e o conhecimento real das dimensões desse fenômeno,



houve três estudos relacionados com a descrição do fenômeno do tráfico de

mulheres em nosso país, a realização de um mapa de recursos e análise do

tratamento judicial  existentes,  além de processos penais relacionados com o

tráfico de pessoas.

Capítulo IV

Prevenção  e  diminuição  dos  índices  de  tráfico  sexual  de  mulheres  é

possível?

4.1  Constatar  como  as  políticas  públicas  brasileiras  incidem  sob  a

prevenção e a diminuição dos índices.

Diante  de  um  fenômeno  como  o  tráfico  de  pessoas,  mesmo  com  esforços

internacionais de Organismos como as Nações Unidas, o Protocolo de Palermo,

Convenções internacionais que procuram elevar o perfil da discussão sobre o

tema  e  subsidiar  as  legislações  nacionais  dos  países,  o  cenário  que  se

apresenta atualmente é que as práticas de prevenção e enfrentamento ao tema

são inócuas e frágeis  diante da magnitude e grau de internacionalização do

problema.

Ainda  há  muita  impunidade,  e  podemos  perceber  que  um  dos  grandes

problemas que  enfrentamos é  o  fato  de  o  tráfico  de  mulheres  para  fins  de

exploração sexual ainda não ser adequadamente relacionado a um tipo de crime

cometido  contra  as  mulheres,  mas  sim,  como prostituição.  Já  que  a  cultura

machista  ainda  é  preponderante  em nosso  país,  julgando  a  mulher  por  ser

prostituta, e inocentando o homem como cumpridor de um direito relacionado à

sua sexualidade

De acordo com os relatórios  anuais  que os  Estados Unidos vem realizando

desde 2001,  do  qual  analisam e verificam os Estados e  as  ações que vem

realizando no combate ao crime de tráfico de pessoas, o Trafficking in Persons

Report, o Brasil vem desenvolvendo ações de prevenção e proteção. O país é



um dos que mais exporta pessoas ilegalmente, principalmente mulheres, para o

mercado da exploração sexual. A pesquisa aponta que aproximadamente 70.000

brasileiras  são  vítimas  de  tráfico  para  a  exploração  sexual.  O  Brasil  tem

resultados positivos, porém, ainda não preencheu os requisitos mínimos para a

eliminação  do tráfico  de pessoas,  porém,  apesar  dos avanços  na legislação

brasileira ainda são necessárias mais condenações, mesmo tendo cooperado

com outros países para a penalização de diversos traficantes investigados. No

que  se  refere  a  proteção  o  Brasil  vem desenvolvendo  ações  no  sentido  de

garantir  assistência às vítimas de tráfico e na temática da prevenção,  temos

realizados muitas campanhas de combate ao turismo sexual, trabalho forçado e

exploração sexual comercial.

4.2  Analisar  os  mecanismos  existentes  de  proteção,  combate  e

enfrentamento

De  acordo  com  o  resultado  de  uma  evolução  histórica  obtivemos  grandes

avanços desde 1904, no que se refere as pessoas, a proteção era destinada

primeiramente as mulheres brancas, depois mulheres e crianças e finalmente

aos  seres  humanos.  Também  a  partir  do  protocolo  de  Palermo  as  vítimas

passaram a ser tratadas como pessoas que sofreram grandes violações de seus

direitos e  até 1950 a preocupação se dava no fato de coibir o tráfico com fins de

prostituição,  contudo,  com  a  Convenção  Interamericana  sobre  o  tráfico

Internacional  de  Menores  o  combate  ao  tráfico  de  pessoas  com  propósitos

ilícitos,  passou  a  compreender  a  exploração  sexual  -  não  mais  relacionada

somente a prostituição, mas a prostituição e a servidão.

Segundo dados da CPI da Exploração Sexual, existe uma imensa desarticulação

entre Municípios, Estados e Governo Federal,  o que torna o combate menos

efetivo a nível federal, já que acaba ocorrendo de maneira diferente em cada

Estado. Quando tratamos de tráfico internacional fica confuso de fato legislar,

pois  cada  país  adota  uma  legislação  específica,  tornando-se  uma  forma  de

barreira para seu enfrentamento. Todas as legislações sobre prostituição são



nacionais,  porém,  encontram-se  frente  a  um  problema  de  forte  pressão

internacional, para reprimir o tráfico internacional de pessoas, principalmente de

mulheres exigindo um olhar para além da interação entre países de origem e

destinação ao tráfico de pessoas com fins de exploração sexual.

Para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o efetivo enfrentamento ao

tráfico de mulheres, como para a prevenção , o combate e a atenção às vítimas,

as articulações devem ser realizadas em Redes, a partir de grupos e instituições

que debruçam -se sobre este tema. A percepção das diferentes características

no que se refere ao crime de violência contra as mulheres no Brasil e no mundo,

a partir de 1990, incentiva governos e sociedade civil a trabalharem  em rede

para combatê-los.

Essa abordagem intersetorial e articulada por diversas instâncias da sociedade

assumem a responsabilidade de colaborar entre si no combate e proteção, além

do  fortalecimento  das  atividades  de  fiscalização,  na  produção  de  estudos

referentes ao tema e na realização de campanhas de sensibilização. A partir do

lançamento da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas em

2006 e em 2008 do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,

essa atuação em rede tornou-se,  a partir  da elaboração destes documentos,

muito mais articulada no Brasil. A articulação do combate a esse crime viabiliza a

instauração de uma estrutura nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas

no Brasil  pelo Poder Judiciário aos serviços especializados de assistência.

Entrevista

1  -  Ana,  quais  foram  os  espaços,  projetos,  programas,  em  que  você
atuou/trabalhou  a  temática  do  tráfico  de  mulheres  com  fins  de  exploração
sexual? E nesses espaços você poderia nos contar uma pouco da experiência
vivida?

Coordenadora de acesso a Justiça da Secretaria de Política para Mulheres -
SPM,  no  período  de  2008  á  2014,  na  coordenação  do  plano  nacional  de
enfrentamento ao tráfico de pessoas. O plano era uma coordenação conjunta



entre a SPM, a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, através
da  secretaria  nacional  de  Justiça.  Essa  coordenação  deu-se  de  maneira
conjunta pelo fato do governo federal à época entender que nenhuma dessas
três  pastas  sozinhas  teria  condições  de  contemplar  a  complexidade  do
fenômeno, e, no entanto, as três juntas tinham peculiaridades importantes no
enfrentamento ao tráfico. O pioneiro nesse trabalho foi o ministério da Justiça,
mas  logo  no  início  dos  trabalhos  a  SPM  foi  procurada,  pois,  o  ministério
percebeu a necessidade de especialistas na temática de gênero e de direitos
humanos,  por  perceber  que também se tratava de uma realidade em que o
principal fator que a política pública deveria se debruçar seria nas causas, em
termos de prevenção, e deparou -se  nas questões de gênero, pois, as mulheres
são  a  maioria  das  vítimas  e  também  da  questão  principalmente  do  público
transgênero, LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis), bem como criança
e adolescente, todos esses temas de responsabilidade da SDH, então por isso
fora feito essa coordenação conjunta. 

Iniciamos  um  trabalho  que  ia  desde  a  construção  de  diagnósticos  dessas
realidades do tráfico, pois, percebemos que nós tínhamos pouco acúmulo nesse
sentido,  precisando  assim  de  mais  dados,  para  direcionar  a  política  para  o
caminho  mais  adequado  e  depois  passamos  já  de  posse  de  alguns  dados,
tentando  adaptar  alguns  bancos  de  dados  dos  quais  nós  não  tínhamos
informações.  Um Trabalho de elaboração nesse primeiro momento,  e  depois
passamos,  já na construção do plano,  a  pensar  em ações estratégicas para
cada uma das realidades identificadas no diagnóstico, então esse foi o percurso
que percorremos.  E a exploração sexual  de mulheres a partir  do tráfico das
mesma era de responsabilidade da SPM no processo,  porque a questão da
exploração  sexual  passa  por  uma  questão  que  envolve  a  autonomia  das
mulheres,  que  envolve  a  prostituição,  que  não  deve  ser  confundida  com  a
exploração, e por outro lado trata de tráfico, estamos falando de mulheres que
estão  buscando  uma saída  para  o  seu  próprio  empoderamento,  para  a  sua
autonomia, então é uma situação bastante delicada que envolve uma situação
de violência mas que também envolve uma pró atividade das mulheres em prol
de uma vida melhor, então qualquer política, ou ação que não enxergue essa
mulher  nessa  situação  pró  ativa  ela  tende  ao  fracasso,  pois,  as,  mulheres
tendem a negar qualquer tipo de ajuda se elas forem vistas apenas como vítima
desse processo.

2 - A partir do contato com a formulação dos planos e programas no Brasil no



que se refere ao tráfico de mulheres  e com os seus respectivos resultados na
vida  das  mulheres.  Qual  a  sua  impressão  dos  resultados  dessas  políticas
públicas? Algum avanço significativo desde a implementação? 

 Nos preocupamos bastante em qualificar o diagnóstico, isso foi uma questão
importante  para  que  tivéssemos  bons  resultados,  e  percebemos  que  as
mulheres não acessavam a rede de apoio, de ajuda e de denúncia por não se
identificar com as situações que em geral eram colocadas, como situações de
tráfico, que tratava a mulher em uma situação de vítima, de que fora enganada,
as mulheres em geral sabiam que estavam correndo um certo tipo de risco, não
necessariamente que elas estavam sendo vítimas de uma rede de tráfico e do
tamanho do risco. E como elas não se identificavam como vítimas, elas não
acessavam essas redes de atendimento. Com isso nós passamos a entender
que as mulheres estão sabendo que a realidade delas envolvem um certo risco,
elas vão conscientes de parte do processo, mas nunca do processo como um
todo e aí  sim, a  partir  de um certo  momento,  elas passam a vivenciar  uma
situação de violência e extrema vulnerabilidade e já sem condições de buscar
saída, elas vão cada vez mais sendo envolvidas no processo de exploração.
Esse diagnóstico foi importante para desenvolver estratégias para acessar essas
mulheres, de fato, passamos a qualificar o ligue 180 para atuar também nas
demandas relativas ao tráfico de mulheres, pois, a princípio nós não tínhamos
esse  atendimento  no  180,  pois  ele  era  bastante  voltado  para  a  violência
doméstica, e o tráfico de pessoas não era uma demanda que se tinha de início,
passando  assim  a  oferecer  o  180  como  uma  possibilidade  das  mulheres
buscarem informações, nessa situação em que ela está desconfiada de que algo
não é  bem exatamente ao que ela se propôs a arriscar-se, e o 180 como um
canal  de informação é muito fácil  de ser acessado, de qualquer telefone, de
qualquer município ou horário. E aí nós começamos a ter uma procura cada vez
maior,  o  que  nos  levou  a  desenvolver  uma  forma  de  que  aquelas  ligações
pudessem também ser utilizadas para fins de investigação, para que pudessem
acionar os setores responsáveis pelas denúncias para que aquela rede fosse
acessada pelo Estado, a rede de exploração, para que a gente pudesse evitar
que ela continuasse atuando. Então desenvolvemos uma parceria com a polícia
federal  para encaminhamento do relato das mulheres para fins de inicio das
investigações. Um terceiro momento dessa nossa estratégia de ampliação dessa
política foi  perceber a necessidade da abrangência do Ligue 180 para outros
países. Conseguindo assim expandir a partir de um telefone fixo aqui do Brasil a
possibilidade  das  brasileiras  fora  do  país  de  ligarem  para  o  180,  de  forma
gratuita,  primeiramente  para  a  Espanha,  Portugal  e  …,  principalmente  a



Espanha,  pois,  percebemos que lá existia  uma rede de tráfico de brasileiras
muito  solidificada,  o  número  de  mulheres  brasileiras  que  lá  estavam  já  era
bastante significativo, e essa seria uma oportunidade delas acessarem ajuda a
partir de uma ligação telefônica, isso deu muitos bons frutos, nós conseguimos
desbaratar  três  redes  de  tráfico  à  época  e  com  isso  resgatar  mais  de  20
mulheres que estavam sendo mantidas aprisionadas em uma das boates de lá,
porque  a  polícia  federal  através  do  contato  delas  acessou  a  Interpol,  que
também trabalhou em parceria nessa construção, além do Consulado brasileiro
que atuou em termos de garantir que essas mulheres não fossem revitimizadas
no momento que a rede fosse descoberta, pois, o único apoio é dessa rede que
a  explora,  por  isso  era  importante  dar  uma  outra  abordagem  para  essas
mulheres, oferecer a possibilidade de ajuda tanto para o retorno, quanto para o
acolhimento  dessas  mulheres  lá  na  Espanha,  pois  muitas  vezes  elas  não
queriam voltar, por vários motivos, ou porque elas  mantiveram em segredo essa
situação de exploração vivenciada lá  e não queriam revelar essa realidade para
os parentes ou conhecidos no Brasil, ou porque ainda  elas não tinham desistido
dos sonhos que elas haviam ido buscar, que era de uma vida melhor em um
outro país. Nós sabíamos da atuação dessas redes de tráfico em outros países,
seja pela atuação de ONGs, seja através de contatos do próprio governo. O
Consulado sempre sendo o interlocutor, acompanhando essas operações, no
momento  que as  operações eram deflagradas  os  criminosos  eram presos e
essas mulheres encaminhadas para o Consulado, e este, fazia a abordagem,
nesse sentido, foi  necessária a capacitação de todos os agentes consulares,
produção  de  material  para  que  tivessem  suporte  e  cumprissem  o  papel  de
acolhimento  que  é  um  papel  fundamental  na  porta  de  entrada  da  rede  de
atendimento. 

3- De acordo com as legislações dos países quanto a temático do tráfico de
mulheres podemos dizer que o Brasil está a frente de muitos deles, como você
percebe a  nossa legislação nessa temática  e a  que podemos atribuir  esses
avanços, que nos coloca a frente de legislações de países de primeiro mundo
como por exemplo a Espanha?

Esse trabalho era realizado além das ONG, s, com os governos, assinamos um
memorando de entendimento com o Governo da Espanha, formalizando todas
essas  parcerias.  O  diferencial  da  atuação  brasileira  foi  que  conseguimos
avançar  na  perspectiva  multidisciplinar  intersetorial,  colocando  nesse  grupo
responsáveis tanto da área de prevenção,  como a de combate e a área de



atendimento com os diferentes olhares que envolvem o tema, conseguindo ter
uma  abordagem  mais  ampla  e  por  isso  mais  eficiente,  pois,  na  Espanha  a
legislação tem um caráter mais repressivo, voltado para a atuação do Estado de
acessar  as  redes,  prender  os  responsáveis.  Nós  aqui  no  Brasil  apesar  de
também sermos país de destino, nós também somos país de origem por isso a
nossa atuação é mais abrangente, tendendo a ser mais eficiente, isso refletido
na legislação é um ganho enorme.

4  -  Poucos estudos apontam para os resultados das campanhas a favor  da
denúncia do tráfico de mulheres. De que maneira você acredita que devamos
fazer a leitura dessas campanhas no Brasil e no mundo?

Em relação as campanhas avançamos muito nas denúncias, nós melhoramos
muito quando paramos de apresentar nas campanhas as mulheres na situação
de extrema vulnerabilidade, pois, as mulheres não se identificam com aquelas
campanhas por exemplo: a campanha da mulher dentro da caixa. Não é simples
mudar essa cultura também para dentro das instituições, nesse sentido, nem
sempre  conseguimos  fazer  as  atuações  alinhadas  com  todos  os  órgãos  da
forma como se pretende. Pecando assim em algumas campanhas, por colocar
essa visão que não atinge a mulher que está sendo traficada, por outro lado,
conseguimos  muitos  avanços  em  outras  campanhas,  onde  o  acesso  as
informações para a denúncia era o foco, assim o primeiro impacto deixou de ser
negativo,  porém,  não  é  sempre  que  conseguimos  fazer  isso  e  acabamos
fazendo campanhas que não chamam a atenção das vítimas, por outro lado,
quando o foco da campanha são as pessoas que estão circundando a vítima
talvez o primeiro formato da campanha seja mais interessante. Para termos de
campanha com fins de fazer a denúncia é importante sensibilizar quem está a
volta para identificar a situação e dar oportunidade para essas pessoas terem
acesso a quais órgãos recorrer, dependendo da situação. Porém quando se trata
da realidade da vítima o enfoque deve ser o de uma rede de apoio, porque a
denúncia passa a ser consequência, o objetivo maior é mostrar para a mulher, é
que estamos preocupadas com a  realidade dela,  que o  combate  a  rede  de
tráfico de mulheres é para que elas não sofram, e então ela própria vai sentindo
se fortalecida de tomar a decisão de fazer a denúncia. Em relação as pessoas
que circundam á vítima a principal forma delas ajudarem é fazendo denúncias
além de  mostrando como as vítimas podem procurar ajuda.

5  -  Na  sua  perspectiva  de  que  maneira  poderíamos incidir  com uma maior



intensidade no enfrentamento e no combate, diminuindo os índices nacionais e
internacionais, do tráfico de mulheres?

O caminho adotado pelo governo brasileiro nessa época, de forma intersetorial e
integrada, é o caminho para a efetividade dessa política, eu não acredito em
nenhuma instituição que possa resolver  essa problemática de forma isolada,
seja ela da rede de atendimento, proteção, responsabilização ou de justiça. O
que tem que se  intensificar  sempre  é  a  articulação  e  a  integração  entre  as
instituições responsáveis, cada uma na sua competência, mas sempre de forma
conjunta. E além disso o tráfico de pessoas pode ser prevenido, pensando em
políticas  sociais,  de  educação,  de  emprego,  moradia,  saneamento  básico,
saúde, etc. As pessoas se encontram nessa situação de exploração na maioria
das  vezes  é  porque  elas  buscam melhorias  na  sua  vida,  o  que  temos  que
oferecer a essa mulher é uma vida melhor para que ela não precise buscar
alternativas para que portanto não corra esse risco. Pensar a prevenção é o
mais eficiente porque se ele não existisse, nós não precisaríamos pensar em
todo  esse  aparato  da  repressão.  Mas  é  claro  enquanto  não  estamos nessa
condição ideal, esses dois caminhos devem ser trilhados de forma simultânea. 

Conclusão

O tráfico de pessoas ainda é uma forma de a sociedade perpetuar a prática da

escravatura  no  Brasil  e  no  mundo,  e  a  proeminente  violação  de  direitos

fundamentais  colocou o  Estado como responsabilizador  deste  tipo  de crime,

porém temos visto ao longo dos anos que o enfrentamento aliado a sociedade

civil é que tem demonstrado resultados visíveis de combate ao crime de tráfico

de pessoas.

Como podemos perceber ao longo da pesquisa o comprometimento do Brasil

tem sido visível com este tipo de delito, pois desde 2002, tem firmado parcerias

com outros  países e  organismos internacionais a fim de constituir  uma rede

internacional  de  combate  ao  tráfico  de  pessoas  e  mais  especificamente  ao

tráfico  de mulheres  com fins  de exploração sexual.  Haja  vista  uma série  de

tratados, legislações e políticas públicas implementadas ao longo desses anos,

e além disso, a permanente atualização das mesmas, pois os crimes de tráfico



de pessoas, as formas de coação, a ameaça e o abuso de autoridade sobre

situações de vulnerabilidade para  fins de  exploração, veem se  reinventando,

para principalmente dificultar a denúncia e o combate.

Atualmente temos no Brasil  17 ministérios que atuam com políticas públicas,

estratégias de formação profissional, ações de prevenções e de repressão ao

tráfico,  além  de  parcerias  com  organizações  não  governamentais  e  policias

internacionais. Uma das principais formas de combate tem sido as campanhas

de conscientização da sociedade para o tráfico de pessoas e a necessidade de

deúncia desses tipos de delito. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e

Crime  (UNODC)  com  o  Ministério  da  Justiça  lançou  em  2013  a  campanha

"Coração  Azul",  o  Brasil  se  uniu  a  outros  dez  países  nessa  ação  em  que

sociedade  e  governo  juntos  se  propõem  a  fazer  para  que  se  fomente  a

discussão  em torno  desse  tema e  que  principalmente  para  as  pessoas  que

estejam  sob  qualquer  forma  de  coação  perceba  que  há  mecanismos  de

denúncia.  Além  disso  o  governo  federal  constituiu  dois  canais  principais  de

denúncia o Ligue 100, em que é possível denunciar crimes contra os direitos

humanos, e o Ligue 180, canal de denúncia de crimes contra a mulher. A Polícia

Federal também pode ser acionada em casos suspeitos. E para brasileiras no

exterior o consulado cumprem esse papel. Vale ressaltar que alguns aspectos

do  tráfico  de  seres  humanos  ainda  não  estão  comportados  na  legislação

brasileira, como os casamentos forçados e o trabalho forçado por exemplo, é

necessária uma revisão constante na legislação do Brasil e de outros países,

visto que, este tipo de crime se reinventa a fim de driblar as forças de coerção

de cada país.

Porém este ainda é um crime muito invisível, as mulheres na sua maioria ainda

se  sentem  responsáveis  e  culpadas  por  terem  sido  enganadas,  sem

conhecimento de uma legislação específica para este tipo crime, muitas delas

não denunciam e vivem sob cárcere de seus algozes por muitos anos, e as que

conseguem  se  desvencilhar  não  encontram  coragem  para  revelar  o  que



aconteceu.

Podemos observar ao longo desse estudo, que a atuação do Estado aumentou

gradativamente nos últimos anos, porém os índices deste tipo de delito também

cresceram.  O  que  podemos  concluir  é  que  o  Estado  cumpriu  um  papel

importante, porém, ainda não o suficiente para enfrentar a grande incidência dos

crimes de tráfico de mulheres. As investigações policiais passaram a investigar

com maior propriedade a partir  das legislações mais contundentes,  o Estado

vem cumprindo suas metas elaboradas a partir de seus planos e a sociedade

civil  a  partir  das  muitas  campanhas  realizadas  hoje  encontra-se  bem  mais

esclarecida sobre o tema, porém, ainda não é o bastante.

No que se refere a aos instrumentos legais de ação contra esse crime, há muito

ainda a que se produzir, emendar e modificar, no Brasil e principalmente nos

países  mais  receptores  de  tráfico  como  a  Espanha  que  ainda  tem  uma

legislação de pouco alcançe no combate ao tráfico de pessoas. Em relação ao

Protocolo  de  Palermo  cabe  aos  países  que  o  ratificaram  adaptarem  suas

legislações  para  combate  a  esse  crime,  além  da  proteção  e  assistência  as

vítimas.

É importante destacar que há uma dificuldade do estudo do tema, visto que, é

muito difícil o acesso a uma vítima para entrevista, além disso os dados colhidos

são muito  superficiais,  as “brechas”  ainda nas políticas públicas e legislação

dificulta a tipificação do tipo de delito. Torna-se evidente que a principal  rota

internacional de tráfico de pessoas do Brasil é a Espanha, pois, há uma série de

casos, pesquisas e índices, que não nos coloca dúvida. 

Ainda  a  pobreza,  a  desigualdade  e  a  falta  de  oportunidades  iguais

principalmente para as mulheres as coloca em situação de vulnerabilidade para

este tipo de crime. Enquanto o país não focar em políticas públicas que deem

acesso  e  oportunidades  as  mulheres  para  constituírem  a  sua  própria  vida

financeira, estas ainda serão durante muitos anos reféns destes criminosos que



só visam o lucro sempre em detrimento dos direitos de cada ser humano.

Anexos

ANEXO 1

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL RELATIVO À

PREVENÇÃO, REPRESSÃO E PUNIÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS,

EM ESPECIAL MULHERES E CRIANÇAS

PREÂMBULO

Os Estados Partes deste Protocolo,

Declarando que uma ação eficaz para prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial

mulheres  e  crianças,  exige  por  parte  dos  países  de  origem,  de  trânsito  e  de  destino  uma

abordagem global e internacional, que inclua medidas destinadas a prevenir esse tráfico, punir

os traficantes e proteger as vítimas desse tráfico, designadamente protegendo os seus direitos

fundamentais, internacionalmente reconhecidos, 

Tendo em conta que, apesar da existência de uma variedade de instrumentos internacionais que

contêm normas e medidas práticas para combater  a  exploração de pessoas,  especialmente

mulheres e crianças, não existe nenhum instrumento universal que trate de todos os aspectos

relativos ao tráfico de pessoas,

Preocupados com o fato de na ausência desse instrumento, as pessoas vulneráveis ao tráfico

não estarem suficientemente protegidas,

Recordando a Resolução 53/111 da Assembléia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na qual a

Assembléia decidiu criar um comitê intergovernamental especial,  de composição aberta, para

elaborar uma convenção internacional global contra o crime organizado transnacional e examinar

a  possibilidade  de  elaborar,  designadamente,  um instrumento  internacional  de  luta  contra  o



tráfico de mulheres e de crianças.

Convencidos de que para prevenir e combater esse tipo de criminalidade será útil completar a

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional com um instrumento

internacional destinado a prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, em especial mulheres e

crianças,

Acordaram o seguinte:

I. Disposições Gerais

Artigo 1

Relação com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional

1. O presente Protocolo completa a Convenção das Nações Unidas contra o Crime

Organizado Transnacional e será interpretado em conjunto com a Convenção.

2. As disposições da Convenção aplicar-se-ão mutatis mutandis ao presente Protocolo, salvo se

no mesmo se dispuser o contrário

3.  As infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo serão

consideradas como infrações estabelecidas em conformidade com a Convenção.

Artigo 2

Objetivo

Os objetivos do presente Protocolo são os seguintes:

a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma atenção especial às mulheres e às

crianças;

b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos humanos;

e

c) Promover a cooperação entre os Estados Partes de forma a atingir esses objetivos.

Artigo 3

Definições

Para efeitos do presente Protocolo:

a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o



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

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

vulnerabilidade  ou  à  entrega  ou  aceitação  de  pagamentos  ou  benefícios  para  obter  o

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 dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de

exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será considerado irrelevante se tiver sido

utilizado qualquer um dos meios referidos na alínea a);

c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança

para fins de exploração serão considerados "tráfico  de pessoas"  mesmo que não envolvam

nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo;

d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos.

Artigo 4

Âmbito de aplicação

O presente Protocolo aplicar-se-á, salvo disposição em contrário, à prevenção, investigação e

repressão das infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente Protocolo,

quando  essas  infrações  forem  de  natureza  transnacional  e  envolverem  grupo  criminoso

organizado, bem como à proteção das vítimas dessas infrações.

Artigo5

Criminalização

1. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras que considere necessárias de

forma a estabelecer como infrações penais os atos descritos no Artigo 3 do presente Protocolo,

quando tenham sido praticados intencionalmente.

2.  Cada  Estado  Parte  adotará  igualmente  as  medidas  legislativas  e  outras  que  considere

necessárias para estabelecer como infrações penais:

a) Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a tentativa de cometer uma

infração estabelecida em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo;

b) A participação como cúmplice numa infração estabelecida em conformidade com o parágrafo



1 do presente Artigo; e

c) Organizar a prática de uma infração estabelecida em conformidade com o parágrafo 1 do

presente Artigo ou dar instruções a outras pessoas para que a pratiquem.

II. Proteção de vítimas de tráfico de pessoas

Artigo 6

Assistência e proteção às vítimas de tráfico de pessoas

1. Nos casos em que se considere apropriado e na medida em que seja permitido pelo seu

direito interno, cada Estado Parte protegerá a privacidade e a identidade das vítimas de tráfico

de pessoas, incluindo, entre outras, a confidencialidade dos procedimentos judiciais relativos a

esse tráfico.

2. Cada Estado Parte assegurará que o seu sistema jurídico ou administrativo contenha medidas

que forneçam às vítimas de tráfico de pessoas, quando necessário:

a) Informação sobre procedimentos judiciais e administrativos aplicáveis;

b)  Assistência  para  permitir  que  as  suas  opiniões  e  preocupações  sejam  apresentadas  e

tomadas em conta em fases adequadas do processo penal instaurado contra os autores das

infrações, sem prejuízo dos direitos da defesa.

3.  Cada  Estado  Parte  terá  em  consideração  a  aplicação  de  medidas  que  permitam  a

recuperação física, psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas, incluindo, se for caso

disso, em cooperação com organizações não-governamentais, outras organizações competentes

e outros elementos de sociedade civil e, em especial, o fornecimento de:

a) Alojamento adequado;

b) Aconselhamento e informação, especialmente quanto aos direitos que a lei lhes reconhece,

numa língua que compreendam;

c) Assistência médica, psicológica e material; e

d) Oportunidades de emprego, educação e formação.

4. Cada Estado Parte terá em conta, ao aplicar as disposições do presente Artigo, a idade, o

sexo  e as necessidades específicas das  vítimas de tráfico  de pessoas,  designadamente  as

necessidades  específicas  das  crianças,  incluindo  o  alojamento,  a  educação  e  cuidados

adequados.



5. Cada Estado Parte envidará esforços para garantir a segurança física das vítimas de tráfico de

pessoas enquanto estas se encontrarem no seu território.

6. Cada Estado Parte assegurará que o seu sistema jurídico contenha medidas que ofereçam às

vítimas de tráfico de pessoas a possibilidade de obterem indenização pelos danos sofridos.

Artigo 7

Estatuto das vítimas de tráfico de pessoas nos Estados de acolhimento

1. Além de adotar as medidas em conformidade com o Artigo 6 do presente Protocolo, cada

Estado  Parte  considerará  a  possibilidade  de  adotar  medidas  legislativas  ou  outras  medidas

adequadas que permitam às vítimas de tráfico de pessoas permanecerem no seu território a

título temporário ou permanente, se for caso disso.

2. Ao executar o disposto no parágrafo 1 do presente Artigo, cada Estado Parte terá devidamente

em conta fatores humanitários e pessoais.

Artigo 8

Repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas

1. O Estado Parte do qual a vítima de tráfico de pessoas é nacional ou no qual a pessoa tinha

direito  de  residência  permanente,  no  momento  de  entrada  no  território  do  Estado  Parte  de

acolhimento,  facilitará  e  aceitará,  sem  demora  indevida  ou  injustificada,  o  regresso  dessa

pessoa, tendo devidamente em conta a segurança da mesma.

2. Quando um Estado Parte retornar uma vítima de tráfico de pessoas a um Estado Parte do

qual essa pessoa seja nacional ou no qual tinha direito de residência permanente no momento

de entrada no território do Estado Parte de acolhimento, esse regresso levará devidamente em

conta a segurança da pessoa bem como a situação de qualquer processo judicial relacionado ao

fato de tal pessoa ser uma vítima de tráfico, preferencialmente de forma voluntária.

3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, um Estado Parte requerido verificará, sem demora

indevida ou injustificada, se uma vítima de tráfico de pessoas é sua nacional ou se tinha direito

de residência permanente no seu território no momento de entrada no território do Estado Parte

de acolhimento.

4.  De forma a facilitar  o regresso de uma vítima de tráfico  de pessoas que não possua os

documentos devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa é nacional ou no qual tinha direito de

residência permanente no momento de entrada no território do Estado Parte de acolhimento

aceitará emitir, a pedido do Estado Parte de acolhimento, os documentos de viagem ou outro tipo



de autorização necessária que permita à pessoa viajar e ser readmitida no seu território.

5. O presente Artigo não prejudica os direitos reconhecidos às vítimas de tráfico de pessoas por

força de qualquer disposição do direito interno do Estado Parte de acolhimento.

6.O  presente  Artigo  não  prejudica  qualquer  acordo  ou  compromisso  bilateral  ou  multilateral

aplicável que regule, no todo ou em parte, o regresso de vítimas de tráfico de pessoas.

III. Prevenção, cooperação e outras medidas

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  enviarão  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 crianças, conducentes ao tráfico.

Artigo 10

Intercâmbio de informações e formação

1.  As autoridades competentes para a  aplicação da lei,  os serviços de imigração ou outros



serviços competentes dos Estados Partes, cooperarão entre si, na medida do possível, mediante

troca de informações em conformidade com o respectivo direito interno, com vistas a determinar:

a)  Se  as  pessoas  que  atravessam  ou  tentam  atravessar  uma  fronteira  internacional  com

documentos de viagem pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem são autores ou

vítimas de tráfico de pessoas;

b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas têm utilizado ou tentado utilizar para

atravessar uma fronteira internacional com o objetivo de tráfico de pessoas; e

c) Os meios e métodos utilizados por grupos criminosos organizados com o objetivo de tráfico de

pessoas, incluindo o recrutamento e o transporte de vítimas, os itinerários e as ligações entre as

pessoas e os grupos envolvidos no referido tráfico, bem como as medidas adequadas à sua

detecção.

2.  Os  Estados  Partes  assegurarão  ou  reforçarão  a  formação  dos  agentes  dos  serviços

competentes  para  a  aplicação  da  lei,  dos  serviços  de  imigração  ou  de  outros  serviços

competentes na prevenção do tráfico de pessoas. A formação deve incidir sobre os métodos

utilizados na prevenção do referido tráfico, na ação penal contra os traficantes e na proteção das

vítimas,  inclusive protegendo-as dos traficantes.  A formação deverá também ter  em conta a

necessidade de considerar os direitos humanos e os problemas específicos das mulheres e das

crianças  bem  como  encorajar  a  cooperação  com  organizações  não-governamentais,  outras

organizações relevantes e outros elementos da sociedade civil.

3. Um Estado Parte que receba informações respeitará qualquer pedido do Estado Parte que

transmitiu essas informações, no sentido de restringir sua utilização.

Artigo 11

Medidas nas fronteiras

1.  Sem prejuízo dos compromissos internacionais relativos à livre circulação de pessoas,  os

Estados Partes reforçarão, na medida do possível,  os controles fronteiriços necessários para

prevenir e detectar o tráfico de pessoas.

2. Cada Estado Parte adotará medidas legislativas ou outras medidas apropriadas para prevenir,

na medida  do  possível,  a  utilização  de  meios  de  transporte  explorados por  transportadores

comerciais na prática de infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente

Protocolo.

3. Quando se considere apropriado, e sem prejuízo das convenções internacionais aplicáveis,



tais  medidas  incluirão  o  estabelecimento  da  obrigação  para  os  transportadores  comerciais,

incluindo  qualquer  empresa  de  transporte,  proprietário  ou  operador  de  qualquer  meio  de

transporte, de certificar-se de que todos os passageiros sejam portadores dos documentos de

viagem exigidos para a entrada no Estado de acolhimento.

4.  Cada Estado  Parte  tomará as medidas  necessárias,  em conformidade com o seu  direito

interno, para aplicar sanções em caso de descumprimento da obrigação constante do parágrafo

3 do presente Artigo.

5.  Cada  Estado  Parte  considerará  a  possibilidade  de  tomar  medidas  que  permitam,  em

conformidade com o direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas

na prática de infrações estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.

6.  Sem  prejuízo  do  disposto  no  Artigo  27  da  Convenção,  os  Estados  Partes  procurarão

intensificar a cooperação entre os serviços de controle de fronteiras, mediante, entre outros, o

estabelecimento e a manutenção de canais de comunicação diretos.

Artigo 12

Segurança e controle dos documentos

Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias, de acordo com os meios disponíveis para:

a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, para que não

sejam indevidamente  utilizados nem facilmente  falsificados  ou  modificados,  reproduzidos  ou

emitidos de forma ilícita; e

b) Assegurar a integridade e a segurança dos documentos de viagem ou de identidade por si ou

em seu nome emitidos e impedir a sua criação, emissão e utilização ilícitas.

Artigo 13

Legitimidade e validade dos documentos

A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte verificará, em conformidade com o seu direito

interno e dentro de um prazo razoável, a legitimidade e validade dos documentos de viagem ou

de identidade emitidos ou supostamente emitidos em seu nome e de que se suspeita terem sido

utilizados para o tráfico de pessoas.

IV. Disposições finais

Artigo 14



Cláusula de salvaguarda

1.  Nenhuma  disposição  do  presente  Protocolo  prejudicará  os  direitos,  obrigações  e

responsabilidades dos Estados e das pessoas por  força do direito  internacional,  incluindo o

direito  internacional  humanitário  e  o  direito  internacional  relativo  aos  direitos  humanos  e,

especificamente, na medida em que sejam aplicáveis, a Convenção de 1951 e o Protocolo de

1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados e ao princípio do non-refoulement neles enunciado.

2. As medidas constantes do presente Protocolo serão interpretadas e aplicadas de forma a que

as pessoas que foram vítimas de tráfico não sejam discriminadas. A interpretação e aplicação

das  referidas  medidas  estarão  em  conformidade  com  os  princípios  de  não-discriminação

internacionalmente reconhecidos.

Artigo 15

Solução de controvérsias

1. Os Estados Partes envidarão esforços para resolver as controvérsias relativas à interpretação

ou aplicação do presente Protocolo por negociação direta.

2.  As  controvérsias  entre  dois  ou  mais  Estados  Partes  com  respeito  à  aplicação  ou  à

interpretação do presente Protocolo que não possam ser resolvidas por negociação, dentro de

um prazo razoável, serão submetidas, a pedido de um desses Estados Partes, a arbitragem. Se,

no  prazo  de  seis  meses  após  a  data  do  pedido  de  arbitragem,  esses  Estados Partes  não

chegarem a um acordo sobre a organização da arbitragem, qualquer desses Estados Partes

poderá submeter o diferendo ao Tribunal Internacional de Justiça mediante requerimento, em

conformidade com o Estatuto do Tribunal.

3.  Cada Estado  Parte  pode,  no momento  da assinatura,  da ratificação,  da  aceitação ou da

aprovação do presente  Protocolo  ou  da  adesão ao  mesmo,  declarar  que  não  se  considera

vinculado ao parágrafo 2 do presente Artigo. Os demais Estados Partes não ficarão vinculados

ao parágrafo 2 do presente Artigo em relação a qualquer outro Estado Parte que tenha feito essa

reserva.

4. Qualquer Estado Parte que tenha feito uma reserva em conformidade com o parágrafo 3 do

presente  Artigo  pode,  a  qualquer  momento,  retirar  essa  reserva  através  de  notificação  ao

Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 16

Assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão



1. O presente Protocolo será aberto à assinatura de todos os Estados de 12 a 15 de Dezembro

de 2000 em Palermo, Itália, e, em seguida, na sede da Organização das Nações Unidas em

Nova Iorque até 12 de Dezembro de 2002.

2.  O presente  Protocolo  será  igualmente  aberto  à  assinatura  de  organizações regionais  de

integração econômica na condição de que, pelo menos, um Estado-membro dessa organização

tenha assinado o presente Protocolo em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo.

3. O presente Protocolo está sujeito a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de

ratificação,  de  aceitação  ou  de  aprovação  serão  depositados  junto  ao  Secretário-Geral  da

Organização  das  Nações Unidas.  Uma organização  regional  de integração  econômica  pode

depositar o seu instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação de, pelo menos, um

dos seus Estados-membros o tiver feito. Nesse instrumento de ratificação, de aceitação e de

aprovação essa organização declarará o âmbito da sua competência relativamente às matérias

reguladas pelo presente Protocolo. Informará igualmente o depositário de qualquer modificação

relevante do âmbito da sua competência.

4. O presente Protocolo está aberto à adesão de qualquer Estado ou de qualquer organização

regional  de  integração  econômica  da  qual  pelo  menos  um  Estado-membro  seja  Parte  do

presente Protocolo. Os instrumentos de adesão serão depositados junto do Secretário-Geral das

Nações  Unidas.  No  momento  da  sua  adesão,  uma  organização  regional  de  integração

econômica declarará o âmbito da sua competência relativamente às matérias reguladas pelo

presente Protocolo. Informará igualmente o depositário de qualquer modificação relevante do

âmbito da sua competência.

Artigo 17

Entrada em vigor

1. O presente Protocolo entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data do depósito do

quadragésimo instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão mas não

antes da entrada em vigor da Convenção. Para efeitos do presente número, nenhum instrumento

depositado  por  uma  organização  regional  de  integração  econômica  será  somado  aos

instrumentos depositados por Estados-membros dessa organização.

2.  Para cada Estado ou organização regional de integração econômica que ratifique,  aceite,

aprove ou adira ao presente Protocolo após o depósito do quadragésimo instrumento pertinente,

o  presente  Protocolo  entrará  em vigor  no  trigésimo  dia  seguinte  à  data  de  depósito  desse

instrumento por parte do Estado ou organização ou na data de entrada em vigor do presente

Protocolo, em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo, se esta for posterior.



Artigo 18

Emendas

1. Cinco anos após a entrada em vigor do presente Protocolo, um Estado Parte no Protocolo

pode propor emenda e depositar o texto junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, que em

seguida comunicará a proposta de emenda aos Estados Partes e à Conferência das Partes na

Convenção para analisar  a  proposta e  tomar  uma decisão.  Os Estados Partes  no presente

Protocolo  reunidos  na  Conferência  das  Partes  farão  todos  os  esforços  para  chegar  a  um

consenso sobre qualquer emenda. Se todos os esforços para chegar a um consenso forem

esgotados e não se chegar a um acordo, será necessário, em último caso, para que a alteração

seja  aprovada,  uma maioria  de  dois  terços  dos  Estados Partes  no  presente  Protocolo,  que

estejam presentes e expressem o seu voto na Conferência das Partes.

2.  As  organizações  regionais  de  integração  econômica,  em  matérias  da  sua  competência,

exercerão o seu direito de voto nos termos do presente Artigo com um número de votos igual ao

número  dos  seus  Estados-membros  que  sejam  Partes  no  presente  Protocolo.  Essas

organizações não exercerão seu direito de voto se seus Estados-membros exercerem o seu e

vice-versa.

3. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo estará sujeita a

ratificação, aceitação ou aprovação dos Estados Partes.

4. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Protocolo entrará em

vigor para um Estado Parte noventa dias após a data do depósito do instrumento de ratificação,

de aceitação ou de aprovação da referida emenda junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

5. A entrada em vigor de uma emenda vincula as Partes que manifestaram o seu consentimento

em obrigar-se por essa alteração. Os outros Estados Partes permanecerão vinculados pelas

disposições  do  presente  Protocolo,  bem  como  por  qualquer  alteração  anterior  que  tenham

ratificado, aceito ou aprovado.

Artigo 19

Denúncia

1.  Um  Estado  Parte  pode  denunciar  o  presente  Protocolo  mediante  notificação  por  escrito

dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a

data de recepção da notificação pelo Secretário-Geral.

2.  Uma  organização  regional  de  integração  econômica  deixará  de  ser  Parte  no  presente



Protocolo quando todos os seus Estados-membros o tiverem denunciado.

Artigo 20

Depositário e idiomas

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas é o depositário do presente Protocolo.

2. O original do presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e

russo são igualmente autênticos, será depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados, devidamente autorizados pelos seus

respectivos Governos, assinaram o presente Protocolo.
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