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RESUMO 

 
 

O presente estudo visa abordar a temática do tráfico de pessoas para a redução da 
condição análoga a de escravo, sendo, um assunto novo, pois antes da lei 13.344 de 
6 de outubro de 2016 era abordado somente exploração sexual, porém um tipo penal 
antigo, abordando nesse trabalho o esclarecimento quanto ao crime e como acontece 
prática do mesmo no Brasil, pois o nosso país é origem, destino e trânsito de pessoas 
traficadas, constituindo uma prática criminosa e aviltante a dignidade da pessoa 
humana. Nesse contexto, ao evidenciar essas duas vertentes do crime, o estudo faz 
menção à legislação penal brasileira como instrumento legal dirigido à proteção do 
bem jurídico tutelado que é a liberdade do indivíduo, como apresenta as políticas de 
prevenção, enfrentamento e repressão ao tráfico, as medidas que devem ser 
atendidas aqui é a união de todas as áreas como mecanismo de proteção às vitimas 
no âmbito da lei. 

 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVES: Tráfico de pessoas, condição análoga. 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The present study aims to address the issue of trafficking in persons for the reduction 
of the condition analogous to slavery, being a new subject, since prior to the law 13344 
of October 6, 2016, only sexual exploitation was addressed, but an old criminal type, 
addressing in this work the clarification about the crime and how it happens practice of 
the same in Brazil, because our country is origin, destiny and traffic of trafficked people, 
constituting a criminal practice and demeaning the dignity of the human person. In this 
context, in highlighting these two aspects of crime, the study makes reference to 
Brazilian criminal law as a legal instrument aimed at protecting the legal good that is 
the freedom of the individual, as it presents the policies of prevention, coping and 
repression of trafficking, measures that must be met here is the union of all areas as a 
mechanism to protect victims under the law. 

 
 
 
 

KEYWORDS: Trafficking in Persons, condition analogous. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O tráfico de pessoas no Brasil é uma prática de esfera global, um comércio 

humano, nesse contexto, é evidente os números cada vez mais alarmantes de 

pessoas traficadas nas mais diversas tipologias. 

A temática do presente estudo está ancorada no tráfico de pessoas para fins 

de exploração do trabalho em condições análogas a de escravos, baseada na mais 

nova legislação, a saber, a Lei nº 13.344 de 6 de outubro de 2016, que como as demais 

tipologias constitui grave violação à dignidade da pessoa humana. 

Faz-se salientar que a condição de vulnerabilidade de pessoas vitimizadas está 

associada à sua condição econômica, e assim, faz com que a vítima aceite proposta 

de empregos com o objetivo de melhorar sua condição de vida e, assim, acaba caindo 

na rede dos aliciantes. 

No Brasil, com o propósito de enfrentamento ao tráfico de pessoas, foram 

desenvolvidas políticas públicas de prevenção, repressão e assistência às vítimas 

dessa comercialização que reduz o ser humano à condição de coisa descartável. 

Nesse cenário, o estudo propõe apresentar, no primeiro capítulo, a definição do 

tráfico de pessoas, que é agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 

alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, 

com a finalidade de remover órgãos, tecidos ou partes do corpo, submeter a trabalho 

em condições análogas a de escravo, submeter a qualquer tipo de servidão, adoção 

ilegal ou exploração sexual, sendo o bem jurídico que se pretende proteger nesse 

crime. Como sujeito ativo, encontra-se o autor da infração penal, e como sujeito 

passivo a vitima do crime. A pena ou reclusão no crime abordado é de 4 (quatro) a 8 

(oito) anos e aplicação de multa. 

O segundo capítulo vai tratar sobre o que é a condição análoga a de escravo, 

sendo os limites da pena base já estabelecidos. Serão apresentadas as causas que 

aumentam a pena deste crime e as causas que a reduz, bem como a ação penal. 

O terceiro capítulo faz menção às medidas preventivas, como o Estado 

pretende previnir e dar assistência às vítimas e maneiras repressivas do tráfico, 

extensão e rota do tráfico, e discorrer sobre o tráfico nacional quanto à mudança da 

legislação. 
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2. BEM JURÍDICO E SUJEITOS DO DELITO 

 

 
O crime de tráfico de pessoas hoje é um grave problema, no qual o traficante 

lesa ou coloca em risco a vítima e o bem jurídico protegido pela Lei penal. Desta forma, 

tem-se como bem jurídico tutelado é a liberdade do indivíduo, dignidade corporal, 

sexual e o poder familiar, de forma que os sujeitos do delito é o traficante, ou seja, 

autor do crime como sujeito ativo, e a vítima, como sujeito passivo. Será melhor 

abordado ao longo do capítulo. 

 
 
 

2.1. Definição do Tráfico de Pessoas 

 
 

O tráfico de pessoas é um crime de âmbito global, devido a desigualdade 

socioeconômica, a falta de instrução e educação, a escassez de empregos, de modo 

que afeta a perspectiva de uma realização profissional, e a falta de saúde, ou seja, 

observamos que tratam-se de condições precárias de sobrevivência. Sendo assim, o 

cometimento da infração penal resulta no desrespeito da dignidade da pessoa 

humana, o seu direito de ir e vir, que são condições mínimas para o auto sustento e 

para as relações respeitáveis de trabalho1. 

O tráfico de pessoas respalda-se no artigo 149-A do Código Penal, que traz em 

seu escopo as ações as quais configuram a prática do referido crime, quais sejam, 

agenciar (negociar,comerciar, servir de agente ou intermediário), aliciar (atrair, 

persuadir), recrutar (chamar pessoas), transportar (levar de um lugar para outro), 

transferir (mudar de um lugar para outro), comprar (adquirir a preço de dinheiro), alojar 

(acomodar) ou acolher (receber, aceitar, abrigar) pessoas, mediante grave ameaça, 

violência, coação, fraude ou abuso.

                                                 
1 OLIVEIRA, Hayane Brito. Violação aos Direitos Humanos Fundamentais. Jurisway, 2012. Disponível em: 
<https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=7463>. Acesso em: 25 maio 2017. 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=7463
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É importante dizer que, conforme o dispositivo legal em questão, o cometimento 

do crime ficará caracterizado se cumprir as finalidades descritas nos incisos, ou seja, 

o inciso um prevê a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo; o inciso dois 

acrescenta a submissão ao trabalho em condições análogas a de escravo; o inciso 

três escreve a respeito da submissão a qualquer tipo de servidão; o inciso quarto alega 

sobre a adoção ilegal; e o inciso cinco previne contra a exploração sexual. A 

consequência da prática do tráfico de pessoas será a pena (reclusão) de 4 (quatro) a 

8 (oito) anos, e multa.2 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça: 

 
 

Tráfico de pessoas como “o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-
se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra para fins de exploração.3 

 
Nesse sentido, oberva que o referido Conselho prevê que o consentimento 

cedido pela vítima da prática do tráfico de pessoas, independente de qualquer 

exploração, não será levada em consideração, ou seja, será irrelevante, a fim de 

beneficiar as vítimas desses meios de execução. 

Sendo assim, é importante dizer que o tráfico de pessoas se concretiza em 

relação às mulheres, aos homens e às crianças de forma completamente ilegal, onde 

os praticantes acabam mascarando o crime, usando-se de rotas alternativas, e 

coagindo as vítimas para o sigilo. Sendo, pois um crime cujo objeto é a 

comercialização de pessoas, resultando altos lucros por meio de uma mão-de-obra 

desprotegida. 

Neste âmbito, aponta Luiza Souto: 

 
 

Levantamento do GLOBO nos 16 Núcleos de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (NETP), do Ministério da Justiça, aponta 

 

                                                 
2 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador. Juspodivm, 2016. Pg. 140 e 142. 
3 Conselho Nacional de Justiça. Tráfico de Pessoas. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/assuntos-fundiarios-trabalho-escravo-e-trafico-de- 
pessoas/trafico-de-pessoas>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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aumento de 8% de vítimas deste crime entre 2015 e 2016: pulou de 
740 para 797 pessoas. Esses centros agem na prevenção ao crime e 
na assistência aos envolvidos. Entre os grandes estados, o líder na 
origem das vítimas é Minas Gerais (de 112 para 432). Também houve 
altas em Paraná (de 4 para 57), Amazonas (de 1 para 9) e Ceará (de 
4 para 5 vítimas), entre outros. Registraram queda São Paulo (de 249 
para 96) e Goiás (de 310 para 116). O tráfico de pessoas é o 
deslocamento das vítimas para fins como o trabalho em condições 
análogas à escravidão, exploração sexual, extração de órgãos, 
adoção ilegal e qualquer tipo de servidão. O Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) considera essa a terceira 
maior atividade criminosa do mundo e a de mais rápido crescimento 
entre as organizações criminosas transnacionais. Um único caso pode 
envolver dezenas de vítimas. Ainda que a quantidade dos envolvidos 
tenha aumentado, houve, no entanto, uma queda de 10% (de 163 para 
146) no número de casos recebidos por esses núcleos. Para os 
coordenadores desses locais, a falta de recursos, a escassez de mão 
de obra e ainda a pouca divulgação do crime inviabilizam número 
maior de denúncias.4 

 
No Brasil, o crime de tráfico de pessoas é a terceira maior fonte de renda, 

ficando atrás somente do tráfico de drogas e armas5. Por fim, a consumação do crime 

de tráfico de pessoas se concretizada pelos meios de execução, ou seja, independe 

do exercício da finalidade que impulsiona o agente6, que é traficar as vítimas. 

 

2.2. Bem Jurídico 
 
 
 

Anteriormente, quando ainda se tratava dos artigos 231 e 231-A do Código 

Penal, o bem jurídico protegido era a dignidade sexual, onde se tentava proibir o tráfico 

com a finalidade de submeter as vítimas à prostituição.7 

No entanto, atualmente essa visão foi mudada após a promulgação da Lei 

13.334/2016, onde o bem jurídico tutelado passou a ser a liberdade do indivíduo, 

dignidade corporal, a dignidade sexual e o poder familiar, tendo assim uma 

                                                 
4 SOUTO, Luiza. Vitimas de Tráfico Humano aumentam nos dois últimos anos. Globo, 2017. Disponível 
em: <https://oglobo.globo.com/brasil/vitimas-de-trafico-humano-aumentam-nos- dois-ultimos-anos-
21213894#ixzz4i6VRFkLH>. Acesso em: 25 maio 2017. 
5 Info Jovem, Tráfico de Seres Humanos, Disponível em: 
<http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/cultura-de-paz/trafico-de-seres- humanos/>. 
Acesso em 25 maio 2017. 
6 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador. Juspodivm, 2016. Pg. 151. 
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abrangência às novas modalidades de tráfico de pessoas que a nova legislação 

resolveu assegurar7. 

Diante disso, existem os princípios que norteiam a busca pelo combate ao 

trafico de pessoas, sendo pois a dignidade da pessoa humana um direito intrínseco a  

toda existência humana, resguardando a pessoa a qualquer ato de violência, cruel 

desonroso, assegurando a pessoa a uma vida social com o menino me dignidade. A 

promoção e garantia da cidadania no qual ampara as vitimas. Universalidade todos 

são titulares do direito, constituindo pois a mesma para cuidar e combater o mesmo 

trafico de pessoas, o direito também é indivisível, são complementares para impedir o 

delito e interdependentes os direitos civis econômicos e sociais estão se 

complementado, Não descriminação da vitima do trafico independente de como ela 

seja e por fim a assistência as vitimas que sofreram de forma direta aos familiares8. 

 
2.3. Sujeito Ativo 

 
 

Os sujeitos ativos do crime podem ser tanto homens quanto mulheres, ou seja, 

não se tem uma divisão quanto ao gênero. São, na maioria das vezes, pessoas que 

fazem parte do ciclo de amizades da vítima ou até mesmo os membros da própria 

família. São pessoas com que as vítimas possuem laços de afetividade. Geralmente 

apresentam bom nível de escolaridade, são cativantes e têm alto poder de 

convencimento. Alguns são empresários que trabalham ou se dizem proprietários de 

casas de show, bares, falsas agências de encontros, de matrimônios e agências de 

modelos. 

Diante do exposto pelo Conselho Nacional de Justiça9, as ofertas de emprego 

que são feitas geram na vítima expectativa de futuro, de melhoria da qualidade de 

vida. No tráfico para o trabalho escravo, os aliciadores, denominados de “gatos”, 

geralmente fazem propostas de trabalho onde, supostamente, as vítimas 

desenvolverão atividades laborais na agricultura ou pecuária, na construção civil ou 

                                                 
7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal 4, Parte Especial; Dos Crimes contra a dignidade 
sexual até dos crimes contra a fé pública. 9 ed. Rev., ampl. E atual. São Paulo. Saraiva. 2015. Pg. 197. 
8 CUNHA, Rogério Sanches, PINTO; Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador. Juspodivm, 2016. Pg. 141. 
9 Conselho Nacional de Justiça. Tráfico de Pessoas. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/assuntos-fundiarios-trabalho-escravo-e-trafico-de- 
pessoas/trafico-de-pessoas>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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em oficinas de costura. Há casos notórios e reais de imigrantes peruanos, bolivianos
 

e paraguaios aliciados para trabalho análogo ao de escravo em confecções de São 

Paulo. 

 

2.4. Sujeito Passivo 

 
 

Os sujeitos passivos deste crime podem ser qualquer tipo de pessoa, sendo 

elas mulheres, homens e crianças, civilizadas ou não, sendo indiferente a idade, raça, 

sexo, origem, condição cultural ou capacidade jurídica. Ou seja, a seleção não 

respeita uma espécie de escolha ou divisão. 

Segundo os dizeres do Conselho Nacional de Justiça: 

 
Há tráfico de pessoas quando a vítima é retirada de seu  ambiente, de 
sua cidade e até de seu país e fica com a mobilidade reduzida, sem 
liberdade de sair da situação de exploração sexual ou laboral ou do 
confinamento para remoção de órgãos ou tecidos. A mobilidade 
reduzida caracteriza-se por ameaças à pessoa ou aos familiares ou 
pela retenção de seus documentos, entre outras formas de violência 
que mantenham a vítima junto ao traficante ou à rede criminosa. Há 
casos em que a pessoa vítima de tráfico sabe da exploração que 
sofrerá e consente com ela. Mesmo nessa situação, existe o crime, e 
a vítima é protegida pela lei. Considera-se que, nessa situação, o 
consentimento não é legítimo, porque fere a autonomia e a dignidade 
inerentes a todo ser humano. O tráfico de pessoas retira da vítima a 
própria condição humana, ao tratá-la como um objeto, um produto, 
uma simples mercadoria que pode ser vendida, trocada, transportada 
e explorada. Portanto, o consentimento da pessoa, em uma situação 
de tráfico humano, não atenua a caracterização do crime. Ação de 
captar, transportar, deslocar, acolher ou receber pessoas, as quais 
serão usadas para exploração econômica como objetos. Ameaça ou 
uso da força, coação, rapto, fraude, ardil, abuso de poder ou de uma 
situação de vulnerabilidade, ou a concessão de benefícios pagos em 
troca do controle da vida da vítima10. 

 
 

Sendo assim, conforme manifestação do Conselho Nacional de Justiça, restam 

claras que as hipóteses para caracterização do tráfico de pessoas e o direito à 

dignidade são inerentes a todo ser humano, sem que haja a possibilidade de 

afastamento de tais instrumentos, independente de vontade das vítima. 

 

                                                 
10 Conselho Nacional de Justiça. Tráfico de Pessoas; Saiba Mais. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/assuntos-fundiarios-trabalho-escravo-e-trafico-de- 
pessoas/trafico-de-pessoas/saiba-mais>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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3. TIPO OBJETIVO E SUBJETIVO DO CRIME DO TRÁFICO DE 
PESSOAS 

 
 

Neste capítulo, falará acerca dos tipos objetivo e subjetivo no que diz respeito 

ao crime de tráfico de pessoas, visando uma análise com relação da condição análoga 

à de escravo, onde pessoas ficarão sob domínio de outras, oportunidade em que serão 

escravizadas. 

 

3.1. Redução à Condição Análoga à de Escravo 

 
 

Não obstante, o crime de trabalho análogo ao de escravo é tipificado no Código 

Penal brasileiro, de forma que ainda existe, em grande número, os casos de pessoas 

que são levadas a trabalhar com promessas de excelentes ganhos salariais. 

Esses trabalhadores geralmente são levados para áreas rurais distantes e são 

submetidos ao trabalho forçados e com privação de liberdade. 

Reduzir alguém à condição análoga à de escravo é um crime que afronta a 

dignidade da pessoa humana, pois coloca a vítima em estado de coisa e em situação 

de servidão. 

Conforme os apontamentos de Andrade: 

 

A expressão “condição análoga à de escravo” não visa a uma situação 
jurídica; refere-se a um estado de fato em que a pessoa perde a 
própria personalidade; é tratada como simples coisa, privada de 
direitos fundamentais mínimos. A liberdade humana fica integralmente 
anulada, diante da submissão da pessoa a um senhor, reduzida à 
condição de coisa.11 

 
 

No mesmo sentido, expõe Cezar Roberto Bitencourt: 

 
 
 

Reduzir alguém a condição análoga a de escravo equivale a suprimir-

                                                 
11 DE ANDRADE, Carlos Eduardo Almeida Martins. Do crime de redução à condição análoga à de escravo 
na legislação, doutrina e jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível 
em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11183& 
revista_caderno=3>. Acesso em 31 out.17 
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lhe o direito individual de liberdade, deixando-o completamente 
submisso aos caprichos de outrem, e exatamente ai reside a essência 
desse crime, isto é, na sujeição de uma pessoa a outra, estabelecendo 
uma relação entre sujeito ativo e sujeito passivo análoga a de 
escravidão, o sujeito ativo, qual senhor e dono, detém a liberdade do 
sujeito passivo em suas mãos12. 

 

No entanto, a sujeição a outrem em razão do trabalho não é suficiente para 

caracterização do crime. Conforme dispõe a Lei 10.803 de 2003, que alterou o artigo 

149 do Código Penal, se faz necessário que as vítimas sejam submetidas à condição 

degradante de trabalho, bem como à jornada exaustiva, ao trabalho forçado ou com 

restrição de locomoção. 

Assim dispõe o artigo 149 do Código Penal13: 

 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 

I. – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 

II. – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho. 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra criança ou adolescente; 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

 

 
Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt escreve sobre a nova alteração 

legislativa: 

 
 

A partir da Lei 10.803-2003, a redução a condição análoga á de 
escravo pode ser cometida através das seguintes condutas, sujeição 
alheia a trabalhos forçados, sujeição alheia a jornada exaustiva, 
sujeição alheia a condições degradantes de trabalho, restrição, por 

                                                 
12  12BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 2. Dos Crimes Contra 
Pessoa. 15 edição, revista, ampliada e atualizada: São Paulo. Saraiva 2015. Pg 442. 
13 BRASIL, Lei nº 10.803 de 11 de dezembro de 2003.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.803.htm>. Acesso em 31 out. 17. 
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qualquer meio, da locomoção alheia em razão de divida contraída com 
o empregador ou preposto14. 

 

 
Nos dizeres de Andrade acerca da Lei 10.803/2003: 

 
 

Nesse acordo, o Estado brasileiro se comprometeu a melhorar a 
legislação penal no tocante ao delito de redução à condição análoga à 
de escravo com o objetivo de evitar a impunidade. Assim, a Lei 
10.803/2003 especificou o modus operandi da prática de reduzir a 
vítima à condição análoga à de escravo, transmutando-o em crime de 
forma vinculada15. 

 
Para Bitencourt (2015), os modos da prática criminal são variados, mas “quase 

sempre a finalidade da conduta delitiva é a prestação de serviços, ou seja, a execução 

de trabalho em condições desumanas, indignas ou sem remuneração adequada.”16 

Ainda, conforme dispões Bitencourt: 

 

Para configurar esse crime é indispensável a relação ou “vinculo 
trabalhista” entre sujeito ativo e sujeito passivo. A ausência dessa 
relação de prestação de serviço entre sujeito ativo e sujeito passivo 
impede que se configure essa infração penal, ainda que haja a 
restrição da liberdade prevista no dispositivo. Nesse caso, deverá ser 
buscada a adequação típica em outro dispositivo penal17. 

 
Desta forma, a consecução do crime de tráfico de pessoas, para fins de 

exploração ao trabalho em condição análoga ao de escravo, configura grave violação 

não somente à dignidade humana como também configura crime contra a liberdade. 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal se posiciona de forma que o trabalho 

em condição análoga ao de escravo também afeta os direitos trabalhistas, além de, é 

claro, dos direitos já citados acima. Isso fica exposto em acórdão, julgado por tribunal 

pleno que teve como relator o Min. Cezar Peluso no Recurso Extraordinário 459510, 

e apresenta: 

                                                 
14 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 2. Dos Crimes Contra Pessoa. 
15 edição, revista, ampliada e atualizada: São Paulo. Saraiva. 2015. Pg. 449. 
15 DE ANDRADE, Carlos Eduardo Almeida Martins. Do crime de redução à condição análoga à de escravo 
na legislação, doutrina e jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível 
em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11183& 
revista_caderno=3>. Acesso em 31 out. 17. 
16 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial 2. Dos Crimes Contra Pessoa. 
15 edição, revista, ampliada e atualizada: São Paulo. Saraiva 2015. Pg. 443. 
17 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial 2. Dos Crimes Contra Pessoa. 
15 edição, revista, ampliada e atualizada: São Paulo. Saraiva 2015. Pg 443. 
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Ementa Recurso extraordinário. Constitucional. Penal. Processual 
Penal. Competência. Redução a condição análoga à de escravo. 
Conduta tipificada no art. 149 do Código Penal. Crime contra a 
organização do trabalho. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, 
inciso VI, da Constituição Federal. Conhecimento e provimento do 
recurso. 1. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código 
Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em 
questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos 
constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os  direitos 
trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados. 
2. A referida conduta acaba por frustrar os direitos assegurados pela 
lei trabalhista, atingindo, sobremodo, a organização do trabalho, que 
visa exatamente a consubstanciar o sistema social trazido pela 
Constituição Federal em seus arts. 7º e 8º, em conjunto com os 
postulados do art. 5º, cujo escopo, evidentemente, é proteger o 
trabalhador em todos os sentidos, evitando a usurpação de sua força 
de trabalho de forma vil. 3. É dever do Estado (lato sensu) proteger a 
atividade laboral do trabalhador por meio de sua organização social e 
trabalhista, bem como zelar pelo respeito à dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, inciso III). 4. A conjugação harmoniosa dessas 
circunstâncias se mostra hábil para atrair para a competência da 
Justiça Federal (CF, art. 109, inciso VI) o processamento e o 
julgamento do feito. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao 
qual se dá provimento18. 

 

Vale destacar, que a decisão descreve como “dever do estado”a proteção da pratica 

laborativa, através de organizações, a fim de proteger a dignidade do trabalhador e respeitar 

o estabelecido em nossa Constituição Federal. 

O elemento subjetivo do crime é o dolo, ou seja, o aliciante possui a vontade 

dirigida para a prática da conduta delitiva. Assim, conforme explicação de Bitencourt,“o 

elemento subjetivo é representado pelo dolo, que pode ser direto ou eventual, 

constituindo na verdade livre e consciente de subjugar determinada pessoa, 

suprimindo-lhe, taticamente, a liberdade, embora esta remanesça, de direito.”19 

Desta forma, a vontade livre e consciente do agente se consolida no dolo 

genérico, tipificado no caput do artigo 149: 

 
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

                                                 
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 459510 / MATO GROSSO. Relator(a): 
Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgadoem 26/11/2015. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10710211>. Acesso em: 01 de 
outubro de 2017. 
19  19BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial 2. Dos Crimes Contra 
Pessoa. 15 edição, revista, ampliada e atualizada: São Paulo. Saraiva 2015. Pg 444. 
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submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto20. 

 
Preceitua Nucci, que o elemento subjetivo “é o dolo. Não existe a forma culposa. 

Não se exige elemento subjetivo específico, nas modalidades previstas no caput, mas, 

sim, nas formas do § 1.º: “com o fim de retê-lo no local de trabalho”21. 

Assim, a finalidade especial de retenção da pessoa no local de trabalho 

configura dolo específico e é apontado conforme redação do § 1º do artigo 149:  

 

Art. 149, § 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
I.  – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
II. – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho.” 

 

No entendimento de Nucci, a análise do núcleo do tipo é o verbo reduzir, pois 

“reduzir, no conceito deste tipo penal, significa subjugar, transformar à força, impelir a 

uma situação penosa.”22 

 
A alteração legislativa teve nitidamente por finalidade atacar o grave 
problema brasileiro do “trabalho escravo”, muito comum em fazendas 
e zonas afastadas dos centros urbanos, onde trabalhadores são 
submetidos a condições degradantes de sobrevivência e de atividade 
laborativa, muitos sem a remuneração mínima estipulada em lei, sem 
os benefícios da legislação trabalhista e, o que é pior, levados a viver 
em condições semelhantes a dos escravos, de triste memória na 
nossa história23. 

 
Para Bitencourt, o elemento objetivo nada mais é do que reduzir, no qual 

consiste em sujeitar uma pessoa à outra em condições semelhantes a de escravo, em 

estado de submissão absoluta. Os meios para a prática são os mais diversos 

possíveis, podendo ser retendo os salários, pagando-os de forma irrisória ou mediante 

fraude, fazendo descontos desproporcionais através do uso de violência e grave 

                                                 
20 BRASIL, LEI nº 10.803 de 11 de dezembro de 2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.803.htm>. Acesso em 31 out. 17. 
21 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pg. 523. 
22 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pg. 522. 
23 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pg. 522. 
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ameaça.24 

O elemento normativo do tipo é o escravo, conforme garante Nucci: 

 
[...] que depende da interpretação cultural do juiz. Escravo, em análise 
estrita, era aquele que, privado de sua liberdade, não tinha mais 
vontade própria, submetendo-se a todos os desejos e caprichos do 
seu amo e senhor. Era uma hipótese de privação da liberdade em que 
imperava a sujeição absoluta de uma pessoa a outra. [...] O conceito 
de escravo deve ser analisado em sentido amplo, pois o crime pode 
configurar-se tanto na submissão de alguém a trabalhos forçados ou 
a jornadas exaustivas como também no tocante à restrição da 
liberdade de locomoção25. 

 

Ainda, conforme ensinamentos de Nucci, o elemento subjetivo do tipo é o 

dolo: 

Exige-se o elemento subjetivo específico, consistente em atingir uma 
das cinco metas sugeridas pelos incisos I a V, que são alternativas, ou 
seja, o agente pode ter mais de uma finalidade, mas pelo menos uma 
delas. Sem o preenchimento da vontade específica, o crime pode 
transformar-se em outra figura, como o constrangimento ilegal (art. 
146, CP), sequestro (art. 148, CP), extorsão (art. 158, CP) etc.26 

 

Explica Diego Pureza que há a exigência do dolo específico, o que se concretiza  

por meio da expressão prevista no caput do artigo 149-A do Código Penal, ou seja, 

“com a finalidade de”, juntamente com as previsões dos incisos do referido artigo, 

quais sejam, a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, a submissão a trabalho 

em condições análogas à de escravo, a submissão a qualquer tipo de servidão,adoção 

ilegal ou exploração sexual. Sendo assim, Diego Pureza conclui que “a figura 

criminosa ora estudada não admite a modalidade culposa.”27 

Quanto ao objeto material e jurídico do delito, Nucci salienta: 

 

o objeto material é a pessoa humana, submetida ao agente para as 
finalidades descritas nos incisos I a V deste artigo. O objeto jurídico é 
a liberdade individual (como se deduz pela inserção do tipo neste 
capítulo do Código Penal), mas, acima de tudo, cuida-se de um tipo de 
múltipla proteção, envolvendo a dignidade sexual, o estado de filiação, 

                                                 
24 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 2. Dos Crimes Contra Pessoa. 
15 edição, revista, ampliada e atualizada: São Paulo. Saraiva 2015. Pg. 443. 
25 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pg. 523 
26 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pg. 527. 
27 PUREZA, Diego Luiz Victório. O Crime de Tráfico de Pessoas após a Lei n 13.344-2016. Âmbito Jurídico: 
2017, Disponível em: <http://www.ambito- 
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18366>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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a integridade física, enfim, a própria vida. Pode-se, então, afirmar 
cuidar-se de uma tutela penal à dignidade da pessoa humana28. 

 

No caso do agente, além de traficar as vítimas e submetê-las a condições 

análogas à de escravo, o concurso será entre os artigos 149-A e 149 do Código 

Penal29. 

Consuma-se o crime quando o aliciante reduz a vítima à condição semelhante 

a de escravo, quando a vítima torna-se completamente submissa a outrem, mudando 

o estado em que se encontra. 

Vale destacar, que o Supremo Tribunal Federal ainda destaca que não é 

necessário a violência física para se concretizar a condição análoga à de escravo, 

basta afrontar os direitos fundamentais do trabalhador e outros direitos, além dos 

indícios de autoria e materialidade, conforme presente na decisão da segunda turma 

do STF sobre o Inquérito 3564 de Minas Gerais; 

 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE REDUÇÃO 
A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E DE ALICIAMENTO DE 
TRABALHADORES. DESNECESSIDADE DE VIOLÊNCIA FÍSICA 
PARA A OCORRÊNCIA DO DELITO. PARA A CARACTERIZAÇÃO 
DO DELITO BASTA A REITERADA OFENSA AOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR, VULNERANDO SUA 
DIGNIDADE COMO SER HUMANO. PRESCRIÇÃO QUANTO AO 
DELITO DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA. 
DENUNCIADO COM IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS. 
RECEBIMENTO  PARCIAL DA  DENÚNCIA. I –  A inicial acusatória 
contemplou a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 
de testemunhas, apresentou informações essenciais sobre a prática 
das condutas, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. II – 
Prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de 
frustração de direito trabalhista, considerando a pena máxima 
cominada ao tipo penal (dois anos de detenção) e o fato de o prazo do 
art. 109, V, do Código Penal necessitar ser reduzido à metade (art. 115 
do CP); a prescrição é, inclusive, anterior à remessa dos autos a esta 
Corte. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser 
desnecessário haver violência física para a configuração do delito de 
redução à condição análoga à de escravo. É preciso apenas a 
coisificação do trabalhador, com a reiterada ofensa a direitos 
fundamentais, vulnerando a sua dignidade como ser humano (Inq 
3.412, Redatora p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 
12/11/2012). IV – Presentes os indícios de materialidade e autoria, a 
denúncia foi parcialmente recebida para os crimes de redução a 
condição análoga à de escravo e de aliciamento de trabalhadores de 

                                                 
28 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pg 527. 
29 CUNHA, Rogério Sanches, PINTO; Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador. Juspodivm, 2016. Pg. 151. 
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um local para outro do território nacional, tipificados nos arts. 149 e 
207, caput e § 1º, ambos do Código Penal30. 

 
Por fim, a ação penal é publica incondicionada, admitindo ação penal privada 

subsidiária nos termos da Constituição Federal, desde que haja inércia do Ministério 

Público. 

 

3.2. Causas de aumento da pena 
 
 

O artigo 149-A do CP traz em seu parágrafo primeiro os casos em que se tem 

o aumento da pena nos crimes de tráfico de pessoas. 

A redação do parágrafo 1° nos diz que “pena será aumentada de um terço até 

a metade”31 e nos apresenta quatro incisos com algumas modalidades. 

No inciso I do artigo 149-A, § 1° do CP nos diz que: “I - o crime for cometido por 

funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las”32. Tal 

aumento se dá na situação do agente ser funcionário público, conforme estabelece o 

artigo 327 do Código Penal, e se estende para os que são empregados públicos33. 

Conforme já destacado, para a prática do presente crime não se exige nenhuma 

qualidade ou condição especial em relação ao sujeito ativo (crime comum). Entretanto, 

caso o agente ostente a condição de funcionário público, nos termos do artigo 327 do 

Código Penal, e pratique o tráfico de pessoa no desempenho da função pública se 

valendo da condição de funcionário público, sofrerá a presente causa de aumento34. 

Já no inciso II do artigo 149-A, § 1° do traz os dizeres que “o crime for cometido 

contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência”35. O objetivo dessa 

                                                 
30  BRASIL.Supremo Tribunal Federal, Inquérito 3564 /Minas Gerais.Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=697222 3>. Acesso em: 02 de 
outubro de 2017. 
31 BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vade mecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art. 149-A, § 1°. 
32 BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. op.cit. Art. 149- A, § 1°, inciso 
I 
33 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. Pg. 
699. 
34 PUREZA, Diego Luiz Victório. O Crime de Tráfico de Pessoas após a Lei n 13.344-2016. Âmbito Jurídico, 
2017, Disponível em: <http://www.ambito- 
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18366>. Acesso em: 25 maio 2017. 
35 35BRASIL.CódigoPenal.Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.op. cit. Art. 149-A, § 1°, inciso 
II. 
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redação foi de trazer uma maior reprovabilidade na conduta daquele que pratica o 

crime de tráfico de pessoas contra sujeitos presumidamente mais frágeis e 

vulneráveis. Assim, analisando a vítima e as qualidades pessoais do sujeito passivo. 

Nesse sentido, vale destacar quem são crianças, adolescente, deficientes e os idosos 

para o sistema jurídico brasileiro. Sendo assim, criança é a pessoa com idade inferior 

a doze anos, e adolescente é a pessoa com idade entre doze e dezoito anos, conforme 

artigo 2º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Já a pessoa idosa é aquela com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

conforme preceitua o artigo 1º da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Por fim não 

podemos esquecer da pessoa com deficiência, que é o sujeito que apresenta qualquer 

forma de deficiência, seja ela física ou mental36. 

No caso do inciso III do artigo 149-A, § 1° do Código Penal, terá aumentada a 

pena“o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, 

de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade 

hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função”37. Neste inciso, o 

legislador não estabeleceu quem seria os agentes ativos do crime, podendo, assim, 

se estender para diversas pessoas da convivência da vítima, inclusive para visitas 

quando o texto de lei nos traz a hipótese de hospitalidade. Já quando se fala na 

superioridade hierárquica, se leva diretamente ao serviço público, como é o caso do 

delegado e seus auxiliares. As relações particulares, como é o caso de gerentes e 

seus subordinados, não fazem parte, pois não são relações hierárquicas38. 

Por fim, no inciso IV do artigo 149-A, § 1° do CP, traz o aumento de pena quanto 

“a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional”39. Neste inciso, fica 

claro a conduta que se faz necessária para se enquadrar no aumento de pena, pois 

basta a exportação da pessoa para ser configurado o crime. No entanto, cabe ainda 

uma crítica ao legislador em relação à Lei 13.344/2016. Isso porque o legislador 

claramente incorreu em grave e grosseiro erro quando se fala do tráfico transnacional 

                                                 
36 PUREZA, Diego Luiz Victório. O Crime de Tráfico de Pessoas após a Lei n 13.344-2016. Âmbito Jurídico, 
2017, Disponível em: <http://www.ambito- 
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18366>. Acesso em: 25 maio 2017. 
37 BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Art. 149-A, § 1°, inciso III. 
38 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. 
Pg.01. 
39 BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.op. cit. Art. 149- A, § 1°, inciso 
IV. 
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como causa de aumento de pena. Isso pelo motive de que, conforme redação do inciso 

IV, fez constar como majorante apenas a exportação de pessoa, ou seja, a conduta 

com a finalidade de retirar a vítima do território nacional, mas esquecendo-se da 

hipótese de importação, do sujeito passivo no território nacional na condição de 

pessoa traficada.40 

 

3.3. Causas de diminuição de pena 

 
 

O artigo 149-A, em seu parágrafo 2º do Código Penal, dispõe a causa de 

aumento única, portanto se faz necessária duas condições para sua aplicação. A pena 

é reduzida de um a dois terços se o réu for primário e não estiver relacionado com a 

organização criminosa41. 

É considerado réu primário aquele que não possui nenhuma reincidência, 

sendo feita através de exclusão. Como disposto no artigo 63 do Código 

Penal,“verificar-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de 

transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado 

por crime anterior”42. Entretanto, no caso do réu cometer um novo crime no processo 

de julgamento, pelo cometimento do crime de tráfico de pessoas, caracterizará 

primariedade e, consequentemente, se enquadrará no primeiro requisito para a 

presente minorante43. 

O segundo requisito exige que o réu não pode estar vinculado a organização 

criminosa. Organização criminosa, por sua vez, é definida pela Lei nº 12.850/2013, 

através de seu artigo 1º, §1º: 

 
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão 
de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante  a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

                                                 
40 PUREZA, Diego Luiz Victório. O Crime de Tráfico de Pessoas após a Lei n 13.344-2016. 
41 PUREZA, Diego Luiz Victório. O Crime de Tráfico de Pessoas após a Lei n 13.344-2016. Âmbito Jurídico, 
2017, Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18366>.  Acesso  em:  25 maio 
42 BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.op. cit. Art. 63. 
43 PUREZA, Diego Luiz Victório. O Crime de Tráfico de Pessoas após a Lei n 13.344- 2016.Âmbito Jurídico, 
2017, Disponível em: <http://www.ambito- 
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18366>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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anos, ou que sejam de caráter transnacional44. 

 
O estímulo para o legislador na criação da atual causa de diminuição de pena 

foi pelo fato de que trata-se de matéria de política criminal, de maneira que possa 

favorecer o réu primário e que não está envolvido organização criminosa. Sendo 

assim, evidencia desnecessariamente tal minorante, pelo fato de ter que privilegiar 

aquele que praticou o crime, porém de forma simples, além de dar uma correção mais 

rigorosa aqueles que forem réus reincidentes e que estão ligados a organizações 

criminosas45. 

 

3.4. Ação Penal 

 
 

Referente às penas atribuídas ao delito, ficam afastados os benefícios da Lei 

9.099/1995. A ação penal será pública incondicionada, cujo oferecimento da denúncia 

para iniciar a ação penal não depende de qualquer estado de procedibilidade. Em 

regra, a competência é da Justiça Estadual. Entretanto, se a vítima do tráfico de 

pessoas for retirada do território nacional, a competência, então, será da Justiça 

Federal (CF, art. 109, V).46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 BRASIL. Lei de Organização Criminosa. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013.op. cit. Art. 1º, §1º. 
45 PUREZA, Diego Luiz Victório. O Crime de Tráfico de Pessoas após a Lei n 13.344-2016. Âmbito Jurídico, 
2017, Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18366>. Acesso   em:   25  maio 2017. 
46 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Novo Crime de Tráfico de Pessoas. Jusbrasil. Publicado Há 10 
meses, Disponível em: <https://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/392610608/novo-crime-de-trafico-
de- pessoas>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS E REPRESSIVAS DO TRÁFICO DE 

PESSOAS 

 

 
O tráfico de pessoas, com a nova Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, 

esclarece as medidas que buscam a prevenção de uma futura violação e a reparação 

dos danos já violados. Referido tema será abordado neste capitulo. 

 

4.1. Medidas preventivas 

 
 

Quanto às medidas preventivas, a Lei nº 13.344 de 2016 dispõe em seu artigo 

segundo: 

 

Art. 2º: O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos 
seguintes princípios: 

I- respeito à dignidade da pessoa humana; 
II - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos; 
III - universalidade, indivisibilidade e interdependência; 
IV. - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, 
origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, atuação 
profissional, raça, religião, faixa etária, situação migratória ou outro 
status; 
V. - transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, 
origem étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas 
públicas; 
VI. - atenção integral às vítimas diretas e indiretas, 
independentemente de nacionalidade e de colaboração em 
investigações ou processos judiciais; 
VII.- proteção integral da criança e do adolescente.47 

 

 
O enfrentamento ao tráfico de pessoas depende da administração e 

preservação das políticas públicas de prevenção, repressão e atenção às vitimas do 

crime em questão. É necessário a criação de uma equipe preparada envolvendo a 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e entes não governamentais, 

sendo relevante o auxilio internacional para troca de tentativas e modelos de projetos 

                                                 
47 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm> Acesso em: 31 ago. 2017. 
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para proteção da vítima de tráfico humano, onde no Brasil é uma obrigação através 

da Convenção. 

Muitas vezes a grande falha para o combate ao crime em nosso País, é a falta 

de união entre os órgãos competentes para resolução dos problemas em questão. 

De acordo com a Lei nº 13.344 de 2016 em seu artigo terceiro: 

 
 

Art. 3 O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes 
diretrizes: 
I. - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e 
articulada das esferas de governo no âmbito das respectivas 
competências; 
II. - articulação com organizações governamentais e não 
governamentais nacionais e estrangeiras; 

III. - incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle 
social e das entidades de classe ou profissionais na discussão das 
políticas sobre tráfico de pessoas; 

IV. - estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 
envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade 
civil; 
V. - fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior 
incidência do delito, como as de fronteira, portos, aeroportos, rodovias 
e estações rodoviárias e ferroviárias; 
VI. - estímulo à cooperação internacional; 
VII. - incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu 
compartilhamento; 
VIII. - preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e 
judiciais, nos termos da lei; 
IX. - gestão integrada para coordenação da política e dos planos 
nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas.48 

 
Nesse sentido, em 2010, a Assembleia Geral da ONU aprovou o Plano Global 

de Combate ao Tráfico de Pessoas, instrumento importante no que diz respeito ao 

tráfico humano. Em âmbito nacional, o II Plano Nacional de Enfrentamento ao tráfico 

de pessoas, bem como a Lei 13.344 de 2016, foram instrumentos criados na busca 

pela prevenção e repressão do crime em questão. O artigo 14 da referida lei, prevê 

que “é instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a ser 

comemorado, anualmente, em 30 de julho”49. Por esse motivo, essa data foi definida 

                                                 
48 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm> Acesso em: 31 ago. 2017. 
49 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm> Acesso em: 31 ago. 2017. 
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o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, da mesma forma é o Dia 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O II plano tem o intuito de buscar 

parceiros não governamentais, instituições que tem o entendimento, e órgãos dos 

poderes Legislativo e Judiciário, em razão da dificuldade para o enfrentamento ao 

tráfico de pessoas no Brasil, sendo de fundamental importância o apoio de todos.50 

Ainda reforçando esse plano através da Lei 13.344 de 2016, no artigo quarto: 

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

I. - da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas 
de saúde, educação, trabalho, segurança pública, justiça, turismo,
 assistência social, desenvolvimento rural, esportes, 
comunicação, cultura e direitos humanos; 
II. - de campanhas socioeducativas e de conscientização, 
considerando as diferentes realidades e linguagens; 
III.- de incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil; e 
IV - de incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas.51 

 
 Os incisos será comentado a partir dos pensamentos de Cunha. Com relação 

ao inciso I, a prevenção ao tráfico não deve ser encarada apenas como um empecilho, 

pois por traz disso existe uma busca das pessoas quanto à realização de objetivos 

pessoais, bem como a busca por uma melhor condição de vida. Questões como essas 

impulsionam os traficantes para o comércio humano, no qual se faz necessária a 

cooperação das diferentes áreas a fim de se conseguir um combate efetivo ao crime, 

ou seja, requer uma ligação entre a segurança e a justiça, primeiramente investigando 

o rapto e posteriormente por meio da punição. 

No que diz respeito ao inciso II, se faz necessária a adoção de campanhas que 

mostrem o que é o crime e como ele acontece, com o objetivo de conscientizar a 

população para que não sejam vítimas desse crime. É fundamental o desenvolvimento 

de conhecimento para cuidar das vítimas e protege-las.52 

Acerca do inciso III, é importante a criação de mecanismos que incentivem e 

mobilizem a participação de todos da sociedade para entender sobre o crime, a fim de 

diminuir as possibilidades de ocorrência do crime de tráfico humano. Por último, com 

                                                 
50 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador, Juspodivm: 2016, Pg. 38, 156 e 157. 
51 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm> Acesso em: 31 ago. 2017. 
52 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador, Juspodivm: 2016, Pgs. 157 e 158. 
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relação ao inciso IV, devem ser apoiados e divulgados os projetos, pois serão com 

estes instrumentos que alcançaremos os objetivos de combate ao tráfico. 

 

4.2. Medidas repressivas 
 
 

Em se tratando de medidas repressivas na Lei nº 13.344 de 2016, previsto no 

artigo quinto: 

 

Art. 5 A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio: 
I. - da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança, 
nacionais e estrangeiros; 
II. - da integração de políticas e ações de repressão aos crimes 
correlatos e da responsabilização dos seus autores; 
III.- da formação de equipes conjuntas de investigação. 

 

De acordo com os escritos de Cunha, aprofunda-se o entendimento acerca de 

cada inciso. O inciso I remete à necessidade da existência de união entre os órgãos 

de proteção de diversos países, pois havendo essa cooperação, será possível impedir 

que o crime aconteça, resultando na capturados traficantes. 

Com relação ao inciso II, pretende-se integrar a segurança pública e o sistema 

de justiça a fim de serem feitas as investigações e depois realizadas as consequentes 

punições.53 Já no que diz respeito ao inciso III, uma maneira de coibir o tráfico de 

pessoas é que todos os órgãos estatais, de segurança, saúde e educação, se unam 

no âmbito das investigações para ter como resultado a repressão desse crime de uma 

forma mais eficaz.54 

Nesse sentido, vejamos o artigo sexto da referida lei: 

 
 

Art. 6. A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do 
tráfico de pessoas compreendem: 
I - assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde; 
II - acolhimento e abrigo provisório; 
III. - atenção às suas necessidades específicas, especialmente em 
relação a questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou 
social, procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação 

                                                 
53 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador, Juspodivm: 2016, Pg. 47. 
54 54MIGALHAS, Lei estabelece medidas de repressão ao tráfico de pessoas e atenção às vítimas: 2016. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI247014,81042- 
Lei+estabelece+medidas+de+repressao+ao+trafico+de+pessoas+e+atencao>. Acesso em: 02 out. 2017. 
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migratória, atuação profissional, diversidade cultural, linguagem, laços 
sociais e familiares ou outro status; 
IV.- preservação da intimidade e da identidade; 
V. - prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos 
investigatórios e judiciais; 
VI. - atendimento humanizado; 
VII. - informação sobre procedimentos administrativos e judiciais. 
§ 1o A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de 
exploração ou violência, a sua reinserção social, a garantia de 
facilitação do acesso à educação, à cultura, à formação profissional e 
ao trabalho e, no caso de crianças e adolescentes, a busca de sua 
reinserção familiar e comunitária. 
§ 2o No exterior, a assistência imediata a vítimas brasileiras estará a 
cargo da rede consular brasileira e será prestada  independentemente 
de sua situação migratória, ocupação ou outro status. 
§ 3o A assistência à saúde prevista no inciso I deste artigo deve 
compreender os aspectos de recuperação física e psicológica da 
vítima.55 

 
Diante deste artigo, o Estado resguardará a privacidade e identidade da vítima. 

Ademais, existem também determinadas medidas assistenciais à vítima de tráfico de 

pessoas, sendo elas jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde. A regra prevê 

hospitalidade e asilo temporário, cuidados às necessidades particulares e auxílio 

humanizado. 

 

4.3. Extensão e rota do tráfico 

 
 

A rota do tráfico é o trajeto em que acontece o aliciamento, transporte, 

alojamento, sendo também a rota das vítimas e dos traficantes. Portanto não existe 

um roteiro preciso, todos os lugares são passíveis deste crime5656, principalmente 

onde há o maior fluxo de vítimas, características do crime abordado. 

No Brasil, as áreas mais vulneráveis e ameaçadas quanto ao tráfico de pessoas 

são Acre e Rondônia, Amazonas e Roraima, Pará e Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. 

                                                 
55 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm>. Acesso em: 31 ago. 2017. 
56 ENAFRON, Diagnóstico sobre tráfico de pessoas nas áreas de fronteiras. Secretaria Nacional de Justiça. 
Ministério da Justiça. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos-pesquisas/pesquisa_-enafron_202x266mm_1710_19h00_web.pdf>. Acesso 
em 31 ago. 2017. 
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Os traficantes buscam, nesses estados mencionados no parágrafo acima, os 

lugares mais próximos de fronteiras, portos e aeroportos. No Brasil, o policiamento é 

feito pela Policia Federal,e as polícias civis e militares fazem a proteção nas 

rodoviárias e ferroviárias, consequentemente contribuindo para o combate ao tráfico 

de pessoas.57 

Para trabalho escravo, foram recebidas denúncias de 257 casos no período 

entre 2014 e 2016, com predominância também de mulheres, ou seja, 123 contra 52 

homens. Em termos de idade, a faixa etária compreendida entre 10 e 29 anos 

concentra cerca de 50% do total, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Pela 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH), crianças e adolescentes são vítimas de tráfico 

de pessoas, especialmente nas faixas etárias de 0 a 17 anos. Entre 2014 e 2016, elas 

somaram um total 216 traficados do total de 413.58 

 

4.4. Tráfico nacional 

 
 

O tráfico nacional se respalda na Lei nº 13.344 de 2016 no seu artigo primeiro: 

 
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território 
nacional contra vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra 
vítima brasileira. 
Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende 
a prevenção e a repressão desse delito, bem como a atenção às suas 
vítimas.59 

 

A redação citada acima traz consigo, além da tipificação, certa forma de 

explicação por parte do legislador de qual seria sua função, sendo aplicada no caso do 

tráfico de pessoas ocorrido no território nacional contra vítima brasileira ou estrangeira, 

princípio da territorialidade, artigo 5º Código Penal: “aplica-se a lei brasileira, sem 

prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no 

                                                 
57 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador, Juspodivm: 2016, Pg. 39. 
58 GANDRA, Alana. Mulheres são a maioria das vítimas do tráfico de pessoas, aponta relatório. EBC 
Agencia Brasil: 2017, Disponível  em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/mulheres-
sao-maioria-das-vitimas-do- trafico-de-pessoas-aponta-relatorio>. Acesso em 02 out. 2017. 
59 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm>. Acesso em: 31 ago. 2017. 
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território nacional60”. e no exterior em face da vítima brasileira, extraterritorialidade, artigo 

7º Código Penal: “ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro61”. O 

artigo 1º dispõe a extraterritorialidade da Lei Nacional quando a vítima for brasileira.60 

No caso do crime ser cometido contra um apátrida em território nacional ou 

no estrangeiro, ainda que não brasileiro, será aplicada a lei brasileira no caso do 

traficante de pessoas for apreendido em território brasileiro.61 

Vale destacar que o tráfico de pessoas estava disposto nos artigos 231 e 231-

A do Código Penal, registrando apenas quanto à exploração sexual, algo que deixava 

sem tipificação diversas condutas do comércio de pessoas, pois sabemos que existem 

outras formas de tráfico humano além dos fins de exploração sexual. Com a nova lei 

(13.344-2016), foram revogados os artigos citados, ou seja, 231 e 231-A do Código 

Penal, atribuindo agora o tráfico de pessoas para além da exploração sexual e 

incluindo também o trabalho ou serviços forçados, práticas análogas à de escravatura, 

servidão, adoção e a remoção de órgãos. Para isso, foi observada a legislação 

internacional, a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 

Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas e se 

trouxe essa nova tipificação para o crime.62

                                                 
60 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
61 Presidência da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 13.344, DE 6 DE 
OUTUBRO DE 2016. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13344.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
62 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tráfico de Pessoas, Lei 13.344-2016 comentada 
por artigos. Salvador, Juspodivm: 2016. Pg.158. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm
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CONCLUSÃO 

 

 
Conclui-se que, embora o tráfico de pessoas seja um crime antigo, ele está com 

uma legislação recente, fenômeno cada vez mais crescente, vitimizando malhares de 

pessoas. 

Sendo, pois a temática do trabalho Análise Tipológica do Crime de Tráfico de 

Pessoas com a Finalidade de Submeter a Trabalho em Condições Análogas à de 

Escravo, uma realidade que vem sendo percebida recentemente, onde o ser humano 

é tirado de sua casa ou cidade e levado para outro lugar, tornando a pessoa totalmente 

submissa, reduzindo-a ao tratamento de condições semelhantes à de escravo, 

colocando uma pessoa em poder da outra como servo. 

Anteriormente, o ordenamento jurídico abordava somente a exploração sexual, 

porém percebeu-se que não era suficiente, pois existem outras formas de exploração. 

Sendo assim se fez necessário a criação de uma nova lei que abrangesse todas as 

modalidades de exploração. Com a advento da lei 13.344 de 6 de outubro de 2016, a 

abordagem das tipificações do crime ganha uma análise mais ampla, prevendo 

medidas preventivas e repressivas, bem como maneiras de atendimento humanizado 

e assistência às vítimas. 

O objetivo do trabalho foi trazer uma temática nova, expor um crime que muito 

acontece, mas que, no entanto, é pouco abordado, além do propósito da nova 

legislação, que é o combate ao tráfico para qualquer forma de exploração, a fim de se 

conseguir bons resultados. 
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