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RESUMO 

 

DAMASCENO, Paula Caroline. Analise Dogmática sobe o Tráfico de Pessoas 
para exploração sexual sob o enfoque da Lei 13.344/2016.Trabalho de 
Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade 
Verde, 2017 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar o tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes no Brasil. O trabalho cinge-

se de fundamental importância ao combate do crime de tráfico de pessoas para 

exploração sexual, pela sua complexidade e pelas proporções que vem ganhando 

no cenário mundial, tornando-se uma das grandes preocupações dos Estados e dos 

organismos defensores dos direitos humanos. O presente estudo discorrerá acerca 

da temática do crime de trafico de pessoas, sob o enfoque das novas diretrizes da 

Lei 13.344/2016 e suas relevantes alterações no Código Penal, e para a sua 

consecução será abordado um breve histórico sobre o trafico de pessoas e sua 

evolução no decorrer dos anos; conceitua o termo bem como insere dados na 

perspectiva nacional e internacional ressaltando a importância dos tratados 

internacionais, Convenções e o Protocolo de Palermo. Por fim, será tratado, com 

especial relevância, aspectos da Lei 13.344/2016 e a tutela penal da conduta 

descrita no artigo 149-A do Código Penal. 

 

 

Palavras-chave: Tráfico de pessoas; Exploração sexual; Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

  

The present work aims to address the trafficking of people for sexual exploitation of 

women, children and adolescents in Brazil. The job stick if crucial to fighting the crime 

of trafficking in persons for sexual exploitation, by your complexity and proportions 

that has been gaining on the world stage, becoming one of the major concerns of 

States and the rights bodies human rights. The present study speaks about the crime 

of human trafficking, under the focus of the new guidelines of the law/2016 and its 

13,344 relevant changes in the criminal code, and your achievement will be 

addressed a brief history about the traffic of people and your evolution in over the 

years; define the term as well as enter data on national and international perspective, 

emphasizing the importance of international treaties, conventions and the Protocol of 

Palermo. Finally, you will be treated with special relevance, aspects of Law/2016 and 

13,344 criminal guardianship of the conduct described in article 149 of the Criminal 

Code. 

  

  

Keywords : Trafficking in persons; Sexual exploitation; Penal Code. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O tráfico de pessoas se constitui em uma das mais cruéis formas de 

escravidão marcada, historicamente, pela prática criminosa da exploração humana, 

sendo o meio mais perverso de violação da dignidade humana praticado pela 

coação, engano, força, rapto e outras formas que, por vezes, fere até a integridade 

física da vítima. 

Essa prática criminosa lucrativa movimenta cerca de 32 bilhões de dólares 

por ano, vitimando aproximadamente 2,5 milhões de pessoas conforme dados do 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC - 2010). 

Dentre as diversas modalidades, o presente estudo versa acerca do tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes no 

Brasil. Considera-se um crime silencioso e invisível até mesmo para a vítima que em 

sua situação de vulnerabilidade aceita convites de trabalho e são inseridas em redes 

internacionais de exploração sexual. 

A repercussão do tema ocorre no âmbito nacional e internacional, pois o 

tráfico de pessoas não se abstém apenas ao país de origem, mas envolve uma rede 

internacional e, desta forma, os Estados têm se mobilizado no combate ao tráfico de 

pessoas pela criação de dispositivos legais e demais instrumentos visando o 

enfrentamento do problema. 

No Brasil é cediço que essa barbárie acomete grande número de mulheres e 

de acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT, 98% das pessoas 

traficadas são mulheres, com a finalidade de exploração sexual. 

Como resultado da preocupação do Estado no combate ao tráfico de pessoas 

em 06 de outubro de 2016 foi sancionada a Lei 13.344 que dispõe sobre a 

prevenção e repressão ao Tráfico nacional e transnacional de Pessoas com o intuito 
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de ampliar o campo de abrangência da Convenção Internacional e, assim, oferecer 

maior proteção aos seus entes ao criminalizar e punir um âmbito maior de condutas 

associadas ao tema. 

Para esse fim, buscou o legislador revogar os artigos 231 e 231-A do Código 

Penal que punia o tráfico de pessoas por exploração sexual e passou a redação 

desse assunto no artigo 149-A no capítulo de crimes contra a liberdade individual do 

mesmo código. 

O presente estudo tem por objetivo discorrer acerca do tráfico de mulheres, 

crianças e adolescentes no Brasil para fins de exploração sexual e para sua 

consecução o trabalho está estruturado em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo apresenta o escorço histórico da prática criminosa no 

Brasil que se iniciou com o tráfico negreiro e em seguida o tráfico de mulheres 

brancas. 

No segundo capítulo o estudo aborda as concepções teóricas, conceitua o 

termo e apresenta uma breve comparação entre o tráfico de pessoas e o processo 

migratório, e o crescente mercado da exploração sexual da mulher.   

 O terceiro capítulo aborda a os tratados internacionais, a proteção humana e 

o protocolo de palermo. 

O quarto capitulo aborda legislação brasileira com enfoque na lei 

13.344/2016, que demonstrará as ações do Estado ao enfrentamento desse 

problema e a tutela penal do artigo 149-A. 

Por fim, nas considerações finais, apresenta a síntese do estudo bem como a 

problematização que envolve o tema. 
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1- ESCORÇO HISTÓRICO DO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

“O que me preocupa não é o grito dos maus. É 

o silêncio dos bons” 

Martin Luther King 

 

 

Em meados do século XVI, com a chegada dos portugueses, iniciou-se o 

processo de colonização do Brasil marcado pelo tráfico de pessoas para o exercício 

de trabalho escravo. Assim, pessoas foram retiradas de seus lares, de suas famílias 

e foram vendidas como mercadorias.  

O tráfico negreiro assim denominado para a comercialização dos negros 

africanos vindos para o Brasil como escravos, foi, também, a base para exploração 

sexual de mulheres negras, como bem leciona o doutrinador Damásio de Jesus 

(2003. p 101): 

Os navios negreiros transportaram durante 300 anos, milhões de 
pessoas, homens, mulheres e crianças para o trabalho agrícola. O 
trabalho era base da exploração, que também se estendia á servidão 
domestica, á exploração sexual, e as violações físicas. 

 
Durante muitos anos o tráfico negreiro constituiu-se um comércio rentável e 

sem restrição legal movimentando a economia da época e satisfazendo os grandes 

senhores. (JESUS, 2003). 

Sofrendo grande pressão por parte dos ingleses, que entendia o tráfico 

negreiro como uma afronta a humanidade, Portugal e sua colônia, o Brasil, sanciona 

a lei Diogo Feijó de 7 de Novembro de 1831 que trazia logo em seu artigo 1° que 

todos os escravos que entrassem no território ou portos do Brasil, vindos de fora 

seriam livres, conforme trecho extraído da lei sancionada pelo Imperador  D. Pedro II 

em 1831: 

 

“Declara livres todos os escravos vindos de fôra do Imperio, e impõe 
penas aos importadores dos mesmos escravos. 
 A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Faz 
saber a todos os Subditos do Imperio, que a Assembléa Geral 
Decretou, e Ella Sanccionou a Lei seguinte:  
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 Art. 1º Todos os escravos, que entrarem no territorio ou portos do 
Brazil, vindos de fóra, ficam livres. Exceptuam-se: 
 1º Os escravos matriculados no serviço de embarcações 
pertencentes apaiz, onde a escravidão é permittida, emquanto 
empregados no serviço das mesmas embarcações.  
 2º Os que fugirem do territorio, ou embarcação estrangeira, os 
quaes serão entregues aos senhores que os reclamarem, e 
reexportados para fóra do Brazil.  
 Para os casos da excepção nº 1º, na visita da entrada se lavrará 
termo do numero dos escravos, com as declarações necessarias 
para verificar a identidade dos mesmos, e fiscalisar-se na visita da 
sahida se a embarcação leva aquelles, com que entrou. Os escravos, 
que forem achados depois da sahida da embarcação, serão 
apprehendidos, e retidos até serem reexportados.” (BRASIL, 1831) 

 

Não precisou de muito tempo para se perceber que a Lei que previa uma 

sanção para quem a descumprisse, não estava sendo efetivamente respeitada e o 

tráfico de pessoas africanas ainda continuava, como explica Cristiane Araújo de 

Paula (2007, p.01). 

No entanto, a disposição normativa não logrou êxito, apesar das 
normas proibitivas que previam sanções criminais aos infratores, pois 
até 1855 continuaram a vir da África grandes levas de escravos. 
Sabe-se que essa lei tinha como verdadeiro objetivo dar uma 
satisfação internacional, em especial à Inglaterra, o que a fez 
conhecida como “Lei para inglês ver” (2007, p.01) 

 

A lei Diogo Feijó não foi a única lei existente para tentar acabar com o tráfico 

de pessoas africanas, porém, nenhuma das leis existentes na época teve força 

suficiente para que tal fato não acontecesse mais. 

Em 4 de Setembro de 1850, foi aprovado a Lei Eusébio de Queiroz. Tal lei 

permitia a captura dos navios que estivessem trazendo pessoas traficadas da África 

ou de outros países, punindo, assim, os sujeitos envolvidos nesse tráfico e as 

pessoas traficadas seriam deportadas para os seus países de origem, como ressalta 

os artigos da lei. 

[...] Lei nº 581, de 4 de Setembro de 1850. 
Art. 5º As embarcações de que tratão os Artigos primeiro e segundo 
e todos os barcos empregados no desembarque, occultação, ou 
extravio de escravos, serão vendidos com toda a carga encontrada a 
bordo, e o seu producto pertencerá aos apresadores, deduzindo-se 
hum quarto para o denunciante, se o houver. E o Governo, verificado 
o julgamento de boa presa, retribuirá a tripolação da embarcação 
com á somma de quarenta mil réis por cada hum africano 
apprehendido,  que era distribuido conforme as Leis á respeito.Art. 6º 
Todos os escravos que forem apprehendidos serão reexportados por 
conta. para os portos donde tiverem vindo, ou para qualquer outro 
ponto fóra do Imperio, que mais conveniente parecer ao Governo; e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%20581-1850?OpenDocument
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em quanto essa reexportação se não verificar, serão empregados em 
trabalho debaixo da tutela do Governo, não sendo em caso algum 
concedidos os seus serviços a particulares. 
 

Em 13 de maio de 1888 foi assinada a lei Áurea, que concedia a abolição da 

escravidão no Brasil, coibindo assim o tráfico negreiro. Dessa forma o escravo 

passou a ser livre, depois de longos anos de exploração. (SILVESTRINI, 2014) 

 

 

1.1. O TRÁFICO DE MULHERES EUROPEIAS NO FINAL DO SÉCULO XIX E 

INICIO DO SÉCULO XX 

 

 

Todavia, após a abolição da escravidão se iniciou um comércio de tráfico de 

mulheres para a exploração sexual, denominada o “tráfico de mulheres brancas” 

vindas principalmente da Europa. 

Assim leciona Damásio de Jesus, (2003. p 101): 

 

Nesse novo fluxo e refluxo mundial de pessoas emergiu o trafico de 
mulheres brancas. Eram meninas ou jovens trazidas de vários países 
da Europa para serem exploradas sexualmente nos países da 
fronteira da crescente economia capitalista. 
 

 

Essas mulheres chegavam ao Brasil com a intenção de obter melhor 

qualidade de vida, pois confiavam na promessa de seus aliciadores e acabavam por 

se deparar com a exploração sexual de seu corpo para sobreviver. Entravam no 

Brasil, muitas vezes, clandestinamente sofrendo grande opressão por parte de seus 

aliciadores, pois para eles esse “comércio” era muito lucrativo. (JESUS, 2003). 

Conforme Alencar (2007), com o fim da escravidão a proposta de rompimento 

com a tradição colonial foi a modernização das cidades principalmente o Rio de 

Janeiro, capital do Império e também atrair o capital estrangeiro.  

A modernização das cidades no final do século XIX e início do século XX 

atraiu a migração do povo europeu para a América e com ele o tráfico de mulheres 

europeias considerado tráfico de mulheres brancas para trabalhar em bordéis aqui 

no Brasil. 
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De acordo com (Menezes) apud Emanuela Cardoso Onofre de Alencar (2007 

p. 82.): 

A exploração de mulheres nos negócios do sexo não era uma 
atividade nova pelos idos de 1900, mas havia adquirido uma nova 
caracterização à medida que o capitalismo e a expansão europeia 
haviam redesenhado o mundo e a vida urbana, promovendo a 
internacionalização dos mercados, a especialização dos fazeres e a 
expansão dos prazeres. A mulher, transformada em simples 
mercadoria, transformou-se em um dos produtos que a Europa 
exportou para outros continentes, em um novo tráfico de escravos - o 
das brancas – tal qual ele ficou consagrado nas conferências e 

convenções internacionais na época realizadas. 
 
 Assinala Alencar (2007, p. 82): 

 

A existência de vários bordéis e a lucratividade da prostituição, 
especialmente para aqueles que comandavam o comércio do prazer, 
promoveram não apenas a vinda de prostitutas européias que 
tencionavam melhorar de vida na América do Sul. Várias mulheres 
européias migraram iludidas com promessas de casamento, de 
possibilidades de trabalho e boas condições de vida, mas, aqui 
chegando, foram levadas para trabalhar nos bordéis das grandes 
cidades. 

 

Assim, o tráfico de pessoas se firmava sob novos contornos. A exploração 

branca se acentuava cada vez mais proporcionando lucratividade principalmente 

para àquelas que trabalhavam o comércio do prazer. 

Contudo, não convém confundir a exploração sexual e a prostituição 

voluntaria, pois nessa época já existia prostituição, porém esta configura livre 

vontade de algumas mulheres serem dadas à prostituição. 

Nesse sentido, retratam Nottinghan e Frota (2012, p. 3): 

 

 [...] cabe diferenciar a prostituição da exploração sexual e a relação 
dessas atividades com o tráfico de mulheres para nossa análise. Por 
prostituição consideramos atividade exercida por mulher adulta e 
consciente, que desempenha a função de forma voluntária e 
autônoma. Já a exploração sexual é considerada atividade que 
mantém uma mulher na prostituição contra sua vontade ou tendo que 
dividir seus ganhos .com terceiros. 

 

  De outra forma, o que caracteriza o tráfico de mulheres brancas é a 

exploração que essas mulheres sofriam e sofrem até hoje com o abuso de seu corpo 

contra a sua vontade. 
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É claro que as mulheres traficadas e as prostitutas não eram bem vistas pela 

sociedade da época, pois diante da sociedade essas mulheres não eram dignas de 

respeito e não deviam ser tratadas com respeito. Dessa forma o descaso e a não 

eficiência do Estado em combater o tráfico de Mulheres brancas aumentou a 

necessidade gritante de uma ação mais enérgica por parte do Brasil.     

Diante da situação que se instaurava o Estado inseriu uma sanção no Código 

Penal de 1890  conforme demonstra em seu artigo 278 in verbis: 

 

Art. 278. Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou 
miséria, quer constrangendo-as por intimidações ou ameaças, a 
empregarem-se no tráfico da prostituição [...] 
 Penas – de prisão cellular por um a dousannos e multa de 500$ a 
1:000$000. 

 

Mesmo com o Código Penal disciplinando, timidamente, uma sanção às 

pessoas que cometerem o tráfico de Mulheres Brancas persistia a conduta ilícita, 

pois o artigo não traz uma distinção do tráfico para fim de exploração sexual dessas 

mulheres e, sim, somente a prostituição.   

Na concepção da sociedade a exploração sexual estava associada à prática 

da prostituição, conforme aduzido por Tatiana Estrela (2007, p. 37) “ Datam desta 

época, portanto, certos sentidos atribuídos ao tráfico de pessoas (especialmente ao 

de mulheres) ligados à imagem depreciada socialmente da prática de prostituição.” 

Nota-se, no entanto, a evolução do conceito, através das mudanças na 

legislação o que provoca uma extensão do termo e o debate de âmbito internacional 

acerca da temática não somente no sentido de repressão ao tráfico mas, também, 

de punição ao traficante e atendimento às vítimas. 
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2.  TRÁFICO DE PESSOAS - CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

 

2.1. CONCEITO DE TRÁFICO DE PESSOAS 

 

 

Ao conceituar o tráfico de pessoas, o que se imagina é o transporte de uma 

pessoa contra sua vontade de um país ao outro. Porém, tal conceito vai além, pois 

engloba muito mais do que somente o deslocamento involuntário de pessoas. 

Desta forma, para definir o que vem a ser tráfico de pessoas é necessário que 

se faça uma incursão pelas mudanças que a norma sofreu em razão da necessidade 

de ampliar o conceito. 

No Brasil na tentativa de reduzir o número de pessoas traficadas foi 

promulgado o decreto n° 5.017/2004, que ressalta em seu artigo 3º um conceito 

válido para o Tráfico de Pessoas: 

 
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. 
 

Resta claro, portanto, que o tráfico de pessoas para a exploração sexual, 

acontece por meio de ameaça, coação e uso de força, que na maioria das vezes as 

vitimas são mulheres, crianças e adolescentes.     

É notório que o tráfico de pessoas existe, consagrando-se em um dos 

mercados mais lucrativos já existentes no mundo, vitimando milhões de pessoas 
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que, buscam somente uma alternativa para melhorar de vida e proporcionar para a 

sua família um conforto melhor. 

Dessa forma, salienta-se que o Código Penal já passou por varias mudanças 

no quesito tráfico de pessoas. Uma dessas mudanças teve início com a lei 

11.106/2005, com objetivo de mudar a redação do código de 1940, que tratava do 

tráfico pessoas somente para mulheres, sendo denominado Tráfico de Mulheres, 

anteriormente tratada da seguinte forma: “Art 231- Promover, ou facilitar a entrada, 

no território nacional, de mulher que nele venha exercer a prostituição, ou saída de 

mulher que vá  exercê-la no estrangeiro.[...] ” 

 Assim, a norma fazia referência apenas às mulheres abstendo-se de 

mencionar homens, adolescentes e crianças. O sujeito ativo retratado poderia ser 

qualquer pessoa, porém, o sujeito passivo desse crime era somente a mulher, 

independente de sua honestidade. 

Dessa forma o tipo objetivo do crime no entender de Luiz Regis do Prado e 

Cezar Roberto Bitencourt (1996.p 176): 

 

“a ação tipificada é promover ou facilitar a entrada no território 
nacional ou a saída de mulher, para exercer a prostituição, aqui ou 
lá. A lei fala somente em mulher, não exigindo a pluralidade delas, e 
nem adjetivando quanto a honestidade, sendo suficiente a finalidade 
de exercer o meretrício.”  

 

Todavia, existiu a necessidade de uma modificação na lei, assim com o 

advento da Lei 11.106/2005, o sujeito passivo desse crime foi modificado, passando 

a ser homens, mulheres e crianças, ou seja, qualquer individuo pode ser o sujeito 

passivo desse crime.  

Desta forma, o nomen juris do crime passa a ser tráfico internacional de 

pessoas e, nesse sentido, ressalta o doutrinador Fernando Capez ( 2007.p, 104) que 

“Tal modificação veio atender aos reclamos da sociedade que não mais 

compactuava com a idéia de que somente mulheres poderiam ser vitimas desse 

crime.” 

A lei 11.106/2005 utiliza o termo tráfico interno de pessoas, passando a existir 

duas espécies de tráfico de pessoas : o internacional e o interno.Nestes termos, na 

redação do artigo 231-A passou a existir uma sanção especifica para o aliciador que 

cometer o crime de tráfico interno, in verbis: 
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“ Art 231- A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, 
o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento da pessoas que venha a exercer a prostituição. Pena 
reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.” 

 

Diante da mudança ocorrida, o objeto jurídico a ser tutelado  nesses casos é a 

moralidade publica sexual, tanto para o crime de tráfico interno ou tráfico 

internacional de pessoas.  

No entender de Luiz Regis Prado (2008, p.711): 

 

Tutela-se a condição humana, sua dignidade de pessoa, repudiando-
se Tráfico de pessoas, que são utilizadas como objeto, em geral 
visando obter compensação econômica, para o exercício da 
prostituição. A pessoa em geral mulher- aparece como vitima e 
objeto do tráfico de seres humanos. Nas Formas qualificadas, o bem 
jurídico tutelado e a liberdade sexual, em sentido amplo. 

  

Com as modificações ocorridas na legislação penal, é valido ressaltar  a Lei 

12.015/2009, que também provocou alterações  no Código Penal, posto que antes 

tinha como tipo penal  a prostituição no Tráfico internacional  e interno de pessoas, 

assim com a alteração da referida lei, acrescentou-se a nomenclatura o fim de 

exploração sexual, ou seja, ficando mais completa , a classificação do Tráfico 

internacional de pessoas para o fim de exploração sexual.   

Tal modificação ocorreu também no que tange ao tráfico interno de pessoas, 

modificando o caput do artigo 231-A, que tratava do crime somente para fim de 

prostituição. Observa-se uma expansão do conceito ficando a redação da seguinte 

forma: “Art 231-A -  Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do 

território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração 

sexual: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.[...]” 

A nova redação permite a separação de quem promove o tráfico de pessoas, 

para quem agencia ou faz a intermediação coibindo assim a perpetração do crime, 

independente da sua real concretização. 

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, (2014.p. 917): 

 

Após a reforma introduzida pela Lei 12.015/2009, com nova redação, 
o crime previsto no art. 231-A passa a admitir tentativa. Afinal, as 
condutas típicas não se vinculam ao efetivo exercício da prostituição 
ou exploração sexual. Menciona-se, somente, “para o exercício da 
prostituição ou outra forma de exploração sexual”, valendo dizer, 
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tratar-se apenas de uma finalidade possível de ser atingida, mas não 
necessária. Esse deveria ter sido, também, o modelo adotado pelo 
art. 231, que, no entanto, continua a exigir a efetiva prostituição (ou 
exploração sexual). 

 

No entender de Cezar Roberto Bitencourt ( 2015, p. 203): 

 

As alterações produzidas pela Lei n.12.015/2009, além de incluir, ao 
lado da prostituição, o exercício de outra forma de exploração sexual, 
desdobrou o conteúdo do caput, deslocando as condutas 
equiparadas para o paragrafo 1º.Por outro lado, suprimiu o verbo 
“intermediar”, que, no entanto é abrangido pelo verbo “agenciar”. 
Ademais deslocou ou suprimiu o recrutamento, transporte, 
transferência, alojamento ou acolhimento, para subespécies de 
conduta [...].  

 

Resta claro que o tráfico de pessoas, vem crescendo de forma absurda, e 

que, na maioria das vezes, tem como fim a exploração sexual de mulheres, crianças 

e adolescente. É claro que existem diversas formas de tráfico de pessoas e não 

podemos diminuí-las, pois todas as formas de tráfico de pessoas necessitam de um 

amparo do Estado, porém a que atinge um índice maior é a  exploração sexual, e 

que atualmente vem buscando junto as leis internacionais a melhor forma de 

proteção para a pessoa vitima de exploração sexual por meio do tráfico. 

 

2.2. O TRÁFICO DE PESSOAS E A EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 

O tráfico de pessoas tem sido a medida de preocupação de ordem 

internacional. Não obstante ser tipificado como crime, o cenário que se vivencia é de 

que milhões de pessoas são traficadas em todo o mundo.  

A exploração sexual constitui uma das modalidades do crime do tráfico de 

pessoas que mais afronta a dignidade da pessoa humana. 

Para a concretização do crime, levantam-se três elementos cruciais, quais 

sejam: o ato (recrutar, transportar, alojar); os meios (ameaça, coação, engano, rapto) 

e a finalidade (exploração sexual, trabalho forçado, servidão, adoção ilegal.) 

(UNODOC, 2010). 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, referente ao último 

levantamento sobre o tráfico de pessoas realizado em 2005 “o tráfico de pessoas é 

apontado como uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo, que 
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envolve cerca de 2,5 milhões de vítimas, e movimenta aproximadamente U$ 32 

bilhões por ano.” (OIT, 2015). 

Os dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas consolidação de 

dados de 2005 a 2011 pelo Ministério da Justiça, disponibilizado pela OIT (2015) o 

país onde foi registrado maior incidência de brasileiras, vítimas do tráfico de pessoas 

foi o Suriname com 133 vítimas, em seguida Suíça com 127, Espanha com 104 e a 

Holanda com 71 vítimas. Ainda, consta no relatório o perfil da vítima como sendo 

mulheres de 20 a 29 anos de idade com baixa escolaridade, mães solteiras e 59% 

são negras ou pardas e 40% brancas. 

Vale salientar que no Brasil é marcante a ocorrência do tráfico de pessoas 

que são levadas para outros países como também tem sido o solo receptor do 

tráfico, conforme aponta o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt (2015, p.197): 

 

“O Tráfico de pessoas, para fins voluptuários, é uma atividade 
criminosa que tem como vitima, basicamente, indivíduos de países 
de terceiro mundo, que são levados para outros países mais 
desenvolvidos. Nesse sentido, como pais em desenvolvimento o 
Brasil sofre nos dois polos, ou seja possui muitas vitimas do trafico 
internacional, ao mesmo tempo em que tem servido de destino para 
tantas outras vitimas.” 
 

O Código Penal foi modificado por diversas vezes para tentar inibir a ação 

desses aliciadores que buscam pessoas para ser explorada sexualmente, 

afrontando sua dignidade como pessoa, e se aproveitando de sua vulnerabilidade 

tanto financeira quanto emocional. 

Essas mulheres, crianças e adolescentes, são enganados, por uma promessa 

de trabalho vantajoso e claro, isso não vai acontecer, e sim a existência de um 

grande sofrimento, com o abuso imperdoável de seu corpo. 

 

2.3.  O TRÁFICO DE PESSOAS E A MIGRAÇÃO 

 

Não obstante, estar o tráfico de pessoas associado ao processo de migração, 

conforme apontado por Costa (2015) a leitura do processo migratório de pessoas 

que se deslocam de seu país de origem a procura de trabalho em outros países 

deve ser diferente da crescente demanda do tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual, posto que “No caso de contrabando de migrantes, o próprio 
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migrante pode ser o autor da infração, ou delito, conforme a tipificação apontada 

pela legislação nacional.” (COSTA, 2015, p.25) enquanto que o crime de tráfico 

quase sempre é realizado sob engano ou coação. 

O processo de migração entre países tornou-se mais intenso a partir da 

globalização. Assim, a integração dos mercados dinamizou o processo migratório 

sendo que, na maioria das vezes, em face das barreiras legais de entrada de 

estrangeiros, as pessoas utilizam-se da entrada e permanência ilegal em países 

desenvolvidos. 

No entender de Thais de Camargo Rodrigues (2012. p 33): 

“A demanda por empregabilidade e subsistência constitui uma 
estratégia compensatória para sobrevivência de reprodução 
econômica de famílias, indivíduos ou até mesmo grupos humanos 
inteiros que se movimentam de um local para outro na busca de 
acomodação, emprego e subsistência. A partir daí começa o ciclo de 
deslocamentos humanos regidos pela lógica globalizada do trabalho 
que produz migração nas mais variadas direções” 
 

Com isso, torna-se comum o trânsito de pessoas de um país para outro sendo 

que muitas vezes, existe uma pessoa intermediária que assiste esses migrantes “Por 

não preencher os requisitos legais de ingresso em um país, o indivíduo contrata os 

serviços de um “coiote”, este contratado pelo migrante, em troca de vantagens 

econômicas e assume a responsabilidade de conduzir o migrante ao país 

pretendido”. (COSTA, 2015. p. 25). 

 Caracteriza, portanto, violação às leis migratórias, em nada parecido à 

situação de alguém que sofreu a influência do aliciante ao tráfico, pois enquanto 

aquele tem o consentimento e o conhecimento da ilegalidade, este, ao contrário, é 

irrelevante o consentimento, sobretudo, quando, na maioria das vezes é sob coação. 

Conforme Thais de Camargo Rodrigues (2012, p 58): 

 

“hoje a globalização põe à disposição dos traficantes de pessoas 
todas as suas ferramentas utilizadas para fins lícitos, como a 
revolução dos meios de comunicação e a facilidade de transpor 
fronteiras. O tráfico é tratado como um negócio qualquer, e suas 
vítimas se transformam em commodities. Os traficantes buscam suas 
mercadorias em ambientes vulneráveis e as vendem nos mercados 

mais promissores.” 
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Nada obsta que possa ocorrer que a pessoa com interesse em trabalho fora 

do país seja vítima, também, do tráfico, pois que iludido com falsas promessas e, ao 

final, seja surpreendido sendo vítima de tráfico. 

Para distintas matérias, convém mencionar dois Decretos pertinentes ao 

assunto. 

 O Decreto 5.016 de 12 de março de 2004 - Promulga o Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo 

ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea. 

Colhe-se do artigo 3º do presente Decreto: 

 

Para efeitos do presente Protocolo: 
 a) A expressão "tráfico de migrantes" significa a promoção, com o 
objetivo de obter, direta ou indiretamente, um beneficio financeiro ou 
outro benefício material, da entrada ilegal de uma pessoa num 
Estado Parte do qual essa pessoa não seja nacional ou residente 
permanente; 
 b) A expressão "entrada ilegal" significa a passagem de fronteiras 
sem preencher os requisitos necessários para a entrada legal no 
Estado de acolhimento. 
c) A expressão "documento de viagem ou de identidade fraudulento" 
significa qualquer documento de viagem ou de identificação[..] 

 

Cabe informar que o migrante não será alvo de processo criminal por não ser 

objeto de crime de traficantes conforme preceituado no artigo 5º. 

O Decreto 5.017 de 12 da março de 2004 - Promulga o Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 

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

Crianças. 

Dispõe o artigo 2º do presente Protocolo que: 

 

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. 
 

Este Protocolo conhecido como Protocolo de Palermo será objeto de estudo 

no capítulo 3 do presente trabalho. No entanto, importante fazer menção ao artigo 3º 

do referido Decreto ao dispor a ampliação da expressão Tráfico de pessoas. 
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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. 
 

Nesse cenário, consegue-se, perfeitamente fazer a distinção entre a pessoa 

traficada e a pessoa contrabandeada, posto que no tráfico a pessoa por vezes é 

coagida ou enganada enquanto no contrabando de migrante a pessoa tem 

conhecimento da conduta e consente. 

Uma das importantes diferenças entre ambos consiste no destino conforme 

entendimento de Thais de Camargo Rodrigues (2012, p. 68): 

 

“Quanto ao destino, o tráfico de pessoas pode dar-se tanto no âmbito 
internacional quanto no nacional. O tráfico de migrantes, por sua vez, 
é uma infração transnacional na essência, pois visa a entrada ilegal 
de pessoa em pais do qual não seja nacional ou não resida de forma 
permanente” 

 

Disserta, ademais, a mesma autora acerca de quem seja a vítima nesses 

tipos de crime:  

“No caso de tráfico de pessoas a vítima é a pessoa traficada. O 
Protocolo de Palermo recomenda aos Estados-Partes em seus 
artigos 6º a 8º a proteção das vítimas desse crime. No caso do tráfico 
de migrantes ilegais o Estado aparece como vítima, pois tem sua 
legislação sobre migração violada, tanto pelo traficante como pelo 
traficado. (RODRIGUES, 2012 p. 66)” 
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No tocante, à migração legal vale salientar a existência da Organização 

Internacional para as migrações – OIM. Criada em 1951 com sede em Genebra é 

uma organização intergovernamental na ordem internacional destinada a assessorar 

governos e migrantes sendo que a organização possui 166 Estados-membros, 8 

Estados observadores, 401 escritórios e aproximadamente 9 mil funcionários. 

 

2.3.1 O Mercado da Exploração Sexual da Mulher 

 

 

De acordo com Thais de Camargo Rodrigues (2012, p. 101) “As mulheres 

continuam a ser as principais vítimas, tanto assim que o Protocolo de Palermo 

protege especialmente mulheres e crianças. Isso não impede, contudo, que homens 

também sejam traficados, na maioria meninos, travestis ou transexuais.” 

Nesse sentido, Piovesan e Kamimura, analisam os seguintes dados: 

 

A maioria das vítimas de tráfico de pessoas tem idade entre 18 e 24 
anos, sendo que grande parte recebeu uma oferta de emprego 
anterior à sua partida. De acordo com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), mais de 2,4 milhões de pessoas são vítimas de 
trabalho forçado como resultado de tráfico de pessoas, com 43% em 
exploração sexual comercial forçada e 32% em exploração 
econômica forçada; aproximadamente metade das vítimas estimadas 
são crianças. Quanto às vítimas de exploração sexual comercial 
forçada, mulheres e meninas representam a esmagadora maioria dos 
casos: 98%. (PIOVESAN; KAMIMURA, 2013 p. 107) 
 

  

Especificamente em relação à mulher, importante salientar que não se trata 

de prostituição, mas sim, de exploração sexual de seu corpo, pois independente de 

seu consentimento, o tráfico tem em si a exploração feminina para o mercado do 

sexo. 

De acordo com Adriana Piscitelli (2008. p. 269) o Brasil tem importância na 

rota do tráfico de mulheres em razão da visibilidade internacional da mulher 

brasileira na indústria da exploração sexual, porque: 

 

“A ideia de que elas são portadoras de uma disposição naturalmente 
intensa para fazer sexo e uma propensão para a prostituição 
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combinadas com noções ambíguas sobre seus estilos de 
feminilidade tidos como submissos, com uma alegre disposição a 
domesticidade e maternidade” 

 
A construção desse pensamento permeado pela dominação masculina 

discriminatória constitui afronta à liberdade de escolha. 

De acordo com Tatiana Silva Estrela (2007, p. 26) “Essa relação desigual 

reforça e cristaliza o lugar que a mulher ocupa na esfera privada, pois preserva 

estereótipo socialmente construídos em que cabe à mulher assumir determinados 

papéis como o de prestadora de serviços sexuais.” 

Nesses termos a mulher é relegada à mercadoria, cujo valor está adstrito à 

suas características subjetivas. 

Piovesan e Kamimura (2013, p.112) explicam que: 

 

O tráfico de seres humanos tem como principais vítimas as mulheres 
e as meninas. Por essa razão, não há dados referentes ao tráfico e 
exploração sexual de homens e meninos, inviabilizando quaisquer 
comparações entre os gêneros. Entretanto, os aliciadores são 
majoritariamente do sexo masculino, 59%, com idade entre 20 e 56 
anos.156. 

 

Nesse cenário o tráfico de mulheres com fins à exploração sexual se firma 

como um ato criminoso e, assim, as mulheres são traficadas, por meio de engano e 

promessas de trabalho falsas, por vezes pagam os custos da viagem e quando 

chegam ao destino é alvo de todo tipo de exploração física, emocional e sexual. 

De acordo com Piovesan e Kamimura (2013, p. 111) existem outros fatores 

além da ordem econômica que permitem a inserção de pessoas ao tráfico: 

 

A violência intrafamiliar e extrafamiliar constitui também um fator de 
vulnerabilização que favorece o ingresso da criança e da adolescente 
nas redes de exploração sexual comercial e de tráfico. Essa situação 
de violência ocorre em todo país, em ambientes rurais e urbanos e 
em todas as classes. 
 
 

 Leciona Damásio Jesus (2003, p. 103 ) 

Ainda de acordo com os organismos internacionais, o Brasil teria 
uma fatia de 15% do movimento do tráfico mundial de seres 
humanos. Segundo a mesma projeção, cerca de 95% dessas 
mulheres encontram-se com passaportes retidos, devem a 
aliciadores e vivem em condições degradantes e humilhantes. Em 
termos comparativos, o tráfico de mulheres é a terceira maior fonte 
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de renda do crime organizado transnacional, atrás apenas do 
comércio ilegal de armas e drogas. 

 

 Das modalidades de tráfico de pessoas a de maior incidência recai sobre o  

tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. De acordo com uma pesquisa 

realizada em 2013 pela agencia Brasil EBC, relata que: 

 

Os tipos mais comuns foram o tráfico para fins de exploração sexual, 
que respondeu por 134 do total de 254 casos, somando-se os crimes 
de tráfico interno e internacional (52,8% das ocorrências) e o trabalho 
escravo, que respondeu por 111 das 254 ocorrências registradas 
(43,7% das ocorrências). 
 

Haja vista, que esse número divulgado em 2013, é o que o governo teve 

acesso aos casos, por intermédio dos inquéritos nas delegacias de policias. 

Contudo, esse número tende a ser muito maior, mesmo se tratando somente do 

território nacional. 

Convém salientar que, no cenário de desigualdade de oportunidades, a 

mulher possui maior vulnerabilidade para ser vítima do tráfico porque de acordo com 

Costa (2015) 

Diante de um cenário de precarização, desigualdade de direitos e 
oportunidades no mercado de trabalho, as maiores afetadas são as 
mulheres que ainda possuem menores possibilidades de 
desenvolvimento e ascensão ocupacional, além de maior 
vulnerabilidade a perda de emprego (COSTA, 2015, p. 33) 

 

Há que se mencionar que esse crime constitui-se em grave violação aos 

direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, conforme exalta Rodrigues  

(2012, p. 116) “O tráfico de pessoas é considerado pela comunidade internacional 

como violação dos direitos fundamentais e foi tutelado pelo Tribunal Penal 

Internacional como crime contra a humanidade”. 

Diante da dimensão desse delito, empreender, de forma genuína, políticas de 

combate ao tráfico está na ordem jurídica internacional. A promoção da proteção à 

pessoa humana ganha destaque, também, na ordem nacional fomentando 

mudanças na legislação para mediar maior alcance às vítimas. 
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3. A PROTEÇÃO DA PESSOA HUMANA NO PLANO INTERNACIONAL 

 

 

A supressão de direitos decorrentes do estado de vulnerabilidade da pessoa 

humana passou a ser preocupação na esfera internacional. Assim, entende-se que 

as relações jurídicas com conexão internacional avançam para além das fronteiras 

nacionais de cada Estado. 

Nos ensinamentos de Sidney Guerra (2014) tem-se que a sociedade 

internacional tem sua origem na antiguidade e, desta forma, pode-se afirmar que o 

direito internacional remonta a civilização humana posto ser a condição de sua 

existência a própria civilização. 

No entanto, assinala Sidney Guerra (2014), que para o mundo moderno, tem-

se como marco inicial da sociedade internacional a celebração da Paz de Vestfália 

assinado em 24 de outubro de 1648. 

O século XX foi marcado por conflitos mundiais os quais suprimiram os 

direitos humanos. A Segunda Guerra Mundial foi um evento muito negativo em 

relação à preservação da dignidade da pessoa humana. 

No entender de Vladimir Brega Filho (2002, p 16) em face as violações aos 

direitos da pessoa humana da era Hitler era necessário a efetivação de um sistema 

de proteção internacional. 

Desta forma, como disserta Sidney Guerra (2014, p. 486): 

 

No pós-guerra a pessoa humana passou a ser o foco da atenção 
internacional e a dignidade humana ganha âmbito internacional, 
consolidando a idéia de limitação da soberania nacional e 
reconhecendo que os indivíduos possuem direitos inerentes à sua 
existência e que devem ser protegidos. 

 

Em relação à proteção da pessoa humana impende ressaltar os dizeres de Flavia 

Piovesan (2006, p. 09): 

Com efeito, no momento em que os seres humanos se tornam mais 
supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da 
destruição em que é cruelmente abolido o valor da pessoa humana, 
torna-se necessário a reconstrução dos direitos humanos, como 
paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. 
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Ensina, ademais Piovesan (2006, p. 13) que “ a partir da declaração de 1948, 

começa a desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a 

adoção de inúmeros instrumentos internacionais de proteção.” 

Nesse sentido, Sidney Guerra (2014, p 484) oferece sua contribuição ao 

aduzir que: 

Frise-se que o ano de 1948 com a Declaração dos Direitos 
Humanos, inaugura um novo momento em relação aos direitos 
humanos, na medida em que referido documento internacional 
proclama direitos para todas as pessoas independente de sexo, cor, 
raça, idioma, religião, opinião etc. 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) constitui um marco na 

história de proteção aos direitos da pessoa humana. 

 

Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e 
culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de 
dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A (III) da Assembléia 
Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos 
e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos 
direitos humanos. Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi 
traduzida em mais de 500 idiomas – o documento mais traduzido do 
mundo – e inspirou as constituições de muitos Estados e 
democracias recentes. 

 

Os direitos humanos são, pois, expressão máxima da proteção à pessoa 

humana contra as ações que ferem sua dignidade, cujas características mais 

importantes são: 

 

Algumas das características mais importantes dos direitos humanos 
são: 
Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e 
o valor de cada pessoa; 
Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são 
aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas; 
Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de 
seus direitos humanos; eles podem ser limitados em situações 
específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido 
se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um 
tribunal e com o devido processo legal; 
Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e 
interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos 
humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar 
o respeito por muitos outros; 
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Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual 
importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o 
valor de cada pessoa. (naçõesunidas.org, 2017) 

 

Acerca da importância que os direitos assumem no cenário internacional 

Flavia Piovesan (2006, p. 13) discorre: 

 

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a 
formação de um sistema internacional de proteção desses direitos. 
Tal sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que 
refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea 
compartilhado pelos Estados na medida em que invocam o consenso 
internacional acerca de temas centrais aos direitos humanos na 
busca de salvaguarda de parâmetros protetivos mínimos – do 
“mínimo irredutível”. 

 

Não obstante esse imaginário de proteção à dignidade sob a égide da lei 

internacional, muitos crimes são cometidos, a exemplo do tráfico de pessoas que 

acumula um número cada vez mais crescente de pessoas traficadas em todo o 

mundo. 

Com efeito, o potencial lesivo do tráfico de pessoas não só emerge 
do vultoso número de vítimas, outrossim, das suas inúmeras praticas 
criminosas associadas, constituindo grave violação aos direitos 
humanos, envolvendo não raras as vezes a privação de liberdade, 
exploração, violência, retenção de documentos de identidade, 
homicídios, estupro, tortura (psicológica e física), sequestro com 
cárcere privado, formação de quadrilha, corrupção (passiva, 
concussão, corrupção ativa), lavagem de dinheiro, estelionato, lesões 
corporais, maus-tratos, entre outros crimes. (ALMEIDA, 2013 p 09) 

 
 

Diante dessa temática, a sociedade internacional serve-se de instrumentos 

jurídicos no propósito de orientar os Estados e unificar as normas a fim de enfrentar 

esse crime organizado. 

Desta forma, os Tratados e outras modalidades do direito internacional 

servem de base para proteção à pessoa humana na ordem internacional. 
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3.1. TRATADOS E CONVENÇÕES 

 

 

Diante da importância de proteção à pessoa humana contra as ingerências do 

Estado e outros entes privado, necessário se faz a utilização de instrumentos 

jurídicos internacionais que, por meio de uniformização de normas comum a todos 

os Estados sejam eficazes no combate e prevenção aos crimes contra o ser 

humano. 

Desta forma, convém salientar a importância dos Tratados Internacionais, 

posto ser estes “considerados a principal fonte do direito Internacional” (GUERRA, 

2014, p. 87). 

Para Walter Beat Rechsteiner (2013, p. 141):  

 
A expressão “Tratado Internacional” significa um acordo 
internacional, concluído por escrito entre Estados e regido pelo 
Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer dois 
ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação 
específica.  
 

Sidney Guerra (2014, p 88) complementa que: 

 

Tratado é um termo genérico que pode servir para designar um 
acordo entre dois ou mais Estados para regular um assunto, 
determinar seus direitos e obrigações, assim como as regras de 
conduta que devem seguir, mas em nenhum caso é aplicável a um 
acordo entre um Estado e uma pessoa privada. 

 

A definição extraída do site das nações unidas (2017). 

 

Um tratado é um acordo entre os Estados, que se comprometem 
com regras específicas. Tratados internacionais têm diferentes 
designações, como pactos, cartas, protocolos, convenções e 
acordos. Um tratado é legalmente vinculativo para os Estados que 
tenham consentido em se comprometer com as disposições do 

tratado – em outras palavras, que são parte do tratado. 

 

A proteção à pessoa humana através de tratados e convenções é histórica, 

desde a repressão ao tráfico de negros para exploração do trabalho escravo e em 

seguida a repressão ao tráfico de mulheres brancas para prostituição, temas já 

https://treaties.un.org/
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apontados na presente pesquisa, pode-se enumerar os seguintes acordos conforme 

Ela Wiecko V. de Castilho (2007,p. 11) 

 
Em 1904,é firmado em Paris o Acordo para a Repressão do Tráfico 
de Mulheres Brancas, no ano seguinte convolado em Convenção.  
Durante as três décadas seguintes foram assinados: a Convenção 
Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas 
(Paris, 1910), a Convenção Internacional para a Repressão do 
Tráfico de Mulheres e Crianças (Genebra, 1921), a Convenção 
Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores 
(Genebra, 1933), o Protocolo de Emenda à Convenção Internacional 
para a Repressãodo Tráfico de Mulheres e Crianças e à Convenção 
Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores 
(1947), e, por último, a Convenção e Protocolo Final para a 
Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 
1949). 

 

Para Castilho (2013, p. 218) historicamente a proteção judicial de pessoas 

contra o tráfico passa por duas fases sendo antes e após 1949. Pondera-se que 

antes de 1949 a prostituição era considerada como violento atentado à moral e aos 

bons costumes 

Assim, “A Convenção de 1949 veio valorizar a dignidade e o valor da pessoa 

humana, como bens afetados pelo tráfico, o qual põe em perigo o bem-estar do 

indivíduo, da família e da comunidade.” (CASTILHO, 2007, p.12) 

Nestes termos a vítima é a pessoa humana sem distinção de sexo e idade em 

1979 a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher, assumiu que a Convenção de 1949 era ineficaz. 

Os muitos Tratados e Convenções destinados a eliminação das formas de 

tráfico de pessoas tem em especial a proteção à mulher, por ser esta vítima da 

exploração sexual, obrigando os Estados à adoção de medidas efetivas com o 

objetivo de suprimir o tráfico. No entanto, tem-se adotado a expressão tráfico de 

pessoas por abranger a todos os seres humanos indistintamente. 

 
A necessidade de um processo de revisão se fortalece na 
Conferência Mundial dos Direitos Humanos (1993), cuja Declaração 
e Programa de Ação de Viena salientam a importância da 
“eliminação de todas as formas de assédio sexual, exploração e 
tráfico de mulheres”. 
Daí o Programa de Ação da Comissão de Direitos Humanos para a 
Prevenção do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição 
(1996). (CASTILHO, 2007, p. 12) 
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Em 1994 a ONU – Organização das Nações Unidas assim definiu o tráfico de 

pessoas: 

O movimento ilícito ou clandestino de pessoas através das fronteiras 
nacionais e internacionais, principalmente de países em 
desenvolvimento e de alguns países com economias em transição, 
com o fim de forçar mulheres e crianças a situações de opressão e 
exploração sexual ou econômica, em benefício de proxenetas, 
traficantes e organizações criminosas, assim como outras atividades 
ilícitas relacionadas com o tráfico de mulheres, por exemplo, o 
trabalho doméstico forçado, os casamentos falsos, os empregos 
clandestinos e as adoções fraudulentas. (CASTILHO, 2007, p. 04) 

 

De acordo com a mesma autora em 1995 durante a Quarta Conferência 

Mundial sobre a Mulher ocorrido em Beijing foi aprovado uma plataforma de ação. 

Assim dispõe Castilho (2007,p. 13): 

Para a violência contra a mulher um dos três objetivos estratégicos 
fixados, consiste em eliminar o tráfico de mulheres e prestar 
assistência às vítimas da violência derivada da prostituição e do 
tráfico. Foi acolhido o conceito de prostituição forçada como uma 
forma de violência, permitindo entender que a prostituição livremente 
exercida não representa violação aos direitos humanos. Isso altera o 
paradigma da Convenção de 1949. 

 

Considerando o tráfico de pessoas um crime organizado transnacional, a 

Convenção das Nações Unidas promulga o Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 

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

conhecido como Protocolo de Palermo, “Este Protocolo inicia a terceira fase do 

controle jurídico internacional em matéria de tráfico e de prostituição.” (CASTILHO, 

2007. p 14). 

O Protocolo sugere avanços na concepção do tráfico de pessoas, em especial 

mulheres e crianças bem como as condutas caracterizadoras do crime. 
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3.2. PROTOCOLO DE PALERMO 

 

Instrumento jurídico internacional que trata do tráfico de pessoas, em especial 

de mulheres e crianças adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000 o 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 

em Especial Mulheres e Crianças foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo no 231, de 29 de maio de 2003, sendo determinada a sua 

execução pelo Decreto Nº 5.017  de 12 de março de 2004. 

Referido Protocolo tem como objetivo conforme disposto no artigo 2º: 

 

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. 
 

Importante considerar que a referência aqui se trata de pessoas e não 

somente mulheres. 

Desta forma para fins de conceituar o termo tráfico de pessoas, o artigo 3º do 

Protocolo de Palermo dispõe in verbis: 

 

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; 
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d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a 
dezoito anos.  [..] 

 

Depreende-se da leitura desse artigo a abrangência do termo posto que este 

poderá ser considerado desde o recrutamento até alojamento ou acolhimento por 

meios coercitivos. 

Importa destacar que, de acordo com o referido artigo, o consentimento da 

vítima torna-se irrelevante se presentes tais requisitos, ou seja, atinentes à alínea 

(a). 

Conforme argumenta Castilho (2007, p. 14): 

 

Este Protocolo inicia a terceira fase do controle jurídico internacional 
em matéria de tráfico e de prostituição. Considerando a fase anterior 
quatro aspectos se destacam. Os dois primeiros dizem respeito às 
pessoas objeto de proteção. As vítimas que eram, inicialmente, só as 
mulheres brancas, depois mulheres e crianças, são agora os seres 
humanos, mantida a preocupação especial com mulheres e crianças. 

 

Destaca a mesma autora que as Convenções até 1949 tinham por finalidade 

coibir o tráfico direcionado para a prostituição. Com a promulgação do Protocolo de 

Palermo ampliou o conceito e os sujeitos protegidos. 
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4. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AS MUDANÇAS OCORRIDAS AO 

TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

 

 

É notório a evolução que a legislação brasileira percorreu ao longo dos 

séculos no que tange ao tráfico de pessoas para exploração sexual, posto que, 

tamanha é a perplexidade desse crime e que ele afronta fundamentos primordiais da  

Constituição Federal e do Código Penal. 

Assim preceitua o artigo 1º inciso III da Constituição Federal /88 in verbis: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 I - a soberania; 
 II - a cidadania; 
 III - a dignidade da pessoa humana; 
 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
 V - o pluralismo político. 
 Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por  
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta    
Constituição. 

 

Nesse sentido tem-se que a dignidade da pessoa humana é um bem jurídico 

tutelado pelo ordenamento, devendo ser respeitado, nesse mesmo sentido, é  

assegurado pela Constituição Federal sendo classificado no artigo 4º inciso II, como 

um principio na ordem das relações internacionais, afrontado por esse devasto 

crime. 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
 I - independência nacional; 
 II - prevalência dos direitos humanos; 
 III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
 V - igualdade entre os Estados; 
 VI - defesa da paz; [...]. 

 

No tocante ao Código Penal, mudanças consideráveis ocorreram, pois no 

período colonial existia a escravidão negra, após sua abolição se iniciou um 

comercio de prostituição por mulheres vindas da Europa que ficou denominado 
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como escravas brancas, surgindo assim em nosso ordenamento o artigo 231 com o 

nome tráfico de mulheres. 

Com o passar dos anos tal artigo que tratava a exploração sexual da mulher 

como finalidade somente de prostituição, passou por outra mudança, assegurando o 

crime de trafico de pessoas para fim de exploração sexual. 

A vulnerabilidade da pessoa humana em face do tráfico para exploração fez 

com que as normativas do sistema jurídico nacional direcionado à proteção de seus 

entes fossem adaptadas, incorporando definições mais abrangentes na tipificação 

do crime. 

Diante da perplexidade desse crime é sabido que para a vitima, os danos 

causados são inimagináveis, e muitas vezes irreversíveis, o numero de pessoas 

aliciadas para a exploração sexual é altíssimos, mesmo com a melhora da legislação 

esse numero continua assustador. 

No entanto, apesar da existência de leis que visam a proteção à pessoa 

humana seja adultos, crianças ou adolescentes todas as formas de repressão ao 

tráfico tem se mostrado ineficiente em vista do número alarmante de casos já 

constatados, constituindo-se verdadeira afronta aos princípios constitucionais. 

Dessa forma, o legislador a fim de assegurar que as pessoas traficadas 

tenham uma assistência e uma vida “normal”, buscou melhorar o ordenamento pátrio 

a fim de se assemelhar com os Tratados Internacionais, criando assim a Lei 

13.344/16 que veio justamente com essa intenção, de prevenção e repressão ao 

tráfico de pessoas, tanto nacional ou transnacional, criando mecanismos para 

agilizar as investigações e o resgate dessa vitima. 

  

 

4.1. OS PRINCÍPIOS E AS DIRETRIZES DA LEI 13344/2016 SOBRE AS 

POLITICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS. 

 

 

A Lei 13.344/2016 tem como propósito reduzir e inibir o tráfico de pessoas, 

criando uma política de enfrentamento mais eficiente, pois a referida lei muito se 

assemelha a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
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Transnacional relativo á Prevenção Repressão e Punição do Trafico de pessoas, 

como já mencionado anteriormente. 

Diante da complementação que a lei 13.344/16 trouxe para o nosso 

ordenamento pátrio, junto revogou alguns dispositivos do código penal, como os 

artigo 231 e 231-A, ambos tratavam do tráfico de pessoas com a finalidade de 

exploração sexual, em âmbito internacional e interno.   

Diante das mudanças ocorridas no nosso ordenamento pátrio, uma questão 

interessante a salientar é que, com o advento da lei 13.344/16 reuniu  no mesmo 

artigo tanto o Tráfico Nacional, quanto o internacional, trazendo a questão do tráfico 

transacional como causa de majoração da pena. 

 Rogerio Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2017 p.12) defendem que 

“outra alteração concretizada pela nova lei foi reunir, no mesmo dispositivo, o Trafico 

nacional e transacional de pessoas, ficando este (tráfico transacional) como “status”  

de majorante de pena”. 

 A Nova Lei traz logo em seu artigo 2° os princípios para o 

enfrentamento ao trafico de pessoas, como retrata um breve trecho da lei: 

 

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.  
 
 

Constitui extrema necessidade falar do respeito à dignidade da pessoa 

humana como um principio necessário ao enfrentamento ao trafico de pessoas para 

o fim de exploração sexual, pois essa questão nos remete a evolução histórica que o 

homem passou no decorrer dos séculos para a conquista de tal principio. 
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Em se tratando da dignidade da pessoa humana a legislação de cada país 

tem um modo de abordar tal princípio, porém, todos concordam que ela é 

necessária. 

 No Brasil esse principio esta insculpido na Constituição Federal no artigo 1º 

inciso III, que veio assegurar que toda pessoa tenha o mínimo de dignidade, 

independente de situação social, cor e orientação sexual.   

Nesse sentido, (Flávia Piovesan) apud Raquel Santos de Santana 

(2010,p.02): 

A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio 
matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, 
condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se, ao 
lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone 
constitucional que incorpora “as exigências de justiça e dos valores 
éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 

brasileiro. 
 

Para Rogerio Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2017,p. 20): 

 

 [...] o enfrentamento ao trafico de pessoas deve se inspirar 
exatamente nesse principio. Se os efeitos desse principio pode ser 
sentido nos mais diversos campos de atuação humana (meio 
ambiente, bioética, liberdade sexual, de expressão, de igualdade 
entre homens e mulheres, direito á honra, privacidade etc...) não 
poderia mesmo excluir o tráfico de pessoas, tema umbilicalmente 
relacionado á dignidade da pessoa.   

 

Não menos importante mas, necessário destacar, também, o inciso II da lei 

13.344/16, que retrata a promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos, 

porque falar em proteção às pessoas vitimizadas pelo tráfico de pessoas com o fim  

para a exploração sexual é falar nos direitos humanos inerentes a essa vitima.  

Uma pessoa quando sofre tamanha violência, seja física, ou psicológica ela 

tem sua dignidade afrontada, logo convém questionar onde está o respeito aos 

direitos humanos dessa vitima.  

Dessa forma a lei 13.344/16 oferece sua contribuição em defesa de tais 

princípios,o direitos humanos e o respeito a dignidade da pessoa humana, pois 

nesse tocante é o que precisamos respeito com essas vitima. 
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Esse segundo princípio para a política de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas tem ligação direta com os tratados internacionais, como já mencionado em 

capítulo anterior. 

 Retratam Rogerio Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto que (2017, p. 24): 

 
Tais direitos – chamados novos direitos-manifestam-se das mais 
diversas formas e incluem, dentre outros, o direito a uma vida livre, 
sem submissão a castigos cruéis, a um julgamento justo, a liberdade 
de expressão, e mais no campo social, á educação, á moradia e 

trabalhos dignos á saúde, á alimentação etc... 
 

Diante disso é que se faz uma ligação com alguns dos principais documentos 

internacionais para o combate ao tráfico de pessoas como a Carta das Nações 

Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), o Protocolo 

Relativo a Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de pessoas em Especial 

Mulheres e Crianças, além da Instituição do Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes (UNODC).    

Todos esses documentos têm uma única finalidade, qual seja, assegurar os 

direitos humanos a todas as pessoas vitimas desse terrível crime. 

Particularmente analisando o inciso VII que diz respeito a proteção da criança 

e do adolescente, é visto como um ponto positivo, pois a criança é uma vitima de 

alto potencial para um aliciador. É triste constatar mas os índices de crianças 

traficadas para exploração sexual infantil e trabalho forçado abusivo vem tomando 

um cenário muito maior do que se imagina 

 O dispositivo de Lei 8.069/1990 o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) 

veio com o intuito de proteger a criança e o adolescente, contudo, era necessário 

trazer um dispositivo na legislação penal para punir um aliciador que cometer 

tamanha barbárie com uma criança e claro, a necessidade  de uma assistência para 

essa criança, pois o trauma causado a ela pode ser eterno. 

No entender de Dalila Figueiredo (2013, p. 243): 

 

O tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual é 
um fenômeno complexo, que pressupõe diversos olhares e 
intervenções em diferentes níveis, preferencialmente realizadas por 
uma equipe técnica especializada. Para que o atendimento a esse 
publico seja bem sucedido, se faz necessário identificar, acessar, 
atender e encaminhar de forma adequada e humanizada.  
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 Conclui-se que todos os princípios insculpidos no artigo 2º da lei são de 

extrema importância para a política de enfrentamento do trafico de pessoas com fim 

de exploração sexual e para as outras finalidades do Tráfico. 

Em relação às diretrizes da política enfrentamento ao Tráfico de pessoas 

pode ser ressaltada no artigo 3º da Lei 13.344/16: 

 

Art. 3o  O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes 
diretrizes:  
I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e 
articulada das esferas de governo no âmbito das respectivas 
competências;  
II - articulação com organizações governamentais e não 
governamentais nacionais e estrangeiras;  
III - incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle 
social e das entidades de classe ou profissionais na discussão das 
políticas sobre tráfico de pessoas;  
IV - estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 
envolvendo todas as esferas de governo e organizações da 
sociedade civil;  
V - fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior 
incidência do delito, como as de fronteira, portos, aeroportos, 
rodovias e estações rodoviárias e ferroviárias;  
VI - estímulo à cooperação internacional;  
VII - incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu 
compartilhamento;  
VIII - preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e 
judiciais, nos termos da lei;  
IX - gestão integrada para coordenação da política e dos planos 
nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
 
 

A compreensão de algumas dessas diretrizes podem ser analisadas sob o 

seguinte prisma: 

No tocante ao inciso I do art 3° que se refere ao pacto federativo, renova-se o 

fortalecimento conjunto entre a União os Estados, Municípios e o Distrito Federal, na 

tentativa de coibir esses criminosos em um aliciamento interno,  respeitando, porém, 

suas competências; 

O II inciso compreende o primeiro, pois trata das articulações  

governamentais nacional e estrangeira, ou seja as medidas adotadas por cada 

Estado-País. 

No que se refere a estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas, que dispõe o inciso IV da lei, sendo uma das diretrizes que compreende o 

enfrentamento ao trafico, nos retrata que por se tratar de um crime ilícito 
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transacional, somente com a atuação do governo, não é o suficiente, é necessário 

parcerias, instituições que produzem e disseminam conhecimento, ate mesmo 

parcerias com atores. 

Por se tratar de um crime que assola principalmente a população carente, a 

ajuda de atores pode contribuir muito com o resultado final, qual seja, a punição do 

aliciador cumprindo sua pena e a vitima salva desse crime . 

Assim, tem-se que conforme Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto 

( 2107 p. 38): 

 

Além destes órgãos componentes da estrutura administrativas do 
Estado, há inúmeras organizações da sociedade civil (ONG‟s), 
comprometidas com o combate ao Trafico de pessoas, que devem 
atuar de forma compartilhada com aqueles órgãos com um objetivo 

comum.  
 

È possível destacar também, o inciso V das diretrizes de enfrentamento, pois 

traz o fortalecimento da atuação em área ou regiões de maior incidência do delito, 

ou seja, as fronteiras, os aeroportos, rodovias é necessário e sempre foi uma melhor 

fiscalização nesse quesito.  

No Brasil é função da Policia Federal, o policiamento das fronteiras, 

aeroportos, porém podemos ter o auxilio de outros órgãos comprometidos com o fim 

desse crime, como ressaltam Rogerio Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto 

(2017, p 39) “[...] isto porem não exclui a atribuição de outros órgãos que, embora 

não comprometidos diretamente com a repressão ao crime, podem de alguma forma 

contribuir para seu combate” 

Diante de todas as mudanças ocorridas ao longo dos séculos, a lei 13.344/16 

é a que melhor se enquadra, pois conseguimos assemelhar o nosso ordenamento 

aos tratados que protegem as vitimas desse crime, é sabido também, que existem 

algumas lacunas que o legislador devera fechar. 

 Contudo, no tocante ao respeito a vitima, a sua localização e busca, se 

inovou muito o nosso ordenamento pátrio, não medindo esforços para seu resgate e 

a rápida intervenção do Estado em relação à ajuda psicológica para com essas 

vitima sofredoras do tráfico de pessoas para exploração sexual. 
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4.2.  A TUTELA PENAL DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 149-A DO CÓDIGO 

PENAL SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS COM A FINALIDADE DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

 

 

Diante do aumento de pessoas traficadas no âmbito nacional e Internacional 

se tornou gritante e ainda é, a necessidade de medidas mais enérgicas e protetivas, 

com as vitimas desse crime horrível que atinge proporções inestimáveis. 

Desta forma, diante de um clamor da sociedade e em busca de melhorar a 

legislação pátria, houve a sanção da Lei 13.344/2016, que dispõe sobre a prevenção 

e repressão ao tráfico de pessoas com medidas de atenção as vitimas que tem por 

objetivo suprir lacunas existentes no Código Penal. 

 Diante disso os artigos 231 e 231-A, foram revogados dando origem ao artigo 

149 –A, mais precisamente, intitulado “Tráfico de Pessoas” como retrata em seu 

caput:      

  Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, 

comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, 
violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:         
 I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; 
 III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;        
IV - adoção ilegal; ou   
V - exploração sexual.    
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. [...] 

 

Para Cunha, e Pinto ( 2017, p.11) tal mudança é um ponto positivo pois em 

sua analise, a proteção anterior era insuficiente: 

 

“O tráfico de pessoas já estava localizado nos arts. 231 e 231-A, 
ambos do CP, restrito à finalidade de exploração sexual. Lendo – e 
relendo – os documentos internacionais assinados pelo Brasil, 
percebe-se que a proteção era insuficiente, pois o comércio de 
pessoas tem um espectro bem maior, abrangendo outros tipos de 
exploração, que não a sexual” 

 
Com a mudança ocorrida no ordenamento pátrio e com a inclusão do artigo 

149-A, o bem jurídico protegido passa a ser a Liberdade individual ou a liberdade da 

Pessoa. 
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Retrata assim o Doutrinador Luiz Regis Prado (2017, p. 210): 

 

O bem jurídico protegido no art 149- A assemelha-se ao do art 149 
(redução a condição análoga á de escravos), isto é, a liberdade da 
pessoa humana e, particularmente, a sua dignidade pessoal, visto 
que a vitima mesmo que consinta o Tráfico, o faz mediante violência, 
grave ameaça, coação, fraude, ou abuso, é aqui tratada como  mera 
res, como coisa ou objeto que se leva de um lugar a outro com 

completo desrespeito a sua integridade moral.      
 

Diante de tamanha mudança que veio agregar ao Código Penal observa-se 

as condutas incriminadoras do tipo objetivo, que são os oito verbos nucleares em 

que se pode ensejar o tráfico de pessoas, como agenciar (negociar), aliciar (atrair, 

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

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

alojar (acomodar), ou acolher pessoas( abrigar). 

Existindo também, os meios de execução do tipo objetivo em que deve 

ocorrer o tráfico de pessoas sendo eles, grave ameaça, violência, coação, fraude, ou 

abuso. Em um singelo comparativo com os artigos anteriores, essa questão era 

tratada como causas de aumento da pena, porem hoje são tratadas como tipo penal, 

ou seja basta ocorrer algum desses núcleos descritos no “caput” em conjunto com 

os meio de execução, para que o aliciador já se enquadre no crime de tráfico de 

pessoas.   

Aliás, é importante ressaltar que o aliciador poderá incorrer em concurso 

material de crimes, sendo descrito no artigo 69 do Código Penal: 

 
Concurso material 
Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se 
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e 
de detenção, executa-se primeiro aquela. 
§ 1.º Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada 
pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para 
os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste 
Código. 
§ 2.º Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o 
condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis 
entre si e sucessivamente as demais. 
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Ou seja, ele pode praticar o tráfico para exploração sexual (Art 149-A inciso 

V), e junto por exemplo, pode ser sentenciado por associação criminosa (artigos 

288). 

Do mesmo modo, podemos retratar o tipo subjetivo do crime, que é o dolo, 

pois para ocorrer o crime de tráfico de pessoas, o aliciador age de forma dolosa e 

não culposa, ao iludir pessoas, com promessas falsas, de grandes vantagens de 

trabalho, se aproveitando da vulnerabilidade dessa vitima. 

A ação penal que se enquadra para o julgamento desse crime bárbaro, é 

ação penal publica incondicionada, tendo como competência a Justiça Estadual e 

nos casos de tráfico transnacional, é de competência da Justiça Federal.   

Contudo é valido salientar, que o que foi revogado não foi o fato criminoso e 

sim a revogação formal do tipo penal, retirando esse crime que antes era explicito no 

Titulo VI dos crimes contra a dignidade sexual e agora se encaixa no Titulo IV dos 

crimes contra a liberdade individual, podendo abranger assim tanto a exploração 

sexual, o trabalho forçado, adoção ilegal e remoção de órgãos. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

O presente trabalho abordou um tema que se tornou um fenômeno mundial, 

cada vez mais crescente, tornando-se um objetivo do Estado tentar reduzir os 

números de pessoas Traficadas para exploração sexual, por meio das politicas de 

enfrentamento e mudanças consideráveis na Lei.  

No contexto apresentado, observa-se que a questão do tráfico de pessoas 

para a exploração sexual nacional e transnacional e está ligado diretamente ao 

nosso passado histórico que ficou marcado em meados do século XVI com a 

chegada dos navios negreiros repletos de escravos traficados.  

 Nesse sentido, foi abordado uma análise sobre a evolução das leis, na 

tentativa de inibir o tráfico de pessoas, como o aliciamento de mulheres, crianças e 

adolescentes, com o único  intuito de preservar a vitima desse crime, respeitando a 

sua dignidade como pessoa e seus direitos. 

É retratado também, a diferença entre a pessoa traficada para a pessoa 

migrada, existindo uma grande diferença entre elas, pois, enquanto a pessoa 

traficada é coagida a se vender sexualmente, que em tese, seria para o pagamento 

de uma suposta divida milionária, a pessoa migrada entra em outro país, muitas 

vezes, de forma clandestina, porém  sem ser coagida a nada.    

Um ponto marcante em se tratando de leis, foram os Tratados internacionais, 

em especial o protocolo de palermo do qual o Brasil aderiu em 2004, como tentativa 

de inibir o Tráfico Internacional de pessoas para o fim de exploração sexual.  

Dessa Forma, sentiu-se a necessidade de melhorar o ordenamento pátrio, 

criando um mecanismo de inibição ao tráfico e de assistencialismo a vitima, pois o 

ordenamento anterior já não abordava o fato em questão com tanta eficiência.  

Diante desse cenário, nasce a lei 13.344/2016 que dispõe sobre a prevenção 

e a repressão ao Tráfico de Pessoas e o assistencialismo as vitimas desse crime, 

incluindo em seu rol, como tipo penal não só o tráfico de pessoas para exploração 

sexual, mas também adoção ilegal, submetê-la a qualquer tipo de servidão, 
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submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravos e remover-lhe órgãos, 

tecidos ou partes do corpo. 

 Com isso as condutas incriminadoras desse crime passa a ser, no campo 

objetivo, os oitos verbos nucleares inserido na lei, como agenciar (negociar), aliciar 

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

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

dinheiro), alojar (acomodar), ou acolher pessoas (abrigar), seguido pelos meios de 

execução, que são; grave ameaça, violência, coação, fraude, ou abuso.  

Resta claro que o aliciador que praticar qualquer uma das condutas descritas, 

o fará por meio de dolo.  

É válido salientar que diante da implementação da Lei 13.344/16, alguns 

artigos do nosso código penal foram revogados, tais como os artigos 231 e 231 A, 

que tratavam do crime para o fim de exploração sexual. 

Com a mudança, o fato criminoso foi recepcionado nos crimes contra a 

liberdade individual e não mais contra a dignidade sexual, sendo tipificado agora no 

artigo 149- A do Código Penal. 

Em se tratando do tipo penal, pode-se concluir que as mudanças foram bem 

recepcionadas pelo ordenamento, pois o que antes trazia a figura da mulher como 

sujeito passivo do crime, hoje não mais classifica somente a mulher e sim homens, 

crianças e adolescentes. 

Conclui-se portanto que a legislação brasileira esta agindo contra esse crime 

devastador, melhorando as politicas de enfrentamento e assegurando assistência as 

vítimas. 

Dessa forma, elege-se a lei 13.344/2016 como um marco inovador na nossa 

legislação, tornando possível a redução do numero de pessoas traficadas.      
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ANEXO  A 
 

 

Luísa*, uma maranhense de pele negra e curvas generosas, moradora de 

Abolição, periferia do Rio de Janeiro, que, aos fins de semana, frequentava 

danceterias de pagode para se divertir e esquecer da rotina difícil de 

empregada doméstica. Aos 32 anos, estava recém-separada do marido e tinha 

três filhos – a menor, de apenas 1 ano – quando sua vida mudou. Foi no 

pagode que surgiu a proposta. Ela e uma amiga, Cláudia*, receberam o convite 

tentador de Rosana, uma mulher que conheceram nos bailes. Ela propôs que 

as amigas fossem para Israel, trabalhar como garçonetes em um restaurante 

brasileiro de TelAviv. O salário: US$ 1.500 por mês. “Era muito mais do que eu 

poderia ganhar com as minhas faxinas”, diz Luísa. “Se eu ficasse lá um ano, 

daria pra juntar o dinheiro para realizar o sonho de comprar uma casa. Aceitei.” 

Antes de embarcar, Rosana mandou Luísa e Cláudia comprarem roupas 

longas e discretas. “Ela falou pra gente levar bastante saia comprida, porque 

em TelAviv não se podia andar muito à vontade, como no Rio”, diz Luísa. “Não 

desconfiamos de nada.” Tiraram passaporte, receberam a passagem de ida e 

algum dinheiro adiantado. As duas não sabiam dizer nem meia dúzia de 

palavras em inglês, tampouco de hebraico. Nunca tinham saído do Brasil, mas 

não se intimidaram. No aeroporto, diante dos cartazes da Polícia Federal que 

alertavam para o crime de tráfico humano, nenhuma das duas se identificou 

com a mensagem. “Na minha cabeça, eu estava indo trabalhar fora para 

conseguir o melhor para os meus filhos. Nunca imaginei encontrar aquela cena 

que encontrei quando cheguei”, diz Luísa. 

Ao sair do aeroporto em Israel, as amigas tiveram que entregar seus 

passaportes para os israelenses e foram separadas. Luísa foi imediatamente 

levada para um prostíbulo. “Olharam para mim e me disseram: „Troca de roupa 

e vai trabalhar‟. Comecei a chorar, desesperada. Mas as outras brasileiras que 

já trabalhavam na boate me disseram para não me recusar, porque eles iriam 

me bater, me deixar com fome, ou até sumir comigo. As meninas me 
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maquiaram. Coloquei um shortinho e um sutiã e fiquei no sofá do salão, 

exposta como mercadoria.” 

Sentada naquele sofá de cabaré, Luísa começava a entender que Rosana não 

era uma colega de danceteria. Era aliciadora de uma das muitas quadrilhas 

que, todos os anos, levam centenas, mesmo milhares, de brasileiros para o 

exterior, iludidos pela promessa de trabalho garantido e bem remunerado. Para 

ganhar os US$ 1.500 mensais que lhe foram prometidos, ela teria que fazer 

sexo com 20 homens por noite. “Eu nunca tinha sido garota de programa, era 

tudo muito nojento. A boate abria até aos sábados, que é um dia santo para os 

judeus. No primeiro mês, eu fazia programa com 6, 7 homens por noite e tudo 

o que consegui foi 600 dólares, que enviei para minha mãe”, diz Luísa. “Eu e 

Cláudia só pensávamos em dar um jeito de escapar dali.”  

O drama das brasileiras durou quatro meses. Cláudia vasculhou o apartamento 

em que estava encarcerada e encontrou o passaporte. Descobriu também o 

endereço do Consulado Brasileiro em TelAviv. O plano delas, traçado nas raras 

noites de folga das duas, era fugir das boates de madrugada e pedir proteção 

ao órgão brasileiro. Não deu tempo. “Eles descobriram o plano um pouco antes 

da nossa fuga. Pegaram a Cláudia, bateram muito nela. Quando acharam que 

ela estava morta, enrolaram ela em um lençol e deixaram na rua, do lado do 

passaporte dela. A polícia encontrou, chegou a levar para o hospital, mas ela já 

estava com morte cerebral.” A execução de Cláudia acabou ajudando Luísa, e 

outras oito mulheres, a voltar para casa. O crime chamou a atenção das 

autoridades locais e brasileiras e ela conseguiu ser resgatada. Alguns 

integrantes da quadrilha foram presos em flagrante quando a polícia estourou o 

cativeiro das vítimas. Mas o braço brasileiro da máfia não foi pego. 

 

Fonte: 

http://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2012/11/trafico-

humano-historias-reais-que-inspiraram-novela-salve-jorgex.html 
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