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RESUMO 

O tráfico de crianças é uma das formas de tráfico humano, constitui uma prática 

de sequestro, desaparecimento, muitas vezes através de atos clandestinos e adoções 

ilegais. É por grupos ilegais para movimentar um capital em cima dessas crianças. O 

tráfico de crianças destina para a exploração infantil, tanto para trabalho doméstico, 

trabalho escravo em campos, minas, plantações, fábricas e também a prostituição e 

corrupção de menores, pornografia infantil, abuso sexual de crianças, atividades 

criminais, roubo ou mendicidade e uso militar das crianças. 

Considerando que o tráfico de crianças não é um tema recente, oriundo da 

Antiguidade e se perpetua até os dias atuais, sendo uma pratica cruel e silenciosa que 

afeta inúmeras crianças no mundo violando assim os direitos humanos e 

conjuntamente a legislação de inúmeros países, acarretando assim certo anseio por 

parte de todos de se combater esses atos que causam tanta repugnância à sociedade. 

Palavras-chaves: Tráfico, crianças, ilegal, exploração. 

  



 

 

ABSTRACT  

Trafficking in children is one of the forms of human trafficking, it is a practice of 

kidnapping, disappearance, often through clandestine acts and illegal adoptions. It is 

by illegal groups to move a capital over these children. Trafficking of children is 

intended for child exploitation, both for work domestic service, slave labor in fields, 

mines, plantations, factories and also prostitution and corruption of minors, child 

pornography, sexual abuse of children criminal activities, theft or begging and military 

use of children. 

Considering that trafficking in children is not a recent issue, coming from 

Antiquity and perpetuating itself to the present day, and it is a cruel and silent practice 

that affects countless children in the world, violating human rights and with the 

legislation of countless countries. A certain desire on the part of all to combat these 

acts that causes so much repugnance to society. 

Keywords: Traffic, children, illegal, exploitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho científico tem como objetivo discorrer sobre o crime de tráfico de 

pessoas, especificamente o tráfico internacional de crianças assim abordando as 

questões de cunho jurídico e também que envolvem as características sociais. Com o 

intuito de levar informação jurídicas sobre o eminente tema para a sociedade esse 

trabalho tratará das atualizações na legislação brasileira e os aspectos apresentados 

no cenário internacional.   

Essa atividade criminosa vem sendo recorrente nos últimos anos, 

especificamente o número de crianças traficadas para diversos fins aumentou1 e por 

essa razão esse é um tema que necessita de um amplo debate dentro da sociedade 

atual. A crueldade que esse crime instaura principalmente por ser contra crianças é 

reconhecida de senso comum, ressaltando que nossa comunidade anseia em ajudar 

as vítimas afim de diminuir essa pratica criminosa até que seja erradicada totalmente. 

A falta de informação em relação ao tema fez com que o presente trabalho 

venha fomentar bem como informar ao corpo social a discussão sobre o tema que é 

seriamente importante para o mundo, pois existem órgãos internacionais que estão 

trabalhando para o combate do tráfico de pessoas. As entidades internacionais têm 

preocupação com a grande porção desse crime, principalmente por atingir os 

indivíduos com grande vulnerabilidade dentro da sociedade e assim temos a 

justificativa em abordar esse tema polêmico.  

Como método de fundamentação desse trabalho foi utilizado pesquisas 

qualitativas, com base em pesquisas bibliográficas e estudo de campo enfatizando o 

porquê da existência desse crime que trafica crianças como mercadoria. A presença 

de livros, como Tráfico Internacional de Seres Humanos de Mariane Strake Bonjovani, 

doutrinas tal como a de Damásio de Jesus, legislação bem como a atualização do 

Código Penal, as reportagens e as pesquisas demonstram a materialidade do assunto 

em questão.  

                                             
1 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL (Org). ONU lança Relatório Global sobre o Tráfico de 

Pessoas em evento em Brasília com Ivete Sangalo. Brasília: 2014. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/onu-lanca-relatorio-global-sobre-o-trafico-de-pessoas-em-evento-em-
brasilia-com-ivete-sangalo/>. Acesso em 14 abr. 2017 às 15:10. 
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O tráfico internacional de crianças é versado pela motivação que apresenta, 

sendo uma das atividades criminosas mais rentáveis no mundo2 as organizações 

criminosas tendem a elevar cada vez mais a busca por novas vítimas, essas que em 

sua maioria normalmente se encontram em estado de vulnerabilidade social. As 

principais categorias que envolvem a venda de menores mediante tráfico são: 

exploração sexual, adoção ilegal, trabalho infantil, crianças soldados e tráficos de 

órgãos. 

Quando se aborda o tráfico na modalidade de exploração sexual é notável que 

o número de meninas que compõem a porcentagem de vítimas é superior ao número 

de meninos, via de regra os menores são tirados de suas famílias e levados para outro 

estado ou para outro país. Tais vítimas são obrigadas a terem relações sexual por 

dinheiro em bordeis, ruas, boates etc. Essa pratica é causada pela grande procura de 

menores por pedófilos e em recorrência do turismo sexual que vende programas para 

turistas nacionais e estrangeiros.  

Em relação a adoção ilegal as maiores vítimas são recém-nascidos que 

normalmente são vendidos por famílias em estado de pobreza que vem isso como 

melhoria para si para a criança ou que são tirados de lares adotivos por grupos 

criminosos para serem comercializados, sendo vendidos geralmente para famílias 

estrangeiras.   

Na sociedade atual países com desequilíbrio socioeconômico conduzem 

crianças a exercerem alguma forma de trabalho, assim sendo criminosos se 

aproveitam da desigualdade social para utilizar de mão de obra infantil movimentando 

um mercado negro cujos os lucros só aumentam. Ocorrem casos de crianças que são 

traficadas normalmente dentro de seu próprio país e sendo exploradas por criminosos 

caracterizando-se assim o trabalho infantil mediante tráfico. 

Na categoria de crianças soldados, o principal foco é fazer com que crianças 

sejam alienadas para servirem como soldados em países em guerra. De maneira cruel 

tais crianças são submetidas a uma espécie de treinamento após serem tiradas de 

suas famílias. 

                                             
2 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (Org). Nova campanha do UNODC 

aponta que Crime Organizado Transnacional movimenta 870 bilhões de dólares ao ano. 
Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2012/07/16-unodc-lanca-campanha-
global-sobre-crime-organizado-transnacional.html>. Acesso em 14 abr. 2017 às 16:43. 



8 

 

O tráfico de órgãos, sendo uma das principais categorias do tráfico de crianças 

muitas vezes acontece na internet oculta denominada Deep-web onde são oferecidos 

órgãos normalmente retirados de menores. Os criminosos buscam ludibriar os 

menores para ganhar a sua confiança e assim fazendo com que eles passem por 

procedimentos médicos sem saber que seus órgãos serão removidos. 

O tráfico de crianças atinge prevalentemente países com maior desigualdade 

social, os índices de casos são decorrentes em países como: Índia, Egito, Angola, 

Peru e Brasil. Contudo para que aconteça o tráfico internacional, são utilizadas rotas 

nas quais a fiscalização é menor e assim os criminosos utilizando-se delas para 

conseguir transportar as crianças entres diferentes países.  

Apresentado essa situação no âmbito jurídico é notável que a legislação vigente 

evoluiu, é possível ver que os Direitos Humanos criados pela Organização das Nações 

Unidas vieram com o objetivo de combater as práticas cruéis utilizadas por 

organizações criminosas, tais como o tráfico humano. O Brasil em sua Constituição 

apresenta artigos que vão contra o tráfico humano, como a proteção a dignidade da 

pessoa humana, o direito à livre de locomoção, entre outros. Seguido pela proteção 

dos direitos que são resguardados pela Constituição o Código Penal inclusive pune 

aqueles que cometem esse tipo de infração, porém mesmo com todo esse amparo 

legal os métodos de combate ainda são fracos e falhos. 

Esse trabalho tem como finalidade discernir informações sobre a temática, 

trazendo as informações jurídicas para serem utilizadas como meio de 

conscientização sobre este crime de forma que ajude no seu combate, já que a 

sociedade necessita dessa cognição para ajudar as vítimas de tráfico. 
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2. HISTÓRIA 

O tráfico de pessoas é uma atividade criminosa muito antiga e o seu início teve 

o propósito de aumentar o número de pessoas a serem obrigadas aos trabalhos 

forçados estando totalmente ligado ao fato de que desde as primeiras sociedades os 

seres humanos já eram tratados como uma espécie de mercadoria e como o trabalho 

escravo foi utilizado por todos os povos que existiram é notável que a escravidão foi 

a primeira atividade que ocasionou o tráfico de pessoas. 

Se originou nos primórdios da história, na Antiguidade Clássica prisioneiros de 

guerras eram obrigados a servir de escravos, assim com devedores e criminosos 

também tinham como pena os trabalhos forçados. Mesmo sem caráter comercial 

como afirma Rodrigues (2013, p. 55) várias civilizações “usaram o trabalho escravo e 

dependeram dele para execução de tarefas de toda sorte. As grandes civilizações 

antigas, como Egito, Grécia e Roma são exemplos desse modelo” desse modo a 

escravidão era considerada apenas uma modalidade de trabalho de forma que não 

era uma atividade ilegal ter alguém como escravo. 

Nas primeiras civilizações o tráfico humano surgiu para que prisioneiros de 

guerras e criminosos fossem castigados, como a escravidão era tratada com 

naturalidade a submissão desse a essa espécie de trabalho foi bem aceita pela 

sociedade, após ser somente uma forma de castigo o trabalho escravo começou a 

fazer parte do crescimento de muitas civilizações tendo em vista essa nova 

característica que a escravidão trazia as sociedades começaram a explorar os negros, 

forçados eles a serem escravos.  

Ainda que se tenha utilizado muito o trabalho escravo somente durante o 

Renascimento entre os séculos XIV e XVII essa pratica ganhou uma dimensão que 

tinha um objetivo comercial na Europa, de acordo com Bonjovani (2004) o primeiro 

caso aconteceu nas cidades italianas motivado pelo capitalismo que visava o acúmulo 

de capita, essa pratica passou a ser utilizada em toda a Europa durante esse período.  

Dessa forma no início da expansão dos impérios europeus ao principiar a 

conquista da costa africana, pessoas foram traficadas da África para a Europa 

obrigadas a deixarem seu país e cultura para servir de cativos. Por serem uma mão 

de obra barata os africanos eram forçados a trabalharem em produção agrícola, 

extração mineral, entre outros. 
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Essa prática era aceita na sociedade europeia com base em preconceitos 

raciais e sociais, na qual a ideia de superioridade branca predominava e demonstrava 

que os negros eram inferiores, assim acreditavam que por essa razão eles deveriam 

ser escravizados. Durante o período em que os europeus se dedicavam a expansão 

de seu território com a colonização de novos espaços as principais vítimas a serem 

traficas eram pessoas de origem africana, devido ao grande preconceito racial que 

aquela sociedade tinha contra os negros assim sendo tirados de seu país e obrigados 

de forma desumana a servir seus senhores.  

Países como Inglaterra, Portugal e Espanha começaram a descobrir e colonizar 

as terras americanas, os ingleses ao irem para América do Norte, visavam o país 

como mais uma moradia já os portugueses tinha a intenção de colonizar para civilizar, 

exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Os portugueses ao chegarem em 

território brasileiro se depararam com um lugar cheio de riquezas, sendo assim as 

primeiras atividades econômicas foram a exportação de Pau-Brasil e a utilização 

escrava de mão de obra indígena.    

A princípio no Brasil foi usada a escravidão dos indígenas que aqui viviam, mas 

foi rapidamente descartada e substituída por escravos africanos, homens e mulheres 

que eram traficados e transportados em porões de navios negreiros, também 

conhecidos como navios tumbeiros já que muitas pessoas não sobreviviam a viagem 

pelas condições precárias, como falta de ventilação, superlotação, higiene 

inadequada, alimentação restrita, entre outros. Ao chegarem em território brasileiro os 

negros serviam em fazendas sendo submetidos a muitas horas de trabalho, vestidos 

com trapos e sem uma alimentação adequada, dormiam em senzalas e sofriam 

constantes castigos físicos. Com alicerce na obra de Bonjovani (2004) ressalta-se que 

todos os trabalhos ligados à terra eram sustentados pela mão de obra escrava negra.  

Uma vez que o principal sistema produtivo da época colonial se dava do 

trabalho forçado este tinha caráter licito, na Constituição do Império de 1824 os 

escravos não eram considerados cidadãos e tratados como “peças” os senhores tinha 

o direito de propriedade sobre seus escravos, por consequência podiam força-los a 

trabalhos agrícolas, domésticos, e outros trabalhos braçais e se não o fizessem tinham 

como castigos chibatadas, já que o Código Criminal (1830) da época o autorizava 

desde que de maneira modera. 
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É possível notar que a intenção de se traficar pessoas surgiu a princípio no 

Brasil para que homens e mulheres fossem obrigados aos trabalhos escravos. Nesse 

período os escravos que já se encontravam no país eram comercializados 

internamente, muitas vezes os filhos e filhas desses escravos eram vendidos para 

outras fazendas para servirem outros senhores, essas crianças já refletiam o tráfico 

interno que existia no território brasileiro. 

Entretanto muitas escravas além dos trabalhos forçados inclusive foram 

obrigadas a se prostituir mesmo que ainda crianças, servindo de renda auxiliar aos 

seus senhores como descreve Rodrigues: 

 

[...]. Haviam os senhores que enfeitavam as negras com joias de ouro, 

rendas e roupas finas e as ofereciam aos clientes. Outros obrigavam 

as negras, muitas delas ainda crianças, a se oferecer nas ruas e nos 

portos [...]. Havia ainda as que ficavam expostas nas janelas, 

seminuas, nas zonas de meretrício. [...]3    

 

Assim a exploração sexual já aparece em inserida dentro da escravatura, onde 

os senhores agiam como cafetões gerenciando os programas e fazendo com que suas 

escravas se tornassem prostitutas. Freyre (2006, p.538, apud RODRIGUES, 2013, 

p.59) descreve que “foram os corpos de negra – às vezes meninas de dez anos – que 

constituíram, na arquitetura moral do patriarcalismo brasileiro, o bloco formidável que 

defendeu dos ataques e afoitezas dos don-juans a virtude das senhoras brancas”, 

assim sendo é possível notar que a exploração sexual até mesmo de meninas era 

considera normal para que fossem contidos os desejos dos homens e em favor de 

preservar a honra das senhoras brancas. 

Foram várias as tentativas de abolição do tráfico negreiro desde o começo do 

século XIX, já que os ingleses em 1807 tornaram este ilegal, em seguida no ano de 

1808 o tráfico se converteu crime contra a humanidade, de forma que nos anos 

seguintes mesmo com tratados assinados, leis promulgadas e acordos deferidos e 

ainda assim o trabalho escravo era utilizado. Em 1855, foi noticiada o ultimo 

                                             
3 RODRIGUES, Thaís de Camargo. Tráfico Internacional de Pessoas Para Exploração 

Sexual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 56. 
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desembarque de escravos negros vindos da África, porém a abolição definitiva 

somente ocorreu em 1888 a Lei Áurea, que tinha o intuito de libertar os escravos foi 

assinada dessa maneira o Brasil foi o último país a abolir o trabalho escravo. 

Mesmo após a escravidão ser abolida muitas mulheres e meninas ainda eram 

obrigadas a se prostituir, embora legalmente fossem livres não tinha condições para 

se sustentar voltando para a prostituição que os seus “senhores” ofereciam como 

trabalho. 

 Em razão da prostituição de escravas ter se tonado uma nova forma de lucro 

no século XIX, o tráfico de escravas brancas se estabeleceu em território brasileiro a 

fim de estabelecer como alvos para o tráfico garotas brancas europeias. Essa nova 

modalidade de tráfico se baseava em trazer meninas e mulheres de países da Europa 

como Rússia, França, Itália, Portugal e Espanha4, que eram iludidas com promessas 

de casamentos e trabalhos em companhias artísticas e ao chegarem se viam 

obrigadas a prostituição em bordéis e nas ruas.  

Com o aumento de fluxo migratório dessa época não haviam barreiras para 

impedir ou controlar o tráfico de escravas brancas, isto posto sem a existência 

penalidades para a exploração sexual que essas mulheres sofriam as mesmas nesse 

novo cenário transformaram-se em um novo produto (RODRIGUES, 2013) que com 

muita facilidade eram conduzidas para diversos países, como aconteceu no Brasil. 

Conforme a maioria das meninas estrangeiras aliciadas que foram traficadas como 

escravas brancas não possuíam maioridade esse período também caracterizou de 

uma forma mais ampla o tráfico internacional de crianças que antes era somente o 

tráfico interno de crianças negras que descendiam dos escravos.  

Por consequência da colonização dos portugueses, o Brasil já em seu princípio 

teve casos de tráfico internacional. No que refere especificamente a crianças, os 

primeiros casos de comercialização foram internos de maneira que meninos e 

meninas que herdaram a escravidão de seus pais foram vendidos e explorados, e em 

seguidas o fato de meninas serem traficadas da Europa para viverem obrigadas a se 

prostituir.  

                                             
4 RODRIGUES, Thaís de Camargo. Tráfico Internacional de Pessoas Para Exploração 

Sexual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 61. 
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No final do século XIX foi criando o termo jurídico para o problema social que 

tinha se tornado o tráfico de pessoas, que nessa época as vítimas principais eram 

mulheres e crianças. A ONU no ano de 1904 criou o Tratado Internacional para 

Eliminação do Tráfico de Escravas Brancas, sendo essa a primeira medida de caráter 

internacional que combatia o tráfico de pessoas e a exploração sexual de mulheres e 

meninas. Após a primeira iniciativa de combate, a prostituição de meninas e mulheres 

no século XX foi considerada por vários países uma ameaça ao corpo, à família, ao 

casamento, ao trabalho e até mesmo a propriedade5. 

No ordenamento jurídico brasileiro de 1890 o Código Penal somente considera 

como crime a pratica do lenocínio quem excitasse, favorecesse ou facilitasse a 

prostituição de alguém, isto estava determinado no artigo 278. Somente houve uma 

alteração no ano de no ano de 1915 com a Lei Nº 2.942, portanto os artigos 277 e 278 

passaram a proteger menores de idade6. 

 

[...] § 1.º Alliciar, attrahir ou desencaminhar, para satisfazer as 

paixões lascivas de outrem, qualquer mulher menor, virgem ou não, 

mesmo com o abusseu consentimento; alliciar, attrahir ou 

desencaminhar, para satisfazer ás paixões lascivas de outrem, 

qualquer mulher maior, virgem ou não, empregando para esse fim 

ameaça, violencia, fraude, engano, abuso de poder ou qualquer outro 

meio de coacção; reter por qualquer dos meios acima referidos, ainda 

mesmo por causa de dividas contrahidas, qualquer mulher, maior ou 

menor, virgem ou não, em casa de lenocínio, obrigal-a a entregar-se 

á prostituição 

§ 2.º Os crimes de que trata o art. 278 e o § 1º do mencionado artigo 

serão puníveis no Brazil ainda que um ou mais actos constitutivos 

das infracções nelles previstas tenham sido praticados em paiz 

estrangeiro.  

 

                                             
5 VENSON, Anamaria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do 

conceito. Revista Brasileira de História. São Paulo: 14 maio. 2013. Vol. 33, núm. 65. p. 63. Disponível 
em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26327840003>. Acesso dia 19 abr. 2017 às 15:22. 

6  Ibidem. 
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Conforme disposto nestes parágrafos, induzir menores de idade a prostituição 

constituía crime mesmo que praticados em país estrangeiros. Sendo assim os artigos 

277 e 278 do Código Penal de 1890 continham a primeira espécie de conceito legal 

sobre tráfico de pessoas na legislação nacional, pois puniam esta pratica também em 

âmbito internacional.  

Durante a Revolução Industrial no Brasil o índice de tráfico de escravas brancas 

ainda segue muito alto, mesmo que a legislação vigente proibisse tal pratica essa 

ainda era decorrente. O grande fluxo migratório dessa época dificultava um combate 

eficaz mesmo depois da Convenção Internacional para a Suspensão do Tráfico de 

Escravas Brancas em 1910 e da Convenção Internacional para a Suspensão do 

Tráfico de Mulheres e Crianças em 1921, o Brasil ainda não tinha uma legislação 

especifica para combater o tráfico, assim mulheres e crianças ainda eram exploradas 

sexualmente. 

Somente com o Código Penal de 1940, após o Decreto-lei Nº 2.848 onde os 

Arts. 229, 230 e 231, consideravam o ato de forçar e explorar outrem para prostituição 

crime e o tráfico de mulheres que ganhou uma definição legal, porém que tratava 

somente de facilitar a entrada ou saída de mulheres, não abordava todas as possíveis 

vítimas do tráfico pessoas, como crianças. Desse modo a legislação ainda se 

encontrava vaga somente tornando crime o ato de promover a prostituição e não 

especificamente o tráfico de pessoas de uma forma geral sendo vigente até o ano de 

2005. 

 

Art. 231. Promover ou facilitar entrada no território nacional, de 

mulher que nele venha exercer a prostituição, ou saída de mulher 

que vá exercê-la no estrangeiro. 

 

Estabelecido que o tráfico de mulheres se tornou crime em 1940 no Brasil, outra 

modalidade de tráfico começou a fazer um grande número de vítimas, traficar crianças 

recém-nascidas para a adoção ilegal. No período após o final da Segunda Guerra 

Mundial, a adoção internacional ganhou um grande enfoque já que muitas crianças 

acabaram ficando sem suas famílias em consequência da guerra, em vista disso 
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pessoas começaram a adotar crianças de nacionalidades diferentes, isso acabou 

gerando uma demanda para o tráfico internacional de crianças.7 

Em 1949 com o final da Segunda Guerra Mundial, a sociedade internacional 

teve a necessidade de constituir As Convenções de Genebra de 1949 e seus 

Protocolos Adicionais8, que tinha como finalidade tratar das pessoas em situação de 

guerra, mas essa convecção juntamente aborda o tráfico de órgãos que inclusive é 

um dos motivos que causa o tráfico internacional de crianças. 

Assim é perceptível que crianças não só eram vítimas do tráfico uma para a 

exploração sexual como também se tornaram vítimas para adoção ilegal sendo elas 

nesse último caso apenas recém-nascidas. E ainda assim somente no ano de 1949 a 

ONU cria a Convenção para Eliminação do Tráfico de Pessoas e Exploração Sexual 

de Outrem, declarando que tal prática tendo como vítimas mulheres e crianças ia 

contra os direitos fundamentais e a dignidade.9 

Durante a década e 1950, o Presidente Juscelino Kubitschek assina em 5 de 

outubro de 1951 o Decreto Nº 46.981, em que o Brasil concordava com os aspectos 

legais da Convenção e Protocolo Final para a Suspensão do Tráfico de Pessoas e do 

Lenocínio10. As Convenções até este momento somente tratavam do tráfico de 

pessoas para a exploração sexual de mulheres e crianças, contudo nesta década 

foram implementados os aspectos do trabalho forçado e da escravidão. 

Em 1959 a Assembleia das Nações Unidas adotada a Declaração dos Direitos 

da Crianças que trazia os direitos e garantias fundamentais para as crianças e 

adolescentes, ratificada pelo Brasil através do art. 84, inciso XXI, da Constituição 

Federal11. Assim sendo nesta época os direitos das crianças ganharam caráter 

                                             
7 BEZERRA, Beatriz Machado. A adoção internacional diante do tráfico internacional de 

crianças. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/41484/a-adocao-internacional-diante-do-trafico-
internacional-de-criancas>. Acesso em 22 abr. 2017 às 14:00. 

8 BRASIL. Protocolos adicionais I e II da convenção de Genebra, 1977. Lex: Conferência 
Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável 
aos Conflitos Armados. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0849.htm>. Acesso em 22, abr. 2017, às 23:12. 

9 Ibidem, p. 15 
10 CONGRESSO NACIONAL. Decreto Nº 46.981, DE 8 DE OUTUBRO DE 1959. Lex: 

Promulga, com o respectivo Protocolo Final, a Convenção para a repressão do tráfico de pessoas e do 
lenocínio. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-46981-8-
outubro-1959-386048-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 22, abr. 2017, às 14:58. 

11 Declaração dos Direitos da Criança - 1959. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.u 
sp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html>. Acesso em 22, abr. 2017, 
às 15:19. 
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Constitucional, o Brasil tem demonstra uma evolução em sua legislação assegurando 

com garantia fundamental os direitos das crianças. 

Já em 1960 o Decreto Nº 47.907 torna pública ratificações a adesões à 

Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio e seu Protocolo 

Final, após esse decreto o Brasil passa entorno de trina anos sem participar ou aderir 

de acordos ou tratado internacionais no combate ao tráfico de pessoas. Nesse período 

em âmbito internacional, houveram muitas manifestações ativistas em busca de 

direitos, como os movimentos feministas, movimentos em buscas de melhores 

condições de trabalho e outros, que influenciaram no combate ao tráfico de pessoas 

indiretamente, mas que diretamente não estavam ligados a tal pratica12. 

Seguidamente, o tráfico internacional de crianças se instaurou no âmbito dos 

trabalhos forçados, pois com o crescimento da desigualdade social causada pela 

Crise do Petróleo, muitas famílias começaram a obrigar seus filhos a trabalharem ou 

até mesmo vende-los, pensando que assim eles teriam um futuro melhor como os 

criminosos as faziam acreditar. Assim a Convenção da OTI Nº 138 Relativa a Idade 

Mínima no Trabalho em 1973 estabeleceu que a idade mínima para se trabalhar seria 

quinze anos, dessa forma qualquer atividade exercida por menores de quinze anos é 

considerada crime de trabalho infantil13. 

No início dos anos 1980 uma grande discussão sobre os direitos, de uma forma 

que fossem garantidos já que em decorrência das duas guerras mundiais o emprego 

de tratamento cruéis foi muito utilizado de modo desumano e a sociedade 

internacional se viu diante de uma problemática sobre o resguardo dos direitos 

fundamentais. No Brasil após o período da Ditadura Militar uma nova Constituição foi 

estabelecida, com a finalidade de proteger os direitos dos cidadãos que tinham sido 

tirados durante o golpe militar, junto a isso foi sancionada a Lei Nº 6.815 de 19 de 

agosto de 1980 que definia a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, para ajudar no 

combate ao tráfico internacional de pessoas. 

Essa década teve um papel muito importante no que se refere aos direitos das 

crianças, já que as organizações internacionais incentivadas pelos movimentos 

                                             
12 Ibidem, p. 15 
13 Convenção da OTI Nº 138 Relativa a Idade Mínima no Trabalho em 1973. Disponível em: 

<http://www.tst.jus.br/documents/2237892/0/Conven%C3%A7%C3%A3o+138+da+OIT++Idade+m%C
3%ADnima+de+admiss%C3%A3o+ao+emprego>. Acesso em 22, abr. 2017, às 16:21. 
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feministas da época começaram a debater sobre o turismo sexual, a prostituição e a 

pornografia infantil. No ano de 1989 foi adotada pelo Fundo das Nações Unidas para 

a Infância a Convenção sobre os Direitos da Criança, que veio estabelecer e garantir 

tais direitos, aos menores de 18 anos14. Mas essa convenção somente foi adotada 

pelo Brasil no ano de 1996. 

Nessa mesma época com as mudanças na legislação foi descoberto um grupo 

criminoso que traficava crianças internacionalmente para a adoção ilegal esse grupo 

era liderado pelo Juizados de Menores de Curitiba, sendo composto por enfermeiros, 

médicos, parteiras, funcionários do judiciário e da imigração, motoristas e 

compradores de bebês em sua folha de pagamento. O grupo tinha como estratégia 

usar mulheres disfarçadas de assistentes sociais que procuravam por grávidas e as 

convenciam a entregar seus bebes assim que nascessem. Essas mães eram 

ludibriadas, acabavam dados seus filhos acreditando que se talvez mudasse de ideia 

poderia tê-los de volta, já os adotantes internacionais acreditavam que o dinheiro era 

destinado as documentações necessárias15. 

O Brasil chegou até a ficar conhecido como “Exportador de crianças” no exterior 

em consequência desse caso. Segundo a organização Desaparecidos do Brasil, cerca 

de 19.071 crianças brasileiras foram adotadas por casais americanos e europeu, entre 

1980 e 199016.  

No Brasil a Lei Nº 8.069 entra em vigor no ano de 1990 que dispõe do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) para a proteção dos menores de idade, sendo 

criança os menores de doze anos e adolescentes os menores de doze até os dezoitos 

anos. Estabelecido os direitos dos mesmos inerentes a pessoa humana, sem prejuízo 

da proteção integral de que trata esta Lei, garantindo todas as oportunidades e 

facilidades, para que eles se desenvolvam seu físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade17. 

                                             
14 UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (Org). Convenção sobre os Direitos das Crianças. 

Disponível em: <https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>. 
Acesso em 22, abr. 2017, às 17:20. 

15 Ibidem, p. 17. 
16 Tráfico Internacional de Crianças - mercado Bilionário. Disponível em: 

<http://www.desaparecidosdobrasil.org/procuro-minha-mae/trfico-internacional-de-crianas---mercado-
bilionrio>. Acesso em 22, abr. 2017, às 18:25. 

17 CONGRESSO NACIONAL. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990.Lex: Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso 
em 22, abr. 2017, às 21:30. 
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A partir de 1990 se ampliaram as discussões sobre o tráfico de pessoas, por 

isso as entidades internacionais começam a buscar um conceito legal que abordasse 

de maneira objetiva estabelecendo a definição de tráfico de pessoas, suas vítimas e 

a maneira que ocorre. Neste período o tráfico de pessoas passou a ser desvinculado 

da ideia de exploração sexual para ganhar caráter de “comércio e exploração do 

trabalho em processos migratórios sob condições de coação e força” (VENSON; 

PEDRO, 2013, p. 73), também englobando todas as pessoas não apenas mulheres e 

crianças. 

Nesta etapa de criação de um novo conceito, foram realizados novos 

programas e convenções com o intuito de proteger as crianças e adolescentes, como 

o Programa de Ação para a Prevenção da Venda de Crianças, Prostituição Infantil e 

Pornografia Infantil de 199218 e a Convenção sobre Cooperação Internacional e 

Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Ilegal, de Haia em 

199319, que tinha como objetivo dar transparência aos processos de adoções 

internacionais e similarmente proteger os direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, principalmente contra todas as formas de abuso, violência, tratamento 

negligente e exploração. 

Visando proteger os direitos fundamentais infantis foi criada a Convenção 

Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores em 1994 assinada na Cidade 

do México, promulgada no Decreto Nº 2.740 de 20 de agosto de 1998 pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso20. Essa convenção visa proteger garantir que as crianças 

não sejam mais vítimas de nenhuma maneira de abuso que seja intermediada pelo 

tráfico de pessoas. 

No ano de 1996 a ONU lança o Programa de Ação da Comissão dos Direitos 

Humanos para a Prevenção do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição que 

tinha como objetivo eliminação de todas as formas de assédio sexual, exploração e 

                                             
18 UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (Org). Manual sobre o Protocolo Facultativo 

Relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil. Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef/optional_protocol_por.pdf>. Acesso em 22, 
abr. 2017, às 20:31 

19 AZEVEDO, Tamires Aguiar de. Adoção Internacional e a Convenção de Haia no Direito 
Brasileiro. Graduada. Brasil: Faculdade Farias Brito (FFB), 2017. Disponível em: 
<http://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/adocao-internacional-convencao-haia-no-direito-
brasileiro.htm#capitulo_4.3.1>. Acesso em 22, abr. 2017, às 20:21. 

20 BRASIL. Decreto Nº 2.740, de 20 de agosto de 1998. Lex: Promulga a Convenção 
Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2740.htm>. Acesso em 22, abr. 2017, às 21:16. 
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tráfico de mulheres21 assim protegendo mulheres e meninas de serem possíveis 

vítimas. Em seguida no ano de 1999 houve a Convenção OIT contra Piores Formas 

de Trabalho Infantil, que serve com instrumente para eliminação das piores formas de 

trabalho adotada pela Conferência Internacional do Trabalho22. 

O direito internacional em 2000 idealiza um conceito para o tráfico de pessoas 

no Protocolo de Palermo juntamente com o Protocolo das Nações Unidas para 

Prevenir, Suprimir e Punir Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças, 

ambos são instrumentos utilizados pelas Nações Unidas para combater e prevenir o 

tráfico de pessoas, igualmente tem o intuito de auxiliar e ajudar as vítimas. 

O Código Penal brasileiro somente sofre a sua primeira alteração no que se 

refere ao tráfico de pessoas com a Lei Nº 11.106 de 2005 nele é determinado nos 

Arts. 231 e 231-A que facilitar a entrada ou saída do território e acolher, transportar e 

alojar alguém que venha exercer a prostituição configura tráfico interno de pessoas, 

porém essa definição ainda não se equipara ao Protocolo de Palermo que só ocorreu 

em 2016. 

Em suma é valido ressaltar que os aspectos legais no que se refere ao tráfico 

internacional de pessoas passou por diversas várias alterações, dessa forma é 

possível constatar uma grande evolução legislativa. Atualmente o instrumento 

utilizado para o combate do tráfico de pessoas é o Protocolo de Palermo 

simultaneamente com as campanhas de enfretamento. 

No Brasil, a Lei Nº 13.344 alterou o Código Penal equiparando assim o mesmo 

ao Protocolo de Palermo e conjuntamente a Coordenação Tripartite da Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Comitê Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP) que foi instituída pelo Decreto Nº 

7.901 de 201323. Consequentemente a legislação brasileira se encontra apta para o 

combate ao tráfico de internacional de pessoas.  

                                             
21 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao 

Protocolo de Palermo. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/publicacoes/trafico-de-pessoas/artigo_trafico_de_pessoas.pdf>. Aceso em 22, abr. 2017, às 
20:38. 

22 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Convenção sobre Proibição das Piores 
Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/node/518>. Acesso em 22, abr.2017, às 20:58. 

23 BRASIL. Decreto Nº 7.901, de 4 de fevereiro de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7901.ht m>. Acesso em 22, abr. 
2017, às 22:56. 



20 

 

TABELA COM OS PRINCIPAIS ACORDOS, CONVENÇÕES, 

PROTOCOLOS, PACTOS E DECLARAÇÕES INTERNACIONAIS  
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Fonte: Observatório de segurança pública.24 

  

                                             
24 Observatório de segurança pública. Tráfico de Pessoas e Exploração Sexual. Disponível 

em: <http://www.observatoriodeseguranca.org/relatorios/trafico>. Acesso em 18 mai. 2017, às 00:57. 
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3. TRÁFICO DE CRIANÇAS NO BRASIL 

O tráfico de pessoas é o ato de transportar, aliciar, raptar ou coibir através da 

força, pessoas de uma localidade para outra podendo ser dentro ou fora do país, de 

forma legal ou ilegal, voluntariamente ou não, de acordo com o Protocolo de Palermo 

e pelo Código Penal (BRASIL, 2016). No que se refere aos menores de idade, o Brasil 

vivencia a ação de criminosos que sequestram e vendem crianças e que são 

encaminhadas para locais longes de suas famílias biológicas, para fins de adoção 

ilegal, exploração sexual, trabalho infantil, tráfico de órgãos, crianças soldados, entre 

outros. 

Tendo em vista que está atividade criminosa é recorrente, causando 

preocupação as entidades internacionais, dado que as pesquisas da UNODC (Nações 

Unidas contra a Droga e o Crime) revelam que o tráfico humano vem gerando cerca de 

32 bilhões de dólares anualmente25 assim se tornando uma das pratica criminosa mais 

rentáveis no mundo juntamente ao tráfico de armas e o tráfico de drogas e 

entorpecentes. Este negócio bilionário age sempre se atualizando e criando novas 

maneiras de burlar a legislação, frequentemente “lavando” dinheiro em paraísos 

fiscais para conseguir usufruir do mesmo e utilizar com a finalidade de aumentar ainda 

mais a rede desse crime. 

O tráfico humano existe em favor de uma grande demanda do mercado 

criminoso para a exploração de uma forma geral de todos os tipos de trabalho que o 

ser humano venha a exercer. Nos últimos anos o número de vítimas deste crime vem 

aumentado de maneira alarmante segundo a ONU são ao todo 2,4 milhões de vítimas 

ao longo das últimas duas décadas 26 e por possuir caráter silencioso muitas vezes 

acaba sendo despercebido dentro da sociedade.  

Vários países sofrem com o um grande índice de pessoas que acabam se 

tornando vítimas desse crime como: Índia, Egito, Angola, Peru e Brasil, normalmente 

ocorre de as vítimas serem tiradas de localidades muito pobres e subdesenvolvidas 

onde as pessoas tem pouca ou até mesmo nenhuma escolaridade. O tráfico 

internacional de pessoas tem como cenário lugares sem o mínimo de estrutura, de 

                                             
25  Ibidem, p. 8. 
26  NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL (Org). 2,4 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de 

seres humanos, afirma UNODC. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/24-milhoes-de-pessoas-
sao-vitimas-do-trafico-de-seres-humanos-afirma-unodc/>. Acesso em 15 abr. 2017 às 11:34  
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onde se tiram as pessoas fazendo com que elas acreditem que terão oportunidades 

melhores em países desenvolvidos, entretanto ao serem levadas ao local prometido 

essas pessoas acabam sofrendo com explorações de toda sorte. 

No decorrer de 2000 até 2013 foram registrados pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) 1,7 mil casos de tráfico de pessoas no Brasil. Somente 

entre os anos 2010 e 2012, o número de registros no país duplicou, sendo maior na 

Região Sudeste do país atingindo 42,89% dos casos27. Os números obtidos neste 

relatório nacional acabam não refletindo a realidade, pois o número de vítimas é bem 

maior do que o registrado neste mesmo período de tempo. 

 

 

Fonte: Levantamento sobre o Tráfico de Pessoas CNMP de 2013. 

 

Dentre esses casos entorno de mais de 150 envolveram tráfico nacional e 

internacional de crianças sendo em sua maioria representando 76,05% dos casos 

para adoção ilegal, visando que 19,16% ocorreram em âmbito internacional e 4,79% 

constituem o tráfico internacional para exploração sexual28. 

Em sua maioria as vítimas de tráfico são mulheres e crianças que em via de 

regra se encontra em estado de vulnerabilidade dentro da sociedade, uma vez que 

são muitos pobres e tem dificuldades de constituir a sua subsistência. Os grupos 

criminosos ao buscarem por novas vítimas, no caso dos menores de idade sempre 

                                             
27 Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Levantamento sobre o Tráfico de 

Pessoas CNMP de 2013. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Diagnostico_Trafico_ 
de_Pessoas_CNMP_24012014.pdf>. Acesso em 22, abr. 2017 às 19:06. 

28 Ibidem 
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empregam artifícios para ludibriar as famílias para que as mesmas deem seus filhos 

em troca de dinheiro ou até mesmo se utilizam de esquemas de sequestro em 

hospitais, maternidades, rua ou no próprio âmbito familiar da criança para que após 

isso sejam vendidas dentro e fora de seu território.  

As crianças equivalem a um terço do total de vítimas do tráfico pessoas no 

mundo sendo que na América do Sul o número de menores vítimas é de igual a 40%, 

composto por maioria meninas que são 29% do número de pessoas traficadas na 

América do Sul29. 

 

 

 

Conforme os maiores números de crianças traficadas são do gênero feminino 

é possível se ater ao objetivo dos criminosos de usar consequentemente essas 

meninas para exploração sexual que no território brasileiro são uma espécie de 

“mercadoria” para exportação de modo que essas garotas são levadas para outros 

países com o intuito de serem escravas sexuais. Dessa forma é necessário salientar 

que está prática além de transgredir os direitos fundamentais das crianças também 

                                             
29 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (Org). Quase um terço do total de 

vítimas de tráfico de pessoas no mundo são crianças, segundo informações do Relatório Global 
sobre Tráfico de Pessoas 2016. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2017/0 
3/quase-um-terco-do-total-de-vitimas-de-trafico-de-pessoas-no-mundo-sao-criancas-segundo-informa 
coes-do-relatorio-global-sobre-trafico-de-pessoas.html>. Acesso 14 abr. 2017 às 22:29. 
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vai contra os tratados e convenções internacionais que protegem as mulheres e os 

menores de idade. 

Os casos de menores traficados não aparecem com a frequência que 

acontecem nas grandes mídias, como jornais, televisão e até mesmo em sites de 

notícias, à vista disso a população de modo geral acaba não obtendo informações 

sobre esta temática. Um dos poucos casos que obteve destaque nas mídias e fez com 

que se reacendesses os debates sobre o tema aconteceu nos Estados Unidos, neste 

caso uma aeromoça salva jovem de entre 14 e 15 anos de ser vítimas de tráfico 

humano em um voo30, essa notícia teve destaque mundial demonstrando que há 

relevância em se falar sobre o tema.  

A sociedade brasileira tendo em vista um número alarmante crianças 

desaparecidas que muitas vezes pode estar relacionado ao tráfico nacional e 

internacional de menores, queixa-se de falta de informações por parte da imprensa 

que não expõe os casos e acaba contribuindo para que este crime proceda 

silenciosamente. E mesmo que muitos dos brasileiros já tenham algum entendimento 

sobre esse crime não se há uma compreensão de forma ampla e aprofundada já que 

em muitos casos não acontece o reconhecimento de uma possível vítima de tráfico 

humano31. 

O brasileiro tende por muitas vezes a não noticiar uma possível prática 

criminosa justificando não quer ter a intenção de interferir na vida de outrem 

principalmente quando envolve menores, como o tráfico de crianças venho ganhando 

destaque e está se tornando uma discussão mais ampla é possível que essa realidade 

venha a mudar, somente no ano de 2013 foram feitas 309 denúncias e cerca de 254 

ocorrências que foram registradas.32  

A grande relevância que a população mundial está atribuindo ao combate ao 

tráfico humano fez com que o mesmo tenha entrado para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU que tem como meta transformar o mundo, essa 

agenda tem em vista que até 2030 o tráfico humano seja totalmente erradicado assim 

muitos países estão se dedicando com novas formas de combate ao tráfico 

                                             
30 Anexo A 
31 Informações obtidas com base em pesquisa de campo. 
32 VERDÉLIO, Andreia. Brasil teve 254 vítimas de tráfico de pessoas em 2013. Agência 

Brasil. 2015. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-07/brasil-
teve-254-vitimas-de-trafico-de-pessoas-em-2013>. Acesso em 05 mai. 2017, às 13:04. 
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priorizando os direitos humanos e buscando condenar os criminosos que lucram com 

esse crime. 

Nos últimos anos o Brasil teve avanços em sua legislação mesmo que desde 

da década 1990 tenha participado de convenções e acordos internacionais somente 

no ano de 2016 o Código Penal e o Código de Processo Penal tiveram alterações que 

tinha o intuito de se equipar o conceito de tráfico de pessoas da nossa legislação ao 

Protocolo de Palermo. Essa alteração está disposta na Lei Nº 13.344 que vem em 

conjunto com a substituição dos artigos 231 e 231-A do CP que tinha o pressuposto 

de tráfico somente com relação a prostituição. 

 

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando 

diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em 

parte, por quem a exerça.33 

 

Esse artigo só trata da exploração sexual com base na prostituição de outrem 

proibindo assim que a prostituição seja gerenciada por cafetões. Já o artigo 231-A 

atende pelo local onde vai ocorrer a prostituição, proibindo que seja facilitada a 

entrada e saída do território com a intenção de prostituição. 

 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 

alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de 

exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no 

estrangeiro34 

 

Após sancionada a Lei Nº 13.344 de 6 de outubro de 2016, não somente o CP 

foi alterado mais também novos meios de prevenção e repressão foram estabelecidos, 

um sistema de proteção e assistência para as vítimas foi instaurado, como também 

foi instituída campanhas relacionadas ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Como 

                                             
33 BRASIL. Código Penal - Decreto-lei 2848/40 | Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28003903/artigo-231a-do-decreto-lei-n-
2848-de-07-de-dezembro-de-1940>. Acesso 21 fev. 2017 às 14:27. 

34 Idem 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10609667/art-230-do-codigo-penal-decreto-lei-2848-40
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campanha para o enfretamento foi instituído que no dia 30 de julho seja comemorado 

o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

A mudança estabelecida no Código Penal decorrente dessa nova lei 

proporcionou o artigo 149-A que nele está disposto o conceito especifico para o crime 

de tráfico de pessoas. 

 

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. 

 

Especificamente tratando dos direitos das crianças a Constituição Federal 

(BRASIL, 2010, art. 227) assegure que toda crianças e adolescente devem ser 

colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, todas essas garantias estão sendo violadas conforme o índice 

de crianças traficadas aumenta. O Brasil sendo considerado mundialmente como 

maior “exportador”, nas Américas, de mulheres, adolescentes e meninas para a 

indústria do sexo nos países do Primeiro Mundo35, demonstra uma posição que revela 

o quanto o país ainda tem que avançar no combate ao tráfico de pessoas. 

Sendo um país que ainda dá os primeiros passos para combater o tráfico de 

crianças a ONU reconhece os esforços brasileiros o secretário do Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Rafael Franzini elogio o fato de 

serem colocados à disposição da população várias meios de se denunciar esse crime. 

Como também foram implementadas a Campanha Coração Azul contra o Tráfico de 

Pessoas que tem como objetivo divulgar os meios de denúncia e o Decreto Nº 7.901 

                                             
35 SIQUEIRA, Priscila. Tráfico de Pessoas: UMA ABORDAGEM PARA OS DIREITOS 

HUMANOS. Brasília: Edição do Autor, 2013. p. 28 
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que instituiu a Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, para coordenar a gestão estratégica e integrada da Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, aprovada pelo Decreto no 5.948, 

de 26 de outubro de 2006, e dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas. 

O Brasil tem como legislação especifica para defender as menores o Estatuto 

da Crianças e Adolescentes (ECA), a Convenção sobre os Direitos da Crianças e a 

Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. As leis que atuam 

especificamente na proteção dos menores são as que constam no ECA nas quais são 

os direitos e garantias das crianças foram definidos tais como, o direito a dignidade, a 

igualdade, proteção, educação, a vida e a saúde, entre outros. Portanto temos uma 

legislação que está sendo violada de maneira ampla nos crimes de tráfico onde as 

crianças perdem seus direitos de cidadãos e passam a ser explorados.  

Juntamente com o ECA a Convenção sobre os Direitos da Criança também é 

utilizado como o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal 

tendo com maior eficácia internacional que foi ratificado por 196 países também visa 

proteger as crianças para que essas sejam cidadãos de direito36. 

Já a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores da qual 

o Brasil participa tem como objetivo protege os menores de 18 anos que possa vir a 

serem explorados mesmo que fora de seu país, com vistas à proteção dos direitos 

fundamentais e dos interesses superiores do menor, é a prevenção e sanção do tráfico 

internacional de menores, bem como a regulamentação de seus aspectos civis e 

penais. 

Todos os meios de enfrentamento que são utilizados pelo sistema de 

segurança estão dispostos no site da Justiça e Segurança Pública do Governo 

Federal37 consequentemente todos os atos utilizados para o combate do tráfico 

humano são públicos. 

                                             
36 UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (Org). Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em 08 mai. 2017, às 
01:29. 

37 GOVERNO FEDERAL. Justiça e Segurança pública. Disponível em: <http://www.justica.gov. 
br/sua-protecao/trafico-de-pessoas>. Acesso em 08 mai. 2017, às 15:38. 



29 

 

Nos últimos anos mesmo com o aumento de casos também se obteve mais 

meios para que este crime seja combatido tanto no Brasil quanto em outros países 

em que esse índice somente crescia. Tendo em vista que atualmente os dados 

recentes revelam que na América do Sul o número de condenações para o crime de 

tráfico humano se mostrou maior para criminosos que atuam dentro de seu próprio 

país, pois a legislação para e novos métodos de segurança melhorou sua forma de 

agir, mas ainda assim tem muito a avançar para que em 2030 essa prática seja 

erradicada. 

 

 

 

Contudo é notável que o ordenamento jurídico brasileiro tem avançado para 

alcançar as metas e a legislação internacional, entretanto ainda é um país que está a 

passou lentos de um método de combate eficaz contra o tráfico internacional de 

crianças. 
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4. EXPLORAÇÃO SEXUAL  

No que se trata de tráfico internacional para que ocorra a exploração sexual, 

temos em vista sempre que pessoas pobres e com pouco escolaridade está mais 

propensas a se tornarem vítimas já que os criminosos tendem a se aproveitar dessa 

situação. Nesse tipo de violação aos direitos infanto-juvenis, o menino ou menina 

explorado passa a ser tratado como um objeto sexual ou mercadoria os casos de 

crianças que são traficadas para a exploração sexual normalmente são meninas 

tiradas ou vendidas pelas próprias famílias e são levadas para outra cidade ou país 

para que lá seja obrigada a manter relações sexual por dinheiro. 

 

As crianças, os adolescentes e as mulheres chefes de família 

terminam virando presas fáceis para o mercado do crime e das redes 

de exploração sexual. Recrutados e aliciados pelos exploradores, 

deixam-se enganar por falsas promessas de melhoria de condições 

de vida submetem-se a uma ordem perversa de trabalho, geralmente 

impulsionada não só pela necessidade material, mais por desejos de 

consumo imputados pelos meios de comunicação e pela lógica 

consumista da sociedade38 

 

Essas crianças acabam passando anos sofrendo abuso sexual por parte de 

criminosos e dos “clientes” que elas são obrigadas a receber, sem o cuidado certo 

também estão expostas a todo o tipo de doenças sexualmente transmissíveis somente 

para a fim de beneficiar terceiros (ou seja, em troca de dinheiro). Muitas vezes 

obrigadas a ficar com mais de um “cliente” por noite, essas meninas são oferecidas 

em bordeis, casas de show, boates e até mesmo nas ruas para a exploração no 

comércio do sexo, a pornografia infantil e a exibição em espetáculos sexuais públicos 

ou privados. 

O abuso sexual acontece sempre que uma criança é submetida a situações em 

que adultos por meio de ameaças ou sedução as obriguem a fazer coisas que estimule 

ou os satisfaça sexualmente, isto posto toda a forma de filmagens, fotos e vídeos que 

                                             
38 LEAL, Maria Lúcia. LEAL, Maria de Fátima. PESTRAF (Pesquisa Sobre Tráfico De 

Mulheres, Crianças E Adolescentes Para Fins De Exploração Sexual Comercial No Brasil). 
Brasília, 2002. p. 52 
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possa circular que envolva uma criança é considera pelo ECA em seu Art. 240 

pornografia infantil, pois o ato de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou 

registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo 

criança ou adolescente a pessoa responsável pode vir a sofrer sansão penal, que a 

pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

A divulgação, produção e venda de pornografia infantil também tem sanção 

penal e estão dispostas nos artigos 241 e 241-A em que as penas variam de 3 até 8 

anos e multa. 

 

Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro 

que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 

criança ou adolescente: 

Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 

publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema 

de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que 

contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança 

ou adolescente 

 

No que se refere a exploração sexual de menores o Brasil nos últimos anos se 

tornou um grande “exportador” para os países mais desenvolvidos, devido à grande 

desigualdade social a qual o país vem enfrentado mulheres, crianças e adolescentes 

se tornam “alvos fáceis” para o tráfico de pessoas. Normalmente países com cidades 

onde circulam muitos turistas algumas agências de viagens fazem pacotes que 

envolvem programas sexuais que muitas vezes são com crianças. 

 
Crianças e adolescentes que trabalham no turismo sexual em geral 

são pouco escolarizadas e vivenciaram situações de abandono, 

negligência, violência sexual, pobreza e exclusão. Mais do que em 

outras modalidades de exploração sexual, o turismo sexual é a 

atividade que mais responde, e de forma imediata, às demandas da 

juventude pobre e excluída por uma inclusão social associada ao 

consumo (acesso a boates, bares, hotéis, restaurantes, shoppings, 

butiques). 
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Segundo a UNICEF Brasil (United Nations Children's Fund) a cada hora, 228 

crianças são exploradas sexualmente em países da América Latina e do Caribe39 no 

mundo todo existe uma grande demanda desse mercado, o turismo sexual gera um 

grande lucro para os criminosos do tráfico nas capitais e nos pontos turísticos onde 

muitas crianças e adolescente são obrigadas a servirem turistas nacionais e 

estrangeiros. Sendo a atividade que faz mais vítimas na América do Sul e é uma das 

principais fontes de lucro para o tráfico de crianças onde os aliciadores requerem com 

frequência meninas virgens. 

 

 

 

Sendo uma demanda muito grande de meninas que acaba ocorrendo devido 

um índice elevado de pedofilia e turismos sexual que pagam por garotas virgens o 

tráfico internacional de crianças tem essa pratica com umas das que geram mais 

lucros. Para que essa atividade criminosa seja ao menos diminuída é necessário que 

sejam realizadas uma melhor identificação das vítimas e também um maior número 

de denúncias para que se tenha uma maior fiscalização por parte das autoridades 

para um combate mais efetivo.  

                                             
39  United Nations Children's Fund (UNICEF). Exploração sexual de meninos e meninas: 

rompamos o silêncio!. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/media_13759.html>. Acesso 
em 21 fev. 2017, às 15:00. 
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5. ADOÇÃO ILEGAL 

O Brasil desde a década de 1980 tem um grande índice de adoções ilegais, já 

que nesta mesma época foi descoberto um grande grupo de criminosos, entretanto 

somente nos anos de 1988 com a uma nova Constituição Federal se foi possível se 

ater aos direitos das crianças e adolescentes foi criado o ECA de modo que os direitos 

dos menores começaram a ser respeitados. Assim foram estabelecidas obrigações 

que o Estado e a sociedade tinham para garantir que as crianças fossem protegidas 

de qualquer ato que pudesse infringir tais direitos. 

Na Constituição Federal foi estabelecido que para assegurar os direitos das 

crianças e adolescentes é necessário que a sociedade, o Estado e a família se 

encontre responsáveis pelos menores. Desse modo a família tem um papel 

fundamental para garantir o que tais direitos não sejam violados e ao ocorrer a 

impossibilidade de permanência na família natural é dever do Estado e da sociedade 

encaminhar essa criança a uma família substituta. 

Conforme o ECA a adoção é o procedimento legal que adotante passa para 

exercer os direitos e deveres do pais biológicos sobre uma criança que pode ser 

adotada tornando legalmente seu filho. Assim estabelecendo regras para que uma 

criança que não possa ficar com sua família biológica não tenha que viver sem tal 

amparo familiar, para que futuramente possa exercer seus direitos e deveres com 

plenitude. 

Em casos excepcionais a adoção pode acontecer em âmbito internacional, 

porém isso somente acontece se nenhuma família brasileira estiver disponível para 

adotar essas crianças nesse caso uma família estrangeira ganha o direito de adotar 

uma criança brasileira. Desse modo mesmo que o Estado não consiga colocar o 

menor dentro de um âmbito familiar no próprio território é possível que essa criança 

seja enviada para uma família em território estrangeiro para que a mesma não seja 

submetida a desamparo. 

A diferença entre a adoção internacional e a adoção ilegal, quando se trata do 

ato ilícito crianças são tiradas de suas famílias de forma extrajurídica, sendo roubadas, 

compradas ou até mesmo sequestradas por criminoso, assim são encaminhadas para 

famílias do exterior mediante algum tipo de pagamento feito para um grupo criminoso. 

Esse tipo de mediação somente acontece em troca de dinheiro não visa em nenhum 



34 

 

momento a segurança e bem-estar do menor, deixando em família estrangeira, sem 

a intenção de saber se seus direitos não serão violados nessa nova família. 

Adoção ilegal acontecem quando grupos criminosos se aproveitam pessoas em 

situação vulneráveis e oferecem dinheiro para que essas pessoas vendam seus filhos 

ou sequestram crianças de hospitais, das ruas, de suas casas para que essa seja 

vendida pra famílias do exterior. Esse processo de adoção ilegal ocorre sem o devido 

procedimento legal de adoção mediante o juiz e todo o processo devido onde somente 

o quantia de venda ocorra entre o grupo e a família do exterior, muitas quadrilhas já 

se utilizaram da boa-fé das famílias estrangeiras que desejavam muito um filho 

fazendo elas acreditarem que o dinheiro somente seria utilizado para fins de 

documentação, com isso é notável que algumas famílias também vinham a ser vítimas 

sem saber que estão alimentando uma rede criminosa.  

Segundo a ONU o que vem a ser maior causa do tráfico humano é a 

desigualdade social, famílias em situação vulnerável são alvos fáceis para esses 

criminosos, ludibriando com falsas promessas essas famílias que normalmente tem 

vários filhos acabando os vendendo. No Brasil isso acontecem com mais frequência 

entre as famílias que vivem no Nordeste, que são levadas a acreditar que seus filhos 

irão levar uma vida melhor longe, com uma família que possivelmente é rica, mesmo 

que isso seja incerto.  

O número de casos de adoção ilegal vem aumentando, somente nos últimos 

anos dois casos polêmicos foram descobertos no Brasil, um dos casos ocorreu na 

cidade de São Paulo em que um orfanato foi investigado por tramitar adoções para 

famílias estrangeiras sem que houvesse um processo legal sobre as mesmas. 

 

Segundo informações divulgadas nesta segunda (13) pelo MPF, os 

réus Guiomar e Franco Morselli aproveitaram-se da condição de 

dirigentes do orfanato “para praticar tráfico internacional de crianças 

com o intuito de promover adoções clandestinas”.40 

 

A Polícia Militar também investiga uma associação que oferecia “bebês 

brancos” na internet, onde famílias interessadas em adotar uma criança de origem 

                                             
40 Anexo B 
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europeia pagavam uma taxa para entrar na associação e começar os trâmites da 

adoção. 

 

Segundo a PF, as investigações iniciaram após os policiais apurarem 

a atividade da associação criminosa por meio de um site e de redes 

sociais. Na internet, ela se apresentava como instituição sem fins 

lucrativos que atuava na intermediação de adoção de crianças de 

origem estrangeira. O site foi tirado do ar pela polícia.41 

 

Ambos os casos aconteceram e foram expostos pelas mídias assim fazendo 

com que a população local soubesse da existem desse crime em seu estado, o que 

na maioria das vezes não chega a ocorrer muitos desses casos não chegam a ser 

foco das grandes mídias principalmente em estados com pouco desenvolvimento. 

  

                                             
41 Anexo C 
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6. TRABALHO INFANTIL 

Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes 

abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada 

país é proibida por lei. 

A utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividade 

ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, é considerado pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) uma das piores formas de trabalho 

infantil.42 O trabalho infantil é muito corriqueiro principalmente em países 

subdesenvolvidos; como abordado anteriormente milhares de crianças são recrutadas 

afim de realizarem trabalhos ilícitos. 

Normalmente nestes casos a família está em dificuldade financeira, sendo 

assim para complementar a renda da mesma as crianças começam a trabalhar; 

todavia os seus familiares não se atem que isso vai contra o texto positivado de cada 

país variando com a idade da criança e também não sabem tarefa exercida pelo 

menor.  

Com isso irá se apresentar na presente pesquisa práticas que norteiam o 

trabalho infantil em todo o mundo, algumas famílias em troca de dinheiro permitem 

que suas proles viagem com estranhos, e habitualmente essas viagens tem o intuito 

de transportar drogas ilícitas á países desenvolvidos ou serem escravas efetuando 

trabalhos que a aparentemente são legais como fabricação de tecido, porém em 

condições desumanas. 

6.1. Legislações brasileiras em relação ao trabalho infantil  

O trabalho infantil tem primazia no ordenamento jurídico brasileiro, pois essa 

prática vai contra um princípio que norteia a Constituição Federal que é a dignidade 

da pessoa humano; onde é assegurado no artigo 5 incisos II que “ ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, assim com 

base nesse contexto a criança está sendo coagida a fazer determinado trabalho onde 

não deveria efetua-lo por causa de sua idade. 

                                             
42 FILHO, Orlando Zaccone. Criança no tráfico é uma das piores formas de trabalho infantil. Rio 

de Janeiro: Coordenadoria da Infância e da Juventude Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/infanciaejuventude/index.php?option=com_content&view=article&d=1238:cria
nca-no-trafico-e-uma-das-piores-formas-de-trabalho-infantil&catid=2:noticias& Itemid=13>. Acesso 21 
ago. 2016 ás 14:00 
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Por conseguinte, no artigo 5 incisos III da CF se vedou “ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” com isso adaptando-

o para esse ato, na maioria das vezes os menores de idade trabalham em condições 

desumanas e até mesmo degradante a sua dignidade mediante a tortura.  

Há de se ressaltar o artigo 5, inciso X da CF que que diz “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” fazendo uma 

prevê analogia ao tema abordado a criança que sofreu a violação de sua intimidade e 

inclusive de sua honra, sendo assim deve ser indenizada pelo violador. Pode se abrir 

um contraponto 

Antônio de Oliveira Lima, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho 

(MPT-CE), destaca que “nas condições normais, como trata-se de uma atividade 

ilegal, não tem como o traficante ser autuado, como se faz com uma empresa. Para 

ele, trata-se de uma situação na qual tem de se trabalhar muito mais a prevenção. E, 

nos casos em que já há o envolvimento dessas crianças com o tráfico de drogas, é 

preciso desenvolver estratégias para resgatá-las.”  



38 

 

7. CRIANÇAS SOLDADOS 

Com o grande foco do terrorismo, guerra civil ocorrida principalmente no 

continente africano percebe se que acontece o ato de recrutar crianças, a fim de 

fazerem trabalhos forçados para determinados grupos ou facções, esses trabalhos 

incluem propagar a ideologia, fazer atentados e guerrear em nome dos grupos e 

facções e muitos membros dessas facções abusa-las sexualmente tanto de meninas 

tanto de garotos. Para Thomas Hammes: 

 

[...] é perceptível que o uso de crianças-soldados não é apenas um 

método de ampliar o recrutamento, mas uma táctica planeada para 

atacar psicologicamente os soldados. As forças militares dos regimes 

têm de enfrentar situações potencialmente imobilizadoras quando são 

confrontados com crianças empunhando espingardas automáticas 

AK-47 e decidir o dilema moral de alvejar civis menores ou cessar-

fogo.43 

 

Assim com base no texto as crianças são utilizadas não só como soldados, mas 

da mesma forma como armas emocionais, pois muitos soldados ficam em um dilema 

moral de confrontar uma criança.  

Após o recrutamento os próprios soldados ensinam sua ideologia e também os 

treinam como “maquinas de matar” afim que eles não possam ter um espirito de 

compaixão para com o seu semelhante; dois filmes representam muito que tenta se 

explicar nesse sub tema um deles e o filme senhor da guerra lançado dia 16 de 

setembro em 2005, basicamente o mesmo retrata como ocorre o conflito nos 

continentes africanos e as facções que recrutam menores de idade; o outro filme que 

é o diamante de sangue que representa muito bem como é feito o recrutamento 

desses jovens e como essas facções se perpetuam no poder. 

 

                                             
43 REIS, Carlos. Crianças na guerra: recrutadas à força e maltratadas. Além-Mar.  Disponível 

em:<http://www.alem-mar.org/cgi-bin/quickregister/scripts/redirect.cgi?redirect=EkFFyVZkVkxtNPUYm 
o>. Acesso em 24 ago. 2016 ás 15h:44.  
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Fonte: Sapo Noticias44  

 

A partir dos conflitos travados no continente africano e no asiático, como 

guerras cíveis e desenvolvimentos de facções, acarretou a prática do recrutamento 

de crianças, todavia precisa se explicar como é feito esse recrutamento; nos conflitos 

travados por essas facções com o intuito de conquistar território, é um modo de 

recrutamento, pois essas conquistam o território matam os homens que se recusarem 

a se aliar a eles, abusam das mulheres e impõe suas ideologias nas crianças da 

região, uma triste realidade que ocorre em pleno século XXI. 

Assim sendo essa prática está sendo cada vez corriqueira nos continentes 

asiático e africano, como bem a firma Bonjovani (2004.p. 47) “os seres humanos são 

traficados com a ajuda de multinacionais, corporações, grupos mafiosos do crime 

organizado até mesmo da política”, com base nisso pode se concluir que cada vez 

mais o tráfico de pessoas está aumentando, pois é uma prática que rende muitos 

lucros. 

Outras vezes as próprias crianças, afim de vingarem os seus familiares se 

recrutam voluntariamente, e assim lutam contra o governo em uma guerra civil. 

Segundo a organização War Child aproximadamente 250 mil crianças já foram 

recrutadas por grupos rebeldes, exércitos governamentais entre outros. No contexto 

apresentado a ONU discorreu muito sobre o tema, acarretando a elaboração de uma 

meta que visava acabar com o recrutamento de crianças até 2016, por conseguinte 

                                             
44 Sapo notícias. Disponível em: <http://noticias.sapo.tl/portugues/info/artigo/1331587.html>. 

Acesso em 29 mai. 2017, ás 16:19. 



40 

 

em 2012 países como Sudão, Myanmar, Somália, República Democrática do Congo, 

Afeganistão e Chade elaboraram e firmaram planos a fim de combater essa realidade. 

O proeminente secretário geral da ONU, Ban Ki-moon fez um discurso 

inflamável dizendo que no contexto atual o ato de recrutar crianças é uma das práticas 

mais assustadoras que pode se observar45. Todavia essa realidade é corriqueira em 

alguns países. 

Com base no texto pode se dizer a ONU tem um grande interesse e discorre 

muito a fim de erradicar a prática no mundo, pois confrontam muitas garantias 

fundamentais do homem, Protocolos adicionais I e II da convenção de Genebra 

assinada em 1977 entre muitos outros que serão melhores discorridos com o decorrer 

do trabalho. Porém a existem muitos outros órgãos que tem o mesmo objetivo, bem 

como Child Soldiers Internacional, Humans Rights Watch, Invisible Children, Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a UNICEF46 que não medem esforços para 

combater essas violações de direitos e que apresentam relatórios e discussões sobre 

o tema.  

Mesmo com todos os estudos e medidas com o objetivo de combater o 

recrutamento de meninos e meninas em conflitos são ineficazes, pois de inúmeras 

pessoas que comentem essa violação dos direitos humanos poucos são punidos, uma 

das únicas condenações que se tem conhecimento foi em julho de 2012, quando o 

Tribunal Penal Internacional condenou Thomas Lubanga um ex-senhor da guerra 

congolês, a 14 anos de prisão pelas crianças que recrutou em 2002 e 2003. 

Com essa triste realidade inúmeras crianças viram refugiados tentando uma 

nova perspectiva de vida, pois se permanecessem em seu país de origem poderiam 

fazer parte de uma triste estatística. 

Bonjovani em seu livro (2004.p.19) elucida o conceito de refugiados: 

“refugiados são pessoas que, por medo de serem perseguidos devido a fatores como 

religião, nacionalidade, opinião política ou participação em determinado grupo social, 

estão fora dos seus países natal” assim sendo inúmeras pessoas se arriscam muitas 

vezes afim de conseguir um lugar onde seus direitos sejam respeitados. 

                                             
45  Discurso no Conselho de Segurança de Ban Ki-moon.  
46 PAIVA, Giovanna Ayres Arantes de. A atuação da ONU frente ao emprego de crianças-

soldados: como lidar com os impactos das novas guerras?. Belo Horizonte: Fronteira, 2011. 79 p. 
Disponível em: <http://mhpss.net/?get=54/8657-31347-1-sm.pdf>. Acesso 16 abr. 2017 às 02:07. 
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Muitas crianças sozinhas morrem tentando chegar à Europa, porém os que 

consegue chegar ás fronteiras de alguns países são “barrados”, pois o país ainda 

analisa se pode comportar uma determinada quantidade de refugiados; entretanto na 

Europa ou em outros continentes existe a Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), essa organização tem como objetivo ajudar e proteger os 

refugiados, sendo assim diversas crianças que estavam em perigo e em uma situação 

delicada são protegidos por essa organização. 

Bonjovani (2004) afirma que todos os refugiados têm o direito a um abrigo 

seguro e tem direitos como qualquer outro cidadão. Ou seja, ela afirma um conceito 

que cada vez mais a sociologia adotada que ser cidadão é o direito a ter direitos, bem 

como a liberdade de expressão, sexual entre outras garantias.   

7.1. Violações de direitos fundamentais e direitos humanos 

Na Declaração dos Direitos Humanos (1948) asseguram diversas prerrogativas 

que todos os países precisam seguir, pois são de importância para todos os seres 

humanos, contudo o ato de recrutar crianças vai contra muitos desses direitos. 

Segundo o “Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 

os outros em espírito de fraternidade” sendo assim pode se dizer que este está sendo 

violado, pois as facções obrigam menores de idade a se aliarem a eles, ou seja, não 

dando a liberdade de escolha a eles; e essas facções não agem com espirito de 

fraternidade para com os outros.  

No art.3° é ressaltado que “indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal” pensando nessas garantias e fazendo uma analisa a partir do 

tema a supressão de direitos fundamentais estão presentes quando o agente recruta 

uma criança-soldado.  

Com alicerce no art.4° concluiu que o mesmo tem como objetivo proibir 

qualquer tipo de escravatura ou servidão, porém como pode se perceber e analisando 

todo o conteúdo que foi discorrido isso não é cumprido. 

Observa-se que o art.5° diz que “ninguém será submetido a tortura nem a 

penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”, todavia muitas vezes para 

que as crianças aceitem as ideologias que estão sendo imposta-las é a correta são 

submetidas a grande tortura até que essas se tornam verdadeiros soldados. 
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Os arts. 18° e 19° preveem que todo tem o direito de manifestar suas ideologias 

e formas de pensamentos, e que ninguém será punido ou obrigado a seguir tal 

ideologia que não é de seu agrado. 

7.2. Dos protocolos internacionais 

Com esses conflitos teve se o anseio de saber como punir determinadas 

pessoas que cometem crimes de guerra, agressões, genocídio e violação dos direitos 

humanos, assim sendo as Organizações buscaram responsabilizar agentes que 

cometessem essa conduta; por conseguinte ocorreu o Estatuto de Roma 1998, que 

responsabiliza todos que cometem crimes de guerras que são julgados pelo Tribunal 

Penal Internacional. 

No tange especificamente a proteção da criança, os Protocolos Adicionais I e II 

da Convenção de Genebra essa convenção preveem a proteção das crianças em 

conflitos ou as afetadas pelo mesmo, assim sendo no art.77 e 78 vem elucidando 

como deve ser a proteção desses vulneráveis47. 

Com alicerce nesses dois arts ocorreu um grande desenvolvimento em relação 

ao assunto, pois os mesmo tem o objetivo de organizar a proteção das crianças em 

conflitos armados.  

Em 1989, a ONU concordou em adotar a Convenção sobre os Direitos das 

Crianças (CDC), elaborada pela UNICEF que aborda da melhor forma possível todos 

os direitos desses vulneráveis de guerras. O artigo 38, § 3 do CDC diz que: 

 

As Estadas Partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham 

completado quinze anos de idade para servir em suas forças 

armadas. Caso recrutem pessoas que tenham completado quinze 

anos, mas que tenham menos de dezoito anos deverá procurar dar 

prioridade aos de mais idade. 

 

Ainda no artigo 38 em seu § 2 “adotarão todas as medidas possíveis a fim de 

assegurar que todas as pessoas que ainda não tenham completado quinze anos de 

idade não participem diretamente de hostilidades” prevê que apesar do conflito 

                                             
47 Anexo G 
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armado ser hostil e muito horrendo, o Estado deve se comprometer não envolver 

diretamente nos conflitos armados nenhuma pessoa que não tenha contemplado os 

15 anos.  

Já em 2007, durante a Conferência Free Children from War48, foram elaborados 

os Compromissos de Paris e os Princípios de Paris. Os Compromissos de Paris 

abordam a prevenção do recrutamento de crianças em conflitos armados, bem como 

de sua proteção e reintegração, e o combate à impunidade daqueles que violam o 

direito das crianças, ratificando o histórico de mecanismos legais sobre o tema que a 

ONU vem desenvolvendo. Os Princípios de Paris tangem aos Princípios da Cidade do 

Cabo, de 1997, e refletem a experiência e o conhecimento acerca da proteção das 

crianças contra o seu recrutamento. 

Contudo pode se dizer que ocorre um grande esforço em relação ao tema, bem 

como medidas de prevenções, Protocolos Internacionais, Convenções entre outros 

dispositivos; porém como pode se observar no cenário contemporâneo essas medidas 

não conseguiram erradicar essa conduta; mas que todas as Organizações estão 

fazendo um trabalho de suma importância para que o combate seja efetivo. 

Com alicerce no livro de Bonjovani (2004.p. 32) elucida que: “crianças totalizam 

48% das vítimas dos tráficos internacionais de seres humano”. Contudo essa 

afirmação mostra que o tema é de eminente importância a sociedade e precisa ser 

cada vez mais abordado. 

  

                                             
48 UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (Org). Conference Free Children from War 2007. 

Disponível em: <https://www.unicef.org/media/media_38208.html>. Acesso de 17 abr. 2017 às 02:21. 
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8. TRÁFICO DE ÓRGÃOS 

Eventualmente pessoas são traficadas, bem como inúmeras crianças fazem 

parte dessas estatísticas, em diversos casos alguns médicos e facções criminosas 

retiram órgãos de crianças, a fim de vendê-los no mercado negro, um exemplo que 

muitas pessoas citam é a Deep-web um site onde muitos criminosos vendem esses 

órgãos para outros que desejam comprar. 

Porém mesmo sendo muito praticado atualmente, não é um tema novo na 

sociedade analisando em contextos históricos, o tráfico de órgãos tem nascimento 

aproximadamente em 1800, nessa época o tráfico de seres humanos era comum e 

corriqueiro, principalmente para serem escravizadas; por conseguinte nesse período 

houve um avanço tecnológico e inclusive um avanço da medicina; assim sendo pode 

se fazer uma análise que o nascimento do tráfico de órgãos ocorreu juntamente com 

o avanço da medicina e o desenvolvimento do capitalismo. 

Em 1888 a lei áurea foi assinada, essa lei previa que o tráfico de seres humanos 

seria proibido, e quem pratica e apoia esse tipo de conduta seria punido; após isso 

houve o desenvolvimento grande do capitalismo e com ele as grandes desigualdades 

presentes no período contemporâneo. 

Contudo essas desigualdades fazem com que algumas pessoas vendam as 

suas proles, primos ou desconhecidos para que algum médico retire os órgãos a fim 

de vender os mesmo no mercado negro, indo a confronto com o texto positivado e as 

prerrogativas de doações de órgãos e seus tramites legais, previstos na lei n° 9.434/97 

capítulos I, II, III, IV. 

 
A grande maioria das vítimas do tráfico internacional de seres 

humanos é proveniente de países em desenvolvimento. Diferente dos 

países desenvolvidos, os chamado Terceiro Mundo não possuem 

política eficaz de combate ao crime organizado, o que torna mais fácil 

a contração ou o sequestro da vítima e sua “deportação” para países 

receptores. As principais causas do tráfico internacional de seres 

humanos são: economia e política fragilizadas de alguns países, 

poucas oportunidades de trabalho, acesso restrito à educação, falta 



45 

 

de policiamento nas fronteiras, ausência de direitos das vítimas e 

constantes guerras.49 

 

Há de salientar que algumas facções vão á orfanatos para comprar crianças 

para a remoção dos órgãos das mesmas, com isso essa facção paga alguns 

funcionários corruptos para selecionar determinadas crianças, assim sendo essas 

crianças são sedadas ou até mesmo em casos extremos não são utilizados sedativos 

e assim são levadas a médicos para a extração e a venda de órgãos. 

 

A indústria do tráfico movimenta anualmente de 7 a 9 milhões de 

dólares. Somente a Bélgica, Itália, Alemanha e a França, nas áreas 

de prostituição e de pornografia, possuem estimativas de que, juntas, 

movimentam 4,5 milhões de euros ao ano.50 

 

Também há casos que a criança é enganada, a mesma não sabendo da 

maldade inerente ao ser, começa a conversar ou aceitar coisas de estranhos, por 

exemplo, doces, por conseguinte essas pessoas levam os menores de idade a fim de 

traficar os órgãos dos mesmos. 

8.1. Crimes que vão a confronto a legislação e leis vigentes 

Todos a priori tem um conhecimento que essa conduta se caracteriza crime no 

Brasil, tanto para quem compra, mas juntamente para quem vende esse “produto” ou 

a quem tenha levado qualquer vantagem com o ato, previsto na lei n° 9.434/97 no 

art.15. Parágrafo único, podendo chegar até oito anos de reclusão e multa a quem 

cometa esse delito. 

Contudo quem prática o tráfico de órgãos age com muitas pessoas de 

diferentes formas, assim sendo na lei n° 9.434/97 art.16 os médicos são 

responsabilizados por fazerem transplantes, em desacordo com a lei n° 9.434/97 que 

regulariza todos os procedimentos legais em relação ao transplante e doação de 

                                             
49 BONJOVANI, Mariane Strake. Tráfico Internacional de Pessoas. São Paulo: Damásio de 

Jesus, 2004. p. 23 
50 Idem. p. 29. 
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órgãos, o mesmo texto positivado prevê uma pena de reclusão de um a seis anos e 

multa. 

Com alicerce na lei n° 9.434/97 art.17 “Recolher, transportar, guardar ou 

distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência ter sido obtido em desacordo 

com os dispositivos desta Lei”. Cita-se que qualquer pessoa que transporte, armazene 

ou distribua partes do corpo humano e que esta tenha procedência duvidosa ou que 

estejam em desacordo com o texto positivado será responsabilizada por seus atos. 

Há de ressaltar que o ato imoral levar a criança ao falecimento, o médico e os 

envolvidos podem ser condenados, pois vão de fronte art.121 do CP (Código Penal) 

e presentes incisos e parágrafos. Que a firma que matar alguém terá uma pena de 

reclusão seis anos podendo chegar a vinte anos. 

8.2. Do processo devido processos legais e penas 

Nesse subtítulo irá se abordar o devido tramite do processo, pois para que 

esses infratores possam ser punidos necessita-se passar pela fase processual; onde 

todos os princípios e legislações serão analisados pelo magistrado, o promotor terá o 

papel de acusar e provar que o acusado seja culpado, e o advogado tem a função de 

defender o acusado dos possíveis abusos que podem ser cometidos. 

Nesse sentido irá elucidar o direito processual é o instrumento utilizado para 

que possam buscar o direito, isso está resguardando os direitos garantidos no art.5° 

inciso LIX da Constituição Federal “será admitida ação privada nos crimes de ação 

pública, se esta não for intentada no prazo legal”, pois o Estado democrático de direito 

não pode admitir condutas que vão em confronto aos seus textos positivados. 

 

Conforme Nery Júnior o devido processo legal, sob a ótica 

estritamente processual, “nada mais é do que a possibilidade efetiva 

de a parte ter acesso à justiça, deduzindo pretensão e defendendo-

se do modo mais amplo possível.”51 

 

                                             
51 COSTA, Wellington Soares da. O devido processo legal. Âmbito Jurídico.  Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10358>. 
Acesso em 03 fev.2017 as 00:11 



47 

 

Apresentado importância do processo pode se ressaltar que o mesmo não se 

restringe somente ao conteúdo apresentado; em termos gerais os art.5° incisos I, 

XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI, LVII, LX da Constituição Federal e art.93, inciso IX do 

Código da Magistratura são de suma importância para entender o tramite. 

O art.5° Inciso I da CF prevê que todos são iguais tendo direitos e obrigações, 

sendo assim há um princípio que o direito processual assegura que é a isonomia 

processual, ou seja, tratar o igual com igualdade e o desigual com desigualdade para 

que assim possa se alcançar a igualdade. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

do art.5° inciso I “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição”. 

No inciso XXXV do mesmo apresenta se o contexto que o poder judiciário não 

poderá se afastar do poder de decisão ou concessão de direitos, em outras palavras 

o poder judiciário tem a função de decidir qualquer caso que acarrete lesão ou ameaça 

aos direitos de outrem; já o art.5° inciso XXXVII assegura que não haverá um tribunal 

de exceção e que o juiz que irá julgar o caso seja natural. 

O art.5° inciso LIV CF “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 

o devido processo legal”, ou seja, ninguém poderá sofrer nenhuma sanção sem antes 

gozar do direito de ampla defesa e contraditório que está no art.5° inciso LV da CF 

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral é 

assegurada o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” 

ou que o processo não tenha passado por todos os seus tramites. 

Na maioria dos casos o processo necessita estar público, ou seja, todo tem o 

direito de ler qualquer processo, todavia caso o mesmo se tratar da intimidade da 

pessoa o judiciário pode optar em não tornar público o processo previsto no art.5° 

inciso LX da CF “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando 

a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”, sendo assim pode se concluir 

que o magistrado pode restringir a publicidade do processo, tendo em vista a defesa 

da intimidade ou o interesse social. 
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O magistrado como tem o inerente poder de decisão, precisará sempre ter uma 

motivação, ou seja, terá que argumentar o porquê decidiu, porém caso não ocorra à 

justificativa, a decisão se tornar nula, previsto no art.93, inciso IX da CF. 

Essas disposições são gerais, ou seja, todo o processo obrigatoriamente 

precisará segui-las, contudo há de se ressaltar que há disposições mais especificas 

para o tema; assim sendo o cunho do devido tema é penal, então muitas disposições 

de como será julgado o tráfico de órgãos está no Código de Direito Penal e Código de 

Processo Penal. 

8.3. Protocolos internacionais 

Os protocolos internacionais são de suma relevância ao tema, pois muitos 

países que seguem os mesmos têm peculiaridades em relação a legislação sobre o 

tema, o tráfico de órgãos é um exemplo disso. 

Mesmo o tráfico de órgãos não sendo um tema novo a comunidade 

internacional não dava muita importância, contudo até que se debatesse sobre o 

mesmo demorou muito e se desenvolveu muito, assim sendo irá se abordar o 

desenvolvimento histórico do tema. 

A partir de 1814 os países mais poderosos da época começaram a tratar da 

questão do tráfico de negros para escravidão, com o “Tratado de Paris entre Inglaterra 

e França”. Assim sendo os esforços desses países acarretou em 1926 convenção 

firmada pela “Liga das Nações”, e reafirmada em 1953 pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

Nos séculos XIX e XX ocorreu um desenvolvimento do conceito tráfico, antes 

desse período o tráfico era mais tratado como a exploração de negros; não obstante 

em 1904 foi elaborado em paris “O acordo para Repressão do Tráfico de Mulheres 

Brancas”, firmado como Convenção em 1910 visando proteger mulheres brancas 

principalmente do leste europeu. 

Após isso ocorreram muitas convenções e protocolos, porém sempre visando 

a proteção de pessoas que foram traficadas para fins sexuais; bem como a 

“Convenção Internacional para a Repressão do tráfico de Mulheres e Crianças”, 

firmada em Genebra em 1921, “Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico 

de Mulheres Maiores”, Genebra em 1933; “Protocolo de Emenda à Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças” e a “Convenção 
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Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres maiores”, que ocorreram no 

mesmo ano1947, a “Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de 

Pessoas e Lenocínio”, firmados em Lake Success, no estado norte-americano de 

Nova Iorque, em 1949. 

Contudo a partir dos anos 90 do século XX, começou a se tratar do assunto 

“tráfico” com mais ênfase, não só se delimitando ao tráfico para fins sexuais ou 

exploração do trabalho; acarretando o Protocolo de Palermo em 2000; esse protocolo 

tem intensas discussões principalmente em relação a “exploração” de maneira geral. 

Assim sendo chegou ao comum acordo que exploração (Protocolo de Palermo 

.2000) “incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas 

de exploração sexual, trabalho ou serviços forçados.” 

No dia 12 de março de 2004, o Brasil acrescentou ao seu texto positivado o 

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

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

especialmente Mulheres e Crianças” (Protocolo de Palermo - 2000), ratificado por 

aproximadamente 120 países, que fala sobre o tráfico de pessoas para fins de 

remoção de órgãos. 

No entanto, mesmo com todas as discussões apresentadas ao longo do tempo, 

teve-se o anseio de uma legislação mais especifica sobre o tema; então em 2004 a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) começa a manifestar sua indignação sobre a 

remoção de órgãos e fez um apelo para os Estados-Membros afim que estes se 

trabalham em prol disso. 

 
Os Estados-Membros tomarem medidas no sentido de proteger os 

grupos mais pobres e vulneráveis 12 contra o turismo de transplante 

e a venda de tecidos e órgãos, prestando atenção ao problema mais 

vasto do tráfico internacional de tecidos e órgãos humanos.52 

 
Assim sendo, houve a elaboração da Declaração de Istambul, esta ressalta 

principalmente três pontos os tráficos de órgãos, Comércio dos Transplantes e turismo 

de transplantes.  

                                             
52 FIFTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY. Disponível em: 

<http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R18-en.pdf>. Acesso 04 jan. 2017 ás 16:00 
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9. PAÍSES COM MAIOR ÍNDICE DE CASOS 

Há de se salientar os países que ocorre o maior índice de casos, pois a 

presente pesquisa abrange ao âmbito mundial, assim sendo temos que colocar ênfase 

e informar a sociedade o que ocorre em outros países e como esse tema é tratado 

mundialmente. 

 

O tráfico de crianças segue aumentando e já representa um terço 

dos casos de tráfico de pessoas no mundo, segundo o relatório de 

2014 do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime 

(UNODC) publicado nesta segunda-feira. 

 

De 2007 a 2010, 27% das vítimas de tráficos foram crianças, segundo relatório 

feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Pelo menos 

55% das pessoas traficadas são mulheres e o percentual chega a 75% quando 

somadas as meninas. Dos 132 países analisados, 118 apresentaram dados relativos 

ao tráfico humano. 

O diretor executivo do UNODC, Yury Fedotov, cobrou providências das 

autoridades. Segundo ele, é necessário dar uma “resposta enérgica” baseada na 

assistência e proteção, assim como um sistema de Justiça eficiente. 

O texto menciona o Brasil elogiando a política de combate ao tráfico de seres 

humanos. Pelos dados, 2.639 casos de escravidão foram investigados e 1.789 

aguardam decisão. Pelo menos 499 casos de exploração sexual foram apurados, 

embora 109 ainda esperem definição. De acordo com o relatório, o número de ações 

caiu de 114, em 2007, para 78, em 2010. 

Mais de 1,2 milhões de crianças são anualmente vítimas de tráfico humano, 

muitas delas vendidas como escravas, revelou a UNICEF. Quando uma criança - dos 

2,2 mil milhões que existem no mundo - desaparece, as possibilidades são inúmeras: 

fuga, rapto, crime, pedofilia, prostituição. Dúvidas que preocupam milhares de famílias 

em todo o mundo.  

A verdade é que ninguém sabe quantas crianças estão desaparecidas no 

mundo. Apesar de não haver estatísticas globais, vários países divulgam anualmente 
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o número de desaparecimentos comunicados às autoridades, mas dados sobre África 

ou a Ásia são praticamente inexistentes. No seu relatório sobre tráfico de crianças a 

UNICEF afirma que a maioria dos casos ocorrem nestes continentes. O caso do Togo, 

onde uma em cada oito crianças é vendida para fora do país, é paradigmático. 

Nos EUA, a maior parte dos 450 mil desaparecimentos de menores 

comunicados anualmente são, na realidade, fugas. A ausência de estatísticas oficiais 

- uma vez que os desaparecimentos de crianças não são da competência do FBI - 

torna difícil falar em números, apesar disso as autoridades americanas avançam, que 

só uma pequena parte das crianças terão sido raptadas por estrangeiros. 

Admitindo que "o problema é complexo e multifacetado", a Comissão Europeia 

explica no seu site que os dados sobre desaparecimentos de crianças nos 27 Estados 

da União Europeia estão organizados a nível nacional e que o seu acesso é difícil. 

O Dia Internacional da Criança Desaparecida que é 25 de maio será celebrado 

em todo o mundo. A data foi assinalada pela primeira vez em 1979, após o rapto de 

Etan Patz. O menino tinha seis anos e nunca foi encontrado. Só em 1983, o Dia foi 

reconhecido nos EUA. Na Europa, a data foi introduzida em 2002 pela Child Focus, 

ONG criada na sequência do caso Marc Dutroux (belga que raptou, violou e matou 

quatro meninas).  

 

Fonte: Crianças desaparecidas53 

 

                                             
53 Crianças desaparecidas. Disponível em: <http://desaparecidas-ajude.blogspot.com.br/>. 

Acesso em 18 mai. 2017, às 01:35. 
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“O tráfico de seres humanos exige uma forte resposta baseada na assistência 

e proteção das vítimas, numa rigorosa aplicação do sistema de justiça criminal, numa 

política de imigração sólida e numa firme regulação do mercado de trabalho", afirma 

sobre os resultados Yury Fedotov, Diretor Executivo do UNODC.  
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10. ROTAS DO TRÁFICO DE CRIANÇAS 

A rede internacional de tráfico movimenta crianças do mundo inteiro. No Brasil, 

desde pequenas cidades, favelas de grandes centros urbanos até campos de 

mineração nas fronteiras do país. A nossa fronteira Brasil/Paraguai é frágil, pouco 

vigiadas, as autoridades não pedem identificação para as crianças acompanhadas e 

nem para as desacompanhadas. O tráfico de crianças visa à lucratividade. 

Segundo um relatório das Nações Unidas, a questão atinge, no Brasil, "entre 

100 mil a 500 mil menores" e há, pelo menos, "241 rotas de tráfico de crianças para o 

exterior". 

O presidente da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos, 

Hélio Bicudo, comentou em reunião da CPI do Senado contra o tráfico humano no dia 

27 de junho de 2012 que as rotas dirigidas a outros países visam ao tráfico de 

crianças. 

Traficantes raramente são apanhados porque, para isso, teriam de ser 

flagrados viajando com a pessoa, por isso muitas vítimas são levadas por parentes. 

Ele mencionou ainda estatístico dando conta que 13,28% das denúncias mostram que 

o explorador é parente da vítima, geralmente pai, padrasto, tio, às vezes a própria 

mãe. 

 

Fonte: INFOPE/ Ministério da Justiça 
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O gráfico mostra a quantidade de presos em áreas onde ocorre as rotas de 

tráfico. 

Pará e Amapá em destaque pois a audiência da CPI da Câmara no dia 26 de junho, 

a coordenadora da Comissão Justiça e Paz (CJP) do Regional Norte 2 (Amapá e 

Pará), da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), irmã Marie Henriquieta 

Ferreira Cavalcante, relatou casos de tráfico de adolescentes do Pará e Amapá para 

exploração sexual. Ela disse que há uma tolerância da sociedade, que vê e aceita e 

não caracteriza a situação como tráfico humano. 

A irmã Marie, que vive ameaçada de morte, comentou que os principais 

destinos são as capitais do Suriname (Paramaribo) e da Guiana Francesa (Caiena). 

"Existe uma interligação muito forte entre exploração sexual, tráfico de pessoas, tráfico 

de drogas e trabalho escravo." 

Irmã Marie mencionou também a Ilha de Marajó, no Pará, onde meninas são 

influenciadas para serem exploradas em balsas. "O tráfico acontece ao nosso lado e 

não sabemos identificar", disse. "A falta de políticas públicas, de alternativas de 

trabalho e a desigualdade social fazem com que as pessoas se submetam o trabalho 

escravo pela promessa de uma vida melhor", analisou. 

Amazonas é igualmente uma rota do tráfico de pessoas para o Suriname, 

Venezuela, Suíça e Espanha 

“O Amazonas é sim uma rota para fins de tráfico internacional de pessoa. O 

Estado serve de rota para o Suriname, Venezuela, Suíça e Espanha conforme casos 

denunciados”. Quem afirma é a secretária executiva de Política para Mulheres da 

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Keyth Bentes. De 

acordo com ela, de 2011 a 2014 foram registrados 20 casos de tráfico humano na 

região, sendo 18 com fins de exploração sexual e dois de trabalho análogo a 

escravidão. 

Ela revelou as informações nesta quinta-feira (28) durante a abertura da 

“Campanha Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas Coração Azul”, que 

será realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) até 

amanhã, Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A ação tem por 

objetivo sensibilizar e informar a população sobre a questão do tráfico de pessoas, 
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além de chamar a atenção para as principais características que indicam o crime e 

onde buscar ajuda. 

Conforme Keyth, no Amazonas há 13 Postos Avançado de Atendimento 

Humanizado ao Migrante que garantem acesso a cidadania dos migrantes e servem 

de ponto de denúncia sobre tráfico humano e atendimento inicial às vítimas desse 

crime. Além disso, as denúncias podem ser feitas pelo 100 ou 180, sendo que este 

último número é interligado com 16 países. “Se vê pelo número de ocorrências que 

são casos extremamente difíceis de denunciar, por isso é importante fazermos essas 

ações de prevenção”, apontou. 

A coordenadora nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério 

da Justiça, Renata Braz, disse que um dos grandes desafios é levar o conhecimento 

desse crime a sociedade porque ele não tem uma materialidade como outros crimes 

como o tráfico de droga que pode ser visualizado. “São situações e é multifacetário. 

O crime acontece desde o aliciamento ao transporte dessa pessoa até a exploração, 

que muitas das vezes é sexual, mas nem sempre é, exclusivamente, exploração 

sexual”.  

De acordo com ela, as pessoas também são traficadas para realizar trabalhos 

forçados. Há ainda o tráfico de pessoas para extração de órgãos e tecidos humanos, 

para adoção ilegal, entre outros. “Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer 

as pessoas perceberem que elas estão diante de situações que configuram crime de 

tráfico de pessoa. Muitas pessoas sequer sabem que são vítimas desse crime. Mas 

esse é o nosso papel: mobilizar a sociedade e os agentes públicos para chamar 

atenção da existência desse crime, que é extremamente rentável, mundialmente, é o 

terceiro crime mais rentável, mas acontece no calabouço”, disse. 
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11. MÉTODOS DE COMBATE AO TRÁFICO 

O tráfico internacional de crianças é um crime de grande crueldade e 

imoralidade, violando assim os direitos fundamentais inerente aos seres humanos, 

levou as autoridades mundiais a formar meios que pudessem vir a combater e 

erradicar essa prática. Dessa forma organizações foram fundadas com o intuito de 

prevenção e enfretamento desse ato ilegal, no qual Estado e sociedade também 

trabalham em união para que denúncias sejam averiguadas, assim protegendo as 

crianças e garantindo sua segurança. 

 

A informação é sem dúvida uma das principais ações de prevenção 

ao tráfico de pessoas. Para evitar esse crime é necessário, entre 

outras ações, conhecer o que é de fato o tráfico de pessoas, as 

formas de aliciamento e as consequências, isto é, as diferentes 

formas de exploração que sofrem as vítimas.54 

 

Tendo em vista que informar as autoridades é uma ação de grande relevância 

para que ocorra um combate eficaz do tráfico de crianças, é importante ressaltar que 

o mesmo não acontece frequentemente, por isso vários órgãos governamentais 

realizam campanhas que conscientizam sobre o crime de tráfico humano e incentivam 

os cidadãos a denunciar os possíveis casos que podem vir a acontecer. O Brasil 

recentemente teve sua legislação alterada para ter uma política de enfrentamento em 

todo o seu território que tem como finalidade traçar diretrizes, criar princípios e realizar 

um enfrentamento ao tráfico de pessoas55. 

Mundialmente os principais instrumentos utilizados notadamente são: 

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 e várias organizações internacionais como a OIT 

                                             
54 Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Combate ao Tráfico de Pessoas: um 

desafio para as políticas públicas. Disponível em: <http://www.ibam.org.br/noticia/314>. Acesso em 
24 ago. 2016, às 15:25. 

55 SANTOS, Camila Buzinaro dos. As ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas frente 
à violação dos direitos humanos. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13676>. Acesso em 24 ago. 2016, às 
15:40. 
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(Organização Internacional do Trabalho), UNODC (Nações Unidas contra as Drogas 

e o Crime), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), ONU (Organização 

das Nações Unidas). Também temos no Brasil meios de combate como CONATRAP 

(Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

e o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), CNMP (Conselho 

Nacional do Ministério Público), a Constituição Federal e o Código Penal, ao se tratar 

especificamente de menores, a Convenção sobre os Direitos das Crianças e o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescentes)56.  

A campanha Coração Azul tem como objetivo a mobilização da sociedade 

internacional, sua versão brasileira tem como Embaixadora Nacional da Boa Vontade 

para Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas a cantora Ivete Sangalo, que por 

seu grande destaque mídia consegue alcançar um grande número de pessoas. 

 

 

Fonte: Blue Heart Campaign57 

 

Todos esses métodos de combate têm como meta acabar com o crime de 

tráfico já existente, contudo o problema se origina na desigualdade social que faz com 

que as pessoas busquem por um emprego ou vida melhor sendo assim possíveis 

vítimas desses criminosos. O Estado tem como dever buscar políticas públicas que 

                                             
56 Idem  
57 Blue Heart Campaign. Disponível em: <https://www.unodc.org/blueheart/pt/about-us.html>. 

Acesso em 12 mar. 2017, às 01:04. 
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beneficiem a população de uma forma geral levando mais educação, saúde e 

oportunidades aqueles que estão em situação de pobreza, para que assim a 

desigualdade social tenha fim e o tráfico de pessoas não consiga fazer um número 

ainda maior de vítimas. 
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12. DIREITOS HUMANOS 

O direito humano é de suma importância para esse tema, assim sendo os 

direitos resguardam os direitos de todas as pessoas, principalmente quando se trata 

de tráfico internacional, então a escolha desse subtema visa esclarecer dúvidas de 

cunho jurídico e interessa a toda sociedade, e tem eminente importância para a 

compreensão do assunto abordado. 

Os direitos humanos foi marco para todas as sociedades e um evento muito 

importante para história, o mesmo foi elaborado com diferentes juristas com culturas, 

hábitos e pensamentos diversos de inúmeros países, a mesma foi proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas na França, em Paris no dia 10 de dezembro de 

1948. 

Com o passar da 1° Guerra Mundial em 1914, e logo após do término da 2° 

Guerra Mundial em 1945, o mundo estava vivendo um clima de instabilidade, pois os 

Estados Unidos da América mostraram seu potencial bélico e o avanço de sua 

tecnologia, podendo então destruir o mundo, a de se ressaltar que as atrocidades 

ocorridas na 1° e na 2° Guerra Mundial, deixou a população mundial com muito receio. 

Com isso em 24 de outubro de 1945 foi criada ONU (Organização das Nações 

Unidas), e tem como objetivo principal a paz mundial através do bom relacionamento 

entre os países. Atualmente a Organização das Nações Unidas contempla 193 países 

membros; e a mesma tem muitos órgãos a ser destacada assembleia geral, conselho 

de segurança, conselho econômico social, corte internacional de justiça entre outros; 

também a de se indagar que o os direitos humanos foram criados pela ONU e a 

mesma por meio de órgão interno fiscalizam e organizam as violações dos direitos 

humanos em países que assinaram o acordo. 

12.1. Dos direitos humanos e das violações 

No art.1° dos direitos humanos diz que todos os seres humanos nascem iguais 

com dignidade e direitos, e que estes nunca podem ser violados em hipótese alguma, 

porém nos dias atuais pode se perceber que muitas vezes esses direitos e a dignidade 

individual são violados com muita facilidade, exemplo disso quando uma criança é 

traficada afim que seja explorada sexualmente, violando assim a sua dignidade e seu 

direito à liberdade. 
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Já no art.3° dos direitos humanos elucida os direitos fundamentais: direito à 

vida, direito à liberdade e a segurança pessoal. E como estes são de suma 

importância, mas estão sendo violados corriqueiramente. 

Com alicerce no art.4° pode se concluir há um grande esforço para que 

nenhuma pessoa seja mantida como escrava, todavia como pode se perceber nas 

pesquisas, inúmeras pessoas estão sendo mantidas em regimes de escravatura, bem 

como muitas crianças fazem parte desse número. 

O art.5° garante que ninguém será submetido a tratamentos cruéis ou a tortura; 

mas pode se perceber que inúmeros países tem um índice alto de tráfico de pessoas 

e os traficantes usam de tratamentos cruéis e torturas para que as vítimas não 

resistam. 

Por conseguinte, pode concluir que foram criados inúmeros direitos para que 

se possa proteger a sociedade, porém cada vez mais os mesmos estão sendo 

tolhidos, pois o tráfico de crianças entre outras condutas está aumentando. 
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13. CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO BRASIL 

Antes de se falar da importância, irá se abordar a história da mesma, afim de 

esclarecer alguns pontos da nossa carta magna; em 1964 ocorreu um período muito 

importante na história do Brasil, que foi a ditadura militar; esse período ocorreu 

perseguição política, censura e supressão de direitos fundamentais. 

Neste marco da história brasileira, a perseguição política era feita a todos 

aqueles que por sua vez tinham uma opinião diferente do governo, assim sendo essas 

pessoas eram presas, torturadas e até mortas por militares; também tem que se 

colocar ênfase, pois o governo militar censurava todos meios de mídia como: jornais, 

revistas e programas de televisão, além de músicas, afim de não se propagar uma 

ideologia que o governo dizia que era errônea; pensando nos dias atuais e com 

embasamento jurídico contemporâneo, houve grande supressão de direitos e não se 

respeitou a dignidade da pessoa humana e outros eminentes princípios e direitos, 

conquistados atualmente. 

Em 1979, adveio a extinção do AI-5, esse AI-5 foi um ato institucional, que tinha 

como finalidade a supressão de direitos humanos e fundamentais, a extinção desse 

ato só ocorreu por meio de protestos e grande resistência da sociedade brasileira, 

assim pode se destacar que a população concluiu que esse ato era errôneo. 

No dia 5 de outubro de 1988; com consentimento geral se promulgou a 

Constituição Federativa do Brasil, a mesma é considerada por muitos uma 

Constituição cidadão, pois esta resguarda muitos direitos e princípios que são 

fundamentais para os cidadãos. A Constituição Federal é o alicerce dos textos 

jurídicos e que todos precisam estar de acordo com a mesma. E todo o conviveu que 

houver uma lide, a Constituição tem interesse a regular a todas essas ações, com 

princípios e direitos.  

Há um interesse, como o tráfico de crianças é abordado no âmbito brasileiro, 

assim se abordará na presente pesquisa como é tratado o tráfico de crianças no Brasil, 

por conseguinte o grupo decidiu que a pesquisa necessita apresentar o texto 

positivado brasileiro, que emana da Constituição Federal do país. 

No presente texto positivado que emana da Constituição Federal, há grandes 

princípios que estão resguardados no seu artigo 1° da mesma, o princípio da 

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 58 

Como pode se observar no artigo1° da Constituição Federal, a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são alguns dos 

fundamentos a que a República Federativa do Brasil foi formada; todavia precisa se 

esclarecer esses dois princípios apresentados na Carta magna de 1988. 

Com a democratização do Brasil e com a Carta magna de 1988, todos 

passaram a ter resguardados seus direitos e deveres iguais independente de raça, 

cor, crença, ideologia entre outros, garantidos na mesma carta. 

Então de maneira sucinta a dignidade da pessoa humana é direita que 

asseguram o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, são direitos 

e garantias fundamentais para o convívio na sociedade.  

Como aponta o ilustre José Afonso da Silva: 

 

Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o 

conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o 

direito à vida  

Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira que, “Concebida como 

referência constitucional unificadora de todos os direitos 

fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a 

uma densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido 

normativo-constitucional e não qualquer ideia apriorística do homem, 

não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos 

direitos sociais, ou invocá-la para construir “teoria do núcleo da 

personalidade” individual, ignorando-a quando se trate de direitos 

econômicos, sociais e culturais59 

 

                                             
58 BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 91, de fevereiro de 2016. Lex. 

Dignidade da Pessoa Humana, Brasil, 1968. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 04 set. 2017 as 19:29 

59 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 926 p. Disponível em: <http://pt-br.pauloacbj.wikia.com/wiki/Curso_de_direito_ 
constitucional_positivo_(autor:_Silva,_Jos%C3%A9_Afonso_da)_(fichamento)>. Acesso em 16 abr. 
2017 às 02:39. 
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Esse princípio também é mais bem apresentado e discorrido no título II dos 

direitos e garantias fundamentais em seu artigo 5 e seus incisos e parágrafos da 

Constituição Federativa do Brasil. 

Contudo o agente que prática o tráfico de pessoas está indo contra o presente 

princípio, pois muitas dessas garantias asseguradas são violadas, bem como o art.5° 

inciso II, III, X: 

 

 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 

ou degradante; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação. 

 

A partir disso pode concluir que muitas crianças diariamente são obrigadas a 

fazerem coisas que vão contra a sua vontade, pois caso recusarem-se a fazer são 

submetidas a tortura e muitas delas acabam morrendo ou sofrendo graves sequelas 

tanto emocionais quanto físicas, assim sendo pode se dizer que todas sofrem muito 

com tratamentos desumanos, violação da sua moral, intimidade e outras prerrogativas 

previstas no art.5° inciso X. 

13.1. Das responsabilidades legais do Estado 

A Constituição Federal tem o objetivo de garantir os direitos e deveres das 

pessoas e instituições, ou seja, organizar a sociedade afim que se consiga alcançar o 

bem geral; assim sendo quando ocorre um crime, bem como o tráfico de pessoas o 

Estado tem o jus puniendi (direito de punir), pois se realmente foi comprovado que a 

conduta do agente foi contra o texto positivado; o mesmo precisa ser reeducado para 

que consiga viver novamente em sociedade, essa é uma das funções do direito penal. 

Outra função do direito penal é a defesa social, a defesa social consiste em 

proteger a sociedade de outras possíveis condutas que vão a confronto aos textos 

positivados. Assim sendo o Estado tem a função de garantir o bem-estar social, tendo 
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em vista que necessita fazer medidas protetivas, e punir condutas que colocam a 

sociedade em risco. 

Contudo o Estado tem a responsabilidade de punir as condutas que vão a 

confronto aos textos positivados, e tem a responsabilidade de garantir o bem-estar 

social a todos que vivem em seu território. 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho conclui que a prática ilícita do Tráfico Internacional de 

Crianças tem ainda muito a que ser combatida para que os direitos fundamentais das 

crianças sejam assegurados e que o Estado tenha um combate eficiente. Pois é 

necessária a proteção aos menores, uma vez que o tráfico humano é um meio 

extremamente lucrativo e cresce cada vez mais nos dias atuais. O combate que para 

erradicar é muito complexo e envolve toda a sociedade, portanto existe a necessidade 

de mais visibilidade, nas mídias e meios de comunicação.  

O presente trabalho conclui que a prática ilícita do Tráfico Internacional de 

Crianças tem ainda muito a que ser combatida para que os direitos fundamentais das 

crianças sejam assegurados e que o Estado tenha um combate eficiente. Conforme, 

anteriormente apresentado e elucidado, pode-se observar os inúmeros direitos que as 

crianças detêm, bem como os apresentados nos Protocolos e Convenções 

Internacionais. Pois é necessária a proteção aos menores, uma vez que o tráfico 

humano é um meio extremamente lucrativo e cresce cada vez mais nos dias atuais. 

O combate que para erradicar é muito complexo e envolve toda a sociedade, portanto 

existe a necessidade de mais visibilidade, nas mídias e meios de comunicação. 

Entretanto, essa prática que vai contra os textos positivados está se 

desenvolvendo cada vez mais de forma exacerbada, tendo em vista os métodos 

utilizados por quadrilhas, grupos terroristas entre outros, por exemplo, muitas dessas 

organizações criminosas usam médicos visando retirar órgãos de crianças para que 

os mesmos possam vendê-los no mercado negro, adquirindo enormes quantias e 

lucrando demasiadamente com isso. 

Por conseguinte, pode-se enaltecer a exploração sexual desses menores, 

nesse sentido deve-se afirmar que esse ato é o que tem a maior comoção social, pois 

os explorados não conhecem a maldade inerente do mundo, então diversas pessoas 

abusam dessa inocência; com base nessa afirmação muitos dos casos os próprios 

progenitores vendem suas proles, por causa de suas fragilidades financeiras, após 

isso suas proles sofrem diversos abusos e são constantemente torturados, para que 

estes aceitem essa situação estapafúrdia. 

Diante de todo exposto nesse projeto científico é possível notar a evolução da 

legislação mundial, onde os direitos estão protegidos e assegurados no texto 
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positivado dos Direitos Humano que visam combater as práticas cruéis e os atos 

criminosos, dentre eles, o tráfico internacional de crianças. Na Constituição Federativa 

do Brasil, há artigos que repudiam esses crimes tais como direito fundamental a 

dignidade da pessoa humana e o direito à livre locomoção, que acabam sendo 

totalmente violados pela prática criminosa do tráfico de crianças, pois o combate a 

esse crime não possui métodos eficientes necessitando de uma forma em que o 

Estado e a sociedade estejam em conjunto para que seja erradicado. Em suma, deve-

se ressaltar que a ONU tem um projeto que visa erradicar os atos contra crianças e 

adolescentes até 2030, com alicerce nisso o que se percebe que ainda há muito a se 

melhorar para que o combate se torne eficiente, porém está se desenvolvendo a cada 

dia melhor, acarretando um passo a mais para a erradicação do problema. 
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APÊNDICE A – PESQUISA DE CAMPO 
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ANEXO A – NOTÍCIA E CASOS REIAS  
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ANEXO B - NOTÍCIA E CASOS REIAS 
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ANEXO C - NOTÍCIA E CASOS REIAS 
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ANEXO D – CASO ETAN PATZ 

Dia Internacional das Crianças Desaparecidas 

Em 25 de maio de 1979, na cidade de Nova York, Etan caminhava pela primeira 

vez sozinho até o ponto onde deveria pegar o ônibus escolar. Desapareceu no meio 

do trajeto, sem deixar quaisquer vestígios, mas seus pais só notaram o seu sumiço 

quando o menino não retornou da escola. O caso deixou a polícia perplexa, Manhattan 

em choque e os Estados Unidos em alerta. 

Em 2012, décadas depois do desaparecimento, Hernandez confessou o crime 

à polícia. Contou tê-lo levado até o porão da loja onde trabalhava. Lá, matou o menino 

e colocou o seu corpo no lixo. Os restos mortais de Etan nunca foram encontrados e 

a polícia não conseguiu reunir provas robustas do crime no local. 

Após essa confissão, no entanto, Hernandez voltou atrás e dizia ser inocente, 

fortalecendo a tese da defesa. O homem nunca revelou a razão por trás dos seus 

atos. 

Etan acabou por ser tornar um símbolo das crianças desaparecidas e suas 

famílias, especialmente depois de a criança figurar em caixas de leite vendidas em 

todo os Estados Unidos. Sua história fez ainda com que autoridades americanas 

criassem uma central de dados de amplitude nacional para o cadastro deste tipo de 

caso, então dia 25 de maio ficou conhecido como Dia Internacional das Crianças 

Desaparecidas 
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ANEXO E – MAPA DE ROTAS 
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ANEXO F – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

LEI Nº 13.344, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

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.  

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES  

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.  

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;  
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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.  

CAPÍTULO II 

DA PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS  

Art. 4o 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.  
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CAPÍTULO III 

DA REPRESSÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS  

Art. 5o A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio:  

I - da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança, nacionais e 

estrangeiros;  

II - da integração de políticas e ações de repressão aos crimes correlatos e da 

responsabilização dos seus autores;  

III - da formação de equipes conjuntas de investigação.  

CAPÍTULO IV 

DA PROTEÇÃO E DA ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS  

Art. 6o A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico de 

pessoas compreendem:  

I - assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde;  

II - acolhimento e abrigo provisório;  

III - atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação a 

questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, 

nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional, 

diversidade cultural, linguagem, laços sociais e familiares ou outro status;  

IV - preservação da intimidade e da identidade;  

V - prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos 

investigatórios e judiciais;  

VI - atendimento humanizado;  

VII - informação sobre procedimentos administrativos e judiciais.  

§ 1o A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de exploração 

ou violência, a sua reinserção social, a garantia de facilitação do acesso à educação, 

à cultura, à formação profissional e ao trabalho e, no caso de crianças e adolescentes, 

a busca de sua reinserção familiar e comunitária.  
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§ 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.  

Art. 7o A Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos:  

“Art. 18-A. Conceder-se-á residência permanente às vítimas de tráfico de 

pessoas no território nacional, independentemente de sua situação migratória e de 

colaboração em procedimento administrativo, policial ou judicial.  

§ 1o O visto ou a residência permanente poderão ser concedidos, a título de 

reunião familiar:  

I - a cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes; e 

II - a outros membros do grupo familiar que comprovem dependência 

econômica ou convivência habitual com a vítima.  

§ 2o Os beneficiários do visto ou da residência permanentes são isentos do 

pagamento da multa prevista no inciso II do art. 125.  

§ 3o Os beneficiários do visto ou da residência permanentes de que trata este 

artigo são isentos do pagamento das taxas e emolumentos previstos nos arts. 20, 33 

e 131.”  

“Art. 18-B.  Ato do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania estabelecerá os 

procedimentos para concessão da residência permanente de que trata o art. 18-A.”  

“Art. 42-A.  O estrangeiro estará em situação regular no País enquanto tramitar 

pedido de regularização migratória.”  

CAPÍTULO VI 

DAS CAMPANHAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 

PESSOAS  

Art. 14.  É instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a 

ser comemorado, anualmente, em 30 de julho.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm#art42a
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Art. 15. Serão adotadas campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas, a serem divulgadas em veículos de comunicação, visando à conscientização 

da sociedade sobre todas as modalidades de tráfico de pessoas.  

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 16.  Revogam-se os arts. 231 e 231-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal).  

Art. 17.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de 

sua publicação oficial.  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231a.
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ANEXO G - LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

PROMULGA OS PROTOCOLOS I E II DE 1977 ADICIONAIS ÀS 

CONVENÇÕES DE GENEBRA DE 1949 

ARTIGO 77 

Proteção das crianças 

1. As crianças serão objeto de um respeito especial e serão protegidas contra 

qualquer forma de atentado ao pudor. As Partes em conflito lhes proporcionarão os 

cuidados e a ajuda que necessitem, por sua idade ou por qualquer outra razão. 

2. As Partes em conflito tomarão todas as medidas possíveis para que as 

crianças menores de quinze anos não participem diretamente nas hostilidades, 

especialmente abstendo-se de recrutá-las para as suas Forças Armadas. Ao recrutar 

pessoas de mais de quinze anos, porem menores de dezoito anos, as Partes em 

conflito esforçar-se-ão para dar prioridade aos de maior idade. 

3. Se, em casos excepcionais, não obstante as disposições do parágrafo 2, 

participarem diretamente das hostilidades crianças menores de quinze anos e caírem 

em poder da Parte adversa, continuarão gozando da proteção especial concedida pelo 

presente Artigo, sejam ou não prisioneiros de guerra. 

4. Se forem presas, detidas ou internadas por razões relacionadas com o 

conflito armado, as crianças serão mantidas em lugares distintos dos destinados aos 

adultos, exceto nos casos de famílias alojadas em unidades familiares na forma 

prevista no parágrafo 5 do Artigo 75. 

5. Não se executará a pena de morte imposta por uma infração cometida em 

relação com um conflito armado a pessoas que, no momento da infração, forem 

menores de dezoito anos. 

ARTIGO 78 

Evacuação das crianças 

1. Nenhuma Parte em conflito estabelecerá a evacuação para um país 

estrangeiro de crianças que não sejam seus nacionais, exceto em caso de evacuação 

temporária, quando assim o requeiram razões imperativas relacionadas com a saúde 

da criança, seu tratamento médico ou, exceto em território ocupado, sua segurança. 

Quando os pais ou tutores possam ser encontrados, requerer-se-á destes o 
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consentimento escrito para a evacuação. Se não é possível encontrá-los, requerer-

se-á para essa evacuação o consentimento escrito das pessoas que conforme a lei 

ou o costume sejam os principais responsáveis pela guarda da criança. Toda 

evacuação dessa natureza será controlada pela Potência Protetora de acordo com as 

Partes interessadas, isto é, a Parte que organiza a evacuação, a Parte que acolha as 

crianças e as Partes cujos nacionais são evacuados. Em todos os casos, todas as 

Partes em conflito tomarão as máximas precauções possíveis para não pôr em perigo 

a evacuação. 

2. Quando se realize uma evacuação em conformidade com o parágrafo 1, a 

educação da criança, incluída a educação religiosa e moral, que seus pais desejam, 

será prosseguida com a maior continuidade possível, enquanto se ache no país para 

onde tenha sido evacuada. 

3. Com o propósito de facilitar o regresso ao seio de suas famílias e ao seu 

país, das crianças evacuadas em conformidade com este Artigo, as autoridades da 

Parte que promove a evacuação e, se assim apropriado, as autoridades do país que 

as tenha acolhido, farão para cada criança uma ficha que enviarão, acompanhada de 

fotografias, à Agência Central de Busca do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 

Essa ficha conterá, sempre que seja possível e que não envolva nenhum risco de 

prejuízo para a criança, os seguintes dados: 

a) sobrenome (s) da criança; 

b) nome (s) da criança; 

c) sexo da criança; 

d) lugar e data de nascimento (ou, se a data é desconhecida, a idade 

aproximada); 

e) nome completo do pai; 

f) nome completo da mãe e eventualmente seu sobrenome de solteira; 

g) parentes mais próximos da criança; 

h) nacionalidade da criança; 

i) idioma de nascimento e quaisquer outros idiomas da criança; 

j) endereço da família da criança; 
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k) qualquer número que permita a identificação da criança; 

l) estado de saúde da criança; 

m) grupo sanguíneo da criança; 

n) sinais particulares; 

o) data e lugar em que a criança foi encontrada; 

p) data e lugar de saída da criança de seu país; 

q) religião da criança, se a tem; 

r) endereço atual da criança no país que a tenha acolhido; 

s) caso a criança faleça antes de seu regresso, data, lugar e circunstâncias do 

falecimento e local onde está sepultada. 
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ANEXO H – LEGISLAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS 

PROTOCOLO DE PALERMO 

Artigo 1 

Relação com a Convenção das Nações Unidas 

Contra o Crime Organizado Transnacional 

1. O presente Protocolo completa a Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional e será interpretado em conjunto com a Convenção. 

2. As disposições da Convenção aplicar-se-ão mutatis mutandis ao presente 

Protocolo, salvo se no mesmo se dispuser o contrário. 

3. As infrações estabelecidas em conformidade com o Artigo 5 do presente 

Protocolo serão consideradas como infrações estabelecidas em conformidade com a 

Convenção. 

Artigo 2 

Objetivo 

Os objetivos do presente Protocolo são os seguintes: 

a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma atenção especial 

às mulheres e às crianças; 

b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus 

direitos humanos; e 

c) Promover a cooperação entre os Estados Partes de forma a atingir esses 

objetivos. 

Artigo 3 

Definições 

Para efeitos do presente Protocolo: 

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

transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 

uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso 

de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 



95 

 

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. 
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ANEXO I - LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

DECLARAÇÃO ISTAMBUL 

O tráfico de órgãos consiste no recrutamento, transporte, transferência, refúgio 

ou recepção de pessoas vivas ou mortas ou dos respectivos órgãos por intermédio de 

ameaça ou utilização da força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso 

de poder ou de uma posição de vulnerabilidade, ou da oferta ou recepção por terceiros 

de pagamentos ou benefícios no sentido de conseguir a transferência de controlo 

sobre o potencial doador, para fins de exploração através da remoção de órgãos para 

transplante. 

O comercialismo dos transplantes é uma política ou prática segundo a qual um 

órgão é tratado como uma mercadoria, nomeadamente sendo comprado, vendido ou 

utilizado para obtenção de ganhos materiais. As viagens para fins de transplante são 

a circulação de órgãos, doadores, receptores ou profissionais do setor do transplante 

através de fronteiras jurisdicionais para fins de transplante.  

As viagens para fins de transplante tornam-se turismo de transplante se 

envolver o tráfico de órgãos e/ou o comercialismo dos transplantes ou se os recursos 

(órgãos, profissionais e centros de transplante) dedicados à realização de transplantes 

a doentes oriundos de fora de um determinado país puserem em causa a capacidade 

desse país de prestar serviços de transplante à respectiva população 
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ANEXO J - LEGISLAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS 

DIREITOS HUMANOS  

Art. 1º - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros num 

espírito de fraternidade. 

Art. 2º - Cada qual pode valer-se de todos os direitos e de todas as liberdades 

proclamadas na presente Declaração, sem distinção nenhuma, nomeadamente de 

raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer outra 

opinião, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra 

situação. Além disso, não se fará qualquer distinção fundida no estatuto político, 

jurídico ou internacional do País ou do território a que pertencer qualquer pessoa, quer 

este País ou território seja independente, sob tutela, não autónomo ou submetido a 

uma limitação qualquer de soberania. 

Art. 3º - Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança social. 

Art. 4º - Ninguém será detido em escravatura ou servidão; a escravatura e trato 

dos escravos são proibidos sob todas as suas formas. 

Art. 5º Ninguém será submetido à tortura, nem a castigos ou tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes. 

Art. 6º - Cada qual tem direito a que lhe reconheçam em todos os lugares a sua 

personalidade jurídica. 

Art. 7º - Todos são iguais perante a lei e têm direito sem distinção a igual 

proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra toda a discriminação. 

Art. 8º - Toda a pessoa tem direito a um recurso efetivo perante as jurisdições 

nacionais competentes contra os atos que viole os direitos fundamentais que lhes são 

reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

Art. 9º - Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido nem exilado. 

Art. 10º - Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa 

seja ouvida equitativamente e publicamente por um tribunal independente e imparcial 

que decidirá, quer dos seus direitos e obrigações, quer do bem fundado de toda a 

acusação em matéria penal dirigida contra ela. 
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Art. 13º - 1 - Toda a pessoa tem direito de circular livremente e escolher a sua 

Residência no interior de um Estado. 

2 - Toda a pessoa tem direito de abandonar qualquer país, inclusivamente o 

seu, e de regressar ao seu país. 

Art. 22º - Toda a pessoa, enquanto membro da sociedade, tem direito à 

segurança social, esta baseia-se em alcançar a satisfação dos direitos económicos, 

sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e a livre desenvolvimento da sua 

personalidade, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, consoante a 

organização e os recursos de cada país. 

Art. 23º - 1 - Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu 

trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o 

desemprego. 

2 - Todos tem direito, sem discriminação, a um salário igual por um trabalho 

igual. 

3 - O que trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que 

lhe garanta, bem como à família, uma existência conforme à dignidade humana, e 

completada, a dar-se o caso, por todos os outros meios de proteção social. 

4 - Toda a pessoa tem direito de fundar, com outros, sindicatos e de se filiar em 

sindicatos para a defesa dos seus interesses. 

Art. 24º - Toda a pessoa tem direito ao repouso e ao descanso e, 

nomeadamente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e a feriados pagos 

periódicos. 


