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RESUMO 

 

 

O tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual é um crime que 
acomete mulheres por todo o mundo, através do qual os traficantes nutrem falsas 
promessas de uma vida melhor para as vítimas e suas famílias. Porém, a realidade é 
bem diversa e cruel: ao chegarem aos destinos, essas mulheres são exploradas e 
abusadas física e psicologicamente, passando a viver uma vida onde até os seus 
direitos mais básicos lhe são privados. Assim sendo, este artigo tem como objetivo, 
evidenciar a questão do tráfico internacional de mulheres para fins de exploração 
sexual, abordando algumas características do tráfico, o perfil das vítimas, 
apresentando, também, o tráfico internacional de mulheres no Brasil e propondo 
formas de combatê-lo. Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, com 
fundamentação doutrinária. Ao longo do trabalho, são apontadas algumas lacunas 
existentes no combate ao tráfico internacional de mulheres para fins de exploração 
sexual, indicando a necessidade de mudanças no comportamento da sociedade, 
incluindo aqui a academia, bem como da legislação perante o crime. O tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual é um crime de repercussão global, que 
gera grande preocupação por ferir direitos básicos e necessários a uma vida digna, 
pois além de ser uma violação aos direitos humanos, reduz suas vítimas a “objetos” 
de lucro e prazer para outrem. As vítimas são iludidas com promessas de uma vida 
melhor e levadas a outros países, onde encontram uma realidade oposta àquela que 
fora combinada, onde sofrerão abusos físicos, psicológicos, sendo exploradas 
sexualmente. O Brasil é um país de origem e de destino quando o assunto é o 
tráfico internacional de pessoas, em especial de mulheres, e este crime não será 
extinto da noite para o dia, porém, mesmo que seja um crime que já dura séculos, 
deve ser combatido através de mudanças sociais, priorizando o respeito e a 
valorização das mulheres, a busca por igualdade de direitos, bem como um 
posicionamento dos poderes legislativo, executivo e judiciário no tocante à 
adequação das leis que criminalizam o tráfico internacional de mulheres - 
assegurando os direitos das vítimas e punindo realmente os responsáveis. Além 
disso, a implantação de políticas públicas comprometidas com a melhoria das 
condições socioeconômicas, é um fator deveras importante. Saúde, moradia, 
educação, transporte e oportunidades de emprego, são condições que oportunizam 
uma vida melhor e livram muitas mulheres de terem que sair do seu país, iludidas 
pelos traficantes que garantem condições de vida melhores em outros países. A 
criação de ONGs e a conscientização da sociedade como um todo acerca do crime 
em questão, também é fator importante e necessário para evitar que novas vítimas 
caiam na rota do tráfico, seja nacional ou internacional.  
 
 
Palavras-chave: Tráfico Internacional de Mulheres. Exploração Sexual. Crime.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual é um crime que 

acomete mulheres por todo o mundo, através do qual os traficantes nutrem falsas 

promessas de uma vida melhor para as vítimas e suas famílias. Porém, a realidade é 

bem diversa e cruel: ao chegarem aos destinos, essas mulheres são exploradas e 

abusadas física e psicologicamente, passando a viver uma vida onde até os seus 

direitos mais básicos lhe são privados.  

 

Assim sendo, este artigo tem como objetivo, evidenciar a questão do tráfico 

internacional de mulheres para fins de exploração sexual, abordando algumas 

características do tráfico, o perfil das vítimas, apresentando, também, o tráfico 

internacional de mulheres no Brasil e propondo formas de combatê-lo. Para isso, foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica, com fundamentação doutrinária.  

 

Ao longo do trabalho, são apontadas algumas lacunas existentes no combate ao 

tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual, indicando a 

necessidade de mudanças no comportamento da sociedade, incluindo aqui a 

academia, bem como da legislação perante o crime.  

 

O tráfico de mulheres para fins de exploração sexual é um crime de repercussão 

global, que gera grande preocupação por ferir direitos básicos e necessários a uma 

vida digna, pois além de ser uma violação aos direitos humanos, reduz suas vítimas 

a “objetos” de lucro e prazer para outrem. As vítimas são iludidas com promessas de 

uma vida melhor e levadas a outros países, onde encontram uma realidade oposta 

àquela que fora combinada, onde sofrerão abusos físicos, psicológicos, sendo 

exploradas sexualmente.  

 

O Brasil é um país de origem e de destino quando o assunto é o tráfico internacional 

de pessoas, em especial de mulheres, e este crime não será extinto da noite para o 

dia, porém, mesmo que seja um crime que já dura séculos, deve ser combatido 
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através de mudanças sociais, priorizando o respeito e a valorização das mulheres, a 

busca por igualdade de direitos, bem como um posicionamento dos poderes 

legislativo, executivo e judiciário no tocante à adequação das leis que criminalizam o 

tráfico internacional de mulheres - assegurando os direitos das vítimas e punindo 

realmente os responsáveis.  

 

Além disso, a implantação de políticas públicas comprometidas com a melhoria das 

condições socioeconômicas, é um fator deveras importante. Saúde, moradia, 

educação, transporte e oportunidades de emprego, são condições que oportunizam 

uma vida melhor e livram muitas mulheres de terem que sair do seu país, iludidas 

pelos traficantes que garantem condições de vida melhores em outros países. A 

criação de ONGs e a conscientização da sociedade como um todo acerca do crime 

em questão, também é fator importante e necessário para evitar que novas vítimas 

caiam na rota do tráfico, seja nacional ou internacional. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral: 

 

Evidenciar a questão do tráfico internacional de mulheres para fins de exploração 

sexual. 

 

 

2.2 Específicos: 

 

 Abordar algumas características do tráfico internacional de mulheres para fins 

de exploração sexual. 

 Apresentar o perfil das vítimas do tráfico internacional de mulheres para fins 

de exploração sexual. 

 Apontar a questão do tráfico internacional de mulheres no Brasil e propor 

formas de combatê-lo. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO 
SEXUAL  

 
 

Joyce Érica Oliveira da Silva 

Orientador: Prof. Esp. Luciano dos Reis Guimarães 

 

 

RESUMO 

 

 

O tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual é um crime 
através do qual os traficantes nutrem falsas promessas de uma vida melhor para as 
suas vítimas. Porém, ao chegarem aos destinos, essas mulheres são exploradas 
física e psicologicamente, vivendo uma vida onde até os seus direitos básicos lhe 
são privados. Este artigo procura evidenciar o tráfico internacional de mulheres para 
fins de exploração sexual, abordando características do crime, perfil das vítimas, 
bem como o tráfico internacional de mulheres no Brasil e formas de combatê-lo. 
Para isso, utilizou-se pesquisa bibliográfica, com fundamentação doutrinária. Ao 
longo do trabalho, são apontadas lacunas no combate ao tráfico de mulheres, 
indicando a necessidade de mudanças no comportamento da sociedade, bem como 
da legislação perante o crime. O Brasil é um país de origem e destino do tráfico de 
pessoas, em especial de mulheres e, mesmo que seja um crime que dura séculos, 
deve ser combatido através de mudanças sociais, priorizando o respeito e a 
valorização das mulheres, a busca por igualdade de direitos, bem como um 
posicionamento dos poderes executivo e judiciário para adequação das leis que o 
criminalizam. Saúde, moradia, educação, transporte e emprego, são condições que 
possibilitam uma vida melhor e livram mulheres de terem que sair do seu país, 
iludidas pelos traficantes que garantem condições de vida melhores em outros 
lugares. A criação de ONGs e a conscientização da sociedade, também são fatores 
importantes para evitar que novas vítimas caiam na rota do tráfico, seja nacional ou 
internacional.  
 

Palavras-chave: Tráfico Internacional de Mulheres. Exploração Sexual. Crime.  
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ABSTRACT 

 

 

The international trafficking of women for sexual exploitation is a crime through which 
traffickers feed false promises of a better life for their victims. But when they reach 
the destination, these women are exploited physically and psychologically, living a 
life where even their basic rights are deprived of it. This article seeks to highlight the 
international trafficking of women for purposes of sexual exploitation, addressing 
characteristics of crime, profile of victims, as well as the international trafficking of 
women in Brazil and ways to combat it. For this, bibliographical research was used, 
with doctrinal foundation. Throughout the work, gaps are pointed out in the fight 
against trafficking in women, indicating the need for changes in the behavior of 
society, as well as legislation in the face of crime. Brazil is a country of origin and 
destination of trafficking in persons, especially women, and even if it is a crime that 
lasts centuries, it must be combated through social changes, prioritizing the respect 
and appreciation of women, the search for equality of rights, as well as a positioning 
of the executive and judicial powers to adapt the laws that criminalize it. Health, 
housing, education, transport and employment are conditions that enable a better life 
and free women from leaving their country, deceived by traffickers who guarantee 
better living conditions elsewhere. The creation of NGOs and the awareness of 
society are also important factors in preventing new victims from falling on the 
trafficking route, whether national or international. 
 

Key-words: International Traffic of Women. Sexual Exploration. Crime. 

 

 

3.1 Introdução 

 

 

No presente trabalho abordaremos a questão do Tráfico Internacional de Mulheres 

para Fins de Exploração Sexual, um crime que acomete mulheres por todo o mundo, 

normalmente ligado a países com problemas econômicos e sociais, por meio do qual 

os traficantes nutrem falsas promessas de uma vida melhor para as vítimas e suas 

famílias. Porém, a realidade é bem diversa e cruel: ao chegarem aos destinos, essas 

mulheres são exploradas e abusadas física e psicologicamente, passando a viver 

uma vida onde até os seus direitos mais básicos lhe são privados.  

 

O artigo está organizado de modo a abordar a questão do tráfico de pessoas, 

evidenciando, em especial, as mulheres. Em seguida, fala-se sobre o perfil das 

vítimas do tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual, 
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apresentando, também, o tráfico internacional de mulheres no Brasil e propondo 

formas de combatê-lo.  

 

 

3.2 Materiais e Métodos 

 

 

O presente artigo se desenvolve mediante pesquisa bibliográfica e essencialmente 

qualitativa, valendo-se, ainda, para sua organização, do método dedutivo, sendo 

este, uma modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma 

conclusão a respeito de determinadas premissas. 

 

O objeto analisado na pesquisa foi o tráfico internacional de mulheres para fins de 

exploração sexual. 

 

A pesquisa se desenvolveu a partir de fundamentação doutrinária, legislação e de 

dados obtidos em estudos acerca do tema, de modo a abordar algumas 

características do tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual, 

bem como apresentar o perfil das vítimas do tráfico internacional de mulheres para 

fins de exploração sexual e pontar a questão do tráfico internacional de mulheres no 

Brasil, propondo formas de combatê-lo.  

 

3.3 Fundamentação Teórica 

 

 

3.3.1 Do Tráfico de Pessoas 

 

 

A definição de tráfico de pessoas encontra-se no documento conhecido como 

Protocolo de Palermo (2000), ratificado pelo Brasil, nos termos seguintes:  

 

Artigo 3 
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 
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de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração [...] 

 

O tráfico de pessoas é, portanto, uma forma de crime organizado, sendo, também, 

uma das atividades mais lucrativas, ficando apenas em desvantagem para o tráfico 

de drogas e de armas. Um dos principais objetivos com o tráfico de seres humanos, 

é a exploração sexual, sendo seus alvos principais mulheres e crianças em 

situações de vulnerabilidade econômica e social. Porém, o tráfico não se limita 

apenas à exploração sexual, abarcando também a remoção de órgãos para venda, a 

servidão e o trabalho escravo, bem como a adoção ilegal.  

 

Trata-se, portanto, de um crime com múltiplos propósitos, mas que culmina numa 

característica primordial, qual seja, a subjugação de um ser humano imposta por 

outro, constituindo grave violação dos direitos fundamentais destas pessoas.  

 

Nesse sentido, prevê, ainda, o Protocolo de Palermo em seu artigo 3º:  

 

[...] 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. 

 

Uma importante inovação abarcada pelo Protocolo de Palermo, foi a forma ampla 

como trata o termo “tráfico”. O Protocolo não considerou apenas a exploração sexual 

como única forma de exploração humana, antes, trouxe a servidão, a escravidão, os 

trabalhos forçados, a remoção de órgãos como outras formas de exploração dos 

seres humanos.  
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Tal Protocolo prevê, ainda, três objetivos em seu art. 2º: 1) prevenir e combater o 

tráfico de pessoas, conferindo atenção especial às mulheres e crianças, os sujeitos 

mais vulneráveis a esse tipo de crime; 2) proteger e ajudar as vítimas, respeitando 

integralmente os seus direitos humanos; 3) promover a cooperação entre os 

Estados-partes. Adiante, o referido Protocolo delimita o âmbito de aplicação de suas 

disposições à prevenção, investigação e repressão das infrações, quando estas 

forem de natureza transnacional e envolverem participação de grupo criminoso 

organizado (art. 4º, em consonância com o art. 3º, § 1º da Convenção de Palermo). 

 

De acordo com Bonjovani (2003), cerca de 60% das pessoas traficadas atualmente 

são mulheres, uma vez que os traficantes tiram proveito de suas frágeis situações 

econômica e social, prometendo-lhes altos ganhos para sustentarem a si mesmas e 

suas famílias. Nesse cenário, o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, 

torna-se uma fonte de grandes rendimentos para o crime organizado, que opera, 

principalmente, através de agências de emprego e turismo, abordando suas vítimas 

por meio de anúncios de jornais e internet, requisitando empregadas, dançarinas, 

garçonetes, entre outras.  

 

 

3.3.2 O Tráfico Internacional de Mulheres para Fins de Exploração Sexual e o 

perfil das vítimas 

 

 

O tráfico internacional de mulheres é um crime comumente associado a países em 

dificuldade social e econômica, apresentado política e economia fragilizadas, com 

mercado de trabalho de difícil acesso, pouco investimento em educação e saúde, 

além de policiamento falho nas fronteiras, ausência de direitos das vítimas, etc., 

assolando milhares de mulheres que vão em busca de vidas melhores para si e seus 

familiares, longes de sua terra natal, tornando-se, por consequência, vítimas em 

potencial dos aliciadores ligados à essa rede de tráfico com alcance nacional e 

internacional.  
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Muitas mulheres que se envolvem na rede de tráfico internacional, têm ciência de 

que trabalharão no ramo da prostituição, o que não sabem, porém, é que serão 

mantidas em condições sub-humanas, tornando-se reféns de seus aliciadores. Tais 

mulheres, após desembarcarem nos países de destino, têm seus documentos 

pessoais confiscados, sofrem violências físicas e psicológicas, sendo forçadas a 

trabalhar como prostitutas e com a ideia de que estão em dívida com os traficantes 

que gastaram com a emissão de seus documentos e com a viagem, tendo que 

reembolsá-los. Isso cria um ciclo de abusos, onde a vítima nunca deixa de ser 

prisioneira, pois além da dívida financeira com os traficantes, existem as ameaças 

que são feitas a elas e seus familiares.  

 

O Código Penal Brasileiro, em seu art. 231, define o sujeito ativo do tráfico de 

mulheres como sendo aquele que “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 estrangeiro”. Tais 

pessoas são, em sua maioria, homens, porém existem também mulheres, para 

facilitar o contato com as vítimas do sexo feminino. Estes aliciadores se apresentam 

como sendo pessoas importantes, empresários, dotados de grande conhecimento e 

persuasão que convencem as vítimas de que poderão realizar alguma atividade em 

país estrangeiro, ganhando dinheiro para melhorar suas vidas e de seus familiares.  

 

De acordo com Ban Ki-moon (2014), o perfil das mulheres traficadas retrata a 

vulnerabilidade, o que faz com que elas sejam levadas enganosamente a uma vida 

de sofrimento, na qual são exploradas sexualmente e forçadas a trabalhar em 

condições semelhantes à escravidão. Tais mulheres, vítimas do tráfico internacional, 

vivem, em sua maioria, em situação de pobreza, desigualdade de oportunidade, de 

renda, de condições sociais, muitas vezes discriminadas por seu gênero, com 

dificuldades de acesso ao ensino e mercado de trabalho.  

 

Diante das informações apresentadas, percebe-se que o tráfico de mulheres para 

fins de exploração sexual é um crime com grande vantagem lucrativa para os 

aliciadores e organizadores desta rede de tráfico que se fortalece ainda mais no 

decurso do tempo, de forma silenciosa, necessitando medidas urgentes de combate, 

já que até mesmo os dados divulgados sobre o número de mulheres traficadas, 
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podem não mostrar a verdadeira realidade mundial deste complexo crime, já que 

existem diversas organizações em vários países, sendo tarefa desafiadora alcançar 

a raiz criminosa quando se trata desta prática delituosa.  

 

Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), através do 

Manual de Tráfico de Pessoas Para Fins de Exploração Sexual, datado do ano de 

2006, mostraram que 43% das vítimas do tráfico internacional de pessoas seja para 

fins de exploração sexual e que cerca de 500 mil pessoas são transportadas por 

traficantes todo ano, tendo como principais destinos Espanha (que é considerada, 

inclusive, a maior receptora de mulheres traficadas vindas do Brasil), Holanda, 

Venezuela, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, 

Bélgica, e que parte das mulheres traficadas são provenientes da América Latina, 

especialmente Brasil, Colômbia, Equador e República Dominicana, entre outras 

regiões do globo. 

  

 

3.3.3 O Tráfico de Mulheres no Brasil e algumas formas de combatê-lo 

 

 

No que tange ao cenário nacional do tráfico de mulheres, no Brasil, segundo 

relatório apresentado durante o 1º Seminário Internacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, mostra que no período de 2014 a 

2016, a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, contabilizou pelo “Serviço Ligue 180”, que dos 488 casos 

identificados para exploração sexual, 317 eram mulheres e 171 homens. Para 

trabalho escravo, foram 257 denúncias, sendo 205 mulheres e 52 homens. Em se 

tratando da idade, prevaleceu a faixa etária de 10 a 29 anos, concentrando cerca de 

50% do total. Outro levantamento do Ministério da Saúde, revelou que havia 301 

mulheres num total de 408 vítimas de tráfico de pessoas comunicadas entre 2014 e 

2016. 

 

Existem vários fatores que levam os aliciadores a escolherem o Brasil como país 

facilitador do tráfico de mulheres, entre elas a forma hospitaleira dos brasileiros, o 

custo operacional baixo, o fácil acesso aos bancos, casas de câmbio, portos e 
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aeroportos, a rede de comunicações já existente, a facilidade de acesso daqui a 

outros países que não exigem visto consular em passaporte, entre outros.  

 

As regiões Norte e Nordeste são aquelas que apresentam o maior número de rotas 

de exploração de mulheres, estando em seguida a Região Sudeste, depois a 

Centro-Oeste e, por fim, a Região Sul do Brasil. Há que se observar que as regiões 

com os índices mais elevados de problemas econômico-sociais, são onde 

predominam as rotas de tráfico de mulheres.  

 

De acordo com LEAL (2003), o fluxo maior de mulheres dentro das rotas de tráfico 

no Brasil, ocorre das Regiões Nordeste e Centro-Oeste (principalmente do Estado 

de Goiás) para a Região Sudeste, em destino aos Estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, que são apontados como pontos de saída do país. Tais mulheres são, em 

sua maioria, negras, com idade entre 15 e 25 anos, de classe baixa, moradoras de 

regiões que apresentam problemas de saneamento básico e problemas sociais. 

Moram, geralmente com familiares, são mães, não apresentam grau elevado de 

escolaridade, tendo parte delas trabalhado como profissional do sexo durante algum 

período de suas vidas.  

 

Ante o exposto, percebe-se que o Brasil é um país de origem e de destino quando o 

assunto é o tráfico internacional de pessoas, em especial de mulheres. Isto acaba 

por trazer outros riscos ainda mais graves para o país, uma vez que as rotas de 

tráfico presentes no país, bem como as redes criminosas favorecem a interação com 

outras como as do tráfico de drogas e também do tráfico de armas.  

 

Para Mariane Strake Bonjovani (2003), enquanto não for dado oportunidades iguais 

às mulheres em educação, emprego, moradia, alimentação, etc., elas continuarão 

sendo maioria nas vítimas do tráfico de pessoas, que traz consequências 

desastrosas: de cada 96 mulheres traficadas, 24 delas contraíram alguma doença 

sexualmente transmissível, 3 se contaminaram com o vírus da AIDS, 15 ficaram 

grávidas, 26 delas foram vítimas de ataques físicos por parte de clientes, 19 foram 

violentadas sexualmente e 9 sofreram ameaça ou intimidação.  
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Ainda segundo Bonjovani (2003), a rotina das mulheres traficadas é de contínua 

exploração sexual, onde precisam fazer até 30 programas diários, para “pagarem” 

os aliciadores, que as cobram pela viagem, pelo fornecimento de documentos e 

pelas instalações onde vivem. As poucas que conseguem fugir, se deparam com a 

dificuldade na comunicação, por não falarem a língua local, outras tentam se 

esconder com medo de punições pela entrada ilegal no país em que estão. Há ainda 

o receio das represálias da sociedade, que julgam a todas elas erroneamente como 

prostitutas por opção. Quando não conseguem ajuda, algumas delas tiram suas 

vidas, enquanto outras são recapturadas sofrendo torturas terríveis para que não 

fujam novamente. Aquelas que conseguem fugir e regressam para suas vidas, 

sofrem distúrbios pós-traumáticos, entre eles a depressão, insônia e ansiedade, 

ficando muitas vezes dependentes de medicamentos ou outras drogas para se 

sentirem melhores e fugirem dos pensamentos e das dores que ainda as assolam.  

 

O tráfico de mulheres é tipificado no art. 231 do Código Penal de 1940, conforme se 

observa: 

 

Art. 231 – Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 
mulher que nele  venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher 
que vá exercê-la no estrangeiro:  
Pena: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  
§ 1º. Se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º. do art. 227:  
Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.   
§ 2º. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é 
de reclusão, de  
5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência.  
§ 3º. Nos crimes de que trata este Capítulo, é aplicável o dispositivo 
nos arts. 223 e  
224. 

 

Este dispositivo foi mantido até o ano de 2005, quando da sua alteração pela Lei nº 

11.106, que passou a tratar do crime de “tráfico internacional de pessoas”, ao invés 

de “tráfico de mulheres”, outrora denominado, mostrado abaixo: 

 

Tráfico internacional de pessoas 
   
Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território 
nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de 
pessoa para exercê-la no estrangeiro:   
 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito), e multa.  
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§ 1º. Se ocorrer qualquer das hipóteses do §1º do art. 227.    
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.   
 
§ 2º. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. 
 
Pena – reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência.  
 
§ 3º - Revogado. 

 

Em 2009, nova alteração foi feita pela Lei 12.015, com o intuito de acrescentar a 

exploração sexual, além da prostituição e a qualificação passou a ser causa de 

aumento de pena quando se tratar de vítima menor de 18 anos. Além disso, o bem 

jurídico tutelado, com a alteração pela referida lei, passou a ser a dignidade sexual e 

não mais os costumes como constava anteriormente. Tal alteração representou um 

avanço no que tange à legislação nacional que trata do assunto, visto que incluiu 

novas formas de qualificar o crime de tráfico de pessoas.  

 

Porém, de acordo com RIBEIRO (2015, p. 88), uma crítica deve ser feita: 

 

Os Artigos 231 e 231-A do Código Penal focam apenas no tráfico 
para fins de prostituição. Esses artigos não consideram o 
consentimento das pessoas como fato relevante na avaliação se um 
crime foi cometido. (...) A legislação brasileira não diferencia a 
prostituição forçada da voluntária e, consequentemente, criminaliza 
todos que ganham dinheiro com a prostituição de outrem, apesar da 
prostituição em si não ser proibida no Brasil. Logo, auxiliar alguém a 
migrar (internamente ou para o exterior), sabendo que a pessoa tem 
a intenção de praticar a prostituição, pode, de acordo com a lei atual, 
ser considerado a prática do crime de tráfico de pessoas [...]. Em 
contraste, o Protocolo Antitráfico Humano [Protocolo de Palermo] não 
considera a pessoa que decide voluntariamente em migrar e receber 
dinheiro pelo comércio sexual como uma vítima de tráfico humano, 
ou alguém que a ajude como traficante, ao menos que algum 
elemento de coerção ou força seja usado, ou o migrante seja menor 
de 18 anos. 

 

Importante faz-se, aqui, a elucidação do professor Damásio E. de Jesus (2003, p. 8): 

 

Requisito central no tráfico é a presença do engano, da coerção, da 
dívida e o propósito de exploração. Por exemplo, a vítima pode ter 
concordado em trabalhar na indústria do sexo, mas não em ficar em 
condições semelhantes à escravidão. O tipo de atividade que a 
vítima se engajou, lícita ou ilícita, moral ou imoral, não se mostra 
relevante para determinar se seus direitos foram violados ou não. O 



19 

 

 

que importa é que o traficante impede ou limita seriamente o 
exercício de seus direitos, constrange sua vontade, viola seu corpo. 

 

O Brasil ratificou também, no ano de 2004, através do Decreto nº 5.017/2004, o 

“Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

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

em Especial Mulheres e Crianças”, mais conhecido como Protocolo de Palermo. 

Este instrumento legal internacional visa prevenir, suprimir e punir o tráfico de 

pessoas, em especial o de mulheres e crianças. 

 

Vale destacar também que no de 2006 houve a aprovação da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a PNETP, apresentada através do Decreto nº 

5.948, que iniciou o combate do tráfico de pessoas a nível nacional. E em 2008, foi 

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

maior atenção às vítimas, bem como trazendo responsabilização aos traficantes 

envolvidos.  

 

Trazendo o assunto para o cenário atual, o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública iniciou, desde meados do ano de 2017, a coleta para financiamento da 

elaboração do 3º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com 

implementação prevista para o período compreendido entre 2018 a 2021.  

 

Ante o exposto, pode-se notar que existem instrumentos legais para lidar com a 

questão do tráfico de pessoas, em especial o tráfico de mulheres para fins de 

exploração sexual, tema deste trabalho, e que os Estados, de forma geral, se 

preocupam com o assunto, já que muitos ratificaram o Protocolo de Palermo. Porém, 

há que se levar em conta que o crime alcançou proporções tão grandes, que outros 

esforços precisam ser feitos, como campanhas, planos de enfrentamento e combate 

ao crime de tráfico de pessoas, garantindo não somente a repressão, mas também a 

proteção, cuidado e assistência às vítimas deste crime cruel, uma vez que vários 

Estados apresentam dificuldade no controle, monitoramento e organização para 

colocar em prática todo o aparato legal de que dispõem.  
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As medidas de combate ao tráfico, sejam aquelas presentes em documentos como o 

Protocolo de Palermo, ou campanhas de iniciativas de ONGs, por exemplo, não 

devem, de modo algum, estigmatizar ou discriminar as vítimas, pois isso torna essas 

mulheres ainda mais vulneráveis. É preciso que o Estado as trate sob uma ótica de 

direitos humanos, e não como se criminosas fossem. Nesse sentido, parcerias entre 

governo e entidades, são valiosas, pois podem proporcionar às vítimas, programas 

de assistência física e psicológica, proteção de si mesmas e de seus familiares que 

muitas vezes são ameaçados; além de encorajar outras mulheres a denunciarem os 

traficantes. 

 

Além disso, é preciso priorizar as pesquisas, aprofundando os estudos sobre as 

rotas do tráfico de mulheres no Brasil e também das condições em que essas 

mulheres, potenciais vítimas, vivem nas regiões de maior vulnerabilidade, buscando 

estratégias de inclusão e inserção no mercado de trabalho, bem como formas de 

proteção das vítimas, além de investigação de crimes e punição dos responsáveis.  

 

É necessário ainda que o governo crie formas de repressão mais severas em 

relação ao tráfico de mulheres, pois o número de casos que chega aos tribunais, é 

ínfimo, ainda havendo demora no ajuizamento da ação penal pública 

incondicionada, que depende de iniciativa do Estado, através do Ministério Público, 

sendo crime de competência da Justiça Federal. Com menos morosidade e mais 

condenações, outras vítimas serão encorajadas a fazerem denúncias, sem medo de 

sofrer represálias.  

 

Uma alternativa interessante é a criação de programas de combate e prevenção ao 

tráfico de mulheres, que ofereçam também proteção às vítimas, com sede própria 

em cidades cujo número de denúncias seja expressivo. As sedes contariam com 

equipe multidisciplinar composta por profissionais como advogados, assistentes 

sociais e psicólogos, atuando na prevenção e combate ao crime em questão, bem 

como na assistência das vítimas. Além de realizar atendimentos públicos, tais 

programas receberiam, também, denúncias através de um telefone fixo.  

  

Sendo assim, evidencia-se, também, a necessidade dos poderes legislativo, 

executivo e judiciário atuarem juntos, assegurando os direitos das vítimas e punindo 
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os responsáveis, englobando ações de prevenção ao crime, atenção às vítimas, 

repressão e responsabilização, incentivando as denúncias, retirando as vítimas em 

potencial das situações de vulnerabilidade em que estão, por meio de ações 

adequadas às especificidades de cada indivíduo, realizando campanhas de 

conscientização e esclarecimento da população sobre a tipicidade da conduta dos 

traficantes, fornecendo números de telefones disponíveis para denúncia do crime em 

questão, valendo-se do apoio da polícia, dos membros de ONGs e da própria 

sociedade para obter sucesso nas estratégias mencionadas. 

 

Através dessa atuação, pretende-se a prevenção e a punição urgentes do tráfico de 

mulheres para fins de exploração sexual, crime que traz consequências 

devastadoras para as vítimas: mulheres que abriram mão de sonhar, mulheres que 

morrem por violência, doenças, exaustão, covardia. Mulheres que, por sorte, são 

resgatadas e voltam ao seio de suas famílias, tornando-se verdadeiras 

sobreviventes, marcadas pelo resto de suas vidas, onde nem sempre há o que 

comemorar, restando, apenas, uma sede por justiça.  

  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O tráfico de mulheres para fins de exploração sexual é um crime de repercussão 

global, que gera grande preocupação por ferir direitos básicos e necessários a uma 

vida digna, pois além de ser uma violação aos direitos humanos, reduz suas vítimas 

a “objetos” de lucro e prazer para outrem. As vítimas são iludidas com promessas de 

uma vida melhor e levadas a outros países, onde encontram uma realidade oposta 

àquela que fora combinada, onde sofrerão abusos físicos, psicológicos, sendo 

exploradas sexualmente.  

 

O Brasil é um país de origem e de destino quando o assunto é o tráfico internacional 

de pessoas, em especial de mulheres, e este crime não será extinto da noite para o 

dia, porém, mesmo que seja um crime que já dura séculos, deve ser combatido 

através de mudanças sociais, priorizando o respeito e a valorização das mulheres, a 

busca por igualdade de direitos, bem como um posicionamento dos poderes 
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executivo e judiciário no tocante à adequação das leis que criminalizam o tráfico 

internacional de mulheres - assegurando os direitos das vítimas e punindo realmente 

os responsáveis.  

 

Além disso, a implantação de políticas públicas comprometidas com a melhoria das 

condições socioeconômicas, é um fator deveras importante. Saúde, moradia, 

educação, transporte e oportunidades de emprego, são condições que oportunizam 

uma vida melhor e livram muitas mulheres de terem que sair do seu país, iludidas 

pelos traficantes que garantem condições de vida melhores em outros países. A 

criação de ONGs e a conscientização da sociedade como um todo acerca do crime 

em questão, também é fator importante e necessário para evitar que novas vítimas 

caiam na rota do tráfico, seja nacional ou internacional.  
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