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Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso buscou analisar o crime de tráfico de mulheres 

para fins da exploração sexual, interno e internacional, buscando, uma análise sobre como é feito o 

modo de operação e suas formas de aliciamento por parte dos traficantes, como também a repressão, 

prevenção e assistência dos danos físicos e psicológicos causados as vítimas na exploração sexual, a 

luz da legislação brasileira. Foi enfatizado na pesquisa como o Brasil procede neste ato ilícito perante 

a sociedade, os princípios fundamentais previstos na Constituição federal e, como se vivencia este 

crime atualmente com o colapso causado pela pandemia COVID-19.  
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Abstract: This course conclusion work sought to analyze the crime of trafficking in women for the 

purposes of sexual exploitation, both internally and internationally, seeking an analysis of how the 

mode of operation is done and its forms of enticement by traffickers, as well as the repression, 

prevention and assistance of physical and psychological damage caused to victims in sexual 

exploitation, in the light of Brazilian legislation. The research emphasized how Brazil proceeds in this 

illicit act before society, the fundamental principles provided for in the federal Constitution, and how 

this crime is currently experienced with the collapse caused by the COVID-19 pandemic. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, tem como principal objetivo analisar o crime de tráfico de mulheres 

para fins da exploração sexual, não só no plano nacional, como também no plano 

internacional.  

Quando adentramos ao tema relacionado a este crime, estão presentes diversos fatores que 

contribuem para o grande crescimento de vítimas a cada ano, em decorrência da ineficácia da 

legislação vigente brasileira, não só no tema da assistência as vítimas, mais também a punição 

dos criminosos perante a justiça.  

Um grande fator que contribui para a caracterização deste crime, é a grande desigualdade 

social e econômica vivida pelas mulheres brasileiras, uma vez que, o desemprego e a pobreza 

já são problemas sociais passados e ainda mais forte hoje em dia com a COVID-19, o que 

levam a diversas mulheres a ser tornarem vítimas da exploração sexual em um dos crimes 

mais rentáveis da modalidade de crime organizado.  



Com isso, o presente trabalho irá abordar o tráfico de mulheres para fins da exploração sexual 

e também, em tempos da pandemia COVID-19, analisando a legislação e a forma de 

operação, repressão, e assistência, as vítimas por parte do Estado e o modo em como os 

aliciadores estão praticando tal ato ilícito, mediante as regras de confinamento impostas pelo 

Estado brasileiro e países estrangeiros.  

Congruente ao exposto, este estudo do tema abordado, faz-se relevante, pois o crime de 

tráfico de mulheres para fins da exploração sexual, apesar da legislação brasileira e o 

Protocolo de Palermo, este ato ainda se encontra de certa forma ineficaz, na pratica do estado 

democrático de direito, elencando no presente artigo os Princípios Constitucionais garantidos 

as mulheres brasileiras, e assim, sua ineficácia as vítimas para a reintegração da sociedade, 

devendo o Estado criar novas políticas públicas para a devida eficácia da lei, onde este crime 

está se tornando ainda mais comum nos dias atuais.  

Portanto a mitologia aplicada ao estudo demonstra o marco inicial do Tráfico de mulheres 

para fins da exploração sexual, apresentando posicionamentos doutrinários e análises 

jurídicas, seguindo com uma análise crítica da legislação brasileira e os princípios 

constitucionais de acordo com o tema abordado, demonstrando posicionamentos doutrinários, 

pesquisas, estudos, e depoimentos de mulheres que foram vítimas deste crime, de forma a 

levar ao leitor a compreensão da importância deste tema nos dias atuais em meio a sociedade.   

Diante disto, o presente trabalho objetivou identificar as falhas na legislação brasileira em 

prol das vítimas, e a punição dos traficantes, antes e no decorrer da pandemia mundial, e os 

impactos causados pela negligencia do Estado em relação aos traumas causados as vítimas 

pelos criminosos perante a sociedade, e a justiça brasileira.   

 

2- DESENVOLVIMENTO 

2.1 O MARCO INICIAL DO TRÁFICO DE PESSOAS  

 

O tráfico de pessoas teve o início de sua origem na antiguidade, primeiro na Grécia e 

posteriormente em Roma, Onde os escravos eram prisioneiros de guerra usados como mão de 

obra durante aquela civilização. 

Durante o século XVII e XIX, o tráfico de pessoas mudou sua forma de ser, passando 

a ter um interesse comercial, caracterizando o início do tráfico de escravos negros, através dos 

navios negreiros, onde pessoas negras eram tiradas de suas moradas mediante força, tortura e 

outros meios de violência, separadas de suas famílias, culturas e sociedades, para serem 

traficadas a diversos continentes, sendo vendidas como mercadoria para servirem como mão 



de obra a outras civilizações. Nesta época ter escravos era sinal de status e poder, pois 

necessitava de um grande investimento a ser feito, o senhor de escravos tinha o total direito de 

exercer seus direitos de propriedade sobre a pessoa, cabe salientar que a exploração sexual e o 

estupro já eram bem evidentes no período colonial, os senhores de escravas as enfeitavam 

com joias e roupas de alta costura e as ofereciam a diversos clientes, onde as mesmas eram 

obrigadas a ter relações sexuais contra as suas vontades ou até mesmo eram obrigadas a se 

prostituírem nas ruas e portos, sendo totalmente expostas a doenças da época, principalmente 

a sífilis.  

Thais de Camargo dispõem que:  

Advogados abolicionistas propunham Ações de Liberdade em favor de 

escravas para coibir essa prática. O argumento, baseado no direito romano, 

era o de que por mais amplo que fosse o direito do senhor à propriedade, este 

não poderia vir a constituir ofensa à lei e ao costume. Ou seja, forçar 

escravas a prostituição justificava a perda da propriedade. 1 

 

 

Em outras palavras, mesmo que os senhores e senhoras de escravas tivessem o direito 

amplo sobre as mesmas, a exploração e o abuso sexual eram práticas tão repudiantes que os 

senhores poderiam ter a possibilidade de perder tal propriedade, pois era uma prática 

totalmente contrária a lei e aos costumes da sociedade na época. Nas palavras de Miguel 

Reale Junior “foram cercas de 1.600 ações de liberdades propostas, 729 escravas obtiveram a 

alforria por serem constrangidas pelos senhores a se prostituir.2 Ao final do século XX após a 

abolição da escravatura, muitas mulheres negras continuaram a se prostituir para a sua própria 

subsistência.  

 

2.1.1 – Escravas brancas   

No início do século XX surge uma nova forma de tráfico para fins da exploração 

sexual, o tráfico de escravas brancas. Essas mulheres eram aliciadas de várias maneiras 

diferentes, Bueno Aires e Rio de Janeiro foram as principais capitais para o tráfico 

internacional dessas mulheres que eram transportadas para Europa e diversos continentes. 

                                                           
1 RODRIGUES, T.D. C. Tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, 1ª Edição. Editora Saraiva, 

2013 Pag. 57 Acessos em: 05/042021 

 
2 Ibidem. Pág. 57. Acesso em: 05/04/2021 

 



Devido ao aumento do tráfico de mulheres os Estados foram obrigados a se reunir para criar 

um acordo para a repressão deste crime.  

Em 1904 foi assinado em Paris o Acordo Internacional para a Repressão do Tráfico de 

Mulheres Brancas, elaborado pela Liga das Nações e promulgado no Brasil pelo Decreto n° 

5.591, de 13/07/1905. No ano de 1910, foi assinada a Convenção Internacional Relativa à 

Repressão do Tráfico de Escravas Brancas, promulgada no Brasil pelo Decreto n° 4.756, de 

28/11/1923, e pelo decreto n° 16.572, de 27/08/1924.  

Após a Primeira Guerra Mundial foi assinado em 1921 a Convenção Internacional 

para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, promulgada pelo Brasil pelo Decreto n° 

23.812 de 30/01/1934.  

O último documento patrocinado pela Liga das Nações foi em 1933 que se firmou a 

Convenção Internacional Relativa à Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, e 

promulgada pelo Brasil pelo Decreto n° 2.954 de 10/08/1938. 

Já em 1950, sob a égide da ONU, foi assinado a Convenção para a Repressão Do 

Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, promulgada no Brasil pelo Decreto n° 46.981, de 

08/10/1959. Essa convenção foi a primeira a reconhecer que qualquer pessoa poderia ser 

vítima do crime de tráfico internacional de pessoas. Finalmente, no ano 2000, foi aprovado o 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transacional, relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial 

mulheres e crianças e promulgado pelo Brasil pelo Decreto n° 5.017 de 12/03/2004.3 

No final do século XX, os principais fornecedores de escravas brancas eram os países 

subdesenvolvidos, que as exportavam para as nações mais ricas, vale salientar que as 

características do tráfico de mulheres para fins da exploração sexual continuam petrificadas 

nos dias de hoje, mesmo com a mudança de tempo. 

 

  2.2- ASPECTOS GERAIS DO TRÁFICO DE MULHERES PARA FINS DA 

EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

O ato ilícito do crime de tráfico de mulheres, começa com o aliciamento e termina 

com a exploração sexual da vítima, nos dias atuais o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais 

rentável da cadeia do crime organizado, estando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas, 

visto que as vítimas são tratadas como um simples produto, podendo ser reutilizado diversas 

vezes, onde o custo para a movimentação das mulheres traficadas é muito baixo.  

                                                           
3 RODRIGUES, T.D. C. Tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, 1ª Edição. Editora Saraiva, 

2013. Pag. 62 Disponível em: 05/04/2021 



De acordo com Cezar Roberto Bitencourt:  

Bem jurídico protegido relativamente ao crime de tráfico de pessoas é a 

moralidade pública sexual, independentemente de tratar-se de tráfico 

nacional ou internacional. O bem jurídico protegido, genericamente, como 

ocorre com todos os crimes constantes do Título VI da Parte Especial do CP, 

é a dignidade sexual do ser humano, como parte integrante da personalidade 

do indivíduo, que deve ser protegida, dentro e fora do território nacional.4 

 

2.2.1- Protocolo de Palermo 

A definição a luz do Protocolo de Palermo está elencada em seu art. 3° alínea “a”5 que 

dispõem conjuntamente com seus respectivos efeitos.  

O atual documento tem por objetivo a prevenção para combater o tráfico de seres 

humanos nacional e internacional por meio de uma atuação conjunta dos Estados membros, 

para penalizar os traficantes e proteger as vítimas deste crime, em especial mulheres e 

crianças para fins da exploração sexual. Cabe salientar que o protocolo dispõe em seu texto 

que o consentimento da vítima neste caso é irrelevante, caso tenho sido utilizado quaisquer 

meios referidos ao elencado no artigo mencionado.  

No Art. 6° do Protocolo de Palermo, está tipificado a forma de proteção das vítimas do 

tráfico de pessoas, vale salientar que “Cada estado Parte deverá proteger a privacidade e a 

identidade das vítimas, estabelecendo a confidencialidade dos processos judiciais relativo a 

este tráfico”6 

Em outras palavras o Estado deve ser sigiloso em relação a identidade dessas mulheres 

e deve também resguardar a integridade física e psicológica, pois as mesmas correm o risco 

de terem sua dignidade violada no decorrer do processo. Tornando-se responsabilidade do 

Estado fornecer informações sobre os processos judiciais e administrativos. Ficará também 

sobre responsabilidade do Estado a recuperação física e psicológica das vítimas com a 

cooperação de organizações governamentais e não governamentais a facultar fornecer um 

alojamento adequado, assistência médica e psicológica, oportunidades de emprego e 

educação, sempre levando em conta as necessidades das vítimas.  

Não obstante o Art. 9° do referido protocolo, onde está disposto em seu documento, 

em relação a prevenção deste crime, que é dever do Estado parte estabelecer políticas 

                                                           
4 BITENCOURT, C.R. Tratado de Direito Penal 2- Parte Especial: Crimes contra a pessoa. Editora 

Saraiva,2021. Pág. 293. Acesso em: 05/04/2021 
5  BRASIL, decreto n° 5017 dispõem sobre o Protocolo de Palermo em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5017.htm: acesso em: 16/03/2021 às 20:46 
6 BRASIL, Decreto n° 5017 institui o Protocolo de Palermo disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5017.htm: acesso em: 16/03/2021  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5017.htm


públicas, programas e outras medidas para prevenir e combater o tráfico de pessoas. 

Precisando reforçar medidas para reduzir a pobreza, desigualdade de oportunidades entre 

outros problemas presentes nos dias atuais, através de medidas sociais ou culturais de 

cooperação bilateral ou multilateral. 7 

 

2.2.2- Legislação brasileira no Tráfico de Mulheres. 

O tráfico de mulheres no Brasil é regulamentado pela lei n° 13.344 de outubro de 

2016, onde é disposto em seu texto legal a regulamentação relacionada ao tráfico de pessoas 

nacional contra vítima nacional e estrangeira e no exterior contra vítima brasileira. De acordo 

com o Art. 2°, elenca em seu documento os princípios do qual deve se respeitar, cabendo 

ressaltar a Dignidade da Pessoa Humana. Este princípio está disposto no Art. 1° da 

Constituição Federal.  

Nas palavras de Rizzato Nunes:  

Conforme colocamos desde o início, a dignidade é garantida por um 

princípio. Logo, é absoluta, plena, não pode sofrer arranhões nem ser 

vítima de argumentos que a coloquem num relativismo8 

 

 

2.2.3- Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana tem por objetivo assegurar a garantia 

mínima do ser humano sendo o mesmo, absoluto e também sendo inviolável a integridade 

física das pessoas, tornando-se um dos fundamentos do estado democrático de direito. Não 

obstante, vale ressaltar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem como uma das 

principais finalidades a positivação dos direitos mínimos do ser humano e a proteção das 

liberdades fundamentais.  

Cabe salientar o Art. 4° do referido documento. “Ninguém será mantido em escravidão 

ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas”,9 

seguindo do Art. 5° “Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante” 10 

                                                           
7 Ibidem acesso em: 16/03/2021 
8 RIZZATTO, N. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência. Editora 

Saraiva, 2018. Pág69. Acesso em: 22/03/ 2021 
9 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-

universal-dos-direitos-humanos Acesso em: 22/03/2021  
10 Ibidem. Acesso em: 22/03/2021 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos


Em outras palavras, não há como falar em tráfico de mulheres para a exploração 

sexual sem elencar estes dispositivos legais, onde neste crime, mulheres tem seus direitos e 

garantias violados habitualmente. Estando o P. da Dignidade da Pessoa Humana e os Direito 

Humanos totalmente interligado com o tráfico de mulheres para fins da exploração.  

 

2.2.4- Prevenção, preservação e assistência à vítima do Tráfico de Mulheres para fins da 

Exploração Sexual no contexto legislativo brasileiro, a luz da lei n° 13.344/2006.  

No Brasil o enfrentamento ao tráfico de mulheres para a exploração sexual não se 

diferencia do Protocolo de Palermo, como dito anteriormente, tal documento dispõem que os 

Estados membros devem fornecer políticas públicas e demais medidas para a prevenção deste 

crime.  

A Lei n° 13.344/2006 revogou os Art.231 e 231A do Código Penal. Não obstante 

salientar que o art. 4° 11 da referida lei está disposto em seu capítulo II a prevenção ao tráfico 

de pessoas.  

Como elencado no artigo a prevenção dar-se-á por meio de políticas públicas referente 

neste caso ao tráfico de mulheres para fins da exploração por meio de amparos principalmente 

nas áreas de saúde, trabalho e educação, o que está totalmente interligado com as garantias 

fundamentais e os direitos humanos citados anteriormente. Vale ressaltar que a lei n° 

12.015/2009 elenca as alterações dos crimes contra a dignidade sexual, onde em seu capítulo 

V versa sobre o Lenocínio e o Tráfico de pessoas para fins da exploração sexual, devendo 

ressaltar os artigos. 231 e 231 A do CP12, que trazem em seu texto legislativo as penas para a 

promoção e facilitação da exploração sexual de mulheres e também suas agravantes em 

âmbito nacional e internacional.   

Conforme André Estefam:   

De acordo com o Texto aprovado pelo Parlamento brasileiro, o 

enfrentamento ao tráfico ergue-se sobre os seguintes pilares: a) dignidade da 

pessoa humana; b) promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos; 

c) universalidade, indivisibilidade e interdependência; d) 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; e) transversalidade das dimensões de 

gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, raça e faixa 

etária nas políticas públicas; f) atenção integral às vítimas diretas e indiretas, 

independentemente de nacionalidade e de colaboração em investigações ou 

                                                           
11  BRASIL, lei n° 13.344/2016 dispõem sobre Dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno 

e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13344.htm. Acesso em: 22/03/2021 
12 BRASIL, lei n° 12.015/2009, dispõem sobre os crimes hediondos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm acesso em: 22 Mares 2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13344.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm


processos judiciais; g) proteção integral da criança e do adolescente (art. 

2º).13 

 

De acordo com Thais de Camargo Rodrigues para o pesquisador Siddharth Kara 

“Alguns fatores demonstram a atual ineficiência no combate ao tráfico. São eles: a) apesar do 

aumento da atenção da mídia para esse crime ainda é pouco compreendido; b) as organizações 

que se dedicam ao combate ao tráfico para fins sexuais são carentes de recursos e não 

possuem uma coordenação ou colaboração internacional; c) a legislação contra o tráfico de 

pessoas é frágil e pouco aplicada; d) embora existam numerosos estudos e artigos sobre o 

tema, ainda não foi feita uma análise econômica e empresarial da indústria do tráfico a fim de 

identificar pontos estratégicos para intervenção. 14 

No Brasil o tráfico de mulheres tem aumentado em uma grande proporção através da 

mídia e outros meios de comunicação, porém suas políticas de enfrentamento não são 

eficazes, uma vez que, a pobreza, desigualdade social, falta de oportunidades e a corrupção 

corroboram muitos para cada vez mais, mulheres com o sonho de ter e poder dar uma vida 

melhor aos seus familiares vão sendo aliciadas a uma vida de degradação e total exposição a 

se tornarem escravas do sexo, onde vêm a dificuldade do verdadeiro exercício do dispositivo 

legal, com subornos e corrupção para a livre locomoção de traficantes de mulheres, tanto no 

tráfico interno quanto no internacional, devendo o governo brasileiro modificar e dar mais 

atenção as verdadeiras rachaduras sociais que presenciamos nos dias de hoje.  

No requisito a repressão ao tráfico de mulheres para fins da exploração no Brasil, está 

elencado na referida lei em seu art. 5° 15em relação a repressão a este crime.  

De acordo com o artigo, para a devida prevenção deve-se ter uma cooperação, 

integração e formação conjunta para a sua devida investigação porém não há uma total 

eficácia ao que está elencado em lei, de modo que, de acordo com a pesquisa PESTRAF 

(2003) no referido documento demonstra as rotas internacionais e nacionais do tráfico de 

mulheres e crianças para a exploração.  

O grande fator dessas numerosas rotas correntes no Brasil é devido a diversos fatores, 

sendo um dos principais a corrupção existentes nas fronteiras mediante propina paga pelos 

traficantes de cada região do país. Para a necessária repressão ao tráfico, deve-se existir a 

                                                           
13 ESTEFAM, A. DIREITO PENAL V 2 - PARTE ESPECIAL (ARTS. 121 A 234-B): Editora Saraiva, 
2021. Pag.149. Acesso em: 22/03/2021 
14 RODRIGUES, T.D. C. Tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, 1ª Edição. Editora Saraiva, 

2013. Pág. Acesso em: 22/032021 
15 BRASIL, lei n° 13.344/2016 dispõem sobre Dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e 

internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13344.htm. Acesso em: 22/03/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13344.htm


cooperação dos Estados, tanto no plano nacional quando no internacional, através de políticas 

de enfrentamento ao crime, com a elaboração de mais ferramentas para o auxílio das equipes 

de investigação, para assim poder se efetivar a responsabilização dos autores deste crime.  

Não obstante salientar que a lei brasileira para este ato ilícito, prevê uma pena mais 

branda em decorrência da importante seriedade que é a escravidão do sexo, onde em relação 

ao tráfico internacional de pessoas, a pena é de 3 a 8 anos de reclusão, sendo aumentada 

quando for empregada mediante violência, fraude ou grave ameaça a vítima menor de 18 

anos, com deficiência mental ou física, se for praticada por ascendente, padrasto, madrasta 

entre outros. E também em relação ao tráfico interno, onde a pena é de 2 a 6 anos de reclusão 

com aumento de pena nas devidas ocasiões do tráfico internacional já elencadas. 

Conforme Thais Rodrigues para Eliana Vendramini “apenas o trabalho em rede, 

permitirá o enfrentamento de modo promissor. Essa rede deve congregar os atores da política 

pública, judiciária, de direitos humanos e a sociedade civil organizada. São inúmeros 

problemas ainda enfrentados, como a falta de varas especializadas, de dados estatísticos 

padronizados e da adequação da legislação pátria ao Protocolo de Palermo. 16 

 

No art. 6° 17 do capítulo IV da referida lei, disserta a regulamentação a prevenção a 

vítima de tráfico, que se dá através da assistência, acolhimento, preservação da identidade, 

atenção as necessidades e etc.  

Vale elencar o inciso I deste artigo, uma vez que, a assistência à saúde psicológica e 

física é um dos pilares a ser dever do Estado disponibilizar a estas mulheres. Neste caso a 

assistência à saúde psicológica as vítimas é o ponto inicial para a sua reintegração a 

sociedade, pois o tratamento recebido e vivenciado por essas mulheres durante a exploração é 

extremamente degradante e humilhante ao ponto de as mesmas acharem que são culpadas por 

terem sido traficadas, e que são merecedoras de tais tratamentos desumanos.  

Não obstante a respeito da assistência à saúde física das vítimas, é também de extrema 

importância salientar, uma vez que, essas mulheres são obrigadas a terem relações sexuais 

com centenas de pessoas involuntariamente, sem quaisquer proteções, expostas a gravidez, 

doenças sexualmente transmissíveis e agressões físicas e morais, tanto por parte dos 

exploradores, quanto por parte dos clientes. Essas mulheres vítimas deste crime, são abusadas 
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diariamente, a todo tempo, são violentadas, humilhadas, torturadas, drogadas sem qualquer 

possibilidade de escolha, tem sua privacidade invadida, seus direitos e garantias fundamentais 

retirados, vivendo em cárcere privado. Portanto com o fim da exploração, a assistência à 

saúde psicológica e física disponibilizada pelo Estado deve ser eficaz pois é de extrema 

importância para a sua reintegração a sociedade, educação e ao emprego.  

 

2.3- ROTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DO TRÁFICO DE MULHERES.  

De acordo com a pesquisa PESTRAF 2003 o mapeamento com as modalidades de 

exploração sexual no Brasil é dividido por regiões, demonstrando as atividades de exploração 

realizadas em cada área, como por exemplo a pesquisa apresenta que na região Norte, a 

atividade explorada é a prostituição de mulheres e crianças nos garimpos, prostíbulos e 

fazendas, onde as vítimas são mantidas em cárcere privado; No Nordeste a atividade 

predominante é o turismo sexual, prostituição nas estradas entre outras diversas formas de 

exploração; No Centro – Oeste a exploração é feita nas fronteiras do Brasil com a Bolívia, e 

outros municípios do Mato Grosso; no Sudeste a atividade realizada é o ponoturismo e 

também em prostibulo; e na região Sul meninas e meninos de rua são explorados 

sexualmente, entre outras espécies de exploração.  

A referida pesquisa também elenca as rotas internacionais e nacionais de mulheres 

para fins da exploração como exemplo em relação as rotas nacionais a região Norte é onde 

apresenta as mais diversificadas rotas, as mulheres saem de diversas cidades da região, como 

Acre, Rondônia entre outras, e consequentemente diversos destinos nas cidades de todo o 

país, na região Nordeste as principais cidades de exportação de mulheres é a Bahia, Paraíba, 

Ceara, na região Sudeste as principais cidades de exportação é São Paulo e Rio de Janeiro, no 

Centro – Oeste as dentre as cidades exportadoras está Goiás e Mato Grosso do Sul e etc. E por 

fim na região Sul as principais cidades exportadoras são Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 

do Sul. Vale ressaltar que São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades exportadoras e receptoras 

do tráfico de mulheres apresentada de acordo com a pesquisa em todas as regiões. 

Já nas rotas internacionais a exportação para o tráfico de mulheres é apresentada de 

acordo com a referida pesquisa como por exemplo na região Norte, o Amazonas exporta a 

diversos países como Bolívia, Guiana Francesa e Holanda, na região do Centro-Oeste temos 

países receptores como Alemanha, Suécia e Itália, na região Sudeste São Paulo e Rio de 

Janeiro são exportadores para países como Espanha, Israel, Hong Kong e Portugal, na 

região Nordeste as mulheres geralmente são exportadas para o Suriname, EUA e Argentina, e 

na região Sul a exportação tem como destino a Hernandes localizado em Portugal, China e 



Paraguai. Não obstante que Espanha, Alemanha, Portugal e Itália são os principais países de 

acordo com a pesquisa receptores das vítimas do tráfico de mulheres vindas do Brasil, sendo 

presente em todas as regiões do país.18   

“Em 2002, foi publicada a pesquisa sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e 

Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil (PESTRAF), sob a 

coordenação do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre crianças e adolescentes 

(CECRIA) e organizada pelas pesquisadoras Maria Lúcia Leal e Maria de Fátima Leal. Com 

isso foram identificadas, no Brasil, 241 rotas de tráfico para fins de exploração sexual, sendo 

131 internacionais, 78 interestaduais e 32 municipais.19 

 

 

2.4- CIRCUNSTÂNCIAS, FORMAS E PERFIL DOS ALICIADORES E DAS VÍTIMAS 

NA EXPLORAÇÃO SEXUAL.  

No Tráfico de mulheres para fins da exploração sexual, é de certa forma um atrativo, 

pois não é necessário um grande investimento a ser feito nesta modalidade de tráfico de 

pessoas.  

Os principais motivos que levam uma mulher a aceitar a falsa promessa oferecida pelo 

aliciador e acabar se tornando vítima deste crime, onde o mesmo está ligado a falta de 

oportunidades de emprego, a pobreza, a discriminação de gênero, políticas públicas 

fragilizadas, violência doméstica e acesso restrito a educação. Não obstante salientar neste 

tipo específico de crime há diversas modalidades de exploração sexual, como por exemplo, a 

prostituição, exploração sexual infantil, turismo sexual e entre outros. De acordo com o artigo 

apresentado pela OIT “As raízes do problema encontram-se muito mais nas forças que 

permitem a existência da demanda pela exploração de seres humanos do que nas 

características das vítimas. Essa demanda vem de três diferentes grupos: os traficantes – que, 

como visto acima, são atraídos pelas perspectivas de lucros milionários, os empregadores 

inescrupulosos que quere tirar proveito de mão – de – obra aviltada e, por fim, os 

consumidores do trabalho produzido pelas vítimas.20 
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2.4.1- Perfil dos aliciadores. 

O perfil dos aliciadores do tráfico de mulheres em sua maioria é composto por 

homens, não deixando de ressaltar a minoria em relação a participação de mulheres na 

capitação de vítimas. Os traficantes em sua maioria fazem parte do círculo de amizade da 

vítima ou da família da mesma, muitas dessas pessoas tem um nível alto de escolaridade, 

participam de grupos da alta sociedade, com um alto poder de convencimento, 

muitas dessas pessoas são empresárias de agências de modelos, casas de show, bares, entre 

outros, e acabam oferecendo as vítimas propostas de emprego com uma boa remuneração no 

exterior, para trabalhar como faxineira, baby sitters, entre outras profissões, de acordo com a 

OIT Os dados coletados não surpreenderam ao mostrar que os homens são maioria entre os 

traficantes. No entanto, observou-se que há também uma alta presença de mulheres (43,7% 

dos indiciados por tráfico), que atuam principalmente no recrutamento das vítimas. Números 

próximos a esses foram também observados em outros estudos, como a Pesquisa sobre 

Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial 

(Pestraf), realizada em 2002, pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 

Adolescentes (CECRIA), que estimou em 41% a participação feminina entre traficantes.  

 

2.4.2- Perfil das vítimas  

No tráfico para fins sexuais, as mulheres configuram a maior parte das vítimas, tendo 

a predominância de mulheres afrodescendentes com a idade entre 15 à 25 anos, oriundas de 

classes populares, com baixo nível de escolaridade, residentes de periferia sem quaisquer 

saneamentos, muitas dessas mulheres são mães e exercem atividades de baixa renda, com 

esses diversos fatores sociais e econômicos as mesmas acabam sendo iludidas com a falsa 

promessa de uma vida melhor e acabam adentrando no exterior de forma ilegal. Vale ressaltar 

que muitas dessas vítimas já sofreram algum tipo de violência familiar e extrafamiliar, como 

por exemplo violência doméstica, estupro, ou outras formas de abuso sexual tanto no 

ambiente familiar quanto em outros locais 

“Não obstante a cada 100 mulheres traficadas, 24 possuem doenças 

sexualmente transmissíveis; 3 contraem HIV; 15 ficam grávidas; 26 sofrem ataques físicos de 
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seus clientes; 19 são atacadas sexualmente e 9 sofrem algum tipo de ameaça ou intimidação. 

”21 

Como é o caso de Sofia 18 anos de idade, foi raptada quando se dirigia para casa na 

Roménia. Dois homens com facas obrigaram-na a entrar para o carro. Foi vendida a um sérvio 

que a levou para um pequeno apartamento na Sérvia onde estavam outras jovens moldavas, 

romenas, ucranianas e búlgaras. Foi-lhes dito que não podiam falar entre si. Nas palavras da 

própria Sofia “a toda a hora homens muito maus e feios entravam e levavam raparigas para os 

quartos. Às vezes violavam-nas à nossa frente. Eles gritavam-lhes para se moverem de certa 

maneira... para fingirem excitação... para gemer... Era doentio (...) aquelas que resistiam eram 

espancadas. Se não cooperavam, eram fechadas em salas escuras com ratos e sem comida 

nem água. Uma rapariga recusou submeter-se a sexo anal e, nessa noite, o dono trouxe cinco 

homens com ele. Eles seguraram-na no chão e, cada um deles, teve sexo anal com ela à nossa 

frente. Ela gritou e gritou e todas nós chorámos”. Essa e outras raparigas tentaram várias 

vezes suicidar-se. Sofia prometeu a si mesma que iria tentar resistir, até que viu o que o que 

eles fizeram a uma rapariga da Ucrânia que recusou fazer o que lhe ordenavam: “Eles 

bateram-lhe, queimaram-na com cigarros nos braços. Mesmo assim ela recusou. Os donos, em 

cima dela, continuaram a forçá-la e ela continuou a resistir. Bateram-lhe com os seus punhos. 

Penetraram-na várias vezes. Ela ficou inconsciente. Ela ficou ali deitada e, mesmo assim, eles 

violaram-na anal mente. Quando eles acabaram, ela não se mexia. Ela não estava a respirar. 

Os rostos dos donos não demonstravam qualquer preocupação. Eles simplesmente a 

carregaram para fora”. Após ter sido vendida a um proxeneta e levada para a Albânia, Sofia 

conseguiu fugir com a ajuda de um cliente regular e foi levada para uma missão católica no 

sul de Itália” 22 

 

2.5- PANDEMIA COVID 19 NO TRÁFICO DE MULHERES. 

O novo Corona Vírus (SARS-CoV-2) responsável pela pandemia COVID-19 teve seu 

início originalmente na China, por se tratar de um novo vírus, especialistas e pesquisadores 

não conseguiram conter o contágio de imediato, pois até então não se tinha conhecimento de 

como era a forma de contágio a outras pessoas, o que ocasionou o surgimento da doença aos 

demais países em escala global com a grande movimentação de pessoas ao redor do mundo. 
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“A pandemia COVID-19 desestruturou todas as forças de contenção e planejamento de 

catástrofes do mundo, ficou evidente que todos as grandes potências econômicas mundiais 

não estavam prontas para a guerra silenciosa que vírus iria causar”, o que em pouco tempo 

causou um grande colapso na esfera global, sobrecarregando os sistemas de saúde por todo o 

mundo.23  

O grande desafio dos pesquisadores e gestores do governo é a possibilidade de criar 

medidas de saúde pública, para diminuir a propagação do vírus, e a diminuição de óbitos no 

país e no mundo. O que levou a OMS decretar uma emergência de saúde internacional, 

diversos países implementaram o isolamento social para conter a contaminação e assim 

diminuir o número de mortes e desafogar o sistema de saúde, proibindo a abertura de 

comércios, instituições de ensino, viagens, a proibição de eventos e festividades particulares e 

aglomerações nas ruas e pontos turísticos e etc. Onde cada país teve as implementações de 

acordo com o necessitado a sociedade, uns mais brandos e outros com maior intensidade.  

Porém cabe salientar que no Brasil a desigualdade social já é um problema vivenciado 

na rotina do povo brasileiro, vindo de épocas passadas, e consequentemente vem se alastrando 

durante esta pandemia, por conta das medidas de restrições impostas pelo governo brasileiro. 

Quando as restrições entraram em vigor houve uma demissão em massa de trabalhadores 

assalariados no país, aumentando a desigualdade e pobreza consideravelmente as “66 milhões 

de pessoas pobres e extremamente pobres” necessitam de medidas econômicas urgentes para 

a garantia da renda mínima, entretanto não é o que acontece no Brasil, onde famílias vivem na 

faixa da miséria.  

 

2.5.1- Tráfico de Mulheres Durante a pandemia COVID-19  

“No tráfico de pessoas, os criminosos estão ajustando seus modelos de negócios ao 

“novo normal” criado pela pandemia”24. O isolamento social imposto pelos Estados acaba se 

tornando um verdadeiro empecilho as entidades governamentais e não governamentais, que 

regulam a legislação para a assistências as mulheres vítimas de tráfico internacional e 

nacional para a exploração sexual, uma vez que o contato direto com pessoas está proibido 

mediante medidas políticas para evitar a contaminação do COVID-19. O que dificulta 

também a concretização da identificação as mulheres que sofrem este crime. 
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Por conta do grande aumento de desemprego no país durante a pandemia, mulheres 

assalariadas com renda mais baixa acabam se tornando vítimas de tráfico, uma vez que se 

veem em situações de extrema pobreza, e diante da necessidade de almejar o sustendo de sua 

família, o que leva a aceitação as falsas promessas de emprego por uma vida melhor. De 

acordo com a UNDOC “As principais razões incluem o fato de que as vítimas de tráfico são 

frequentemente exploradas em setores ilegais, informais ou não regulamentados (por 

exemplo, crimes de pequeno porte, indústria do sexo, contextos domésticos, cultivo e tráfico 

de drogas, agricultura e construção); a capacidade do crime organizado de ocultar suas 

operações à vista de todos; a falta de vontade das próprias vítimas de denunciarem sua 

vitimização ou sua incapacidade em fazê-lo; e capacidades limitadas de aplicação da lei para 

detectar esse crime.”25 

Com os bloqueios nas fronteiras e cidades e principalmente o isolamento social 

obrigatório acabam reduzindo em grande escala qualquer chance de vítimas e traficantes 

serem identificados por tal crime e consequentemente assumir a devida responsabilidade 

perante o sistema judiciário.  

Porém há de se acreditar que o número de mulheres traficadas durante a pandemia teve uma 

considerável diminuição, haja vista que, aconteceu exatamente ao contrário do esperado, pois 

o crime organizado se adepta aos acontecimentos presentes na sociedade, mudando totalmente 

sua forma de “modus operandi”, onde os aliciadores passaram a usufruir das plataformas 

digitais. “Em documento publicado, o CEDAW explicou que o desenvolvimento das redes 

sociais e de aplicativos de bate-papo, o acesso a potenciais vítimas por traficantes aumentou 

durante os bloqueios da COVID-19, já que não podiam usar meios tradicionais para recrutar 

mulheres e meninas para exploração sexual. ”26 O que ocasionou um aumento também de 

vítimas de violência doméstica no país.  

” Segundo o supracitado relatório do UNODC, as atividades criminais de mais rápido 

crescimento entre as organizações do tráfico transnacionais giram em torno do mercado do 

sexo e vitimam mulheres e meninas. ” 

Como é o caso da Carla de reportado em matéria de El País, editado no Brasil:  

Carla levou uma semana para ser informada de que não trabalharia como babá. Nem com 

idosos. Tampouco faria faxinas, como lhe haviam dito. Não. Teria que se prostituir. 

Comunicavam isso sem meias palavras. Intimidaram-na. Ameaçaram fazer mal a sua família. 
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E ela tinha motivos para acreditar. Muitos. Tinham, sob algum pretexto, retirado seu 

passaporte brasileiro assim que aterrissou na Espanha, e ela agora estava em um país 

desconhecido, à mercê de pessoas que antes acreditava que iriam ajuda-la. (...) “Eu estava 

fazendo faculdade, fiquei sem trabalho e uma amiga me ofereceu a possibilidade de vir 

trabalhar no serviço doméstico durante seis meses para juntar um pouco de dinheiro. Achei 

que seria um período duro, mas que superaria. Quando cheguei, a realidade era bem diferente. 

Nunca acreditei que isso poderia me acontecer. Eu achava que tudo aquilo que se contava 

sobre mulheres enganadas era mentira”27 

"o coronavírus deslocou o drama da prostituição cada vez mais online", tornando as vítimas 

"ainda mais invisíveis, difíceis de abordar se não por clientes e exploradores, e portanto mais 

solitárias", "mais marginalizadas".28 

 

3- CONCLUSÃO  

 

Portanto, o tráfico de pessoas é um problema existente desde a antiguidade, e assim, 

no período colonial, foi quando tivemos o marco inicial do tráfico de mulheres e a exploração 

sexual.  

O tráfico de mulheres para fins da exploração sexual é caracterizado pelo aliciamento 

de mulheres que buscam condições melhores de vida, ou almejam o sucesso profissional. O 

aliciador é uma pessoa conhecida ou faz parte do grupo social da vítima, ou então, é 

caracterizado por pessoas com um alto poder, e status social daquela região, podendo ser feito 

através das plataformas digitais, anúncios de emprego, casas de show ou agencias de modelos 

como por exemplo. O criminoso oferece a vítima trabalhos como doméstica, serviços gerais 

ou garçonete, sempre com uma boa remuneração, vale esclarecer que, quando o crime é 

internacional, muitas dessas mulheres acabam adentrando no país de forma ilegal.  

Essa modalidade de crime organizado, gera milhões de reais por ano, uma vez que, o 

custo para tal ato ilícito é muito baixo em relação ao quanto se pode faturar com a exploração 

sexual, e também, por estas mulheres vítimas serem tratadas como uma simples mercadoria, 

que tem condição de ser reutilizada diversas vezes, por anos, é o que leva um aumento 
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considerado de casos atualmente na sociedade, e também, a pena e de certa forma, branda 

para aqueles comete este crime.  

Grande parte dessas mulheres que aceitam as falsas promessas e acabam sendo 

vítimas, são moradoras de periferia, afrodescendentes, ou então, já sofreram ou tiveram 

convivência com certos traumas psicológicos e físicos durante a vida, como por exemplo, a 

violência doméstica, estupro, e outras formas de exploração sexual. Assim, quando chegam ao 

destino final, percebem que foram enganadas pela quadrilha e logo em seguida se inicia a 

exploração sexual, onde as mesmas, são obrigadas a se prostituir para pagar uma dívida 

absurda adquirida por elas, as vezes são obrigadas a terem relações sexuais com dezenas de 

homens por dia, expostas a qualquer tipo de doença sexualmente transmissível e a gravidez, 

sendo violentadas pelos “chefes” ou até mesmo, pelos clientes. A violência física e 

psicologica sofridas por essas mulheres, se tornam habitual durante o tempo de exploração, 

vivendo em cárcere privado e sendo a todo tempo vigiada. Não deixando de ressaltar que este 

crime é na sua maioria, compostos por homens, porém o número de mulheres que praticam 

este ato ilícito vem crescendo nos últimos tempos.  

Como elencado na pesquisa, a desigualdade social entre homens e mulheres e a alta 

crise econômica vivida pelos brasileiros atualmente, são os principais motivos que levam a 

vítima aceitar tal proposta feita por parte dessas organizações criminosas, este crime viola o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, os Direitos Humanos e a Liberdade Sexual, tiram 

delas a opção de escolha, a liberdade de se relacionar com pessoas por livre espontânea 

vontade, sendo isoladas do cotidiano. O Brasil é um dos principais países exportadores e 

receptores de mulheres escravas do sexo, porém o Estado vem criando novas políticas 

públicas para combater o crime e assim, punir os devidos responsáveis.  

A legislação brasileira no decorrer dos anos, vem cada vez mais se comprometendo 

com a repressão deste crime, desenvolvendo uma cooperação entre os países e organizações 

internacionais, como por exemplo o protocolo de palermo, que regula o tráfico internacional 

de mulheres e crianças, revogação dos artigos 231 e 231 A do Código Penal, e a criação de lei 

que regulamenta exclusivamente o tráfico de pessoas e suas modalidades. Há também a 

existência de uma cooperação de empresas governamentais e não governamentais para dar a 

assistência necessária a vítima após a exploração sexual, para a sua devida reintegração a 

sociedade. 

Porém a de elencar que a lei ainda não é totalmente eficaz, pois, a desigualdade social 

e a corrupção nas fronteiras para a livre locomoção dos traficantes, e consequentemente, as 

inúmeras rotas existentes no território brasileiro, ainda é um grande problema a ser 



enfrentado, devendo o Estado, criar novas formas de operação, investigação e políticas 

públicas, penas mais graves no ordenamento jurídico, que diminuam tais problemas 

enfrentados para combater o tráfico de mulheres. 

Atualmente com a crise mundial ocasionada pela pandemia COVID-19 e com o 

fechamento das fronteiras nos países, e medidas de isolamento social impostas pelos Estados, 

o tráfico de mulheres para fins da exploração sexual, mudou sua forma de “modus operandi”, 

que passou a dar início nas plataformas digitais, há de se acreditar que com essas medias de 

isolamento, o tráfico e o número de vítimas diminuiu consideravelmente, porém de acordo 

com pesquisas apresentadas no trabalho, houve um aumento considerável de vítimas deste 

crime, em razão pelo grande nível de desemprego no país e o aumento da pobreza, que antes 

já eram exposta a diversas doenças, e agora, sendo exposta a um possível contágio. Valendo-

se ressaltar que com o isolamento social, ficou ainda mais difícil de identificar uma vítima de 

tráfico de mulheres para fins da exploração sexual.  

Sendo assim, esta pesquisa visa trazer este tema em discussão, pois requer atentar as 

mulheres da sociedade brasileira, para um crime que ocorre em silencio, fazendo milhares de 

mulheres vítimas ao redor do mundo, e assim, almejar a correta penalidade as pessoas que 

contribuem para o financiamento destas organizações criminosas inescrupulosas para este 

crime ocorra, uma vez que, este crime independe da aceitação da vítima. Visto que essas 

pessoas veem nós mulheres como uma simples mercadoria, tirando a nossa liberdade, 

fazendo-nos passar por situações indescritíveis, para financiamento próprio, em um país onde 

a violência contra as mulheres é presente em todos os nossos dias, tendo que o Estado tratar 

tais questionamentos como um dos principais problemas vivenciados hoje na sociedade.  
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