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Resumo: Este artigo versa sobre o tráfico de pessoas como violação dos direitos humanos, 
sem a pretensão de esgotar todas as questões complexas que estão diretamente 
relacionadas a esse fenômeno global. Traz reflexões sobre as contradições sociais que 
aguçam formas variadas de tráfico de uma região para outra ou dentro de uma mesma 
região, considerado esse fenômeno como um tipo de escravidão moderna, coibida por leis 
internacionais e nacionais. No Brasil um conjunto de leis nacionais, cria novas formas de 
enfrentamento e atenção às vítimas direta e indiretamente envolvidas com esse dilema, que 
origina-se nos países periféricos e se destina aos países ricos, portanto viola a dignidade 
humana, ultrapassando o âmbito jurídico.  
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Abstract: This article deals with human trafficking as a violation of human rights, without the 
pretension of exhausting all the complex issues that are directly related to this global 
phenomenon. It brings reflections on the social contradictions that sharpen different forms of 
traffic from one region to another or within the same region, considered this phenomenon as 
a type of modern slavery, curbed by international and national laws. In Brazil, a set of 
national laws creates new forms of confrontation and attention to victims directly and 
indirectly involved in this dilemma, which originates in peripheral countries and is destined for 
rich countries, thus violating human dignity, going beyond the legal framework. 
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Introdução 

 

Este texto apresenta uma reflexão contundente sobre o tráfico de pessoas mediante o 

estudo à luz da teoria crítica, que possibilita compreender esse fenômeno e sua persistência 

no decorrer do tempo histórico como expressão das contradições da sociedade de classes. 

A exploração e a escravidão dos trabalhadores são particularidades inerentes a tal prática, 

existente de alguma forma em todo o mundo e considerada um crime transnacional, 

portanto coibido pelos instrumentos de defesa dos direitos humanos.  
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Atesta-se, com este estudo, que as expressões do tráfico de pessoas se estendem para 

outras esferas humano-sociais, além da exploração do trabalho e do sexo e da 

mercantilização de órgãos. Tais crimes fetichizam a vida humana em proveito do lucro para 

o mercado multidimensional, que tem suas determinações para além da esfera criminal, nas 

instâncias macroeconômicas: sociais, culturais e territoriais.  

Há, portanto, a relação do tráfico de pessoas com a pobreza, os conflitos armados, a 

cultura, a religião etc., entre outros fatores que promovem migrações forçadas de 

trabalhadores das regiões menos desenvolvidas para outras mais desenvolvidas 

economicamente. O movimento complexo da realidade social – as crises do capitalismo, o 

desemprego crônico e um Estado enfraquecido – mostra que as vítimas do tráfico são 

agenciadas com facilidade por redes mundiais e que o controle ou a erradicação desse 

crime estão distantes do cenário mundial e nacional. Entende-se, por fim, que o tráfico de 

pessoas é uma violação perversa aos direitos humanos e uma afronta à dignidade humana, 

que respalda a legislação mundial em especial a brasileira. Portanto, é importante 

compreender e tratar o tráfico de pessoas como questão que envolve os dilemas sociais e o 

aparato jurídico. São essas questões que serão discutidas neste artigo. 

 

1 - O tráfico de pessoas e o ordenamento jurídico que o torna crime 

 

O tráfico de pessoas reflete profundas desigualdades sociais no decorrer do tempo histórico. 

São formas variadas de explorar homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens em 

todos os territórios, para o trabalho forçado, a exploração sexual e a extração de órgãos.  

Esse fenômeno está diretamente relacionado às contradições da sociedade, porque é um 

fenômeno multidimensional, multifacetado e transnacional que têm suas determinações nas 

relações macro-sociais  contraditórias. (LEAL; PINHEIROL,  2007). 

O tráfico de pessoas ultrapassa a violência criminal, uma vez que afeta e afronta a 

dignidade humana em todas as suas expressões. Todavia, a legislação internacional sobre 

o tráfico de pessoas remete ao início do século XIX, como marco para a regulamentação 

das formas de exploração pelo trabalho ou pelo sexo. O deslocamento e a venda de 

pessoas de uma região para outra do globo revela as condições sub-humanas em que se 

encontram as vítimas do tráfico. Assim, a legislação sobre o tráfico de pessoas tem no 

comércio de escravos o seu nascedouro.  

Castilho (2007, p. 10) elenca uma série de legislações que correspondem às primeiras 

normatizações sobre o tráfico de pessoas no mundo, com particular atenção ao contexto 



europeu, por representar o cenário onde se estabeleceram as relações de troca de 

mercadorias com outros territórios, nelas inclusas a compra e a venda de pessoas. 

Anota o autor: 

A legislação internacional, principalmente a partir de 1814 com o 
Tratado de Paris, entre Inglaterra e França, se ocupou primeiro do 
tráfico de negros, objeto de comércio para a escravidão. O esforço 
diplomático culminou, em 1926, com a Convenção firmada pela 
Sociedade das Nações, reafirmada, em 1953, pela ONU. [...] A 
Convenção de Genebra, de 1956, repetiu esses conceitos e ampliou 
o foco para instituições e práticas análogas à escravidão, nomeando 
expressamente a servidão por dívidas e a servidão, bem como o 
casamento forçado de uma mulher em troca de vantagem econômica 
para seus pais ou terceiros; a entrega, onerosa ou não, de uma 
mulher casada pelo seu marido, sua família ou seu clã a terceiro; os 
direitos hereditários sobre uma mulher viúva; a entrega, onerosa ou 
não, de menor de 18 anos, a terceiro, para exploração. (CASTILHO, 
2007, p. 10). 

  
As duas modalidades de tráfico foram, desde a sua gênese, ligadas à exploração humana: a 

dos escravos da África e a exploração sexual, como a de mulheres brancas europeias com 

o fim de prostituí-las. Ainda, no contexto europeu, firmam-se acordos e convenções sobre 

esse fenômeno. No início do século XX, mediante as demandas postas pela sociedade 

mundial, ampliam-se as normatizações sobre essa problemática social. 

No século XX teve início um conjunto de convenções internacionais sobre o tráfico de 

pessoas: a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas 

(Paris, 1910), a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e 

Crianças (Genebra, 1921), a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de 

Mulheres Maiores (Genebra, 1933), a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico 

de Mulheres Maiores (1947) e a Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico 

de Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 1949). Essa última convenção traz o princípio da 

dignidade humana.  

O decreto nº 46.981, de 8 de outubro de 1959, do Senado Federal, ratifica a Convenção 

para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, concluída em Lake Success (Nova 

Iorque), em 21 de março de 1950, e assinada pelo Brasil em 5 de outubro de 1951. O 

referido decreto define em seus primeiros artigos que: 

Artigo I – As Partes na presente Convenção convêm em punir tôda 
pessoa que, para satisfazer às paixões de outrém: 

1. aplicar, induzir ou desencaminhar para fins de prostituição, outra 
pessoa, ainda que com seu consentimento; 
2. explorar a prostituição de outra pessoa, ainda que com seu 
consentimento. 
Artigo II – As partes na presente Convenção convêm igualmente em 
punir toda pessoa que: 



1. Mantiver, dirigir ou, conscientemente, financiar uma casa de 
prostituição ou contribuir para esse financiamento. 
2. Conscientemente, der ou tomar de aluguel, total ou parcialmente, 
um imóvel ou outro local, para fins de prostituição de outrem. 
Artigo III – Deverão ser também punidos, na medida permitida pela 
legislação nacional, toda tentativa e ato preparatório efetuados com o 
fim de cometer as infrações de que tratam os Artigos 1 e 2. 
Artigo IV – Será também punível, na medida permitida pela 
legislação nacional, a participação intencional nos atos de que tratam 
os Artigos 1 e 2 acima. (BRASIL, 1959) 

 

A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(1979), denominada Convenção da Mulher, em vigor desde 1981, é o primeiro tratado 

internacional que dispõe sobre os direitos humanos da mulher, em busca pela igualdade de 

gênero e de formas de repressão contra a mulher nos Estados-parte.  

A multiplicação dos instrumentos de proibição ao tráfico de pessoas tornou-se uma 

necessária ferramenta num mundo que trafica pessoas como coisas, peças, mercadorias, 

degradando-as como humanos, racionais, pensantes, dotados de consciência, uma vez que 

nunca na história da humanidade “[...] houve tanta gente vivendo em situação de escravos 

como acontece hoje em nosso mundo globalizado. O tráfico humano é, segundo a ONU, a 

moderna forma de escravidão. A ONU diz mais: não há Nação inocente: ou ela compra ou 

vende pessoas como se fossem mercadorias” (SIQUEIRA, 2013, p. 24). 

A materialidade dos crimes de tráfico humano é multiforme; abarca o tráfico para fins de 

exploração do trabalho, exploração sexual e tráfico de crianças. Sobre essa última 

modalidade de tráfico: 

Em 1992, a ONU lança o Programa de Ação para a Prevenção da 
Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil. A 
necessidade de um processo de revisão se fortalece na Conferência 
Mundial dos Direitos Humanos (1993), cuja Declaração e Programa 
de Ação de Viena salientam a importância da “eliminação de todas 
as formas de assédio sexual, exploração e tráfico de mulheres”. Daí 
o Programa de Ação da Comissão de Direitos Humanos para a 
Prevenção do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição 
(1996). (CASTILHO, 2007, p. 12). 
 

Em 1994, a Resolução da Assembleia Geral da ONU definiu o tráfico como o movimento 

ilícito ou clandestino de pessoas através das fronteiras nacionais e internacionais, 

principalmente de países em desenvolvimento e de alguns países com economias em 

transição, com o fim de forçar mulheres e crianças a situações de opressão e exploração 

sexual ou econômica, em benefício de proxenetas, traficantes e organizações criminosas, 

assim como outras atividades ilícitas relacionadas com o tráfico de mulheres, por exemplo, o 



trabalho doméstico forçado, os casamentos falsos, os empregos clandestinos e as adoções 

fraudulentas. 

Além dessas Convenções, ocorreu o primeiro Congresso Mundial contra a Exploração 

Comercial de Crianças, em Estocolmo, na Suécia, em 1996, mediante a Organização das 

Nações Unidas, através do Unicef. O governo sueco fez denúncias de rapto de crianças 

para adoção em outros países (SIQUEIRA, 2013). 

O tráfico de pessoas no mundo contemporâneo tem como referência legal 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 à proteção 

de mulheres e crianças, conhecido como o Protocolo de Palermo. A Convenção foi adotada 

pela Resolução nº 55/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 2000, 

assinada na conferência dos Estados-membros em Palermo, na Itália, também em 2000. 

Passou a vigorar em 2003.  

Entre as várias formas de degradação humana contemporânea está o tráfico de pessoas, 

conforme o Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004, que promulgou 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, 

e em seu art. 3º, define:  

a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas 
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A 
exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a remoção de órgãos; 
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em 
vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente 
Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um 
dos meios referidos na alínea a); 
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão 
considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam 
nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo; 
d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a 
dezoito anos. (BRASIL, 2004). 

 

O Brasil assinou o protocolo de Palermo em 29 de maio de 2003 e promulgou um decreto 

presidencial, no governo Lula (nº 5.107, em 12 de março de 2004) tornando-o lei ordinária 



federal, que ratificou o referido Protocolo no Brasil. Desse modo, proibiu “[...] a exploração 

da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços 

forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos” (BRASIL, 2004). 

O tráfico de pessoas ganha novos contornos na contemporaneidade com o tráfico de órgãos 

humanos, assim como outros tipos de tráfico. Desde 1970 que a questão do tráfico de 

órgãos existe com a finalidade de viabilizar o turismo de transplante em decorrência do 

avanço tecnológico na área da medicina.  

Para a antropóloga e professora norte-americana Nancy Scheper-Hughes,  

O turismo de transplante começou na década de 70, quando árabes 
ricos e doentes dos países do Golfo começaram a viajar em busca 
de transplantes. Eles foram à Índia para comprar rins no Bazar de 
Órgãos de Bombaim, mas voltaram para casa infectados por hepatite 
C e, mais tarde, pelo HIV. Então começaram a viajar para as 
Filipinas, onde hospitais particulares tinham equipes bem treinadas 
de cirurgiões americanos que garantiriam rins recém-obtidos e 
saudáveis. 
Aqueles que precisavam de fígado ou outros órgãos vitais foram à 
China, onde havia abundância deles, especialmente nas datas em 
que eram realizadas execuções públicas em massa. Na China e nas 
Filipinas, os sauditas encontraram grande número de turistas de 
transplantes japoneses, alguns norte-americanos e do Canadá. 
(SIQUEIRA, 2013, p. 49). 
 

Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instou os Estados-Membros a “tomarem 

medidas no sentido de proteger os grupos mais pobres e vulneráveis 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”. Ainda de acordo com a OMS, há cinco 

“pontos quentes” onde o tráfico de órgãos e tecidos se concentra: Paquistão, China, 

Filipinas, Colômbia e Brasil (SIQUEIRA, 2013).  

A fim de discutir o tráfico de órgãos como um problema global, reuniu-se em 

Istambul/Turquia, de 30 de abril a 2 de maio de 2008, uma Câmara de mais de 150 

representantes de organismos científicos e médicos de todo o mundo, membros do governo, 

cientistas sociais e especialistas em questões éticas, a fim de tratar do problema da venda 

de órgãos e do turismo de transplante. Essa declaração representa o consenso entre os 

participantes de que a doação e o transplante de órgãos necessitam de um ordenamento 

jurídico e de uma política de supervisão dos doadores e receptores, visando garantir uma 

prática ética coerente com as necessidades humanas e sociais.  

De acordo com a Declaração de Istambul sobre Tráfico de Órgãos e Turismo de Transplante 

(2008): 



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. 
(DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL SOBRE TRÁFICO DE ÓRGÃOS E 
TURISMO DE TRANSPLANTE, 2008, p. 2). 

 

Essa Declaração decorre de um contexto de avanços significativos no campo da medicina 

científica, mediante diversas descobertas da cura de doenças crônicas tratadas com 

transplantes de órgãos e tecidos humanos. Essas descobertas impulsionaram em todo o 

mundo a busca pelo tráfico humano de pessoas que apresentam boa saúde e condição para 

serem “doadoras”; com isso, movimentam o comércio ilícito, como o do turismo para 

transplantes.  

Segundo a Declaração de Istambul (2008, p. 2), “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 a obtenção de ganhos 

materiais”. Esse tipo de comércio acha-se afinado com o tráfico de órgãos para os turistas 

dos países ricos, que procuram nos países pobres pessoas portadoras de órgãos 

compatíveis com as suas necessidades de saúde. Isso fomentou o tráfico de órgãos pela 

máfia internacional, fato verificado pelas pesquisas da Organs Watch: 

Essa máfia, especializada na venda de rins, teve seu início em Israel, 
na década de 1990. Primeiramente eram buscados doadores entre 
refugiados palestinos. Mas o esquema foi denunciado por jornalistas 
e a quadrilha passou a buscar pessoas na Turquia e no Leste 
Europeu. No início deste século, a quadrilha descobre os brasileiros. 
Os jovens do sexo masculino, entre 18 e 23 anos, com boa saúde, 
eram recrutados na periferia de Recife, Pernambuco. O comprador: 
um dos maiores polos médicos do mundo, em Durban, na África do 
Sul. (SIQUEIRA, 2013, p. 48).   

 

Segundo a autora, esses jovens venderam seus rins à quadrilha por até US$ 10.000.00 por 

unidade, todavia a alta oferta fez cair o preço da mercadoria. O tráfico de órgãos integra 

uma rede de compradores de órgãos vitais como fígado e rim; os preços são negociados no 

mercado ilícito, com valor menor caso o doador pertença a um país subdesenvolvido. A lei 

da oferta e da procura determina a relação de compra e venda dos órgãos nos diferentes 

países. 

Como esclarece Nancy Scheper-Hugues: “Os preços seguem as discriminações e 

preconceitos do Primeiro Mundo em relação ao Terceiro. Um rim de doador vivo chega a 



alcançar US$ 1 mil na Índia e nas Filipinas, US$ 3 mil na Europa Oriental e até US$ 10 mil 

no Peru. Doadores dos Estados Unidos cobram muito mais, normalmente entre US$ 50 mil 

e US$ 100 mil”. (ÍNTEGRA DA ENTREVISTA..., 2003). 

Há uma venda criminosa de órgãos no mercado mundial, particularmente nos países de 

industrialização intermediária e subordinada, como os asiáticos, latino-americanos e 

africanos. Mas os países mais pobres não são os únicos vendedores de órgãos; nesse 

comércio há uma rede internacional que movimenta o silencioso mundo do tráfico de órgãos 

e tecidos humanos.  

Ainda segundo a mencionada pesquisadora: 

No Oriente Médio existe uma forte rede que interliga compradores de 
rins de Israel e Europa Ocidental e vendedores em países pobres, 
ex-membros da antiga União Soviética. A Índia fornece órgãos a 
estrangeiros de muitos países e também tem um mercado interno 
movimentado, através do qual pessoas das castas superiores 
compram órgãos das castas inferiores. As Filipinas fornecem rins de 
favelados para pacientes do Japão, Emirados Árabes e América do 
Norte. A China fornece órgãos de prisioneiros executados para 
pacientes da Ásia e América do Norte. O Peru envia a americanos de 
origem latina rins adquiridos de negociantes falidos e de mulheres 
vindas de pequenas comunidades andinas3 (Id). 

 

Assim, a rede que compõe a rota desse tipo de tráfico é favorecida nos territórios onde o 

controle estatal é parco e a população local é vulnerável; há, portanto, a combinação de boa 

estrutura dos centros de transplantes com a ineficácia estatal, porque “os centros de 

transplantes ilícitos estão localizados em países que combinam excelente infraestrutura 

médica com fiscalização fraca e corruptível” (SIQUEIRA, 2013, p. 51).  

O rápido crescimento dessa prática criminosa deve-se ao alijamento da população a bens e 

serviços necessários à vida, pois as vitimas são “pobres, soldados ausentes do serviço sem 

permissão, refugiados políticos e econômicos, desempregados, endividados, pequenos 

empresários falidos, políticos fracassados, empregados domésticos que se solidarizam com 

o patrão, prostitutas envelhecidas e sem recursos, pessoas já envolvidas em outras 

atividades ilegais”. (ÍNTEGRA DA ENTREVISTA..., 2003). 

O consentimento dessas pessoas, não deve ser considerado pela Justiça, pois integram 

segmentos vulnerabilizados pela condição social e encontram no mercado do tráfico uma 

forma utilitarista e mercadológica de vender um de seus órgãos vitais como mercadoria.  

 

2- Os instrumentos jurídicos brasileiros sobre o tráfico de pessoas 

                                                 
3
 Entrevista concedida à revista Época. 



 

O entendimento do que é o tráfico de pessoas e da necessidade de criação de uma política 

para o seu enfrentamento passa a ter um novo marco normativo com o Decreto nº 5.948, do 

governo brasileiro, de 26 de outubro de 2006, que em seu art. 1º  estabelece: “Fica 

aprovada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem por 

finalidade estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de 

pessoas e de atendimento às vítimas [...]”.  

Além das formas de exploração contidas no Protocolo de Palermo e incorporadas à Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, outras são verificadas no cotidiano, 

como: o tráfico de pessoas para fins de mendicância, adoção ilegal, prática de crimes, 

tráfico de drogas e pequenos furtos. 

A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2007), em seu art. 1º 

estabelece os “[...] princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de 

pessoas e de atenção às vítimas, conforme as normas e instrumentos nacionais e 

internacionais de direitos humanos e a legislação pátria” (2007, p. 64). 

Já em seu art. 2º adota a expressão “tráfico de pessoas” conforme o Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas. (POLÍTICA NACIONAL DE 

ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS, 2007). 

Os instrumentos legais brasileiros de enfrentamento ao tráfico de pessoas constam do 

Código Penal: 

Art. 148 – Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou 
cárcere privado. 
Art. 149 – Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto. 
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 
estrangeiro. E no § 1º – Incorre na mesma pena aquele que 
agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo 
conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 
Art. 231-A – Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro 
do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma 
de exploração sexual. E no § 1º – Incorre na mesma pena aquele 
que agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa traficada, assim 
como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la 
ou alojá-la. (BRASIL, 1940). 
  



O Decreto nº 2.740, da Presidência da República brasileira, de 20 de agosto de 1998, 

promulgou a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, assinada 

na Cidade do México em 8 de março de 1994, que afirma as prerrogativas de proteção às 

pessoas menores de 18 anos de idade: Art. 1º: “O objeto desta Convenção, 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”. Art. 2º: “Esta Convenção aplicar-se-á a qualquer menor que resida 

habitualmente em um Estado-Parte ou nele se encontre no momento em que ocorra um ato 

de tráfico internacional de menores que o afete”.  

O Decreto da Presidência da República, Lei nº 9.434, de 4 de dezembro de 1997, dispõe, 

em seu art. 15, sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humanos para fins de 

transplante e tratamento: “Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: 

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa”. E no Parágrafo 

único: “Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer 

vantagem com a transação” (BRASIL, 1997) 

Na Constituição Federal de 1988, lê-se no 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” (BRASIL, 1988). As prerrogativas constitucionais são afastadas das condições 

materiais das quais faz parte a maioria do povo brasileiro, por conviver com formas 

degradantes e aviltantes de desenvolvimento humano, que contribuem, se não forem a 

principal causa, para o tráfico de pessoas nesse território. 

A mais recente lei brasileira, nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, dispõe sobre a prevenção 

e a repressão ao tráfico de pessoas e sobre as medidas de atenção às vítimas. Essa lei 

altera a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 

1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal). (BRASIL, 2016). No artigo 1º  

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

No art. 2º trata dos princípios quanto à dignidade humana; promoção e garantia da 

cidadania e dos direitos humanos; e universalidade, indivisibilidade e interdependência. 

Trata a não discriminação por gênero, sexualidade, origem ética ou social, procedência, 



nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, idade e migração como questões 

transversais às políticas públicas. E, ainda, dispõe da atenção integral às vítimas diretas e 

indiretas, assim como da proteção integral da criança e do adolescente. 

A repressão ao tráfico de pessoas é uma responsabilidade do Estado de direito. Dá-se 

através de seus instrumentos legais; todavia, o ordenamento jurídico por si mesmo é 

incapaz de romper com as desigualdades sociais que impõem as causas do tráfico, quer 

seja de trabalhadores com fins de trabalho escravo, quer seja para a exploração sexual de 

mulheres, quer seja, ainda, para traficar crianças e os órgãos dessas vítimas.  

Coibir o tráfico de pessoas é um dos maiores desafios da sociedade globalizada, que 

precisa desde logo erradicar as contradições geoeconômicas mundiais. 

  

Conclusão 

 

A persistência do tráfico humano evidencia o esgotamento das possibilidades civilizatórias 

do capitalismo. A pobreza é a principal causa do tráfico humano, e o capitalismo é incapaz 

de resolvê-la, porquanto faz dela a matéria-prima para manter o tráfico de pessoas, uma vez 

que o perfil dos segmentos traficados para fins de exploração laboral, sexual e outros é de 

baixo nível de escolaridade, desempregados e empobrecidos economicamente. São jovens, 

muitos deles adolescentes, e até mesmo crianças, conduzidas à indústria do sexo, ao 

trabalho escravo à “doação” de órgãos.  

O tráfico alia-se à pobreza, o que torna evidentes as condições materiais usurpadas pela 

sociabilidade capitalista, naturalizadas pelo cotidiano e invisibilizadas pela forma de 

reificação dos flagelos vivenciados pela classe trabalhadora, incluindo os filhos desta, cujas 

lutas por direitos humanos não cessam. 

No mundo atual, em decorrência da globalização da economia, o tráfico de pessoas para 

fins comerciais constitui uma forma “moderna” de escravidão. Trata-se de uma violência, 

baseada na venda do outro, na sua degradação humana em proveito do lucro. É, pois, um 

crime contra a dignidade humana, que vitimiza as pessoas sem poder econômico e com 

baixa escolaridade, transformando gente em mercadoria.  

As inovações tecnológicas de alguma forma levaram à precarização das condições de vida; 

a ordem da sociedade hoje é vender e consumir mercadorias, entre elas as pessoas. O 

mercado ilícito de pessoas é coibido por um conjunto de instrumentos jurídicos nacionais e 

internacionais, que não conseguem, entretanto, obstar a dinâmica do tráfico, que tolhe a 

liberdade, degrada a vida e impõe limites ao direito humano sobre o corpo. 



Em síntese, a sociedade travou as conquistas civilizatórias das últimas décadas, 

materializadas na legislação e em seus consideráveis avanços. Mas a realidade social 

mostra que um mundo sem tráfico de pessoas, mesmo com o vasto aparato jurídico, está 

longe, e que não será possível o desaparecimento desse fenômeno enquanto outros de 

natureza econômico-social não forem resolvidos.  
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