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A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS NOS
CASOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
MULHERES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
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RESUMO
O trabalho que ora se apresenta tem como objetivo principal abordar a
UHVSHLWR GD YLRODomR DRV GLUHLWRV KXPDQRV QRV FDVRV GH WUiÀFR LQWHUQDFLRQDO GH
SHVVRDVHVSHFLDOPHQWHPXOKHUHVSDUDÀQVGHH[SORUDomRVH[XDO7UDWDVHGHDVVXQWR
extremamente delicado e, infelizmente, cada vez mais recorrente, motivo pelo qual
merece ser analisado com maior atenção. Deste modo, faz um breve esforço histórico
FRQFHUQHQWHDRWUiÀFRGHSHVVRDVSDVVDQGRSHODGLIHUHQFLDomRFRQFHLWXDOGHFULPHV
frequentemente considerados como sinônimos, porém, de modo equivocado, e, por
ÀPYHUVDDUHVSHLWRGRWUiÀFRHVSHFLÀFDPHQWHSDUDÀQVVH[XDLVWUD]HQGRjWRQD
também, a problemática que envolve a violência contra as mulheres. Posteriormente,
discorre acerca dos direitos humanos, especialmente o das mulheres, aludindo à
YLRODomRVRIULGDSHODVSHVVRDVWUDÀFDGDVFRPUHODomRDHVWDFDWHJRULDGHGLUHLWRVH
PHQFLRQDTXDQWRjVFRQVHTrQFLDVMXUtGLFRVRFLDLVDGYLQGDVGRWUiÀFRGHSHVVRDV
6XEVHTXHQWHPHQWHDQDOLVDDSRVLomRGR%UDVLOFRPUHODomRDRWUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGH
SHVVRDVEHPFRPRDURWDWUDoDGDSHORVWUDÀFDQWHVHDOHJLVODomRDSOLFiYHODSRQWDQGR
RV LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDLV H[LVWHQWHV H UDWLÀFDGRV SRU HVWH SDtV )LQDOPHQWH
apresenta análise jurisprudencial relacionada ao tema. O método utilizado para a
elaboração do artigo é o dedutivo. Esta pesquisa tem como base a legislação pátria
YLJHQWH EHP FRPR D OHJLVODomR LQWHUQDFLRQDO UDWLÀFDGD SHOR %UDVLO H SDUD WDQWR
XWLOL]D FRPR IRQWHV ELEOLRJUiÀFDV REUDV GR 'LUHLWR &RQVWLWXFLRQDO 'LUHLWR 3HQDO H
Direito Internacional.
PALAVRAS-CHAVE
9LROrQFLDVH[XDO$EXVR'LJQLGDGH+XPDQD5HODo}HV,QWHUQDFLRQDLV
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INTRODUÇÃO
(VWHDUWLJRWHPFRPRÀQDOLGDGHDERUGDUXPSUREOHPDTXHRFRUUHGHVGH
WHPSRVLPHPRULDLVWDOFRPRpRWUiÀFRGHSHVVRDVSRUpPPDLVHVSHFLÀFDPHQWH
VHUiWUDWDGRDFHUFDGRWUiÀFRSDUDÀQVVH[XDLVHHVSHFLDOPHQWHGHPXOKHUHV
Infelizmente, ainda nos dias de hoje, inúmeras mulheres acabam sendo
YtWLPDVGHWUDÀFDQWHVTXHPXLWDVYH]HVOXGLEULDQGRDVFRPSURPHVVDVGHXPDYLGD
PHOKRUQRH[WHULRUDFDEDPFRQVHJXLQGRRLQWHQWRGHDWUDtODVDWpRGHVWLQRÀQDORQGH
são submetidas a todo tipo de humilhação, sobretudo à exploração sexual. Portanto,
o artigo que ora se apresenta visa, principalmente, trazer a lume a violação dos
GLUHLWRVGHVWDVPXOKHUHVDÀQDOpDEVROXWDPHQWHLQFRQFHEtYHOTXHHPSOHQRVpFXOR
;;,SHVVRDVDLQGDVHMDPWUDÀFDGDVHGHVWDIRUPDVHMDPWLUDGDVGHVXDGLJQLGDGH
tendo seus direitos feridos, tanto como cidadãs quanto como seres humanos.
Primordialmente, será feito um breve esforço histórico, resgatando as origens
GR WUiÀFR GH SHVVRDV GLIHUHQFLDQGR FULPHV TXH YiULDV YH]HV VmR HUURQHDPHQWH
FRQIXQGLGRVFRPRRWUiÀFRGHSHVVRDVHRFRQWUDEDQGRGHPLJUDQWHVDOpPGHXPD
correlação entre dois problemas que se entrelaçam na sociedade moderna, sendo
HOHV R WUiÀFR LQWHUQDFLRQDO GH PXOKHUHV SDUD ÀQV VH[XDLV H D YLROrQFLD SUDWLFDGD
contra este gênero.
$GHPDLV WDPEpP VH GLVFRUUHUi VREUH D FDWHJRULD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV
principalmente no tocante às mulheres, assim como a violação sofrida pelas pessoas
WUDÀFDGDVHDVFRQVHTXrQFLDVMXUtGLFRVRFLDLVDGYLQGDVGHVWHWLSRGHFULPH
A presente pesquisa se encarregará também de abordar a posição do Brasil
QRTXHFRQFHUQHDRWUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVSULQFLSDOPHQWHQRTXHWDQJHjV
PXOKHUHVWUDoDQGRDURWDSHUFRUULGDSHORVWUDÀFDQWHVHPHQFLRQDQGRDOHJLVODomR
DSOLFiYHODHVWHWLSRGHWUiÀFRSDUDÀQVVH[XDLVDOpPGHID]HUPHQomRjOHJLVODomR
pátria e internacional quanto ao tema, inclusive apontando os instrumentos
LQWHUQDFLRQDLVUDWLÀFDGRVSHOR%UDVLO3RUÀPVHUiIHLWDXPDDQiOLVHMXULVSUXGHQFLDO
FRPEDVHQDVGHFLV}HVSURIHULGDVSHOR%UDVLOTXDQWRDRDVVXQWRQRV~OWLPRVDQRV
O método empregado na elaboração do trabalho que ora se apresenta é o
GHGXWLYRHDELEOLRJUDÀDFRQVLVWLUiQDXWLOL]DomRGHREUDVRULXQGDVGDViUHDVGR'LUHLWR
Constitucional, Penal e Internacional, além do uso de jurisprudência decorrente de
GHFLV}HVSURIHULGDVHPkPELWRQDFLRQDOFRPUHODomRDRWHPDHPTXHVWmR
2 BREVE ESFORÇO HISTÓRICO
3DUDFKHJDUDWpRDVVXQWRSULQFLSDOGHVWHDUWLJRRXVHMDRWUiÀFRLQWHUQDFLRQDO

681

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

GHPXOKHUHVSDUDÀQVGHH[SORUDomRVH[XDOpLPSRUWDQWHTXHIDoDXPEUHYHHVIRUoR
KLVWyULFRDÀPGHVHFRPSUHHQGHUTXDQWRDRVXUJLPHQWRGHVWDSUiWLFDHPQRVVRSDtV
1R %UDVLO R WUiÀFR VH[XDO WHYH RULJHP FRP D YLQGD GDV HVFUDYDV QHJUDV
ainda no período colonial. Depois foi a vez das escravas brancas, oriundas de países
europeus, serem exploradas sexualmente.
1DVSDODYUDVGH7KDtVGH&DPDUJR5RGULJXHV
2WUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVSDUDÀQVVH[XDLVQRV
moldes como o conhecemos hoje é recente. Porém, a análise histórica
mostra que desde os tempos de Colônia o Brasil padece desse mal.
Dos séculos XVI a XIX as escravas negras foram obrigadas a se
SURVWLWXLU SHORV VHXV VHQKRUHV )LQGD D HVFUDYLGmRQHJUD RV ÁX[RV
migratórios trouxeram ao País as escravas brancas para serem
H[SORUDGDVVH[XDOPHQWH+RMHGHORFDOGHGHVWLQRR%UDVLOWRUQRXVH
SULPRUGLDOPHQWHH[SRUWDGRUGHHVFUDYRVVH[XDLV S 

(PTXHSHVHVXDRULJHPVHMDUHPRWDRWUiÀFRGHSHVVRDVHPXPFRQWH[WR
geral, continua a fazer cada vez mais vítimas com o passar do tempo.
$SHVDUGHWHUVXUJLGRKiVpFXORVRSUREOHPDFRQVLVWHQWHQRWUiÀFRKXPDQR
DGTXLULX SURSRUo}HV FDGD YH] PDLRUHV H PRGHUQDPHQWH p QRPHDGR SRU PXLWRV
como moderna escravidão. Esta prática, que guarda relação com a antiguidade,
FRQWLQXD D H[LVWLU HP SOHQR VpFXOR ;;, H MXQWR DR WUiÀFR GH GURJDV DFDED VHQGR
XPD GDV DWLYLGDGHV PDLV UHQWiYHLV GR FRPpUFLR PXQGLDO XOWUDSDVVDQGR R WUiÀFR
GH DUPDV 2 FUHVFLPHQWR GR WUiÀFR KXPDQR p RFDVLRQDGR SHODV FRPSOLFDo}HV
decorrentes do crescimento desenfreado da população mundial, bem como por
diferenças econômicas existentes entre as pessoas, e também devido à migração
internacional maciça. Atualmente, há certa confusão entre esta e outras condutas
FULPLQRVDVTXHYLRODPRV'LUHLWRVKXPDQRVHQmRVHSRGHPDLVGL]HUTXHRWUiÀFR
de pessoas refere-se tão somente à mão-de-obra escrava (NASCIMENTO, RIBEIRO
E MATOS, 2008, p.26).
Justamente na intenção de elucidar a confusão feita entre certas práticas criminosas
é que reside a importância da diferenciação de seus conceitos para que se possa melhor
compreender o tema aqui abordado, o que será abordado no próximo tópico.
3 DIFERENCIAÇÃO CONCEITUAL
2 FULPH FODVVLÀFDGR FRPR WUiÀFR GH SHVVRDV GLIHUH GR TXH VH LGHQWLÀFD
como contrabando de migrantes. Sendo assim, passa-se a analisar o conceito de cada

682

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

XP GHVWHV FULPHV 2 3URWRFROR $GLFLRQDO j &RQYHQomR GDV 1Do}HV 8QLGDV FRQWUD
o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição
GR7UiÀFRGH3HVVRDVHP(VSHFLDO0XOKHUHVH&ULDQoDVTXHWDPEpPpFRQKHFLGR
FRPR3URWRFRORGH3DOHUPRWUDWDGHGHÀQLURWUiÀFRGHSHVVRDVHPVHXDUWLJR
GDVHJXLQWHPDQHLUD
D  $ H[SUHVVmR ´WUiÀFR GH SHVVRDVµ VLJQLÀFD R
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
GH XPD SHVVRD TXH WHQKD DXWRULGDGH VREUH RXWUD SDUD ÀQV GH
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
GDGR SHOD YtWLPD GH WUiÀFR GH SHVVRDV WHQGR HP YLVWD TXDOTXHU
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
ÀQVGHH[SORUDomRVHUmRFRQVLGHUDGRV´WUiÀFRGHSHVVRDVµPHVPR
que não envolvam nenhum dos meios referidos da alínea a) do
SUHVHQWH$UWLJRG 2WHUPR´FULDQoDµVLJQLÀFDTXDOTXHUSHVVRDFRP
idade inferior a dezoito anos.

'H DFRUGR FRP D DOtQHD ´Dµ YHULÀFDVH TXH WUDÀFDU SHVVRDV LPSOLFD
tanto no recrutamento, como no transporte, na transferência, no alojamento ou no
acolhimento de pessoas, mediante ameaça, emprego de força ou ainda de outros
meios coativos, tais como o rapto, a fraude, o engano, o abuso de autoridade, a
situação de vulnerabilidade, ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios
no intuito de conseguir a autorização por parte de quem tenha poder sobre
determinada pessoa – no caso, a vítima – visando sua exploração. Tal dispositivo
ainda elenca alguns tipos de exploração, quais sejam, a exploração da prostituição ou
outras formas de exploração sexual, a exploração de trabalhos ou serviços forçados,
escravatura ou práticas similares a ela, servidão ou remoção de órgãos. A alínea
“b” esclarece que o consentimento dado pela vítima para a exploração de quaisquer
GDVVLWXDo}HVDQWHULRUHVVHUiWLGDFRPRLUUHOHYDQWHGHVGHTXHWHQKDVLGRXWLOL]DGR
DOJXPGRVDUWLItFLRVFRQWLGRVQDDOtQHD´Dµ$DOtQHD´FµDRVHXWXUQRGLVS}HTXH
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o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de
uma criança, ainda que não se faça uso de algum dos meios coativos descritos pela
UHWURPHQFLRQDGDDOtQHDVHUmRDLQGDDVVLPFRQVLGHUDGRVFRPRWUiÀFRGHSHVVRDV
( SRU ÀP D DOtQHD ´Gµ HOXFLGD TXH FULDQoD SDUD ÀQV GR FRQWLGR QD DOtQHD ´Fµ
considera-se a pessoa com idade inferior a dezoito anos.
2FULPHFODVVLÀFDGRFRPRWUiÀFRGHSHVVRDVGLIHUHGRFULPHGHFRQWUDEDQGR
GHPLJUDQWHV2VLWHGR(VFULWyULRGDV1Do}HV8QLGDVVREUH'URJDVH&ULPH812'&
conceitua o contrabando de migrantes como “um crime que envolve a obtenção de
EHQHItFLRÀQDQFHLURRXPDWHULDOSHODHQWUDGDLOHJDOGHXPDSHVVRDQXP(VWDGRQR
qual essa pessoa não seja natural ou residente”.
2 WUiÀFR GH SHVVRDV GLIHUH GR FRQWUDEDQGR GH PLJUDQWHV GHYLGR D WUrV
DVSHFWRV VHQGR HOHV R FRQVHQWLPHQWR D H[SORUDomR H R FDUiWHU WUDQVQDFLRQDO 2
SULPHLURDWLQHQWHDRFRQVHQWLPHQWRGDYtWLPDMXVWLÀFDVHSRLVTXDQGRGDYHULÀFDomR
GRFULPHGHWUiÀFRGHSHVVRDVHVWHpLUUHOHYDQWHOHYDQGRVHHPFRQWDTXHQDPDLRULD
das vezes, é praticado com artimanhas e meios fraudulentos; já o contrabando de
migrantes, ao contrário, conta com a consciência e o consentimento da pessoa a ser
contrabandeada. Quanto ao segundo aspecto, diferencia-se porque, com a chegada do
PLJUDQWHDRGHVWLQRRFRQWUDEDQGRWHPVHXÀPMiRWUiÀFRGHSHVVRDVPHVPRDSyV
DFKHJDGDGDSHVVRDWUDÀFDGDDRGHVWLQRHODDLQGDVRIUHDH[SORUDomR(FRPUHODomR
ao terceiro e último aspecto diferenciador entre estas duas condutas criminosas, qual
VHMDRFDUiWHUWUDQVQDFLRQDOGHFRUUHGRIDWRGHTXHRWUiÀFRGHSHVVRDVSRGHVHGDU
tanto nacional como internacionalmente, enquanto o contrabando de migrantes será
sempre, necessariamente, internacional (UNODC, s.a).
2 &yGLJR 3HQDO EUDVLOHLUR QmR WLSLÀFD QHFHVVDULDPHQWH R FULPH GH
FRQWUDEDQGRGHPLJUDQWHVHPERUDVHXDUWLJRHVWDEHOHoDGDVHJXLQWHIRUPD
$UW   (QWUHJDU ÀOKR PHQRU GH  GH]RLWR  DQRV D
SHVVRD HP FXMD FRPSDQKLD VDLED RX GHYD VDEHU TXH R PHQRU ÀFD
PRUDORXPDWHULDOPHQWHHPSHULJR3HQDGHWHQomRGH XP D
GRLV DQRV$SHQDpGH XP D TXDWUR DQRVGHUHFOXVmR
se o agente pratica delito para obter lucro, ou se o menor é enviado
SDUD R H[WHULRU     ,QFRUUH WDPEpP QD SHQD GR SDUiJUDIR
anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia
a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com
RÀWRGHREWHUOXFUR

Ou seja, apesar de a legislação penal brasileira não fazer menção ao
FRQWUDEDQGRGHPLJUDQWHVSUHYrSXQLomRSDUDVLWXDo}HVHPTXHPHQRUHVGHGH]RLWR
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anos são expostos a perigo moral ou material, sendo aumentada se o crime for
cometido visando à obtenção de lucro ou se o menor for enviado ao exterior. Ainda
TXHQmRVHYHULÀTXHSHULJRPRUDORXPDWHULDOVHRHQYLRGRPHQRUDRH[WHULRUIRU
HIHWLYDGR FRP D ÀQDOLGDGH OXFUDWLYD WDPEpP FRQÀJXUD R PHVPR FULPH (P VHX
artigo 206, o Código Penal também traz o delito consistente em aliciamento para o
ÀPGHHPLJUDomRTXHWHPRÀWRGH´UHFUXWDUWUDEDOKDGRUHVPHGLDQWHIUDXGHFRP
RÀPGHOHYiORVSDUDWHUULWyULRHVWUDQJHLURµSDUDRTXDOSUHYrDSHQDGHGHWHQomR
GH XP D WUrV DQRVHPXOWD
Uma vez feita a discriminação entre estas duas condutas, cumpre tratar
XPSRXFRPDLVGHWDOKDGDPHQWHGRWUiÀFRFRPÀQVGHH[SORUDomRVH[XDO
4 TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES
PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
2 &yGLJR 3HQDO EUDVLOHLUR HP VHX DUWLJR  SUHYr R FULPH GH WUiÀFR
LQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDSDUDÀPGHH[SORUDomRVH[XDODRGHWHUPLQDUTXH
$UW   3URPRYHU RX IDFLOLWDU D HQWUDGD QR WHUULWyULR
nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra
forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercêOD QR HVWUDQJHLUR 3HQD  UHFOXVmR GH  WUrV  D  RLWR  DQRV  R
Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a
SHVVRDWUDÀFDGDDVVLPFRPRWHQGRFRQKHFLPHQWRGHVVDFRQGLomR
WUDQVSRUWiOD WUDQVIHULOD RX DORMiOD   $ SHQD p DXPHQWDGD GD
PHWDGHVH,DYtWLPDpPHQRUGH GH]RLWR DQRV,,DYtWLPD
SRU HQIHUPLGDGH RX GHÀFLrQFLD PHQWDO QmR WHP R QHFHVViULR
discernimento para a prática do ato; III - se o agente é ascendente,
padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor
ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por
lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou
,9  Ki HPSUHJR GH YLROrQFLD JUDYH DPHDoD RX IUDXGH  R 6H R
FULPHpFRPHWLGRFRPRÀPGHREWHUYDQWDJHPHFRQ{PLFDDSOLFDVH
também multa.

e YiOLGR UHVVDOWDU TXH R &yGLJR 3HQDO QR DUWLJR $ GLVS}H WDPEpP
VREUHRWUiÀFRLQWHUQRGHSHVVRDSDUDÀPGHH[SORUDomRVH[XDOPDVHVWDHVSpFLHGH
WUiÀFRQmRVHUiREMHWRGHVWHWUDEDOKR
2WUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVSDUDÀQVGHH[SORUDomRVH[XDOWUDWDVH
de um delito de natureza instantânea, vez que o delito é consumado com a efetiva
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entrada ou saída da pessoa pelas fronteiras do território nacional, ainda que não
esteja exercendo a prostituição, mas desde que tenha a ciência de que o objetivo de
sua saída é o de exercer a atividade de prostituição ou de exploração sexual. AdmiteVHDWHQWDWLYD %(=(55$),/+2S 
3DUD TXH VH FDUDFWHUL]H R IHQ{PHQR FRQKHFLGR SRU WUiÀFR VH[XDO p
QHFHVViULR TXH VH YHULÀTXH ´D RFRUUrQFLD GD H[SORUDomR VH[XDO FRPR XP GRV WUrV
HOHPHQWRVFRQVWLWXLQWHVGHVVHFULPHVHMDPHOHVDDomRRVPHLRVHRSURSyVLWRGD
H[SORUDomRQRPHDGDPHQWHDH[SORUDomRVH[XDOµ 5$0,1$S 
3RUWDQWR Vy HVWDUi FDUDFWHUL]DGR R WUiÀFR GH SHVVRDV SDUD ÀQV VH[XDLV
uma vez que esteja presente algum (ou alguns) dos elementos que constituem o
crime mencionado.
Infelizmente, a globalização e o avanço tecnológico além de contribuírem
com muitos benefícios para a humanidade, acabam servindo de instrumento
também para as práticas ilícitas. As crescentes melhorias nas áreas da comunicação,
GRV WUDQVSRUWHV HQWUH RXWUDV DFDEDP IDYRUHFHQGR RV WUDÀFDQWHV GH SHVVRDV TXH
DFDEDPWHQGRVXDVDWLYLGDGHVIDFLOLWDGDVFRPWDPDQKDPRGHUQLGDGH2VWUDÀFDQWHV
sabem exatamente onde procurar suas vítimas e onde comercializá-las. Na maioria
das vezes são mulheres e exercem verdadeira escravidão sexual, sendo obrigadas
a se prostituir inúmeras vezes, até que consigam fugir – o que é muito raro – ou
que acabem morrendo. Lastimavelmente, trata-se de um negócio extremamente
OXFUDWLYR VHQGR LQFOXVLYH PDLV UHQWiYHO GR TXH R WUiÀFR GH GURJDV DÀQDO D
droga passa por todo um processo de fabricação, desde o seu plantio, o cultivo, a
industrialização e a venda, enquanto a mulher, além de não ser “mercadoria” ilícita,
pode ser “utilizada” várias vezes (RODRIGUES, 2012, p. 59, grifo da autora).
&RPRpSRVVtYHOYHULÀFDUWUDWDVHHVWHGHXPSUREOHPDQmRWmRUHFHQWH
porém que cresce cada vez mais, e deve ser fortemente combatido no intuito de
evitar que milhares de mulheres, das mais diversas nacionalidades, continuem
sendo reduzidas à qualidade de objeto, tendo sua intimidade ferida e seus direitos
humanos violados.
Cumpre ainda mencionar que parte da doutrina critica o atual diploma
SHQDO HP YLJRU QR %UDVLO QR TXH GL] UHVSHLWR DR WUiÀFR GH SHVVRDV DR HQWHQGHU
que embora a lei 11.106/05 tenha alterado o caput do artigo supracitado, bem como
LQFOXtGRRDUWLJR$ DVDEHUUHIHUHQWHDRWUiÀFRLQWHUQRGHSHVVRDV WDOGLVSRVLWLYR
legal, todavia, não logrou amoldar-se à situação vivenciada pelo país, haja vista que
RPHQFLRQDGRDUWLJRUHVWULQJHRWLSRSHQDODSHQDVDRWUiÀFRGHSHVVRDVSDUDÀQVGH
prostituição, além de não vislumbrar as hipóteses de coação, fraude, entre outros
artifícios já observados anteriormente, na caracterização do delito, como prescrevem
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RVLQVWUXPHQWRVHVWUDQJHLURVUHIHUHQWHVDRWHPD )(51$1'(6S 
,VWR SRUTXH FRQIRUPH YLVWR UHFHQWHPHQWH DV SHVVRDV WUDÀFDGDV SRGHP
VRIUHU RXWURV WLSRV GH H[SORUDomR DOpP GDTXHOD FRP ÀQDOLGDGH VH[XDO H SRU HVWH
PRWLYRRDUWLJRGR&yGLJR3HQDOQmRHVWDULDWRWDOPHQWHGHDFRUGRFRPR3URWRFROR
de Palermo, omitindo-se também com relação ao que diz respeito aos meios de coação,
IUDXGHHQWUHTXHRGHFUHWRHOHQFDQDWHQWDWLYDGHWUDÀFDUSHVVRDV
5 A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS
DAS MULHERES TRAFICADAS
Os direitos humanos referem-se àqueles direitos básicos garantidos aos
homens, que devem tê-los respeitados em toda e qualquer situação. São previstos
internacionalmente. Esta categoria de direitos, porém, não foi conseguida de modo
fácil e rápido, tendo sido conquistada paulatinamente com o passar do tempo.
&RP R DGYHQWR GD 'HFODUDomR 8QLYHUVDO GRV 'LUHLWRV GR +RPHP H GD
0XOKHUTXHIRLDSURYDGDSHOD2UJDQL]DomRGDV1Do}HV8QLGDV218HPRV
direitos humanos tiveram sua consagração mundialmente, estabelecendo-se como
um conjunto de valores considerados essenciais, não apenas com o intuito de regular
a atividade humana, mas também para balizar a atuação dos Estados no que diz
UHVSHLWRjVVXDVOHJLVODo}HVMXOJDPHQWRVHDÀQV &$0326H&255È$S 
'HVWDIRUPDYHULÀFDVHTXHWRGRVRVKRPHQVHPXOKHUHVVmRSRVVXLGRUHV
de direitos humanos e é inegável que sua proteção deve ser garantida em todas
DV VLWXDo}HV VREUHWXGR QDTXHODV TXH DPHDoDP FRORFDU HP ULVFR D LQWHJULGDGH
destes direitos.
)OiYLD3LRYHVDQ S VXVWHQWDTXHRVGLUHLWRVKXPDQRV´FRPS}HP
assim, uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de
conjugar o catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de direitos sociais,
econômicos e culturais”.
3DUDDDXWRUD 3,29(6$1S IRLDSDUWLUGD'HFODUDomRGHTXH
FRPHoRXDVHGHVHQYROYHUR'LUHLWR,QWHUQDFLRQDOGRV'LUHLWRV+XPDQRVGRFXPHQWR
este que se encarregou de conferir valor a esta seara do Direito, “com ênfase na
universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos”.
Embora os direitos humanos tenham igual sentido axiológico para ambos
os gêneros – feminino e masculino – é fato que a conquista dos direitos sociais e civis
pelas mulheres foi, e pode-se dizer que ainda está sendo, bem mais lenta.
1HVWHVHQWLGR
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Os direitos das mulheres são parte integrante, inalienável
e indivisível dos direitos humanos. Todavia, o acesso das mulheres
aos direitos civis foi, ao longo de dois séculos, altamente restrito,
ocorrendo a negação desses direitos às mulheres. Os direitos
políticos foram conquistados pelas mulheres somente no século XX.
As mulheres lutaram – e ainda lutam – para serem reconhecidas
como iguais em direitos sociais (como igualdade de oportunidades
no trabalho e remuneração igual para trabalho igual) e pelos direitos
reprodutivos (SOUZA, 2011, p.10).

Atualmente, é possível dizer que as mulheres vêm obtendo cada vez mais
direitos, e conquistando maior espaço em todos os setores da sociedade. Mas, ainda
assim, não se pode concluir que já se encontram totalmente em igualdade com os
homens. Esta discrepância ainda existente entre os gêneros, infelizmente pode ser
vislumbrada com os inúmeros casos de violência contra as mulheres, violência esta
TXHDFDEDSRUUHÁHWLUWDPEpPQRWUiÀFRLQWHUQDFLRQDOSDUDÀQVVH[XDLV
1HVWDPHVPDOLQKDGHUDFLRFtQLR6RX]D S DÀUPDTXH
O problema da violência contra a mulher, de cunho
sexista, ainda tão presente mesmo em países com certo grau de
garantias de direitos, pode ser visto como uma manifestação do
caráter incompleto das conquistas civis por parte das mulheres e ao
mesmo tempo um obstáculo para isso. As várias formas de violência
GHJrQHURRWUiÀFRGHPXOKHUHVDSURVWLWXLomRLQIDQWLORVHVWXSURV
sistemáticos como arma de guerra, as gravidezes forçadas em
VLWXDomRGHFRQÁLWRVpWQLFRVDVPXWLODo}HVJHQLWDLVDVHVWHULOL]Do}HV
cirúrgicas e outras formas de manipulação médica do corpo das
mulheres não consentidas por elas, exigem a elaboração de políticas
públicas para a sua erradicação.

$YLROrQFLDGHJrQHURVLJQLÀFDDIURQWDDRVGLUHLWRVKXPDQRVDÀQDOHVWHV
se relacionam à igualdade das pessoas. É inegável que as mulheres, todavia, estão
em posição de desvantagem com relação aos homens, o que as coloca numa situação
de maior vulnerabilidade. Estas diferenças de gênero apenas causam um aumento
da violência contra o aquele considerado mais fraco, neste caso, o feminino.
Portanto, uma vez que a violência de gênero fere os direitos humanos,
deve-se frisar que há um tipo de violação que vem sendo historicamente invisível e
agora já passa a chamar a atenção inclusive do âmbito internacional, que nada mais
pGRTXHDYLROrQFLDVH[XDO 1(72(*85*(/S 
2WUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHPXOKHUHVSDUDÀQVGHH[SORUDomRVH[XDOpXPD
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enorme violência contra a mulher. Inúmeras mulheres são enganadas com propostas
que prometem fazê-las melhorarem de vida, e acabam abandonando suas famílias,
suas casas, seus países, em busca da realização de um êxito ilusório, que logo acaba
VHFRQYHUWHQGRHPGHFHSomRHPXPDYLGDGHH[SORUDomRHFRQGLo}HVVXEXPDQDVGH
onde é praticamente impossível fugir, trilhando um caminho obscuro que ocasiona
muitas vezes a perda de suas próprias vidas.
Juntamente com a República Dominicana e a Colômbia, o Brasil é um
GRVWUrVSDtVHVQD$PpULFD/DWLQDHPTXHPDLVVHUHFUXWDPPXOKHUHVSDUDRWUiÀFR
com destino ao continente europeu. O crescimento deste comércio na região é
diretamente proporcional à pobreza que a assola, mas também se deve ao fato de
TXHVmRSDtVHVLQFDSD]HVGHOLGDUQDVFRQGLo}HVDWXDLVFRPDVDPHDoDVJHUDGDV
SHOR FDSLWDOLVPR FRQWHPSRUkQHR GHQWUH HODV R WUiÀFR GH PXOKHUHV 3(,;272 (
1$6&,0(172S 
É necessário que se discuta mais a respeito do assunto, que as pessoas
sejam cada vez mais informadas, que se criem políticas públicas e mecanismos
GHFRLELomRDWRGRVRVWLSRVGHWUiÀFRVGHSHVVRDVPDVHVSHFLDOPHQWHDRTXHYLVD
explorar mulheres sexualmente, pois é inadmissível que, em uma sociedade que
vem obtendo tão grandes avanços em diversos aspectos, ainda existam mulheres
que sofram com a maldade daqueles que lhes roubam sua dignidade, aproveitandose de seu corpo como se fossem mercadorias, simplesmente para lucrar e fomentar
XPFRPpUFLRRGLRVRFRPRpRGRWUiÀFRVH[XDO
6 O BRASIL E O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS
2WUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVSDUDÀQVGHH[SORUDomRVH[XDOJXDUGD
números alarmantes, e cria um alerta para esse fenômeno que se expande a cada ano.
'HDFRUGRFRPR(VFULWyULRGDV1Do}HV8QLGDVFRQWUD'URJDVH&ULPH812'&
(2010), o número de novas vítimas por ano é de setenta mil, com uma movimentação
ÀQDQFHLUDHVWLPDGDHPELOK}HVSRUDQRQDSUiWLFDGHWUiÀFRGHSHVVRDVFRPÀQV
GHH[SORUDomRVH[XDOSDUDD(XURSD6HJXQGRR812'&GDVYtWLPDVWUDÀFDGDV
com destino à Europa são exploradas sexualmente.
Neste ponto, o Brasil inclui-se nas estatísticas em que, cerca de 75 mil
brasileiras são exploradas sexualmente em países europeus, conforme traz a Federação
,QWHUQDFLRQDO+HOVLQTXHGH'LUHLWRV+XPDQRVHD218FRQÀJXUDQGRVHDVVLPFRPR
o maior “exportador” de mulheres escravas da América do Sul (BBC, 2000).
2 FRPEDWH DR WUiÀFR LQWHUQDFLRQDO HQIUHQWD GLYHUVDV EDUUHLUDV PDV D
SULQFLSDOGHODVDLQGDpRSUHFRQFHLWR1DPDLRULDGDVYH]HVDVPXOKHUHVWUDÀFDGDV
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não são vistas como vítimas, mas sim como prostitutas, que assim escolheram
OLYUHPHQWHRFDPLQKRTXHLULDPVHJXLU$VVLPRVUHVSRQViYHLVSHODVLQYHVWLJDo}HV
de tais crimes dão preferência a casos que consideram ter maior relevância, como
WUiÀFRGHDUPDVHGURJDVHPGHWULPHQWRGDGHGLFDomRjLQYHVWLJDomRGHWUiÀFRGH
seres humanos (PIRES E GONÇALVES, 2010, p. 780).
2TXHPRWLYDHVVDVSHVVRDVDVHVXMHLWDUHPDWDLVFRQGLo}HVFRPRYLVWR
YDLPXLWRDOpPGRTXHFRPXPHQWHVHLPDJLQD3RUWUiVGHWXGRLVVRUHÁHWHVHDGXUD
realidade de pessoas que se veem obrigadas a tratamentos degradantes e humilhantes
SDUDVXDVREUHYLYrQFLDWHQGRHPYLVWDDVFRQGLo}HVVRFLDLVHHFRQ{PLFDVHPTXH
vivem, sem contar a questão da violência intrafamiliar que a maioria sofre, sejam
abusos físicos, psíquicos e/ou sexuais.
6HJXQGRD3HVTXLVDVREUH7UiÀFRGH0XOKHUHV&ULDQoDVH$GROHVFHQWHV
para Fins de Exploração Sexual Comercial – PESTRAF no Brasil (2002, p. 108), das
URWDVLQWHUQDFLRQDLVOLGDYDPFRPRWUiÀFRGHPXOKHUHV2TXHGHL[DFODUR
TXH HP FRPSDUDomR DR WUiÀFR LQWHUQR GH SHVVRDV HP TXH Ki SUHGRPLQkQFLD GH
DGROHVFHQWHVDVURWDVLQWHUQDFLRQDLVVmRSUHIHUHQFLDOPHQWHGHVWLQDGDVDRWUiÀFRGH
vítimas já adultas.
,VVRSRUTXHWHPVHXPFRQVHQVRGHTXHGDVYtWLPDVGHH[SORUDomR
VH[XDO UHIHUHQWHV DR WUiÀFR GH SHVVRDV VmR PXOKHUHV H PHQLQDV Q~PHUR PXLWR
maior que o de homens e meninos (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
75$%$/+2S 
$V UHJL}HV EUDVLOHLUDV PHQRV IDYRUHFLGDV VRFLDO H HFRQRPLFDPHQWH HVWmR
LQWLPDPHQWHOLJDGDVFRPDVURWDVGHWUiÀFRFRQFHQWUDQGRPDLRUTXDQWLGDGHGHVWDV
QDVUHJL}HVQRUWHHQRUGHVWHGRSDtVVHQGRDRWRGRURWDVGHWUiÀFRHPkPELWR
internacional (PESTRAF, 2002, p. 108).
1R TXH WDQJH jV URWDV GR WUiÀFR LQWHUQDFLRQDO GH SHVVRDV SDUD ÀQV GH
exploração sexual, os principais países de destino são os europeus (Itália, Portugal
e Espanha), e os latino-americanos (Paraguai, Suriname, Venezuela e República
Dominicana) sendo que a maior parte dos aliciadores é de brasileiros (109 de
XP WRWDO GH   H GR VH[R PDVFXOLQR   -i HQWUH RV DOLFLDGRUHV HVWUDQJHLURV
encontram-se espanhóis, holandeses, alemães, franceses, italianos, portugueses,
suíços, paraguaios, chineses, russos, poloneses, entre outros. (PESTRAF, 2002, p. 62).
&RPWDQWRVGHVWLQRVKiJUDQGHGLÀFXOGDGHSDUDDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDV
em barrar a saída dessas pessoas rumo ao exterior, principalmente quando há a
emissão legal de passaportes para essas mulheres. No entanto, tal fato contribui para
DVLQYHVWLJDo}HVSRLVDVDXWRULGDGHVFRQVHJXHPLGHQWLÀFDUDDomRGRVFULPLQRVRV
TXDQGRVHFRQVWDWDXPDXPHQWRVLJQLÀFDWLYRQDHPLVVmRGHSDVVDSRUWHV
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$OpPGLVVRFDEHUHVVDOWDUTXHDPtGLDPXLWDVYH]HVDERUGDRWUiÀFRGH
SHVVRDV GH PDQHLUD HTXLYRFDGD DSRQWDQGR WmR VRPHQWH DV TXHVW}HV VXSHUÀFLDLV
relacionadas ao assunto, e deixa de mencionar os fatores jurídicos e sociais relevantes
HTXHDIHWDPGLUHWDPHQWHDTXHVWmRGRWUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVSDUDÀQVGH
exploração sexual.
É notório também que há na maior parte das vezes um comportamento
midiático sensacionalista, e assim como ocorre em outros assuntos, comete exageros
HDFDEDSRUQmRDERUGDUDVTXHVW}HVTXHUHDOPHQWHVmRLPSRUWDQWHV
Neste contexto, embora ainda haja muito que ser feito, deve-se destacar o
posicionamento do governo brasileiro e as medidas aplicadas pelo nosso país para
HUUDGLFDURWUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVSULQFLSDOPHQWHQRTXHWDQJHjVYtWLPDV
H[SORUDGDVSDUDÀQVVH[XDLV
1HVWH VHQWLGR D FKHIH GH GLUHLWRV KXPDQRV GD 218 1DY\ 3LOOD\
GHVWDFRX TXH WRGRV RV JRYHUQRV VmR UHVSRQViYHLV SHOR FRPEDWH DR WUiÀFR GH
pessoas, em que nos países fornecedores as vítimas tornam-se vulneráveis por
conta da discriminação de origem étnica ou de gênero, enquanto nos países
UHFHSWRUHVDOLPHQWDVHRWUiÀFRGHYLGRjGHPDQGDSRUEHQVHVHUYLoRVGHULYDGRV
GDH[SORUDomRFRPRDSURVWLWXLomR 218 
'HVWDFDVHQHVWHDVSHFWRD3ROtWLFD1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRDR7UiÀFR
GH 3HVVRDV 'HFUHWR Q   RQGH DOpP GH XWLOL]DU D H[SUHVVmR ´WUiÀFR GH
SHVVRDVµ FRQIRUPH R 3URWRFROR GH 3DOHUPR WDPEpP WHFHX FRQVLGHUDo}HV HP VHX
DUW   VREUH VHU R FRQVHQWLPHQWR GD YtWLPD FRQVLGHUDGR LUUHOHYDQWH SDUD D
FRQÀJXUDomRGRWUiÀFRGHSHVVRDV
3RLVRPHLRSHORTXDORWUiÀFRpSUDWLFDGRIHUHFRPSOHWDPHQWHDGLJQLGDGH
humana, e até mesmo a integridade física da vítima, tornando-a extremamente
vulnerável em razão das ameaças por ela sofridas, pelo uso de força, engano, abuso
de autoridade, rapto, ou outras formas de coação (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, s.a).
7DO PHGLGD YLVD SXQLU QmR D YtWLPD PDV TXHP D H[SORUD H D H[S}H D
situação degradante e humilhante, ferindo sua dignidade. Por isso se diz que a
3ROtWLFDHVWiHVWUXWXUDGDHPXPWULSpSUHYHQomRGRFULPHSXQLomRGRVFULPLQRVRV
e proteção à vítima.
$OpP GLVVR WHPRV R 3ODQR 1DFLRQDO GH (QIUHQWDPHQWR DR 7UiÀFR GH
Pessoas (PNETP), que veio para reforçar e concretizar os princípios, diretrizes e
Do}HVSUHVHQWHVQD3ROtWLFD1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRDR7UiÀFRGH3HVVRDV6HX
SULQFLSDO REMHWLYR p VHUYLU GH LQVWUXPHQWR PDLV HIHWLYR DR WUiÀFR GH SHVVRDV QR
Brasil, em que o texto é apenas o ponto de partida para a implementação de uma
SROtWLFDS~EOLFDFRQVLVWHQWHQDiUHD 0,1,67e5,2'$-867,d$S 
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Como se pode depreender da análise da Política Nacional de Enfrentamento
DR7UiÀFRGH3HVVRDV
2 HQIUHQWDPHQWR DR WUiÀFR GH SHVVRDV p FRQVLGHUDGR
nos termos da Política, sob suas várias modalidades, articulando
DVDo}HVUHODWLYDVDRFRPEDWHjH[SORUDomRVH[XDOFRPHUFLDOjOXWD
contra o trabalho escravo, às políticas voltadas às mulheres, crianças
e adolescentes, sempre numa perspectiva de direitos humanos
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008, p. 6).

Com isso em mãos, faltava a etapa seguinte, qual seja, a elaboração de um
3ODQR1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRDR7UiÀFRGH3HVVRDVFRPDVSULRULGDGHVDo}HV
HPHWDVEHPGHÀQLGDVDVHUHPDOFDQoDGDV 0,1,67e5,2'$-867,d$S 
O Plano Nacional, com base na Política Nacional, tem como base os
WUrVSLODUHVMiPHQFLRQDGRVSUHYHQomRDRWUiÀFRGHSHVVRDVDWHQomRjVYtWLPDVH
UHSUHVVmRDRWUiÀFRHUHVSRQVDELOL]DomRGHVHXVDXWRUHV1RTXHWDQJHjSUHYHQomR
o objetivo é diminuir a vulnerabilidade de certos grupos sociais, fomentando seu
empoderamento, além de criar políticas públicas voltadas ao combate às reais
causas do problema. Quanto à atenção às vítimas, busca-se o tratamento justo, nãodiscriminatório e seguro, além de sua reinserção social, com assistência consular
adequada, proteção especial e o acesso à Justiça. Pela repressão e responsabilização
GRV FULPLQRVRV YLVDPVH DV Do}HV GH LQYHVWLJDomR FRQWUROH H ÀVFDOL]DomR
considerados os aspectos penais e trabalhistas, tanto nacionais como internacionais
desse crime (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008, p. 10).
Em julho deste ano, o Ministério da Justiça (2015) divulgou o mais recente
UHODWyULRQDFLRQDOVREUHRWUiÀFRGHSHVVRDV'HDFRUGRFRPR0LQLVWURGD-XVWLoD
José Eduardo Cardozo, os números são bons, mas ainda são uma pequena mostra
frente à realidade a ser enfrentada, em que pese são necessárias mais denúncias,
PDLRU LQWHJUDomR FRQVFLHQWL]DomR H Do}HV FRQMXQWDV GR (VWDGR H GD VRFLHGDGH
SDUDTXHRFULPHGHWUiÀFRGHSHVVRDVVHMDHUUDGLFDGR$GHPDLVHVVHGRFXPHQWR
DX[LOLD QD RULHQWDomR GD VRFLHGDGH QR VHQWLGR GH TXH R WUiÀFR GH SHVVRDV QmR VH
resume somente à exploração sexual, mas envolve outras formas e modalidades de
exploração.
$RWUDWDUPRVGD3ROtWLFDHGR3ODQR1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRDR7UiÀFR
de Pessoas, adentramos em uma questão de suma importância para o tema abordado,
qual seja, os principais Instrumentos Internacionais existentes sobre o assunto, com
ênfase aos quais o Brasil é signatário.
2SULQFLSDOLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDO GH FRPEDWH DR WUiÀFR GH SHVVRDV
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HPHVSHFLDOPXOKHUHVHFULDQoDVpD&RQYHQomRGDV1Do}HV8QLGDVFRQWUDR&ULPH
Organizado Transnacional, também conhecida como Convenção de Palermo. Ela foi
aprovada em 15 de novembro de 2000 pela Assembleia-Geral da ONU, e entrou em
YLJRUHPGHVHWHPEURGH 812'&VD 
A Convenção de Palermo, segundo o UNODC (s.a), é complementada
SRUWUrVSURWRFRORVHDERUGDiUHDVHVSHFtÀFDVGRFULPHRUJDQL]DGR(ODUHSUHVHQWD
um marco de grande importância no combate ao crime organizado transnacional, o
que indica a preocupação dos Estados-membros com a gravidade do assunto, bem
FRPR R UHFRQKHFLPHQWR GD QHFHVVLGDGH GH SURPRYHU H UHIRUoDU DV UHODo}HV SDUD
FRRSHUDomRLQWHUQDFLRQDODÀPGHFRPEDWHURFULPHRUJDQL]DGRWUDQVQDFLRQDO
No âmbito da legislação nacional, temos o Decreto n. 5.015, de 12 de
PDUoR GH  TXH SURPXOJRX D &RQYHQomR GDV 1Do}HV 8QLGDV FRQWUD R &ULPH
2UJDQL]DGR7UDQVQDFLRQDOR'HFUHWRQGHGHPDUoRGHDVHXWXUQR
SURPXOJRXR3URWRFROR$GLFLRQDOj&RQYHQomRGDV1Do}HV8QLGDVFRQWUDR&ULPH
2UJDQL]DGR 7UDQVQDFLRQDO UHODWLYR DR &RPEDWH DR 7UiÀFR GH 0LJUDQWHV SRU YLD
WHUUHVWUHPDUtWLPDHDpUHDHR'HFUHWRQGHGHPDUoRGHSURPXOJRX
R3URWRFROR$GLFLRQDOj&RQYHQomRGDV1Do}HV8QLGDVFRQWUDR&ULPH2UJDQL]DGR
7UDQVQDFLRQDO5HODWLYRj3UHYHQomR5HSUHVVmRH3XQLomRGR7UiÀFRGH3HVVRDVHP
Especial Mulheres e Crianças.
O objetivo da Convenção, conforme explica Barbosa (s.a), é promover a
FRRSHUDomRSDUDXPDPDLRUHÀFiFLDQDSUHYHQomRHFRPEDWHGRFULPHRUJDQL]DGR
'HPDQHLUDSDUHFLGDRVÀQVGRSURWRFRORVmRDSUHYHQomRHRFRPEDWHDRWUiÀFRGH
SHVVRDVSURWHomRGDVYtWLPDVHDSURPRomRGDFRRSHUDomRHQWUHRV(VWDGRVDÀPGH
HIHWLYDUHVVHVREMHWLYRV3RQWRLPSRUWDQWHDEDUFDGRSHOR3URWRFRORpDGHÀQLomRGR
FULPHGHWUiÀFRGHVHUHVKXPDQRVWHQGRHPYLVWDTXHVHDSUHVHQWDGHPDQHLUDPXLWR
mais ampla, englobando os diversos aspectos relacionados à prática criminosa.
Quanto às medidas a serem tomadas pelos Estados signatários da
&RQYHQomR GH 3DOHUPR R (VFULWyULR GDV 1Do}HV 8QLGDV VREUH 'URJDV H &ULPH ²
812'& VD WUD]TXH
2V (VWDGRVPHPEURV TXH UDWLÀFDUDP HVWH LQVWUXPHQWR
se comprometem a adotar uma série de medidas contra o crime
RUJDQL]DGR WUDQVQDFLRQDO LQFOXLQGR D WLSLÀFDomR FULPLQDO QD
legislação nacional de atos como a participação em grupos criminosos
organizados, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução da justiça.
A convenção também prevê que os governos adotem medidas para
facilitar processos de extradição, assistência legal mútua e cooperação
policial. Adicionalmente, devem ser promovidas atividades de
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capacitação e aprimoramento de policiais e servidores públicos
no sentido de reforçar a capacidade das autoridades nacionais de
RIHUHFHUXPDUHVSRVWDHÀFD]DRFULPHRUJDQL]DGR

2EVHUYDVH DVVLP TXH DR UDWLÀFDU WDO LQVWUXPHQWR R SDtV ÀUPD XP
FRPSURPLVVR FRQVLVWHQWH QR FRPEDWH DR FULPH GH WUiÀFR GH VHUHV KXPDQRV
tomando para si a responsabilidade e a tarefa de não medir esforços para lutar pela
erradicação deste crime que atenta seriamente contra a dignidade das vítimas. Mais
TXH LVVR RV SDtVHV SDVVDP D VH XQLU QRV FDVRV TXH HQYROYHP WUiÀFR GH SHVVRDV
estabelecendo acordos no sentido de concessão de extradição, cooperação entre
as autoridades policiais, bem como uma assistência legal mútua, sempre com a
ÀQDOLGDGHGHUHIRUoDUHFRORFDUHPSUiWLFDXPDUHVSRVWDHÀFD]FRQWUDHVWHFULPH
-85,6358'È1&,$6
A partir de pesquisas jurisprudenciais, tanto de Tribunais Superiores
quanto Regionais, é possível observar o posicionamento seguido para enfrentar a
questão em tela. Com base nisso, e com o intuito de ilustração do que fora abordado
QRV WySLFRV DQWHULRUHV SDVVDPRV j DQiOLVH GH DOJXQV MXOJDGRV VREUH R WUiÀFR GH
SHVVRDVSDUDÀQVGHH[SORUDomRVH[XDO9HMDPRV
PENAL. CRIMES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL.
CÁRCERE PRIVADO. MANUTENÇÃO DE CASA DE
PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
08/+(5(6 (;3/25$d®2 6(;8$/ '( 0(125(6 $8725,$
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O depoimento das
vítimas de crimes de exploração sexual possui valor fundamental
SRUVHUHPHODVDPHOKRUIRQWHGHLQIRUPDo}HVGHFRPRRFRUULDRLWHU
FULPLQLV'HPRQVWUDGRTXHDVYtWLPDVÀFDYDPSUHVDVQDVFDVDVGH
prostituição de propriedade das apelantes sem poderem de lá sair
OLYUHPHQWHDÀJXUDVHFODURTXHVRIUHUDPSULYDomRGHVXDOLEHUGDGH
H FRQVHTXHQWHPHQWH D SUiWLFD GR FULPH GH FiUFHUH SULYDGR ÀFRX
GHYLGDPHQWHFRPSURYDGD$VSURYDVFRODFLRQDGDVGHPRQVWUDP
claramente, a prática, pelas apelantes, das condutas típicas que
OKHVVmRLPSXWDGDV>@ 75)$&5$0
 5HODWRU '(6(0%$5*$'25 )('(5$/ Ì7$/2 ),25$9$17,
6$%2 0(1'(6 'DWD GH -XOJDPHQWR  48$57$
7850$'DWDGH3XEOLFDomRH'-)S 
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7UDWDQGRVH GH WUiÀFR LQWHUQDFLRQDO GH SHVVRDV FRP D ÀQDOLGDGH GH
exploração sexual, observa-se uma maior importância dada ao depoimento das
vítimas, sendo que este possui valor fundamental para a instrução do processo.
$ÀQDO VmR HODV D PHOKRU IRQWH SDUD VH VDEHU FRPR HUDP SUDWLFDGRV RV FULPHV
servindo de testemunho e peça fundamental no que se refere à produção de provas
no processo.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
,17(51$&,21$/ '( 6(5(6 +80$126 (;3/25$d®2
6(;8$/ '( 08/+(5(6 $57,*2  '2 &Ð',*2 3(1$/
&216(17,0(172'$9Ì7,0$,168),&,È1&,$'(3529$'$
AUTORIA. 1. O consentimento da vítima em seguir viagem para o
H[WHULRUQmRH[FOXLDFXOSDELOLGDGHGRWUDÀFDQWHRXGRH[SORUDGRU
SRLV TXH R UHTXLVLWR FHQWUDO GR WUiÀFR GH SHVVRDV p D SUHVHQoD
do engano, da coerção, da dívida e do propósito de exploração.
É comum que as mulheres, quando do deslocamento, tenham
conhecimento de que irão exercer a prostituição, mas não têm elas
FRQVFLrQFLDGDVFRQGLo}HVHPTXHQRUPDOPHQWHVHYHHPFRDJLGDVD
atuar ao chegar no local de destino. Nisso está a fraude. [...] (TRF-1 $&5*25HODWRU'HVHPEDUJDGRU)HGHUDO
7RXULQKR 1HWR 'DWD GH -XOJDPHQWR  7HUFHLUD 7XUPD
'DWDGH3XEOLFDomR'-S 

&RQIRUPHH[SRVWRDQWHULRUPHQWHSHORDUWGD3ROtWLFD1DFLRQDOGH
(QIUHQWDPHQWRDR7UiÀFRGH3HVVRDVRFRQVHQWLPHQWRGDYtWLPDpLUUHOHYDQWHSDUD
DFRQÀJXUDomRGRWUiÀFRGHSHVVRDVGHWDOIRUPDTXHQmRH[FOXLDFXOSDELOLGDGHGR
FULPLQRVRSRLVUHVWDFRQÀJXUDGDDOJXPDIRUPDGHFRDomRIRUoDIUDXGHRXRXWUR
meio de enganar a vítima.
Considerando ainda que os bens jurídicos tutelados, tal qual a dignidade
da pessoa humana e seu direito à liberdade são de caráter indisponível e inalienável,
o consentimento da vítima não pode assim ser levado em consideração tendo em
vista que se trata de uma situação de fraude contra ela.
CONCLUSÃO
2WUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVFRPDÀQDOLGDGHGHH[SORUDomRVH[XDO
tem ganhado visibilidade social, o que tem contribuído para a criação de ferramentas
legislativas tanto em âmbito internacional como nacional para enfrentar o problema
GH IRUPD HÀFD] H DVVLP FRQVHJXLQGR GDU PDLRU SURWHomR jV YtWLPDV (VWH QmR p
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XP SUREOHPD UHFHQWH PDV FUHVFH FDGD YH] PDLV H GHYH VHU HUUDGLFDGR D ÀP GH
evitar que mulheres continuem tendo seus direitos e intimidade violados, e sendo
comparadas a meros objetos.
Neste contexto, é notória a evolução do entendimento da comunidade
LQWHUQDFLRQDOQRTXHFRQFHUQHDRWUiÀFRGHPXOKHUHVSDUDÀQVGHH[SORUDomRVH[XDO
VHQGR TXH GLVVR DGYHLR D HODERUDomR GD &RQYHQomR GDV 1Do}HV 8QLGDV FRQWUD R
Crime Transnacional, bem como os três protocolos baseados nela, principalmente
R3URWRFROR$GLFLRQDOUHODWLYRj3UHYHQomRj5HSUHVVmRHj3XQLomRGR7UiÀFRGH
3HVVRDVHPHVSHFLDOFULDQoDVHPXOKHUHVYtWLPDVGRWUiÀFRSDUDVHUHPVH[XDOPHQWH
exploradas.
+iDLQGDYiULRVGHVDÀRVHPUHODomRDRWUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHPXOKHUHV
SDUD ÀQV GH H[SORUDomR VH[XDO WHQGR HP YLVWD VHU XP IHQ{PHQR FRPSOH[R
DSUHVHQWDQGRGLYHUVDVFRQWURYpUVLDVHGLÀFXOGDGHV
(P SULPHLUR OXJDU HQIUHQWDVH GLÀFXOGDGH TXDQWR j FRQFHLWXDomR YLVWR
TXHpFRPXPKDYHUFRQIXVmRHQWUHWUiÀFRGHSHVVRDVHFRQWUDEDQGRGHLPLJUDQWHV
Como visto, embora num primeiro momento possam parecer fenômenos similares,
KiWrQXHVFDUDFWHUtVWLFDVTXHRVGLIHUHQFLDP$GHPDLVKiWDPEpPGLÀFXOGDGHQR
WRFDQWH DR FRQVHQWLPHQWR HP TXH HVWH VH WRUQD LUUHOHYDQWH SDUD D FRQÀJXUDomR
GR WUiÀFR GH SHVVRDV VHQGR TXH FRQVHQWLQGR RX QmR HVVDV PXOKHUHV YtWLPDV GH
crimes atentatórios contra seus direitos, sua dignidade e liberdade, merecem receber
proteção e auxílio.
Várias mulheres acabam por acreditar em propostas e promessas de que
LUmR WHU FRQGLo}HV GH YLGD PHOKRUHV PRWLYR SHOR TXDO DEDQGRQDP VXDV FDVDV H
famílias, e deixam seus países atrás de uma condição que posteriormente se revela
extremamente degradante, humilhante e exploratória.
Sabe-se que as mulheres estão em situação de desvantagem no que diz
UHVSHLWR j TXHVWmR GH RSRUWXQLGDGHV H FRQGLo}HV FRPSDUDQGRVH FRP UHODomR DRV
KRPHQV,VVRUHÁHWHQDYLROrQFLDGHJrQHURH[LVWHQWHHTXHVHPRVWUDXPDYHUGDGHLUD
afronta aos direitos humanos, principalmente quanto à questão da igualdade entre
as pessoas, independente se são homens ou mulheres.
É necessário, portanto, que se discuta acerca do assunto, com disseminação
GH LQIRUPDo}HV HQWUH DV SHVVRDV FRP R LQWXLWR GH VH FULDU SROtWLFDV S~EOLFDV H
LQVWUXPHQWRVTXHDX[LOLHPGHIRUPDHÀFD]QRFRPEDWHDRWUiÀFRGHSHVVRDV
De fato, é inadmissível que nos dias de hoje ainda existam mulheres que
são violentadas e tenham sua dignidade atacada, não podendo dispor sobre seu
próprio corpo, para simplesmente servirem como produtos de um mercado obscuro
FRPRpRWUiÀFRGHVHUHVKXPDQRV
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5()(5È1&,$6
%$5%26$ &tQWLD <DUD 6LOYD 6LJQLÀFDGR H DEUDQJrQFLD GR ´QRYRµ FULPH GH WUiÀFR
internacional de pessoas: perspectivado a partir das políticas públicas e da compreensão
GRXWULQiULD H MXULVSUXGHQFLDO 'LVSRQtYHO HP KWWSSIGFSJUPSIPSEUDWXDFDRH
FRQWHXGRVGHDSRLRSXEOLFDFRHVWUDÀFRGHSHVVRDVVLJQLÀFDGRHDEUDQJHQFLDGRQRYR
crime-de-trafico-internacional-de-pessoas-perspectivado-a-partir-das-politicas-publicasHGDFRPSUHHQVDRGRXWULQDULDHMXULVSUXGHQFLDOFLQWLDEDUERVDYLHZ! $FHVVR HP  GH
novembro de 2015.
%(=(55$ ),/+2 $OXt]LR &ULPHV VH[XDLV DQRWDGRV H FRPHQWDGRV 2ª Ed. (ano 2010), 1ª
UHLPSU&XULWLED-XUXi
BRASIL. &yGLJR3HQDO'HFUHWR/HLGHGHGH]HPEURGH'LVSRQtYHOHPKWWS
ZZZSODQDOWRJRYEUFFLYLOBGHFUHWROHLGHOKWP! $FHVVR HP  GH QRYHPEUR GH
2015.
______. 'HFUHWRQGHGHPDUoRGH3URPXOJDD&RQYHQomRGDV1Do}HV8QLGDV
FRQWUD R &ULPH 2UJDQL]DGR 7UDQVQDFLRQDO 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZSODQDOWRJRYEU
FFLYLOBBDWRGHFUHWRGKWP!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
______. 'HFUHWRQGHGHPDUoRGH3URPXOJDR3URWRFROR$GLFLRQDOj&RQYHQomR
GDV1Do}HV8QLGDVFRQWUDR&ULPH2UJDQL]DGR7UDQVQDFLRQDOUHODWLYRDR&RPEDWHDR7UiÀFR
GH 0LJUDQWHV SRU 9LD 7HUUHVWUH 0DUtWLPD H $pUHD 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZSODQDOWR
JRYEUFFLYLOBB$WR'HFUHWR'KWP!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
2015.
______. 'HFUHWRQGHGHPDUoRGH3URPXOJDR3URWRFROR$GLFLRQDOj&RQYHQomR
GDV1Do}HV8QLGDVFRQWUDR&ULPH2UJDQL]DGR7UDQVQDFLRQDO5HODWLYRj3UHYHQomR5HSUHVVmR
H3XQLomRGR7UiÀFRGH3HVVRDVHP(VSHFLDO0XOKHUHVH&ULDQoDV'LVSRQtYHOHPKWWS
ZZZSODQDOWRJRYEUFFLYLOBBDWRGHFUHWRGKWP!$FHVVRHPGH
novembro de 2015.
______. /HLQGHGHPDUoRGH$OWHUDRVDUWVH
DFUHVFHQWDRDUW$DR'HFUHWR/HLQRGHGHGH]HPEURGH²&yGLJR3HQDOH
Gi RXWUDV SURYLGrQFLDV 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZSODQDOWRJRYEUFFLYLOBBDWR
OHLOKWP!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
______. 0LQLVWpULRGD-XVWLoD(QIUHQWDPHQWRDRWUiÀFRGHSHVVRDV'LVSRQtYHOHPKWWS
MXVWLFDJRYEUVXDSURWHFDRWUDÀFRGHSHVVRDVOHLDPDLV! $FHVVR HP  GH QRYHPEUR GH
2015.
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______. 0LQLVWpULRGD-XVWLoD0LQLVWpULRGD-XVWLoDGLYXOJDUHODWyULRVREUHWUiÀFRGHSHVVRDV
3XEOLFDGR HP  'LVSRQtYHO HP KWWSMXVWLFDJRYEUQRWLFLDVPLQLVWHULRGD
MXVWLFDGLYXOJDUHODWRULRVREUHWUDÀFRGHSHVVRDV!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
______. Tribunal Regional Federal  5HJLmR  7XUPD $&5 ² $SHODomR &ULPLQDO Q
$0 5HODWRU 'HVHPEDUJDGRU )HGHUDO ÌWDOR )LRUDYDQWL 6DER 0HQGHV
'DWDGH-XOJDPHQWR'DWDGH3XEOLFDomRH'-)S'LVSRQtYHO
HP  KWWSWUIMXVEUDVLOFRPEUMXULVSUXGHQFLDDSHODFDRFULPLQDODFU
DP!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
______. Tribunal Regional Federal5HJLmR7XUPD$&5*2
 5HODWRU 'HVHPEDUJDGRU )HGHUDO 7RXULQKR 1HWR 'DWD GH -XOJDPHQWR 
'DWD GH 3XEOLFDomR  '- S 'LVSRQtYHO HP KWWSWUIMXVEUDVLOFRPEU
MXULVSUXGHQFLDDSHODFDRFULPLQDODFUJR!$FHVVRHPGH
novembro de 2015.
______. 7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKR5HJLmRFortaleza sedia evento internacional sobre
WUiÀFRGHSHVVRDVGHGHDEULOGH'LVSRQtYHOHPKWWSZZZWUWJRYEULQGH[
SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW YLHZ DUWLFOH LG IRUWDOH]DYDLVHGLDUHYHQWRLQWHUQDFLRQDO
VREUHWUDÀFRGHSHVVRDV FDWLG  ,WHPLG !$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
&$0326$PLQL+DGGDG&255È$/LQGLQDOYD5RGULJXHV'LUHLWRVKXPDQRVGDVPXOKHUHV
&XULWLED-XUXi
&$67,/+2(OD:LHFNR9GH7UiÀFRGHSHVVRDVGD&RQYHQomRGH*HQHEUDDR3URWRFROR
GH3DOHUPR,Q3ROtWLFDQDFLRQDOGHHQIUHQWDPHQWRDRWUiÀFRGHSHVVRDV6HFUHWDULD1DFLRQDO
GH-XVWLoDHG%UDVtOLD61-
FERNANDES, Louise Santos. $ LQDGHTXDomR GR DUW  GR FyGLJR SHQDO j GHÀQLomR GH
WUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVHVWDWXtGDSHOD218INTERFACE - Natal/RN - v. 6 - n. 1 –
SMDQMXQ'LVSRQtYHOHPKWWSZZZVSHOORUJEUGRFXPHQWRVYHU
DLQDGHTXDFDRGRDUWGRFRGLJRSHQDODGHÀQLFDRGHWUDÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDV
HVWDWXLGDSHODRQX!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
0855$<,VDEHO%UDVLOpOtGHUGH´H[SRUWDomRµGHPXOKHUHVQD$PpULFDGR6XOSão Paulo,
GH]HPEUR'LVSRQtYHOHPKWWSZZZEEFFRPSRUWXJXHVHQRWLFLDVB
PXOKHUVKWPO!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
NAÇÕES UNIDAS PARA DROGAS E CRIME - UNODC. 7UiÀFRGHSHVVRDVHFRQWUDEDQGR
GH PLJUDQWHV 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZXQRGFRUJOSREUD]LOSWWUDÀFRGHSHVVRDV
LQGH[KWPO!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
______. 3ODQR 1DFLRQDO GH (QIUHQWDPHQWR DR 7UiÀFR GH 3HVVRDV  'LVSRQtYHO HP
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KWWSZZZXQRGFRUJGRFXPHQWVOSREUD]LO7RSLFVB7,33XEOLFDFRHVB
3ODQR1DFLRQDO73SGI!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
______. Prevenção ao crime e justiça criminal: PDUFROHJDO&RQYHQomRGDV1Do}HV8QLGDV
FRQWUD R &ULPH 2UJDQL]DGR 7UDQVQDFLRQDO 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZXQRGFRUJOSR
EUD]LOSWFULPHPDUFROHJDOKWPO!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
NASCIMENTO, Telma; RIBEIRO, Paulo; MATOS, Luciana. Violência e Relações
Internacionais: As dimensões da violência e o Crime Organizado na América Latina – Uma
SURSRVWDGHHVWXGR)UDJPHQWRVGH&XOWXUD*RLkQLDYQSMDQIHY
'LVSRQtYHOHPKWWSVHHUXFJEULQGH[SKSIUDJPHQWRVDUWLFOHYLHZ!$FHVVRHP
16 de novembro de 2015.
1(72 &ODULQGR (SDPLQRQGDV GH 6i *85*(/ <DUD 0DULD 3HUHLUD A construção do
conceito de violência de gênero no direito internacional dos direitos humanos a partir dos
LQVWLWXWRV GD GLVFULPLQDomR H GD YLROrQFLD VH[XDO FRQWUD D PXOKHU Revista Constituição
H *DUDQWLD GH 'LUHLWRV Y  Q  'LVSRQtYHO HP KWWSZZZSHULRGLFRVXIUQEU
FRQVWLWXLFDRHJDUDQWLDGHGLUHLWRVDUWLFOHYLHZ!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 1RSULPHLUR'LD,QWHUQDFLRQDOFRQWUDR7UiÀFR
GH3HVVRDV218SHGHÀPGDH[SORUDomRGHYLGDVKXPDQDV3XEOLFDGRHPGHMXOKRGH
 'LVSRQtYHO HP KWWSQDFRHVXQLGDVRUJQRSULPHLURGLDLQWHUQDFLRQDOFRQWUDR
WUDÀFRGHSHVVRDVRQXSHGHRÀPGDH[SORUDFDRGHYLGDVKXPDQDV! $FHVVR HP  GH
novembro de 2015.
25*$1,=$d®2 ,17(51$&,21$/ '2 75$%$/+2 Uma aliança global contra o
WUDEDOKRIRUoDGRRelatório Global do Seguimento da Declaração da OIT sobre Princípios e
'LUHLWRV )XQGDPHQWDLV QR 7UDEDOKR  'LVSRQtYHO HP  KWWSZZZRLWRUJEUVLWHV
default/files/topic/forced_labour/pub/relatorio_global_2005_alianca_contra_trabalho_
IRUFDGRBSGI!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
PEIXOTO, Maria Angélica. NASCIMENTO, Telma Ferreira. 2 WUiÀFR LQWHUQDFLRQDO GH
PXOKHUHV5HYLVWD(VSDoR$FDGrPLFRQPDLRGH'LVSRQtYHOHPKWWSZZZ
SHULRGLFRVXHPEURMVLQGH[SKS(VSDFR$FDGHPLFRDUWLFOHYLHZ)LOH! $FHVVR
HPGHQRYHPEURGH
PIOVESAN, Flávia. 'LUHLWRVKXPDQRVHMXVWLoDLQWHUQDFLRQDO 5ª Ed. rev., ampl., e atual. –
6mR3DXOR6DUDLYD
3,5(6+HOHQD*21d$/9(67DPDUD$PRURVR7UiÀFRHH[SORUDomRVH[XDOGHPXOKHUHV
e meninas no Brasil: GDLQGLYLVLELOLGDGHGRSUREOHPDjVSRVVLELOLGDGHVGHHUUDGLFDomR,Q
'LUHLWRVKXPDQRVIXQGDPHQWRSURWHomRHLPSOHPHQWDomR&RRUGV)OiYLD3LRYHVDQ'DQLHOD
,NDZDHGUHLPSU&XULWLED-XUXi
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RAMINA, Larissa. 7UiÀFR LQWHUQDFLRQDO GH PXOKHUHV SDUD ÀQV GH H[SORUDomR VH[XDO
'LÀFXOGDGHV FRQFHLWXDLV FDUDFWHUL]DomR GDV YtWLPDV H RSHUDFLRQDOL]DomR Revista de
'LUHLWRV )XQGDPHQWDLV H 'HPRFUDFLD &XULWLED Y  Q  S MXOKRGH]HPEUR GH
 'LVSRQtYHO HP  KWWSUHYLVWDHOHWURQLFDUGIGXQLEUDVLOFRPEULQGH[SKSUGIG
DUWLFOHYLHZ!$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
RODRIGUES, Thaís de Carvalho. 2WUiÀFRLQWHUQDFLRQDOGHSHVVRDVSDUDÀPGHH[SORUDomR
VH[XDO H D TXHVWmR GR FRQVHQWLPHQWR 6mR 3DXOR 8QLYHUVLGDGH GH 6mR 3DXOR   I
Dissertação apresentada no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito
GD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR 0HVWUDGRHP'LUHLWR3HQDO 6mR3DXOR'LVSRQtYHOHP
KWWSZZZWHVHVXVSEUWHVHVGLVSRQLYHLVWGHSWEUSKS!
$FHVVRHPGHQRYHPEURGH
SOUZA, Vanessa Alexandre. 2WUiÀFRGHPXOKHUHVVREDSHUVSHFWLYDGRVGLUHLWRVKXPDQRV
Anuário do núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas em direitos humanos/ UFG.
3HQVDURVGLUHLWRVKXPDQRV'HVDÀRjHGXFDomRQDVVRFLHGDGHVGHPRFUiWLFDVYQ
'LVSRQtYHO HP KWWSVZZZFLHQFLDVVRFLDLVXIJEUXSRB[SGI! $FHVVR
HPGHQRYHPEURGH
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