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RESUMO 

O artigo visa analisar a questão do tráfico de pessoas e a proteção às vítimas no Brasil 

desde a ratificação da Convenção e dos Protocolos de Palermo em 2004 até a promulgação 

da Lei n.º 13.344/2016. Para esta análise, faz-se um pequeno histórico dos referidos 

documentos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, diferenciando-se o tráfico 

de pessoas e o contrabando de migrantes. No segundo item são apreciados a Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e os dois Planos Nacionais de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com foco na proteção às vítimas. Por fim, é 

apresentada a recém criada lei de prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional 

de pessoas, e as medidas de atenção às vítimas (Lei n.º 13.344/2016). A pesquisa é 

bibliográfica e documental, feita sob o método dedutivo. 

Palavras-chave: Tráfico de pessoas. Protocolo de Palermo. Lei n.º 13.344/2016. Atenção 

às vítimas. 

ABSTRACT 

The article aims to analyze the issue of trafficking in persons and protection of victims in 

Brazil since the ratification of the Convention and the Palermo Protocols in 2014 until the 

enactment of Law n.13,344/2016. For this analysis, a brief historic of these international 

documents is made in the Brazilian legal system, differentiating between trafficking in 

persons and smuggling of migrants. In the second item, the National Policy to Counter 

Trafficking in Persons and the two National Plans to Counter Trafficking in Persons are 

appreciated, with a focus on protecting victims. Lastly, the recently created law on the 

prevention and repression of internal and international trafficking in persons and measures 

for the care of victims (Law n.13,344/166) is presented. The research is bibliographic and 

documental, done under the deductive method. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quase um milhão de pessoas são traficadas no mundo anualmente, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho, com a finalidade de exploração sexual, sendo que 

98% destes indivíduos são mulheres. O tráfico pode movimentar cerca de 32 bilhões de 

dólares a cada ano. No Brasil, as denúncias de tráfico de pessoas entre 2011 e 2013 

cresceram cerca de 856%, de 32 para 309 casos recebidos pela Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República.  

Os dados descritos são do Relatório Nacional sobre o tráfico de pessoas de 2013, 

apresentado pelo Ministério da Justiça brasileiro, o que demonstra que este tipo de crime 

está presente na realidade do país muito mais do que se imagina, devendo ser combatido 

pelo Estado. 

Neste artigo busca-se analisar o tráfico de pessoas com o enfoque na proteção às 

vítimas no Brasil, desde a ratificação feita em 2004 da Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional e dos seus Protocolos adicionais (Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea; e 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), até a Lei n.º 13.344, de 6 de outubro de 2016 dispõe sobre a 

prevenção, repressão e atenção às vítimas do tráfico interno e internacional de pessoas. 

Para esta análise, no primeiro item é feito um breve histórico dos referidos 

documentos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, traçando as diferenças entre 

o tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes. No segundo ponto do trabalho é feita a 

apreciação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Decreto n.º 

5.948/2006) e dos dois Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Decreto 

n.º 6.347/2008 e Portaria Interministerial n.º 634/2013), dando especial atenção à proteção 

e assistência às vítimas previstas nestes documentos. 

Por fim, é apresentada a recém criada Lei n.º 13.344/2016 que trata da prevenção e 

repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas, e dispõe de medidas de atenção às 

vítimas. Sendo que, esta é a primeira lei específica a tratar deste crime no Brasil, que 
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anteriormente se utilizava da mudança e/ou inclusão de dispositivos de forma esparsa em 

sua legislação. 

A pesquisa é bibliográfica e documental, feita sob o método dedutivo, posto que é 

utilizada a análise legislativa e da doutrina especializada sobre o tráfico de pessoas. 

2 O TRÁFICO DE PESSOAS E O CONTRABANDO DE MIGRANTES NOS 

PROTOCOLOS DE PALERMO 

Em 15 de novembro de 2000 foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, em Nova 

York, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, estando 

aberta a assinaturas na cidade de Palermo, na Itália, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 

2000, e após esta data, as assinaturas seriam feitas na sede da ONU. 

 Juntamente a esta Convenção, foram celebrados dois protocolos adicionais: o 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e 

Aérea; bem como 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. 

Tanto a Convenção quanto os Protocolos entraram em vigor internacionalmente em 

29 de setembro de 2003, após o depósito do quadragésimo instrumento de ratificação. 

Entretanto, o governo brasileiro depositou o seu instrumento de ratificação da Convenção e 

dos Protocolos junto à Secretaria-Geral da ONU em 29 de janeiro de 2004, entrando em 

vigor para o Brasil em 28 de fevereiro de 2004.  

Em 12 de março de 2004 foram promulgados por decreto presidencial a Convenção 

(Decreto n.º 5.015), o Protocolo de Combate ao Tráfico de Migrantes (Decreto n.º 5.016) e 

o Protocolo referente ao Tráfico de Pessoas (Decreto n.º 5.017), passando então a surtirem 

efeitos jurídicos no território nacional. 

Desde a adoção do Protocolo sobre o Tráfico de Pessoas, o conceito presente no seu 

artigo 3º é o mais adotado quando se busca definir o que seria este tipo de tráfico: 

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 
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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; 

Analisando-se o conceito, é possível depreender três pontos principais que 

caracterizam o tráfico de pessoas: o deslocamento de pessoas, ou seja, a migração interna 

ou internacional sempre estará presente; o emprego de meios ilícitos; e a exploração. 

Segundo Damásio de Jesus (2003, p.XXVI): 

Os elementos constitutivos do delito de tráfico de pessoas, segundo a 

definição adotada pelo Protocolo das Nações Unidas, são: I) A ação, ou 

seja, o que é feito: que é o recrutamento, transporte, transferência, 

alojamento ou o acolhimento de pessoas; II) Os meios, ou seja, como é 

feito: por meio de ameaça ou uso da força, coerção, rapto, fraude, engano, 

abuso de poder ou de vulnerabilidade, ou pagamentos ou benefícios em 

troca do controle da vida da vítima. III) Propósito de exploração, ou seja, 

o porquê é feito o tráfico. Para fins de exploração, que inclui prostituição, 

exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão, remoção de órgãos e 

práticas semelhantes. 

Os dois Protocolos da Convenção de Palermo se utilizam do mesmo termo, o 

“tráfico”, para tratar de problemas distintos. Com a utilização da mesma palavra, pareceu 

que os protocolos foram criados apenas para proteger vítimas diferentes, e não crimes 

diversos. O combate ao tráfico seria objeto de ambos. Por conta desta confusão 

terminológica, há juristas que preferem a utilização da expressão “contrabando de 

migrantes” ao invés de “tráfico de migrantes”. Explica-se. 

O artigo 3º do Protocolo sobre Migrantes diz: 

A expressão "tráfico de migrantes" significa a promoção, com o objetivo 

de obter, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro 

benefício material, da entrada ilegal de uma pessoa num Estado Parte do 

qual essa pessoa não seja nacional ou residente permanente; 

Como se pode notar, o referido instrumento objetiva prevenir e combater a ação de 

pessoas que promovam a entrada irregular de não nacionais no território de um Estado, ou 

seja, o contrabando de migrantes levará a infração da legislação migratória de um país, 

devido à facilitação da migração irregular auxiliada por terceiros (GERONIMI, 2002, 

p.11). 

Quando se fala em contrabando, este só se realiza a nível internacional, 

necessitando o cruzamento das fronteiras; já o tráfico poderá ser internamente ou 

internacionalmente. A relação do indivíduo com o “contrabandista” finaliza quando se 
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chega ao local de destino final, uma vez que o pagamento foi feito por este “serviço” em 

específico; no tráfico, a relação persiste no destino final com o intuito exploratório da 

vítima, sendo esta exploração subsequente para diversos fins. O lucro das redes de 

contrabando de migrantes advém das quantias pagas pelo “serviço” de transporte até o país 

de destino final; no tráfico, o lucro das redes criminosas advém da subsequente exploração. 

Outro elemento distinto entre o tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes é a 

questão do consentimento. No tráfico, a alínea “b” do artigo 3º escreve que “será 

considerado irrelevante” o consentimento da vítima se qualquer dos meios ilícitos tiver 

sido utilizado. No contrabando, geralmente há ato voluntário do migrante ao pagar pelo 

“serviço” de cruzar as fronteiras de um país. 

O professor Damásio de Jesus sintetiza a diferenciação entre tráfico e contrabando: 

Imigração ilegal não é tráfico, embora alguns casos de tráfico de pessoas 

sejam realizados por meio das mesmas estratégias utilizadas pela 

imigração ilegal. O contrabando de seres humanos não deve ser 

considerado tráfico, embora os traficantes possam contrabandear as 

vítimas do tráfico. (JESUS, 2003, p. 17) 

Necessário constar que o Protocolo sobre Migrantes não tem o objetivo de eliminar 

a imigração irregular, mas sim o contrabando de migrantes e os crimes a ele conexos, ou 

seja, coibir a atividade de grupos criminosos organizados que lucram com a situação de 

vulnerabilidade de pessoas que desejam migrar. O artigo 5º do Protocolo deixa evidente 

que “os migrantes não estarão sujeitos a processos criminais nos termos do presente 

Protocolo, pelo fato de terem sido objeto dos atos enunciados no seu Artigo 6”. 

Importante também ressaltar que o objetivo principal dos dois Protocolos é reprimir 

as atividades do crime organizado internacional, portanto, para que haja configurado o 

contrabando ou tráfico, este deve ser realizado por um “grupo criminoso organizado”, 

assim, se tais crimes estiverem sendo cometidos por uma pessoa ou grupo que não se 

enquadre na definição do artigo 2º, “a”, da Convenção de Palermo, não há que se falar em 

tráfico ou contrabando.  

Familiares, amigos ou entidades que auxiliam os migrantes por questões 

humanitárias, também não se enquadram na Convenção. Assim, é necessária uma 

harmonização das legislações penais dos Estados com a Convenção e os Protocolos de 

Palermo, para que não haja situações contraditórias com o propósito da proteção dos 

direitos humanos. 
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Tanto a Convenção quanto os seus Protocolos adicionais focam principalmente na 

questão das medidas de controle, fiscalização e repressão ao crime organizado 

internacional. Quando se busca a proteção e assistências às vítimas deste crime organizado, 

os dispositivos nos citados acordos internacionais são poucos ou insuficientes. 

Mesmo que “proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os 

seus direitos humanos” (art. 2ª, b) seja um dos objetivos do Protocolo sobre Tráfico de 

Pessoas, tal documento é incisivo ao estabelecer a necessidade do Estado reforçar “os 

controles fronteiriços necessários para prevenir e detectar o tráfico de pessoas” (art. 11, 1), 

contudo, quando se trata da permanência das vítimas em seus territórios, cada Estado parte 

“considerará a possibilidade de adotar medidas legislativas ou outras medidas adequadas 

que permitam às vítimas de tráfico de pessoas permanecerem no seu território a título 

temporário ou permanente, se for caso disso” (art. 7º, 1). Percebe-se o viés principal do 

combate ao crime organizado, deixando a proteção e garantia dos direitos humanos das 

vítimas em segundo plano. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no parecer consultivo n.º 18, 

de 17 de setembro de 2003, solicitado pelo México, afirma que “a qualidade migratória de 

uma pessoa não pode constituir, de nenhuma maneira, uma justificativa para privá-la do 

desfrute e do exercício de seus direitos humanos”. O status de migrante irregular, seja qual 

for a causa (tráfico de pessoas, contrabando de migrantes, etc), não é motivo para não se 

garantir o respeito à dignidade e aos direitos humanos do indivíduo.  

Ainda que a Convenção e os Protocolos de Palermo não criminalizem a imigração 

ilegal, a legislação interna dos Estados pode prever situações que contradizem estes 

instrumentos internacionais, como por exemplo, caso um indivíduo ingresse em seu 

território sem o intermédio de um terceiro, ele será considerado um criminoso, contudo, 

caso ingresse com a “ajuda” de organizações criminosas internacionais, estará isento de 

sua responsabilidade penal.  

O tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes estão intrinsecamente ligados às 

políticas migratórias dos Estados. Não é raro encontrar situações em que, ao combater 

estes tipos de crimes cometidos por organizações internacionais, os países acabam 

adotando políticas migratórias ainda mais restritivas, o que deve ser repensado, afinal, 

quanto maior a restrição migratória, maior o lucro das organizações criminosas, afinal, o 

preço dos “serviços” aumentarão. 
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O Observatório de Imigração de Portugal concluiu desta forma: 

Os processos de fortalecimento da legislação anti-imigração e reforço do 

controle fronteiriço, e o processo de crescimento do tráfico de migrantes 

por grupos organizados se alimentam mutuamente. Ou seja, por um lado, 

a crescente dificuldade em atravessar as fronteiras levou a que os 

migrantes tivessem que recorrer a agentes profissionais e tornou o 

fenômeno mais complexo, e, por outro, o aumento da procura de serviços 

de tráfico e dos riscos envolvidos no processo fez com que os preços, e 

conseqüentemente os lucros, também subissem, o que atraiu mais agentes 

para esta atividade. (PEIXOTO, 2005, p. 24) 

No parecer consultivo n.º 18, a CIDH se manifestou no sentido de que: 

 Os objetivos das políticas migratórias devem ter presente o respeito 

pelos direitos humanos. Além disso, estas políticas migratórias devem ser 

executadas com o respeito e a garantia dos direitos humanos. Como já se 

afirmou (pars. 84, 89, 105 e 119 supra), as distinções que os Estados 

estabeleçam devem ser objetivas, proporcionais e razoáveis. (CIDH, 

2003, p.116) 

Rossana Rocha Reis escreve sobre a imigração e a normatização dos Estados: 

(...) o estudo da evolução do regime internacional de direitos humanos 

nos mostra que, apesar do crescente reconhecimento do indivíduo como 

portador de direitos independentes de sua nacionalidade, a 

implementação desses direitos continua basicamente dependente do 

Estado, e, no caso específico das migrações internacionais, do Estado 

receptor. Vale dizer que o direito de ir e vir no âmbito internacional – o 

direito de imigrar – não é reconhecido como um direito humano. A maior 

parte da legislação internacional diz respeito somente a situações 

concretas, em que o imigrante já existe. (REIS, 2004, p. 159) 

Deste modo, mais do que adequar sua legislação migratória e penal para fins de 

prevenção, repressão e punição tanto do tráfico de pessoas, quanto do contrabando de 

migrantes, o Estado deve promover políticas públicas de acolhimento e reinserção social 

dos indivíduos vítimas destes crimes, afinal, a garantia e o respeito aos direitos humanos 

devem ser observados. 

2. A PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS NA POLÍTICA NACIONAL E NOS PLANOS 

NACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

2.1 POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

Após a promulgação da Convenção e dos Protocolos de Palermo em 2004, fazendo 

com que seus efeitos jurídicos repercutissem em seu território, o Brasil iniciou um tímido e 

esparso processo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, por meio de adequações 
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legislativas e ações governamentais. A princípio não foi criada uma lei em específico, mas 

a inserção ou modificações de dispositivos em legislações existentes. 

Cita-se, por exemplo, a Lei n.º 12.850/2013 que trata das organizações criminosas; 

e a Lei n.º 12.015/2009, que deu novas redações aos artigos 231 e 231-A do Código Penal 

sobre o tráfico internacional e interno para fins de exploração sexual. 

Contudo, em 26 de outubro de 2006, foi aprovada por meio do Decreto n.º 5.948, a 

Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a qual “tem por finalidade 

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

de atendimento às vítimas” (art. 1º).  A Política Nacional adota em seu art. 2º, a mesma 

definição de tráfico de pessoas do Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças (Decreto n.º 5.017/2004). 

Sob a perspectiva de atenção às vítimas deste crime, destaca-se o princípio 

norteador estabelecido no inciso III, do art. 3º da Política Nacional, o qual prevê a 

“proteção e assistência integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente de 

nacionalidade e de colaboração em processos judiciais”. 

Nas diretrizes gerais da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

previstas no art. 4º, a atenção às vítimas se encontra nos seguintes incisos: 

VII - verificação da condição de vítima e respectiva proteção e 

atendimento, no exterior e em território nacional, bem como sua 

reinserção social; 

IX - incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a 

prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como para a verificação 

da condição de vítima e para o atendimento e reinserção social das 

vítimas; 

Entretanto, é no art. 7º que a Política Nacional prevê diretrizes específicas para a 

atenção às vítimas do tráfico de pessoas: 

Art. 7o  São diretrizes específicas de atenção às vítimas do tráfico de 

pessoas:  

I - proteção e assistência jurídica, social e de saúde às vítimas diretas e 

indiretas de tráfico de pessoas; 

II - assistência consular às vítimas diretas e indiretas de tráfico de 

pessoas, independentemente de sua situação migratória e ocupação; 

III - acolhimento e abrigo provisório das vítimas de tráfico de pessoas; 

IV - reinserção social com a garantia de acesso à educação, cultura, 

formação profissional e ao trabalho às vítimas de tráfico de pessoas; 

V - reinserção familiar e comunitária de crianças e adolescentes vítimas 

de tráfico de pessoas; 

VI - atenção às necessidades específicas das vítimas, com especial 

atenção a questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, 
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procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação 

migratória, atuação profissional ou outro status; 

VII - proteção da intimidade e da identidade das vítimas de tráfico de 

pessoas; e 

VIII - levantamento, mapeamento, atualização e divulgação de 

informações sobre instituições governamentais e não-governamentais 

situadas no Brasil e no exterior que prestam assistência a vítimas de 

tráfico de pessoas. 

Para a implementação da Política Nacional, caberá aos órgãos e entidades públicas 

desenvolverem ações em suas respectivas áreas de atuação, como por exemplo, Justiça e 

Segurança Pública, Relações Exteriores e Saúde: 

I - na área de Justiça e Segurança Pública: 

a) proporcionar atendimento inicial humanizado às vítimas de tráfico de 

pessoas que retornam ao País na condição de deportadas ou não admitidas 

nos aeroportos, portos e pontos de entrada em vias terrestres; 

II - na área de Relações Exteriores: 

c) inserir no Manual de Serviço Consular e Jurídico do Ministério das 

Relações Exteriores um capítulo específico de assistência consular às 

vítimas de tráfico de pessoas; 

h) fortalecer os serviços consulares na defesa e proteção de vítimas de 

tráfico de pessoas; 

IV - na área de Saúde: 

a) garantir atenção integral para as vítimas de tráfico de pessoas e 

potencializar os serviços existentes no âmbito do Sistema Único de 

Saúde; 

b) acompanhar e sistematizar as notificações compulsórias relativas ao 

tráfico de pessoas sobre suspeita ou confirmação de maus-tratos, 

violência e agravos por causas externas relacionadas ao trabalho; 

c) propor a elaboração de protocolos específicos para a padronização do 

atendimento às vítimas de tráfico de pessoas; e 

d) capacitar os profissionais de saúde na área de atendimento às vítimas 

de tráfico de pessoas; 

O mesmo Decreto que aprova a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (5.948/2006), também instituiu, no âmbito do Ministério da Justiça, o Grupo de 

Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar uma proposta do Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP. O referido grupo teria noventa dias de 

prazo, prorrogáveis por mais trinta dias, para a conclusão dos trabalhos. 

2.2 PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS – 

PNETP 

Em 8 de janeiro de 2008, foi aprovado por meio do Decreto n.º 6.347, o Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP, o qual objetivava “prevenir e 

reprimir o tráfico de pessoas, responsabilizar os seus autores e garantir atenção às vítimas, 
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nos termos da legislação em vigor e dos instrumentos internacionais de direitos humanos” 

(art. 1º). Foi estabelecido o prazo de dois anos para a execução do referido Plano. 

O PNETP foi dividido em três grandes eixos: 1) Prevenção ao Tráfico de Pessoas; 

2) Atenção às vítimas; e 3) Repressão ao Tráfico de Pessoas e Responsabilização de seus 

Autores. Para cada um destes eixos, ficaram instituídas atividades e metas concretas a 

serem cumpridas por cada um dos órgãos e entidades públicas envolvidas. 

Conforme documento do Ministério da Justiça sobre o PNETP, “a execução 

integrada é o motor do Plano. Os órgãos responsáveis precisam implementar as atividades 

de forma agregada, buscando afinidades entre as metas e parcerias, para que não haja, 

inclusive, repetição de esforços.” (BRASIL, 2008, p.10) 

Sobre os três eixos, o Ministério da Justiça expõe a intenção do PNETP: 

No âmbito da Prevenção, a intenção é diminuir a vulnerabilidade de 

determinados grupos sociais ao tráfico de pessoas e fomentar seu 

empoderamento, bem como engendrar políticas públicas voltadas para 

combater as reais causas estruturais do problema.  

Quanto à Atenção às Vítimas, foca-se no tratamento justo, seguro e não-

discriminatório das vítimas, além da reinserção social, adequada 

assistência consular, proteção especial e acesso à Justiça. E se entende 

como vítimas não só os (as) brasileiros(as), mas também os(as) 

estrangeiros(as) que são traficados(as) para o Brasil, afinal este é 

considerado um país de destino, trânsito e origem para o tráfico.  

Sobre o Eixo 3, Repressão e Responsabilização, o foco está em ações de 

fiscalização, controle e investigação, considerando os aspectos penais e 

trabalhistas, nacionais e internacionais desse crime. (BRASIL, 2008, 

p.10) 

Dentre as várias prioridades do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, a prioridade n.º 5 relaciona-se com a atenção e assistências às vítimas ao prever: 

“Articular, estruturar e consolidar, a partir dos serviços e redes existentes, um sistema 

nacional de referência e atendimento às vítimas de tráfico.”. Nesta prioridade foram 

previstas 05 (cinco) ações, com 18 (dezoito) atividades e 22 (vinte e duas) metas a serem 

atingidas. 

Após o prazo de dois anos de execução, conforme disposto no §1º, do art. 1º do 

Decreto n.º 6.347/2008, foi elaborado o Relatório Final de implementação do PNETP. 

Sobre este Relatório, escreve Fernanda Alves dos Anjos e Paulo Abrão: 

Passados dois anos da sua implementação, o Relatório Final deste I Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas procurou revelar à 

sociedade o que foi realizado, salientando a transversalidade do tema, 
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incluído em diversas políticas, programas e projetos sob a coordenação de 

diferentes ministérios e secretarias ligadas à Presidência da República; 

destacou as metas estabelecidas e a sua execução pelos órgãos 

responsáveis, como a implementação dos Núcleos de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas e Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao 

Migrante, ação prevista no Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania; apresentou ações do Sistema de Segurança Pública e Justiça, 

revelando o aumento no número de inquéritos policiais para investigar 

este crime; registrou as capacitações realizadas; os serviços de 

atendimento às vítimas; e os principais organismos internacionais que 

firmaram parcerias com o Governo Federal. (ANJOS; ABRÃO, 2013, p. 

227) 

Logo após a apresentação do Relatório Final no I Encontro Nacional da Rede de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em novembro de 2010, foi instituído um Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) por meio da Portaria do Ministério da Justiça n.º 1.239, de 

27 de junho de 2011. A Secretaria Nacional de Justiça liderou o GTI que objetivava 

organizar a elaboração do II PNETP e desenvolver mecanismos de participação popular na 

elaboração da proposta do texto, tudo no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 

período. 

2.3 II PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS – II 

PNETP 

 Em 4 de fevereiro de 2013, foi instituída por meio do Decreto n.º 7.901 a 

Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o 

Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CONATRAP. Revogaram-se 

os artigos do Decreto n.º 5.948/2006 que tratava do Grupo de Trabalho Interministerial. 

Esta coordenação tripartite é composta pelo Ministério da Justiça, Secretaria de 

Políticas para as Mulheres e Secretaria de Direitos Humanos, ambas da Presidência da 

República, e objetiva “coordenar a gestão estratégica e integrada da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, aprovada pelo Decreto no 5.948, de 26 de outubro 

de 2006, e dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” (art. 1º do 

Decreto). O CONATRAP foi criado “para articular a atuação dos órgãos e entidades 

públicas e privadas no enfrentamento ao tráfico de pessoas” (art. 4º). 

O Decreto 7.901/2013 traz os objetivos do II PNETP, contudo, a aprovação do II 

Plano se deu por meio da Portaria Interministerial n.º 634, de 25 de fevereiro de 2013. Com 

o período de implementação de 2013 a 2016, o II PNETP está estruturado em 05 (cinco) 
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linhas operativas, as quais se desdobram em várias atividades e 115 (cento e quinze) metas, 

que: 

(...) expressam ações concretas, qualitativa e/ou quantitativamente 

descritas, de forma a permitir que o seu monitoramento informe sua real 

execução, desde o aperfeiçoamento do marco regulatório, da integração e 

fortalecimento das políticas públicas e da rede nacional, de ações de 

capacitação e produção de conhecimento, até a realização de campanhas e 

mobilização da sociedade para o enfrentamento ao tráfico de pessoas no 

país. (ANJOS; ABRÃO, 2013, p. 229) 

Dentre as linhas operativas, destacam-se especificamente aquelas voltadas à 

assistência e atenção às vítimas do tráfico de pessoas. A linha operativa 2 trata da 

“Integração e fortalecimento das políticas públicas, redes de atendimento, organizações 

para prestação de serviços necessários ao enfrentamento ao tráfico de pessoas”, sendo 

prevista a Atividade 2.D: 

Criar, financiar e implementar estratégias de integração dos sistemas 

nacionais para atendimento e reintegração das vítimas do tráfico de 

pessoas, fortalecendo a rede de atendimento, integrando normativas e 

procedimentos, articulando as responsabilidades entre atores da rede, 

definindo metodologias e fluxos de atendimento, e disseminando material 

informativo para um adequado processo de atendimento sob a perspectiva 

de direitos. 

Nesta atividade, estão enumeradas 22 (vinte e duas) metas a serem alcançadas. A 

Atividade 2.G, com 07 (sete) metas elencadas, prevê: 

Ampliar o acesso a direitos por parte de vítimas e grupos vulneráveis ao 

tráfico de pessoas e a oferta de serviços e iniciativas públicas, 

prioritariamente em municípios e comunidades identificadas como focos 

de aliciamento de vítimas de tráfico de pessoas, com vistas a diminuir tal 

vulnerabilidade e seus impactos. 

A Atividade 2.H, propõe “promover a garantia de direitos de cidadãos estrangeiros 

vítimas do tráfico de pessoas no Brasil”, por meio de 04 (quatro) metas a serem atingidas.  

Sobre o II PNETP, transcrevem-se as palavras de Inês Virgínia Prado Soares: 

O II Plano abraça a ideia de que a construção de alicerces para o ETP 

precisa de valores e mecanismos democráticos, bem como de um Estado 

comprometido com o respeito e a promoção de tais valores, mas 

principalmente atento para impedir injustiças sociais, culturais e 

econômicas, provocadas, inclusive, pelas demandas de mercado ou por 

posturas sexistas e preconceituosas em relação a grupos vulneráveis, 

como mulheres e homossexuais. Nesse sentido, muitas das atividades 

previstas em cada uma das linhas operativas do II PNETP iluminam as 

necessidades dos vulneráveis, dos excluídos e dos discriminados, 
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possibilitando que as políticas públicas sejam pensadas e desenhadas de 

modo participativo, para atender aos mais frágeis. (SOARES, 2013, p.98) 

Interessante mencionar, por fim, a transversalidade do II PNETP e a atuação dos 

três níveis federativos.  

Ao mesmo tempo, há uma lógica de transversalidade e/ ou 

intersetorialidade na implementação da política local de enfrentamento 

que traz boas perspectivas, já que no traçado do II PNETP devem-se levar 

em consideração e respeitar as políticas setoriais já existentes. A partir 

dessas políticas, as estratégias específicas para o enfrentamento ao tráfico 

de pessoas são desenhadas e executadas. 

Outra característica interessante é que ações previstas no II PNETP 

dependem da articulação entre os três níveis do pacto federativo. Desse 

modo, é importante que os atores governamentais dos níveis estaduais e 

municipais desenvolvam as metas do Plano. (SOARES, 2013, p.97) 

Em dezembro de 2014 foi apresentada a “Primeira Avaliação externa de progresso 

do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, feita pela Secretaria 

Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, em parceria com o Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC). No site do Ministério da Justiça, é feito um 

resumo desta avaliação: 

Importante ressaltar que essa avaliação intermediária baseou-se nos 

quatro primeiros relatórios de progresso produzidos pelo Grupo 

Interministerial de Monitoramento e Avaliação do II PNETP, composto 

por 17 ministérios, sendo 25 órgãos federais no total. As 115 metas 

previstas no II PNETP, foram avaliadas em quatro categorias, ou seja, 

ótimo, bom, ruim e péssimo.  Assim, segundo os indicadores de gestão de 

progresso, 54 metas foram consideradas com ótimo progresso, 28 metas 

com bom progresso, sendo 12 metas consideradas com um progresso 

ruim e, somente, 02 com péssimo progresso. Deste resultado, foi 

possível, então, identificar  as metas que o governo federal deve seguir 

avançando e as que devem receber especial atenção nos próximos dois 

anos de vigência do plano. Por fim, a análise geral das 14 atividades 

previstas no II PNETP  foi positiva e demonstrou que o II PNETP está 

com progresso de 81,8% da média geral, o que equivale a um ótimo e 

bom avanço intermediário de implementação do plano. (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2016, s/p) 

Após descrever a Política Nacional e os Planos Nacionais de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, discutir-se-á no próximo item a nova lei sobre prevenção, repressão e 

medidas de atenção às vítimas do tráfico de pessoas no Brasil. 

3. A LEI N.º 13.344, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016 

Apesar da ratificação da Convenção e dos Protocolos de Palermo, bem como a 

aprovação da Política Nacional e dos dois Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico 
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de Pessoas, não existia no Brasil uma lei que tratava especificamente do tráfico de pessoas. 

Conforme exposto anteriormente, alguns dispositivos de leis já existentes foram 

modificados e outros inseridos na legislação, entretanto, algumas situações ainda não eram 

tipificadas, como o tráfico de pessoas para fins de comércio de órgãos e tecidos. 

O Departamento de Estado Americano, em seu Relatório sobre o Tráfico de 

Pessoas divulgado em junho de 2016, ao analisar o Brasil, descreve que o país não atende 

plenamente as normas mínimas para a eliminação do tráfico, contudo, está se esforçando. 

Acrescenta que a lei brasileira não se alinha com o direito internacional, dificultando a 

avaliação dos esforços do governo na repressão a este crime. Expõe a falta de centralização 

de dados sobre o tema e a morosidade da justiça em solucionar os casos. Sobre a atenção 

das vítimas, o próprio governo brasileiro admite que concede serviços especializados a 

uma parcela pequena das vítimas e não há financiamento de abrigos especializados 

(DEPARTMENT OF STATE/USA, 2016, p. 104). 

Sobre a legislação brasileira referente ao tráfico de pessoas, o relatório do governo 

americano aponta que a falta de uma lei unificada sobre o tema torna difícil a avaliação da 

situação do crime no país. O relatório também aponta que as leis brasileiras proíbem a 

maioria dos tipos de tráfico de pessoas. Ademais, o governo americano escreve que há 

projeto de lei tramitando desde 2014 no Congresso Nacional que harmoniza a definição de 

tráfico com o Protocolo de Palermo e aumenta as penas mínimas para este tipo de crime. 

The lack of a unified anti-trafficking law and comprehensive data made 

efforts difficult to evaluate. Brazilian laws prohibit most forms of 

trafficking in persons. 

(...) 

Draft legislation to harmonize the definition of trafficking with the 2000 

UN TIP Protocol and increase the minimum sentences for antitrafficking 

crimes was introduced in 2014, but not approved by Congress in 2015. 

(DEPARTMENT OF STATE/USA, 2016, p. 105) 

Após a publicação deste relatório, em 6 de outubro de 2016, foi promulgada a Lei         

n.º 13.344, a qual “dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de 

pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas”, além de alterar e incluir dispositivos nos 

Códigos Penal e Processo Penal e no Estatuto do Estrangeiro. A norma entrará em vigor 

após 45 dias de sua publicação, ou seja, a partir de 21 de novembro de 2016. Interessante 

ressaltar que a Lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido “no território nacional contra 

vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira” (art. 1º). 
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A Lei n.º 13.344/2016 constitui uma harmonização ao Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, após doze anos de sua ratificação. 

As penalidades ficaram mais rigorosas e há inclusão de medidas de proteção e atenção às 

vítimas.  

Será incluído no Código Penal o art. 149-A que tipifica o tráfico de pessoas como 

sendo as ações de “agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou 

acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso” tendo como 

finalidade, não só a exploração sexual, mas também a remoção de órgãos, tecidos e partes 

do corpo, a submissão à servidão ou trabalho em condições análogas à de escravo, além da 

adoção ilegal. A reclusão é de 04 (quatro) a 08 (oito) anos, podendo chegar a mais de 10 

(dez) anos se praticado mediante circunstâncias agravantes, como por exemplo, se 

cometido por funcionário público no exercício de suas funções; cometido contra criança, 

adolescente, idoso ou pessoa com deficiência; praticado por pessoas próximas ou 

familiares; ou a vítima for retirada do território nacional. 

Art. 13.  O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 149-A:  

“Tráfico de Pessoas  

Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 

alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, 

fraude ou abuso, com a finalidade de:  

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  

IV - adoção ilegal; ou  

V - exploração sexual.  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  

§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se:  

I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas 

funções ou a pretexto de exercê-las;  

II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou 

com deficiência;  

III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de 

coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade 

ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo 

ou função; ou  

IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.  

§ 2o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não 

integrar organização criminosa.”  

Segunda a nova legislação, o enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá alguns 

princípios, sendo a maioria deles relacionados aos indivíduos vitimados por este crime: 
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Art. 2o  O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes 

princípios:  

I - respeito à dignidade da pessoa humana;  

II - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;  

III - universalidade, indivisibilidade e interdependência;  

IV - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem 

étnica ou social, procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, 

religião, faixa etária, situação migratória ou outro status;  

V - transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem 

étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas;  

VI - atenção integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente de 

nacionalidade e de colaboração em investigações ou processos judiciais;  

VII - proteção integral da criança e do adolescente. (Grifo nosso) 

A proteção e assistência às vítimas estão previstas em vários dispositivos da                       

Lei n.º 13.344/2016, demonstrando a preocupação do Estado brasileiro com tais 

indivíduos. O capítulo IV trata especificamente “da proteção e da assistência às vítimas”. 

Nele estão previstas a reinserção social das vítimas, além de garantir assistência social, à 

saúde, ao trabalho e emprego, a assistência jurídica, o atendimento humanizado, o 

acolhimento e abrigo provisório, bem como um atendimento baseado nas necessidades 

específicas de cada vítima. 

Art. 6o  A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico 

de pessoas compreendem:  

I - assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde;  

II - acolhimento e abrigo provisório;  

III - atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação a 

questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, 

procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação 

migratória, atuação profissional, diversidade cultural, linguagem, laços 

sociais e familiares ou outro status;  

IV - preservação da intimidade e da identidade;  

V - prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos 

investigatórios e judiciais;  

VI - atendimento humanizado;  

VII - informação sobre procedimentos administrativos e judiciais.  

Se a vítima for brasileira no exterior, a rede consular brasileira deverá prestar 

integral assistência, independentemente da “situação migratória, ocupação ou outro status” 

(§ 2o, art. 6º). A assistência à saúde deverá compreender os aspectos de recuperação física 

e psicológica (§ 3o, art. 6º). 

Outro viés importante que a Lei n.º 13.344/2016 trouxe, mais precisamente em seu 

art. 7º, foi a inclusão de artigos no Estatuto do Estrangeiro (Lei n.º 6.815/1980), os quais 

permitem a concessão de residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas no Brasil, 

independentemente de sua situação migratória ou de colaboração em procedimento 
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administrativo, policial ou judicial. Além disso, enquanto o pedido de regularização 

migratória estiver tramitando, o estrangeiro estaria em situação regular no Brasil. 

Entretanto, com a sanção da Lei n.º 13.445 em 24 de maio de 2017, conhecida 

como a Nova Lei de Migração brasileira, o Estatuto do Estrangeiro foi revogado (art. 124, 

inciso II, da Lei n.º 13.445/2017), consequentemente, as modificações trazidas pela Lei n.º 

13.344/2016, caíram por terra, devendo-se observar as regras da nova legislação 

migratória. 

A Lei em estudo também normatiza em seu capítulo V as questões processuais 

envolvendo o tráfico de pessoas, além de instituir o Dia Nacional de Enfrentamento do 

Tráfico de Pessoas, comemorado anualmente em 30 de julho (art. 14). 

Uma crítica à Lei está na omissão quanto ao consentimento da vítima, o qual 

independe para a configuração do crime de tráfico de pessoas segundo o Protocolo de 

Palermo. A nova lei brasileira omite a questão do consentimento, podendo gerar debates e 

decisões que contrariem o combate a este crime. 

Como pode ser observado, após doze anos de omissão legislativa desde a 

ratificação da Convenção e dos Protocolos de Palermo, o Brasil criou legislação específica 

sobre o tráfico de pessoas, ampliando a sua tipificação, além de conceder maior atenção e 

assistência às vítimas.  

CONCLUSÃO 

O tráfico de pessoas é crime que atinge milhares de indivíduos ao redor do mundo 

anualmente, movimentando bilhões de dólares. No Brasil não é diferente, afinal é comum 

na imprensa e nos órgãos competentes registros de casos de tráfico de pessoas para 

exploração sexual e trabalho análogo ao de escravo (tipos mais comuns de tráfico de 

pessoas).  

Mesmo que tenha criado tardiamente uma lei específica sobre o tráfico de pessoas, 

não se pode deixar de registrar os esforços do Brasil desde a ratificação da Convenção e 

dos Protocolos de Palermo em 2004, em combater este crime, seja por meio de adequações 

legislativas esparsas, seja por meio da aprovação da Política Nacional e dos Planos 

Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A Lei n.º 13.344/2016 é um grande 

avanço na repressão, prevenção e principalmente na proteção e assistência às vítimas do 

tráfico. 
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A prevenção e a repressão são importantíssimas, contudo, o Estado brasileiro não 

pode deixar de lado o acolhimento e a reinserção social destes indivíduos, sejam eles 

nacionais ou estrangeiros. Foi de grande avanço e relevância as mudanças feitas no 

Estatuto do Estrangeiro para os casos das vítimas do tráfico solicitarem a sua regularização 

migratória ou residência permanente no território nacional, afinal, já se encontram em 

situação de vulnerabilidade e o medo da situação irregular no país, impediam que 

buscassem auxílio social, jurídico e governamental.  

Tais inserções na então legislação migratória brasileira eram importantes à época da 

promulgação da lei em análise, uma vez que o Estatuto do Estrangeiro mostrava-se 

ultrapassado diante da realidade atual. Todavia, com a revogação da Lei n.º 6.815/1980, é 

importante que a nova Lei de Migração brasileira (Lei n.º 13.445/2017) seja observada em 

conjunto com a lei do tráfico de pessoas (Lei n.º 13.344/2016). 

Espera-se que o Brasil possa implementar eficazmente todas as medidas previstas 

nesta nova norma, garantindo celeridade processual nos casos envolvendo o tráfico de 

pessoas, bem como promoção das ações de prevenção e repressão a este crime, sem 

esquecer das ações de implementação da proteção e da assistência às vítimas por meio de 

políticas públicas.  Atendendo ao que a legislação prevê, certamente os números do tráfico 

de pessoas no Brasil diminuirão consideravelmente.  
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