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RESUMO 

 
 
BORATO, Luiz. Tráfico Internacional de Pessoas para o Fim de Exploração Sexual. 
2019. 25 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Direito). UniCesumar – Centro 
Universitário de Maringá, Maringá, 2019.  

 

 

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a evolução histórica e social do 

crime considerado como a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo. Buscou-

se também analisar as principais diferenças entre o disposto nos revogados Artigos 

231 e 231-A, ambos do Código Penal, com a evolução da legislação brasileira, criando 

a atual Lei 13.344 de 06 de outubro de 2016, mais conhecida como a Lei que trata do 

Tráfico interno e Internacional de Pessoas para fim de exploração sexual, bem como 

a inclusão do Art. 149-A do Código Penal de forma mais abrangente, atingindo 

diversos fins para os quais o crime é praticado. Por fim, mas não menos importante, 

abordou-se sobre os principais tipos de exploração sexual e como se verifica a 

competência para julgamento do crime por meio da teoria da ubiquidade. Quanto ao 

método, foi utilizada a pesquisa básica, baseando-se em critérios de comparação ou 

referência. Além disso, este artigo foi desenvolvido utilizando a natureza qualitativa e 

o método descritivo. Pôde-se concluir que o crime de tráfico de pessoas é algo que 

deve ser tratado com relevância pela sociedade e pelo Estado, uma vez que, embora 

não tenha uma ampla divulgação de sua ocorrência, acontece corriqueiramente às 

escuras pelos criminosos, de modo que necessita de uma atenção especial a fim de 

prevenir a prática do delito.  

 

Palavras-Chave: Crime; Exploração Sexual, Tráfico. 
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ABSTRACT 

 
 
BORATO, Luiz. Tráfico Internacional de Pessoas para o Fim de Exploração Sexual. 
2019. 25 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Direito). UniCesumar – Centro 
Universitário de Maringá, Maringá, 2019.  

 

This piece of work aimed to demonstrate the historical and social evolution of the crime 

considered as the third most lucrative illicit activity in the world. It was also intended to 

analyse the main differences between the provisions of the revoked Articles 231 and 

231-A, both part of the Penal Code, with the evolution of the Brazilian legislation, 

resulting in the creation of the current Law 13.344 of October 06, 2016, better known 

as the Law that deals with domestic and international human trafficking for the purpose 

of sexual exploitation, as well as the inclusion of the Art. 149-A of the Penal Code in a 

broader way, reaching several purposes for which the crime is committed. Finally yet 

importantly, the main types of sexual exploitation were addressed and the jurisdiction 

to judge the crime through the theory of ubiquity was shown. As for the method, the 

basic research was used, based on comparison or reference criteria. Moreover, this 

article was written using the qualitative nature and the descriptive method. It was 

possible to conclude that the crime of human trafficking is something that should be 

treated with significance by society and the state, since, although there is not a wide 

dissemination of its occurrence, it is usually performed behind closed doors by the 

criminals. Consequently, it is necessary special attention in order to prevent the 

commission of the offense. 

Keywords: Crime; Sexual Exploitation, Trafficking. 
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1. INTRODUÇÃO  

O tráfico de seres humanos é um fenômeno que cresce extraordinariamente na 

sociedade dos dias de hoje. Neste caso, o chamado “tráfico de pessoas” é conhecido 

como uma forma ''moderna'' de escravidão, uma vez que tal modalidade é praticada 

em todo o mundo há centenas de anos. Portanto, é preciso esclarecer que, na maioria 

das vezes, o tráfico de pessoas é voltado para a prática da exploração sexual. 

Um dos motivos da organização criminosa conseguir convencer essas vítimas 

a se transportarem de uma cidade para outra, ou de um país para o outro, 

normalmente utilizando mulheres com menos escolaridade e com pouco 

conhecimento, é lhes prometendo melhores condições de vida, bem como a promessa 

de dinheiro fácil, muitas vezes lhes dizendo que serão modelos, atrizes e afins. Dessa 

forma, acabam por ser vítimas de trabalho escravo, servidão, adoção ilegal, o que 

viola diversos princípios constitucionais, como, por exemplo, o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, elencado no art. 3, III, da Constituição Federal, e o art. 2, I, da 

Lei 13.344/2016 (DIAS, 2005). 

Portanto, o objetivo principal do presente trabalho é demonstrar o crescente 

número de pessoas traficadas no Brasil e no mundo, bem como expor a existência da 

Lei. 13.344/2016, a qual aborda acerca da prevenção e repressão ao tráfico interno e 

internacional de pessoas. Por fim, mas não menos importante, o presente trabalho 

buscou mostrar quais são as principais formas de exploração sexual em nosso país, 

servindo como forma de conscientização a toda a sociedade, e quais são os casos de 

competência do nosso país em episódios de tráfico internacional de pessoas. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 METODOLOGIA 

Diante do enfoque da natureza deste artigo, foi aplicada a pesquisa básica. De 

acordo com Gil (1994), este tipo de pesquisa busca desenvolver um entendimento 

novo para que, assim, ocorra avanço na ciência, gerando verdades, embora seja 

temporário ou relativo. Para isso, precisa basear-se em um critério de comparação ou 

referência. 
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Este artigo foi desenvolvido utilizando a abordagem de natureza qualitativa, 

que, de acordo com Richardson (1999), busca aprofundar-se em procedimentos 

fundamentados em interpretação dos fenômenos observados e nos conceitos que 

possuem.  

Para fundamentar teoricamente este estudo, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica. Fonseca (2002, p.32) descreve: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 

Quanto à finalidade da pesquisa, foi utilizado o método descritivo. Dessa forma, 

propôs-se descrever sobre os principais aspectos e atributos da lei 13.344/2016. De 

acordo com as considerações de Gil (1994), constatou-se que a pesquisa descritiva é 

de alta relevância para um maior aprofundamento dos fatores que este artigo busca 

discutir, visto que sugere investigar o que de fato é e, consequentemente, averiguar 

os atributos de um fato em si. 

 

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O tráfico de pessoas, também conhecido como tráfico humano, é uma das 

atividades ilícitas que mais cresceu no século XXI. Primeiro, porque viola diretamente 

os Direitos Humanos de cada cidadão, e segundo, porque é uma atividade 

extremamente vantajosa para os criminosos que realizam esse ato, uma vez que há 

um envolvimento significante com o dinheiro. 

A ONU (Organização Das Nações Unidas), por meio do Protocolo de Palermo, 

no ano de 2003, definiu, em seu Art. 3, alínea ”A'', o tráfico de pessoas como: 

Recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, 
por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, 
de fraude, de engano, do abuso de poder ou de posição de vulnerabilidade 
ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 
para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa para o propósito de 
exploração’. A exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a extração de órgãos.  
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Jesus (2003), de modo geral, explica que o tráfico de pessoas significa o ato 

de explorar, escravizar, comercializar e privar vidas, violando seus Direitos Humanos. 

Além disso, pouco importa se há o consentimento da vítima, uma vez que o crime se 

caracteriza também com a exploração e cassação de direitos, bem como o transporte 

de seres humanos. 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o tráfico de 

pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas, possuindo um lucro anual 

de aproximadamente 31,6 bilhões de dólares, sendo que, com base em um estudo 

levantado no Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, em média cada 

ser humano transportado de um país para o outro pode gerar um lucro de US$ 30 mil 

por ano para as organizações criminosas. Com base nisso, segundo estimativas da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), durante o ano de 2005, o tráfico de 

pessoas fez aproximadamente 2,4 milhões de vítimas, sendo que 43% dessas vítimas 

são subjugadas para exploração sexual e 32% para exploração econômica (CUNHA; 

PINTO, 2018). Vieira e Charf (2016) afirmam que essa prática de crime é classificada 

como a terceira maior atividade criminosa do mundo, perdendo somente para o tráfico 

de armas e de drogas. 

No ano de 2010, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime – 

UNODC, afirmou que, na Europa, a exploração sexual chega a lucrar 3 bilhões de 

dólares por ano, possuindo um aumento de, em média, 70 mil vítimas por ano, em 

decorrência dessa manifestação provocada pelo tráfico de pessoas. Sobre isso, 

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2018) alegam que 

Atualmente, esse crime se confunde com outras práticas criminosas e de 
violações aos direitos humanos e não serve mais apenas à exploração de 
mão de obra escrava. Alimenta também redes nacionais e transnacionais de 
exploração sexual comercial, muitas vezes ligadas a roteiros de turismo 
sexual, e organizações especializadas em retirada de órgãos.  

A prática deste delito tem sido cada vez mais significativa com o decorrer do 

tempo, uma vez que se caracteriza como uma atividade que oferece baixos riscos, em 

razão de vários países não possuírem legislação adequada. Ao mesmo tempo, é 

considerada uma atividade com altos lucros, por muitas vezes se tratar de disfarce 

através de trabalhos legalmente admitidos, como, por exemplo, o agenciamento de 

modelos, garçonetes, babás, dentre outros (OIT, 2006). 
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Portanto, é claro perceber que essa ausência de políticas de prevenção, bem 

como falta de combate ao tráfico de pessoas de maneira mais incisiva e eficiente, 

torna, de certa maneira, mais fácil o tráfico e o deslocamento das pessoas traficadas, 

o que favorece cada vez mais a prática de tal atividade criminosa. 

Outrossim, vale lembrar que o tráfico de pessoas pode trazer envolvimento 

tanto de um só indivíduo, como também de um grupo de indivíduos. A prática do crime 

se inicia com o aliciamento da vítima, tendo como objetivo final a exploração pelo 

agente criminoso, que poderá manter a pessoa traficada como refém e submetê-la a 

diversas condições degradantes, de modo a parecer com a servidão (JESUS, 2003). 

Por vezes, os agentes criminosos enganam a vítima lhe oferecendo uma 

promessa de vida melhor, como se lhe desse uma chance de melhores condições. O 

que ocorre, porém, é que, após a vítima ser traficada, ela é tratada como uma espécie 

de escrava sexual e obrigada a praticar tal conduta para inúmeros clientes, com o fim 

de auferir lucro para seu aliciador. Neste sentido, preceitua Damásio E. de Jesus: 

Requisito central no tráfico é a presença do engano, da coerção, da dívida e 
o propósito de exploração. Por exemplo, a vítima pode ter concordado em 
trabalhar na indústria do sexo, mas não em ficar em condições semelhantes 
à escravidão. O tipo de atividade que a vítima se engajou, lícita ou ilícita, 
moral ou imoral, não se mostra relevante para determinar se seus direitos 
foram violados ou não. O que importa é que o traficante impede ou limita 
seriamente o exercício de seus direitos, constrange sua vontade, viola seu 
corpo (2003, p. 8). 

Por fim, após a demonstração do conceito do tráfico de pessoas, percebe-se 

que a prática deste delito é feita diariamente por milhares de pessoas em todo o 

mundo, tornando-se cada vez mais lesiva à sociedade. Por conta disso, torna-se, ao 

mesmo tempo, cada vez mais rentável para os criminosos, uma vez que a falta de 

legislação em determinados países abre brechas para a consumação do delito de 

maneira mais rápida e mais eficaz. 

 

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Agora que já abordamos o conceito desta prática criminosa existente em todo 

o mundo, será analisado como surgiu e como se desenvolveu essa atividade desde 

seus primórdios. 

 



11 
 

3.1. TRÁFICO DE ESCRAVOS NEGROS 

O tráfico de pessoas é um fenômeno existente em nossa sociedade há 

centenas de anos, tendo sido conhecido desde o século XIX, quando ocorreu seu 

conceito jurídico, e posteriormente – mais precisamente no início do século XX –, 

voltou a ser mencionado. Bonjovani (2004) afirma que existem relatos de sua 

existência desde a Antiguidade Clássica, com o seu início na Grécia e, mais tarde, em 

Roma, sendo que o objetivo do tráfico, nesta época, era a utilização de pessoas como 

escravos. 

De acordo com Neto (2014), desde a Antiguidade, inúmeros são os povos que 

subjugavam outros, a exemplo do Antigo Egito, que mantinha o povo judeu na 

condição de escravos. Ao mesmo tempo, na Mesopotâmia, o Código de Hamurabi 

possuía diversos dispositivos que regulamentavam a escravidão. 

No Brasil, o tráfico de pessoas teve início com a mão de obra indígena, e, 

posteriormente, através do tráfico negreiro, os africanos começaram a ser utilizados 

com o intuito de realizar trabalhos relacionados à terra. A respeito do tráfico negreiro, 

Filho (2005) ressalta que, naquela época, o tráfico de pessoas era considerado uma 

atividade legal, ou seja, não havia qualquer forma de irregularidade na conduta 

praticada: os negros eram tratados como verdadeiras mercadorias, sem direito a 

qualquer proteção humanitária, e possuíam grande valor econômico. 

Entretanto, é importante ressaltar que, mesmo com o tráfico de pessoas sendo 

utilizado como uma forma de trabalho escravo, houve também a intensa exploração 

sexual e prostituição das mulheres escravas, o que ocorria principalmente por parte 

dos senhores da época. Nesse sentido, Gilberto Freyre expõe: 

Mas o grosso da prostituição foram as negras, exploradas pelos brancos. 
Foram os corpos das negras ─ às vezes meninas de dez anos ─ que 
constituíram, na arquitetura moral do patriarcalismo brasileiro, o bloco 
formidável que defendeu dos ataques afoitezas dos don-juas a virtude das 
senhoras brancas (2008, p.538). 

Freyre (ibidem) conclui que as escravas negras da época estavam sempre 

sofrendo abusos sexuais de seus patrões, inclusive, em alguns casos, sendo 

exploradas nas ruas ou até mesmo em bordéis. Isso acontecia devido ao fato de que 

a mulher branca, naqueles tempos, era considerada um ser de “puridade” e, com isso, 

a lascívia do homem era satisfeita com as escravas, que sempre eram tratadas da 

pior maneira. 
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Ressalta-se que a escravidão existiu por aproximadamente 388 (trezentos e 

oitenta e oito) anos no Brasil, sendo este o último país a abolir a escravatura na 

América, no ano de 1888. Além disso, somente no ano de 1850 foi aprovada a Lei 

Eusébio de Queiroz, a qual colocava um marco final no comércio negreiro, sendo que 

no ano de 1871 foi sancionada a Lei do Ventre, concedendo liberdade aos filhos dos 

escravos que nasciam a partir daquela época. Posteriormente, mais precisamente no 

ano de 1885, houve o anúncio da Lei dos Sexagenários, a qual abordava a liberdade 

dos escravos com mais de 60 anos (NETO, 2014).  

 

3.2 TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS 

De acordo com Jesus (2003), no início do Século XIX, em detrimento do 

crescimento das ideias capitalistas e da vida urbana, a exploração sexual reverteu-se 

para as mulheres brancas da época, sendo que, cada vez mais, a conduta era 

praticada. Logo, os Estados começaram a sentir necessidade de tomar alguma 

providência para combater o tráfico de mulheres brancas. Foi assim que surgiu a Liga 

das Nações, no ano de 1904, caracterizada como o primeiro documento internacional 

contra o tráfico (também chamado de Acordo Internacional para a Repressão do 

Tráfico de Mulheres Brancas), assinada em Paris. Anos depois, em 1910, foi assinada 

a Convenção Internacional Relativa à Repressão Do Tráfico de Escravas Brancas. Já 

no ano de 1921, foi celebrada a Convenção Internacional para Repressão do Tráfico 

de Mulheres e Crianças. Em 1933, foi firmada a Convenção Internacional à Repressão 

do Tráfico de Mulheres Maiores, sendo este o último documento realizado pela Liga 

das Nações. Posteriormente, a ONU (Organização das Nações Unidas) celebrou a 

Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, que, de acordo 

com Damásio E. De Jesus, demonstra os quatro documentos anteriormente 

mencionados. 

Conforme preceitua Damásio E. de Jesus (2003): 

O primeiro documento internacional contra o tráfico (1904) mostrou-se 
ineficaz não somente porque não era propriamente universal, como também 
porque revelava uma visão do fato centrada na Europa. O segundo 
documento de 1910, complementou o primeiro na medida em que incluía 
provisões para punir os aliciadores, mas obteve apenas 13 ratificações. Os 
instrumentos seguintes, de 1921 e 1933, que foram elaborados no contexto 
da Liga das Nações, eram mais abrangentes, mas definiam o tráfico 
independentemente do consentimento da mulher. Esses quatro instrumentos 
foram consolidados pela Convenção de 1949, que permaneceu como o único 
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instrumento especificamente voltado para o problema do tráfico de pessoas 
até a adoção da Convenção de Palermo e seus Protocolos. 

Mais tarde, no ano de 2000, foi aprovado o Protocolo Adicional à Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que faz referência à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 

Crianças, promulgado no Brasil por meio do Decreto n. 5.017 de 12 de março de 2004 

(BRASIL, 2004). 

Por fim, é importante mencionar que, antes do Protocolo de Palermo, somente 

a prostituição era considerada uma forma de exploração sexual. Porém, 

posteriormente, qualquer ato que viole os direitos da vítima passou a ser considerado 

desta forma também. 

 

3.3 O TRÁFICO DE PESSOAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

A sociedade atual é definida pelo comando do capitalismo e pela prostração 

das barreiras nacionais. Um outro elemento fundamental na atualidade é a tecnologia 

em relação à informática, que revolucionou as formas de trabalho e a facilidade em se 

comunicar com o mundo todo a qualquer hora que desejar. Diante desses fatos, pode-

se assegurar que o mundo tem alcançado aos poucos a globalização, que tende a 

simplificar o deslocamento e a entrada dos indivíduos, facilitando, assim, o tráfico de 

pessoas (BONJOVANI, 2004). 

A respeito do tema, a OIT (2006) relata que: “com o processo cada vez mais 

acelerado da globalização, um mesmo país pode ser ponte de partida, de chegada ou 

servir de ligação entre outras nações no tráfico de pessoas”. Neste sentido, Rodrigues 

(2012) respalda que: 

Hoje a globalização põe à disposição dos traficantes de pessoas todas as 
suas ferramentas utilizadas para fins lícitos, como a revolução dos meios de 
comunicação e a facilidade de transpor fronteiras. O tráfico é tratado como 
um negócio qualquer, e suas vítimas se transformaram em commodities. Os 
traficantes buscam suas mercadorias em ambientes vulneráveis, e as 
vendem nos marcados mais promissores. 

Diante disso, a verdade é que este tipo de crime vem ganhando cada vez mais 

força, pois há vários países que lidam com esta prática de maneira indiferente, 

omitindo informações, o que torna, de certa forma, vantajosa a prática do delito. 

 



14 
 

4. PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI N.13.344/2006 

Em se falando de evolução legislativa, no ano de 1940 o Código Penal inseriu 

a redação do Art. 231-A, o qual teve sua redação mantida até a Lei 11.106/2005. No 

ano de 2009, seu texto foi alterado pela Lei 12.015/2009, a qual perpetuou até o ano 

de 2016. Neste sentido, o Art. 231 do Código Penal prevê que, após a redação da Lei 

13.344 de 6 de outubro de 2016, houve alterações significativas no que diz respeito 

ao tema abordado, pelo que trouxe o surgimento do disposto no art. 149-A do Código 

Penal. O quadro a seguir retrata as mudanças: 

Quadro 1 – Antes e Depois da Lei 13.344/2016 

Antes da Lei 13.344/2016 Depois da Lei 13.344/2016 
Art. 231 - A do CP (crime contra a 

dignidade sexual) 

Art. 149 - A do CP (crime contra a liberdade 

do indivíduo) 

Art. 231-A. Promover ou facilitar o 

deslocamento de alguém dentro do 

território nacional para o exercício da 

prostituição ou outra forma de exploração 

sexual:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

§1 - Incorre na mesma pena aquele que 

agenciar, aliciar, vender ou comprar a 

pessoa traficada, assim como, tendo 

conhecimento dessa condição, transportá-

la, transferi-la ou alojá-la.  

§2 - A pena é aumentada da metade se:  

I - a vítima é menos de 18 (dezoito) anos;  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tem o necessário 

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  

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 condições análogas de 

trabalho;  

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.  

§1- A pena é aumentada de um terço 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 crianças, 

adolescentes ou pessoa idosa com 

deficiência;  
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IV - há emprego de violência, grave 

ameaça ou fraude.  

III - o agente se prevalecer de relações de 

parentesco, domesticas, de coabitação, de 

hospitalidade, de dependência econômica, 

autoridade ou superioridade hierárquica 

inerente ao exercício de emprego, cargo ou 

função. 

§3 - Se o crime é cometido com o fim de 

obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa. 

§2 - A pena é reduzida de um a dois terços 

se o agente for primário e não integrar 

organização criminosa 
Fonte: Cunha e Pinto (2018) 

Neste sentido, ressalta-se que a Lei n.13.344/2016 confirma a tendência da 

prática do crime de tráfico de pessoas com o delito de organizações criminosas ao 

conceder pena reduzida de um a dois terços ao agente, caso ele seja primário e não 

integrar organização criminosa (CAPEZ, 2018). 

Portanto, é importante mencionar que, com o surgimento da Lei 13.344/2006, o 

legislador passou a punir o crime de tráfico internacional e interno de pessoas não 

apenas com relação à exploração sexual, mas também incluiu no núcleo do tipo o ato 

de (art. 149-A do Código Penal) ''agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, 

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

ou abuso'', caracterizando-o como um tipo misto alternativo, ou seja, basta o agente 

praticar qualquer um dos verbos inseridos no núcleo do tipo para consumar o delito, 

que, por suas características, não se admite modalidade tentada.  

Neste sentido, o crime dos arts. 231 e 231-A tinham como bem jurídico a moral 

pública sexual e, num sentido mais amplo, a dignidade sexual, enquanto o atual art. 

149-A do Código Penal migrou para o Capítulo dos Crimes contra a Liberdade 

Individual, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade individual (GRECO, 

2018).  

Além disso, com relação à pena do delito, o legislador aplicava nos revogados 

artigos 231 e 231-A, ambos do Código Penal, as respectivas penas de “reclusão de 3 

(três) a 8 (oito) anos”, e pena de “reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos”, enquanto o 

novel art. 149-A do Código Penal passou a aplicar a pena de “reclusão de 4 (quatro) 

a 8 (oito) anos, e multa”. Sendo assim, é importante esclarecer que a pena de multa 

foi cumulada com a pena privativa de liberdade no preceito secundário, 



16 
 

independentemente do fim almejado pelo agente, característica importante que não 

era aplicada nos respectivos artigos revogados supracitados.  

Por fim, com relação à majoração da pena, estas também foram alteradas, uma 

vez que a nova redação incluiu o aumento de um terço até a metade nos casos de 

crime cometido por funcionário público e crime cometido contra crianças, 

adolescentes, pessoa idosa ou com deficiência, bem como se o agente se prevalecer 

de relações de parentesco, relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, 

dependência econômica, autoridade ou superior hierárquico, buscando cada vez mais 

a proteção e os direitos da sociedade como um todo. 

 

5. FORMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 

A exploração sexual caracteriza-se como uma violação dos direitos sexuais que 

se traduz como uma forma de coerção à prática de atividade sexual, ou seja, a 

exploração sexual pode estar ligada a redes criminosas, na qual pode haver um 

aliciado que lucra com a prática desse delito, sendo do sexo masculino ou feminino, 

criança/adolescente ou adulto. 

 

5.1. PROSTITUIÇÃO 

Com relação à primeira forma de exploração sexual, insta esclarecer que o 

criminoso possui o intuito de auferir proveito econômico da prostituição alheia, a qual 

é uma das atividades mais antigas da história. 

Sobre o assunto, Guilherme Nucci define que: 

A prostituição é elemento normativo do tipo, significando o comércio habitual 
da atividade sexual. Demanda tempo e frequência, razão pela qual não se 
pode considerar uma pessoa prostituída porque uma vez teve relação sexual 
com alguém mediante contraprestação em dinheiro ou outro valor. (2009) 

Embora sua repercussão seja significante, não é julgada como crime a prática 

da prostituição (busca de prazeres carnais em troca de recompensa) no Brasil, 

considerando o Princípio da intervenção mínima do Estado, o qual demonstra que o 

Direito Penal deve ser utilizado em último caso, ou seja, somente nos casos que ferem 

a Constituição Federal.  
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De acordo com a Secretaria de Políticas para Mulheres (2011), a prostituição é 

considerada pelo Ministério do Trabalho como uma ocupação profissional, de modo 

que não possui restrições legais, desde que praticada por adultos. Portanto, embora 

a prática da prostituição por livre e espontânea vontade seja considerada uma conduta 

legal em nosso país, pune-se o agente que gerencia ou que obriga pessoa alheia a 

se prostituir e auferir lucros em detrimento de suas vontades, visando em um futuro 

próximo o recolhimento dos valores cobrados por pessoa alheia para si. 

Sendo assim, o Art. 230 do Código Penal determina: 

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de 
seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1o Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se 
o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 
ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Redação dada pela Lei 
nº 12.015, de 2009) 

§ 2o Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou 
outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima: 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena 
correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
(BRASIL, 1940). 

Desta forma, como visto acima, não há impedimentos na legislação para a 

pessoa que queira se prostituir por sua própria vontade, o que a legislação impede é 

o ato de tirar proveito da prostituição alheia, ato caracterizado como crime de 

Rufianismo. 

 

5.2. TURISMO SEXUAL 

O turismo sexual é praticado muitas vezes pelos estrangeiros que visitam o 

país por meio de viagens no mundo turístico, em que adquirem pacotes com o 

fornecimento de atividade sexual com pessoas do local de destino. Ou seja, é a 

comercialização da prática sexual para atrair os desejos sexuais dos turistas, atividade 

considerada ilícita em nosso país. A comercialização destes pacotes é feita muitas 

vezes por meio da internet, onde a divulgação dos pacotes é possível através de sites 

de relacionamento ou, até mesmo, de redes sociais. 
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Nesse sentido, a Secretária de Políticas para as Mulheres esclarece em sua 

cartilha: 

Contribuem para essa realidade de exploração os estereótipos socialmente 
construídos e reproduzidos pelos meios de comunicação, que vinculam a 
imagem da mulher brasileira à sexualidade e acabam por incentivar, inclusive, 
o turismo sexual para o Brasil, uma das situações de risco para a ocorrência 
do tráfico de pessoas (BRASIL, 2011). 

Inclusive, nos próprios países estrangeiros ocorre também a venda desses pacotes 

com a inclusão da passagem de volta da pessoa que realiza esse turismo para fora 

do Brasil, ou seja, a prostituta poderá voltar com o sujeito que usufruiu deste tipo de 

pacote ao seu país de origem, caso queira e seja do seu interesse. 

Nessa perspectiva, Jesus (2003) esclarece sobre a CPI da Exploração Sexual 

Infanto-juvenil: 

Dizia o relatório: “O processo do ‘pornoturismo’ inicia-se nas agências de 
viagens, que vendem o país como local de sexo fácil e barato. Para esse tipo 
de comércio marginal contribui a propaganda que, oficialmente, nos País 
endossa: não já cartas ou folheto de viajem sobre o Brasil em que faltem 
belos corpos nus ou semidespidos em praias paradisíacas. O maior afluxo de 
pornoturistas origina-se da Europa e EUA. São em sua maioria homens entre 
30 e 50 anos, de classe operária ou média-baixa, que usam seu período de 
férias e economias para uma temporada de orgia a baixo custo. Não vêm 
conhecer o País, mas sim conhecer as brasileiras, famosas por uma 
fantasiosa sensualidade superior à das europeias ou americanas. Há voos 
charter lotados apenas com esse tipo de turistas”. 

Nota-se, portanto, que o combate ao tráfico de pessoas é muito complexo, uma 

vez que depende da conscientização da pessoa, a qual, por muitas vezes, não possui 

instrução e acaba por aceitar as condições estabelecidas pelo criminoso, acreditando 

que, com isso, terá uma melhor condição de vida. Dessa forma, a conscientização 

deve ser feita não só pela sociedade brasileira, mas em todo o mundo, de modo que 

os estrangeiros mudem a ideia de que nosso país é vulgar, uma vez que o mesmo 

possui legislação própria e eficaz. 

 

5.3. LENOCÍNIO 

Lenocínio é considerada a prática criminosa que se baseia em estimular, 

facilitar ou explorar a prostituição, podendo haver ou não o objetivo de auferir lucro. 

Seu objetivo consiste em promover a prática dos atos de libidinagem ou prostituição 

de outras pessoas, tendo como fim o intuito tirar proveito desse ato. 
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Seu conceito está elencado nos Arts. 227 e 228, ambos do Código Penal, que 

determinam: 

Mediação para servir a lascívia de outrem 

Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem: 

Pena - reclusão, de um a três anos. 

§ 1o Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se 
o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, 
tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de 
tratamento ou de guarda: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 

§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à 
violência. 

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa 
(BRASIL, 1940). 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 

Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone: (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela 
Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1o  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: 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

§ 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à 
violência. 

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 
(BRASIL, 1940) 

Vale lembrar que o crime de Lenocínio não pune a própria prática da prostituição, 

mas, sim, toda a conduta que, de certa forma, facilita, incentiva e favorece a prática 

desse delito com o objetivo de lucrar a partir da prática desta atividade. Outrossim, 

por ser um crime contra exploração sexual, tem a dignidade sexual e a moral como 

bens juridicamente protegidos. 
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Sua punição iniciou-se em Roma, em detrimento do Cristianismo. Na época da 

Idade Média, os pais e maridos que cometessem esse delito contra suas próprias 

filhas e esposas se enquadravam em lenocínio qualificado. Por outro lado, no Brasil, 

foi abordado por meio das Ordenações Filipinas, nas quais a pena aplicada na época 

era a pena de morte, conforme o Titulo XXX – Dos alcoviteiros, e dos que em suas 

casas consentem as mulheres fazerem mal de seus corpos – e XXXIII – Dos rufiões 

e mulheres solteiras (RODRIGUES, 2012). 

Ocorre que o Código do Império deixou de regulamentar a respectiva conduta, 

que, por consequência, voltou a ser tratada no Código Republicano de 1890, prevendo 

a prática do lenocínio simples e do agravante de pena (Art. 277), bem como lenocínio 

profissional (Art.278). 

 

5.4. EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL: PORNOGRAFIA E PEDOFILIA 

O conceito de pornografia infantil está determinado nos Artigos 240 e 241 – C, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), sendo que o Caput do 

Art. 240 do referido Estatuto a define como: 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 
qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança 
ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela 
Lei nº 11.829, de 2008) 

§ 1 o Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de 
qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas 
cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. 
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

§ 2 o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: 
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; 
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; ou (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 
terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da 
vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou 
com seu consentimento. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) (BRASIL, 
1990). 

O principal problema com relação à prática desta atividade foi a disseminação 

da internet, em virtude do fácil acesso das crianças às redes sociais cada vez mais 
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cedo. Isso faz com que esta facilidade no acesso à internet por menores os torne cada 

vez mais vulneráveis e cada vez mais rápida a consumação do delito, uma vez que 

essas crianças e adolescentes se deixam levar por ideias de pedófilos e 

sequestradores, e acabam não percebendo o mal que isso irá lhes causar futuramente 

(HUGHES, 2000). 

A pornografia infantil é conhecida como uma atividade extremamente lucrativa 

nos dias de hoje, pois já existe um público alvo para esse tipo de atividade. Ao mesmo 

tempo, é fácil o acesso a imagens ou filmes de cunho sexual infantil, a fim de provocar 

esse tipo de pessoas a buscar cada vez mais por esse tipo de material. 

Neste sentido, Damásio E. de Jesus afirma que 

A ABRAPIA, por intermédio do disque-denúncia, descobriu que as crianças 
brasileiras são exploradas sexualmente por pedófilos até mesmo em 
pequenos municípios do país, e que a família da criança está muitas vezes 
envolvida. O pedófilo pode ser o pai ou o padrasto, o tio ou o avô ou ainda o 
irmão mais velho. Somente o cuidado com as crianças jovens, sobretudo para 
protege-las da exploração sexual, e a disseminação de Delegacias de Polícia 
e Promotorias de Justiça especializadas pode impedir a repetição desses 
fatos (2003). 

Portanto, percebe-se uma omissão extremamente grande por parte da mídia e 

do Estado, que, ao invés de divulgar esse tipo de dado para toda a sociedade tomar 

conhecimento e, de certa forma, buscar ajuda, acabam por se omitir, muitas vezes em 

decorrência da família ter medo de que seus filhos sejam capturados pelos agentes e 

os castiguem da maneira que a Lei determina. 

 

6. COMPETÊNCIA  

Com relação à competência, algumas considerações merecem ser destacadas. 

De acordo com CAPEZ (2018), se o crime for praticado no âmbito internacional, 

utiliza-se a denominada Teoria da Ubiquidade, elencada no Art. 5 do Código Penal, a 

qual determina que ainda que a pessoa não tenha o Brasil como destino final, se ela 

passar pelo nosso território com o fim de chegar em outro Estado, será competente 

para apurar o delito à Justiça Federal Brasileira (CF/88, Art. 109, V), pois, de certa 

forma, a pessoa passou pelo Brasil com as finalidades específicas do tipo. Entretanto, 

em se tratando de crime nacional, a competência se dará pela Justiça Estadual. 
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Caso estiver em trâmite o processo por crime de tráfico internacional de 

pessoas em conexão com outro delito de tráfico interno de pessoas, é recomendado 

a reunião dos processos, haja vista que a prova de uma infração poderá influir na 

outra, denominada como conexão instrumental/probatória. 

Por fim, é necessário esclarecer que se trata de crime de ação penal pública 

incondicionada, seguindo seu procedimento ordinário, de acordo com o Art. 394 do 

Código De Processo Penal. 

 

7. CONCLUSÃO 

Após estudos realizados sobre essa temática, pode-se concluir que, há 

centenas de anos, o tráfico de pessoas é existente em todo o mundo, de modo que 

cada vez mais ele vem se tornando um crime de alta relevância: primeiro, por ser 

considerada a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo, e segundo, por 

envolver questões extremamente importantes e delicadas dos direitos individuais de 

cada um, abordando temas como Dignidade da Pessoa Humana, exploração, trabalho 

escravo e prostituição. 

Além disso, foi possível concluir que, com o surgimento da Lei n.13.344/2016, 

o legislador buscou criar mecanismos de prevenção ao tráfico de pessoas, assim 

como buscou aplicar uma pena mais branda ao causador desta prática, de modo que 

serve como meio punitivo à pessoa que consumar o delito e como meio socioeducativo 

para as milhares de pessoas que tentam lucrar sobre o trabalho sexual de terceiros. 

Nesta senda, após o estudo desde sua evolução histórica até, por fim, acerca 

da competência do lugar do crime com base na Teoria da Ubiquidade (de acordo com 

o Código Penal), vimos que, embora nossa legislação seja um meio eficaz para 

combater esse tipo de tráfico, ainda existem diversas pessoas que sofrem diariamente 

em nosso país, vítimas do abuso sexual, sendo elas, na maioria esmagadora das 

vezes, crianças e mulheres com baixo nível de escolaridade. Desta forma, é 

necessário que o Estado procure por mais proteção às vítimas desprotegidas e 

busque o total cumprimento da legislação, o que fará com que diminuam os índices 

de tráfico de pessoas até que se chegue à revogação do respectivo crime com a 

consequente inexistência do delito em nosso país. 
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Portanto, através desse trabalho, tentou-se abordar e demonstrar ao leitor que 

o tráfico humano, embora não seja algo visto corriqueiro na vida da maioria das 

pessoas, é considerado a prática de um crime. Desta forma, o objetivo do presente 

artigo foi demonstrar o crescente número de pessoas traficadas no Brasil e no mundo, 

assim como demonstrar a existência da Lei 13.344/2016, que trata sobre a prevenção 

e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas. 

Após estudos realizados com base teórica, pôde-se concluir que, apesar de o 

Estado criar mecanismos de combate ao tráfico de pessoas, o mesmo não fiscaliza 

de forma rigorosa a prática deste delito e, de certa forma, ocasiona o crescimento do 

tráfico de pessoas. Além disso, há a influência da globalização, a qual facilita o acesso 

das pessoas em diversos países, e da tecnologia, a qual simplifica a comunicação 

com os indivíduos que aliciam o tráfico de pessoas. 
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