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RESUMO 

O presente estudo pretende analisar como se verifica, neste século, a exploração da mão de 

obra humana no processo migratório internacional, averiguando a ilegalidade do trabalho em 

países estrangeiros, bem como as diversas formas de violação aos direitos humanos, a 

exemplo do emprego de mão de obra em trabalho análogo ao de escravo. A análise dos atuais 

fluxos migratórios revela questões de ordem sociocultural, econômica e política que ocupam 

destaque na mídia, alardeiam movimentos sociais de defesa dos direitos humanos e tornam-se 

objeto de pesquisa científica de diversas áreas. A migração se tornou, para os estudiosos, um 

desafio multidisciplinar no contexto de uma realidade econômica e social ambígua, além de 

um desafio às políticas internacionais e internas. A aplicação das normas de direito 

internacional tem o propósito de aperfeiçoar, e não de desafiar, a normativa interna, buscando  

beneficiar o ser humano. Com base em uma metodologia bibliográfica, por meio de livros, 

artigos publicados em periódicos, jurisprudência, dados publicados na Internet, relatórios de 

políticas nacionais e internacionais de combate ao tráfico de pessoas e documentos oficiais 

que abordam o tema, tais como da Organização Internacional do Trabalho – OIT e da 

Organização das Nações Unidas – ONU, buscar-se-á demonstrar o quão atual e grave é o 

problema em análise. Como objetivo, a presente obra visa sistematizar e identificar as 

possibilidades de um maior controle nacional/internacional para combater o tráfico de 

pessoas; como a migração humana vem sendo utilizada como promessa de melhor condição 

de vida para as pessoas; e, em especial, analisar as diversas formas de violação dos direitos 

humanos no âmbito da negativa de direitos do trabalho decente e da dignidade da pessoa 

humana, identificando formas de impedir o transporte internacional de pessoas para fins de 

trabalho escravo, no contexto da proteção internacional aos direitos do homem, diante do que 

está previsto em Tratados e Convenções Internacionais de combate ao tráfico de pessoas e ao 

trabalho escravo. 

 

 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Migração. Tráfico de Pessoas. Trabalho Escravo. 

Tratados e Convenções Internacionais. 



 

 

ABSTRACT 

This study intends to analyze as it is perceived in this century, the exploitation of human labor 

in international migration process, by investigating the illegality of the work in foreign 

countries, as well as the several forms of human rights violation, as example of the labor 

employment similar to that of slavery. The analysis of current migration flows reveals matters 

of socio-cultural, economic and political order that are highlighted on the media and alarm 

social movements and human rights thus becoming the object of scientific research in several 

areas. The migration has become for researches, a multidisciplinary challenge in the context 

of an ambiguous social and economic reality, besides it is a challenge to internal and 

international policies. The application of international law regulations is meant to enhance and 

not to challenge, the internal normative, seeking benefit for human beings. Based on a 

bibliographical methodology, through books, articles published in journals, case law, data 

published on the Internet, reports of national and international policies to combat the people 

trafficking and official documents that discuss the subject (such as the International Labor 

Organization – ILO and the United Nations – UN), it seeks to demonstrate how current and 

serious is the problem analyzed. The present work aims at systematizing and identifying the 

possibilities of a larger national/international control to combat the people trafficking; how 

human migration has been used as a promise to offer better living conditions for  people; and, 

in particular, examine the various forms of human rights violations within the framework of 

negative decent work rights and human dignity, identifying ways to prevent the international 

transport of people for slave labor purposes regarding the context of  international protection 

of human rights, in the face of what is laid down in international treaties and conventions on 

combating human trafficking and slave labor. 

  

 

Keywords: Human Rights. Migration. Human Trafficking. Slave Labor. International treaties 

and conventions. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cerca de 2,4 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de seres humanos, um 

mercado com lucro anual de mais de 32 milhões de dólares, segundo o Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC)
1
. Pessoas que, sem perspectivas de vida e em busca 

de novos desafios de sobrevivência, principalmente devido à pobreza, à falta de condições 

básicas de subsistência, às desigualdades e ao desemprego, optam por tentar uma vida melhor 

em outro país.  

Ocorre que a migração internacional acarreta grandes riscos. Os direitos humanos 

dos migrantes, seja nas travessias, seja durante sua inserção nas sociedades de destino, são 

frequentemente violados de maneira alarmante, pois ao chegar ao país estrangeiro, são 

submetidos a trabalhos degradantes, que exploram seu corpo e/ou sua mão de obra.   

 Ademais, a nacionalidade, do ponto de vista político, torna-se um entrave à 

igualdade de direitos entre nacionais e não nacionais. Assim, a nacionalidade tem sido 

utilizada pelos nativos do país de destino como justificativa para o não reconhecimento aos 

estrangeiros de direitos de participação política em prol dos interesses do Estado, já que os 

imigrantes não possuem a chamada identidade nacional, critério para assegurar direitos.  

O sentimento de hostilidade contra os imigrantes é mais exacerbado entre aqueles 

nacionais atingidos pelas mesmas políticas que afetam os “não nacionais”, na tendência de 

estigmatizá-los como responsáveis pelas crises sociais dos países de chegada. Ocorre que, na 

maioria dos casos, a mão de obra estrangeira não reduz a oferta de empregos competitivos, 

pois se insere em ocupações descartadas pelos trabalhadores nativos, ou seja, as que requerem 

maior esforço físico ou que são mal remuneradas.  

Ressalte-se que os direitos humanos não dependem da nacionalidade da pessoa, 

do território onde se encontre ou de seu status jurídico; sustentar o contrário atenta contra a 

dignidade humana. Aliás, se os direitos humanos limitam o exercício do poder, será que se 

poderia invocar a atuação soberana do Estado para violar ou impedir sua proteção 

internacional? Acredito que não, conforme será desenvolvido a seguir.  

 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.onu.org.br/24-milhoes-de-pessoas-sao-vitimas-do-trafico-de-seres-humanos-afirma-

unodc/. Acesso em :17/04/2012. 
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  A fome, a falta de emprego, a falta de experiência de trabalho, no contexto da 

globalização atual (que provoca transformações cujas consequências já se apresentam como 

irreversíveis), bem como as histórias de sucesso de outros imigrantes, são fatores que 

contribuem para o Tráfico Internacional de Seres Humanos, razão pela qual este trabalho visa 

sistematizar e identificar as possibilidades de um maior controle nacional/internacional para 

combater o tráfico de pessoas. Estudo que é de fundamental importância nos dias atuais, em 

que se verifica o barateamento desenfreado da mão de obra, com clara violação ao princípio 

da dignidade humana e das normas de proteção à dignidade do trabalhador, em particular. 

As migrações têm impacto crescente no mundo e merecem um foro permanente 

em que se faça uma análise séria para a discussão e comparação de interesses nacionais e 

internacionais. Trata-se de um desafio multidisciplinar no contexto de uma realidade 

econômica e social ambígua, além de um desafio às políticas internacionais e internas. 

Além disso, torna-se ainda mais relevante o presente estudo na medida em que os 

trabalhadores migrantes e suas famílias frequentemente se encontram em situação vulnerável 

por diferenças em relação ao idioma, raça, costume, cultura, recursos econômicos e nível 

educacional, sendo necessário que o ordenamento jurídico nacional/internacional procure 

promover, respeitar e garantir os direitos fundamentais desses trabalhadores descritos na 

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes 

e seus Familiares, já que o indivíduo é protegido como indivíduo, não como nacional de 

qualquer Estado, mas como ser humano. 

 

A importância do estudo a ser realizado neste trabalho acadêmico se caracteriza, 

exatamente, em identificar e denunciar as condições desumanas em que são submetidas as 

pessoas que migram para outro país em busca de uma vida melhor, quando nessa possível 

ilusão, chegam em um país estrangeiro e são forçadas a trabalhar em condição análoga a de 

escravidão, sem a proteção do Estado, sem nenhum respeito a sua dignidade, sendo violados 

seus direitos humanos, de todas as formas. 

 

Os migrantes em situação irregular vivem numa condição de extrema 

vulnerabilidade. Com efeito, estão sujeitos facilmente à extorsão, aos abusos e à exploração 

por parte de empregadores, de agentes de migração e de autoridades estatais. 
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Em prol de impedir o tráfico internacional de seres humanos, faz-se necessário 

buscar soluções urgentes, com apoio de todos os países e organismos internacionais, tais 

como a possibilidade de sancionar administrativa e penalmente os empregadores de 

trabalhadores não documentados; endurecer os controles fronteiriços de imigração; 

estabelecer mecanismos de verificação de status legal para evitar a falsificação de documentos 

e investigar e sancionar quem comete o delito, dentre outros, a fim de não permitir um 

trabalho ilegal, que acaba por ferir a dignidade da pessoa humana. 

 

Os empregadores, envolvidos no esquema do tráfico, com o propósito de não 

pagar salários adequados e não se esforçarem para melhorar as condições de trabalho, eles 

optam por empregar imigrantes não documentados, exploram a mão de obra destes, os quais 

trabalham em condições subumanas e degradantes, o que é uma grave violação aos direitos 

humanos. 

 

Dessa forma, com base em uma metodologia bibliográfica, por meio de livros, 

artigos publicados em periódicos, jurisprudência, dados publicados na Internet, relatórios de 

políticas nacionais e internacionais de combate ao tráfico de pessoas, o presente trabalho 

busca perquirir, a partir dessas rápidas reflexões, que revelam a complexidade do fenômeno 

migratório, dentre outros fatores: como a migração humana vem sendo utilizada como 

promessa de melhor condição de vida para as pessoas; e, em especial, analisar as diversas 

formas de violação dos direitos humanos no âmbito da negativa de direitos do trabalho 

decente e da dignidade da pessoa humana. 

O foco maior, portanto, consiste em identificar formas de impedir o transporte 

internacional de pessoas para fins de trabalho escravo, no contexto da proteção internacional 

aos direitos do homem, diante do que está previsto em Tratados e Convenções Internacionais 

de combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. 

Ressalte-se a importância da configuração de uma política solidária, em defesa 

dos direitos e respeito às diferenças, respeito ao ser humano.  

Em relação à tipologia da pesquisa, sua abordagem será qualitativa, pois se 

preocupará com o aprofundamento e compreensão das ações humanas numa determinada 
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situação social, qual seja o combate ao tráfico internacional de seres humanos e ao trabalho 

escravo, em todas as suas formas. 

No que diz respeito aos resultados da pesquisa deste trabalho monográfico, será 

ela descritiva, já que evidenciará principalmente os fatos, além do que explicará, esclarecerá e 

interpretará o fenômeno a ser observado e, também, exploratória, uma vez que tem por 

objetivo buscar informações sobre o tema pesquisado a fim de que possa ser útil à sociedade, 

principalmente no fortalecimento do combate ao tráfico de seres humanos, em que o homem é 

tratado como se fosse uma mercadoria, uma “coisa”, já que as vítimas são obrigadas a realizar 

trabalhos em condições particularmente difíceis, degradantes e atentatórias a sua dignidade, 

tornando-se objeto de uma série de abusos. 

O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos, a saber: 

O primeiro capítulo busca estabelecer premissas teóricas e históricas a respeito da 

importância da proteção internacional dos direitos humanos, debruçando-se sobre a 

delimitação do conceito e do conteúdo do objeto deste estudo, para, posteriormente, se 

dedicar ao desenvolvimento de uma análise da migração e do tráfico internacional de seres 

humanos, com o intuito de se conhecer suas principais características e formas de combatê-

los, já que violadores da dignidade da pessoa humana. 

 

O segundo trata, mais especificamente, sobre como ocorre o processo de 

incorporação de tratados internacionais de direitos humanos ao ordenamento jurídico 

brasileiro, bem como as posições doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao tema, encabeçadas 

por internacionalistas e constitucionalistas de renome. 

 

O terceiro e quarto capítulos expõem e discutem sobre o tráfico internacional de 

seres humanos, sua origem, perfil das vítimas e a condição de escravidão a que ficam 

submetidas em países estrangeiros. O trabalho escravo foi umas das primeiras questões de 

direitos humanos a atrair grande atenção por parte da comunidade internacional, sendo que, 

apesar da condenação universal, as práticas similares à escravatura continuam a ser um 

problema grave e persistente neste presente século. 
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Analisa-se, ainda, a responsabilidade internacional do Estado, diante da violação 

de direitos humanos, em especial a omissão do Estado no combate ao tráfico internacional de 

pessoas para fins de trabalho escravo e na punição dos responsáveis. 

 

O quinto capítulo dispõe acerca dos tratados e convenções internacionais como 

instrumentos de defesa da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno e decente, em que 

se busca prevenir e reprimir práticas contrárias ao pleno desenvolvimento do homem, 

analisando-se, em seguida, alguns instrumentos internacionais, a exemplo da Convenção de 

Palermo em seu protocolo adicional para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas. 

 

Por fim, o sexto capítulo analisa formas de prevenção ao tráfico de seres humanos 

nos países de origem e a cooperação internacional, verificando-se a atuação de organismos 

internacionais tais como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), reconhecendo-se que 

a questão do trabalho escravo é realmente um crime múltiplo que necessita de ações 

integradas de todas as instituições, pois se trata de um problema que a comunidade 

internacional e a comunidade brasileira reconhecem como intolerável e que deve ser 

exterminado. 
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2 DELINEAMENTOS SOBRE A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 

Ninguém será mantido em escravidão ou em servidão; a escravidão 

                                                  e o tráfico de escravos, sob todas as formas, são proibidos”. 

 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) 

 

Neste momento inicial, faz-se necessário estabelecer algumas premissas teóricas e 

históricas a respeito da importância do sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos, tendo em vista a universalização desses direitos. 

 

Os direitos humanos surgem como resposta às atrocidades cometidas na Segunda 

Guerra Mundial (1945), quando, com as implicações do holocausto e de várias outras 

violações de direitos humanos cometidas pelo nazismo (arbitrariedades, maus-tratos, tortura, 

etc.), as nações do mundo perceberam a necessidade de proteção desses direitos e decidiram 

que a promoção de direitos humanos e liberdades fundamentais deve ser um dos principais 

propósitos  das Organizações das Nações Unidas. 

 

A universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos são pontos fundamentais 

para se compreender a dimensão desses direitos. De acordo com Jayme Benvenuto
2
 há pelo 

menos duas concepções para o termo universalidade dos direitos humanos: 

 

A primeira, surgida na Antiguidade e que teve seu apogeu com a consagração da 

Revolução Francesa, atribui validade absoluta, portanto eterna aos direitos humanos. 

Por conta de sua natureza humana, todos os homens teriam certos direitos 

garantidos, seja por uma força cósmica, por Deus ou pela razão. O segundo sentido 

para o termo universalidade refere-se a um processo histórico pelo qual os direitos 

humanos são válidos e exigíveis em toda parte, num determinado tempo, em função 

das lutas sociais vivenciadas ao longo dos séculos. 

 

A indivisibilidade dos direitos humanos, por sua vez, está em consonância com a 

análise integral desses direitos, os quais não admitem fracionamentos, por se tratarem de 

direitos inerentes à pessoa. Assim, o entendimento predominante é que todos os direitos 

humanos são interdependentes e indivisíveis. 

 

                                                           
2
 LIMA JÚNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p.25. 
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Com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que surge após a 

Segunda Guerra Mundial, como resposta às atrocidades nela cometidas, inicia-se o 

desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, através da adoção de 

instrumentos internacionais de proteção. A Declaração de 1948 fundamenta-se na 

universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, sendo a dignidade 

da pessoa humana o seu fundamento.  

 

Diversos outros documentos internacionais surgiram após a Declaração. Em 1979, 

por exemplo, surgiu a "Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher"; em 1984 foi elaborada a "Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes"; em 1986, surgiu a "Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento"; em 1989, a "Convenção sobre os Direitos da Criança".  

 

Em 1988 a Assembleia Geral da OEA (Organização dos Estados Americanos) 

adotou um protocolo adicional à Convenção, para alcançar os direitos sociais, econômicos e 

culturais, o "Protocolo San Salvador", que entrou em vigor em novembro de 1999. O 

protocolo foi ratificado pelo Brasil em 1996. Por ele são tutelados, entre outros, o direito ao 

trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias; o direito à organização sindical e 

seguridade social; direito à proteção à criança, idoso e portador de deficiência. 

 

Ao tratar do Direito Internacional de Direitos Humanos, Richard B. Bilder
3 

doutrina que:  

 

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na concepção 

de que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos 

e de que todas as nações e a comunidade internacional têm o direito e a 

responsabilidade de protestar, se um Estado não cumprir suas obrigações. O Direito 

Internacional de Direitos Humanos consiste num sistema de normas internacionais, 

procedimentos e instituições desenvolvidas para implementar essa concepção e 

promover o respeito dos direitos humanos em todos os países, no âmbito mundial.  

 

A interpretação dos tratados referentes à proteção internacional dos direitos 

humanos tem sido objeto de uma construção jurisprudencial, no âmbito da Convenção 

Europeia e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sendo a função das referidas 

                                                           
3
BILDER, Richard B. Na overview of international human rights law. In: HANNUM, Hurst (Editor). Guide to 

international human rights practice. 2. ed. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1992, pp.3-5 
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Convenções, instrumentos de caráter normativo, proteger os direitos da pessoa humana, não 

serão interpretadas restritivamente à luz da soberania estatal.  

 

Nesse viés, o Sistema Internacional de proteção aos Direitos Humanos surge para 

estabelecer os limites do poder de atuação positiva do Estado, impondo uma atuação negativa, 

obrigação de não fazer, estabelecendo direitos e deveres para toda a sociedade.  

 

Os tratados de direitos humanos prescrevem obrigações de caráter 

predominantemente objetivo, a serem garantidas ou exercidas coletivamente, enfatizando a 

relevância de considerações de interesse geral que transcendem os interesses individuais das 

Partes contratantes. 

 

A presença de condições de desigualdade real obriga a adoção de medidas de 

compensação no intuito de reduzir ou eliminar os obstáculos e deficiências que impeçam a 

defesa eficaz dos próprios interesses. É assim que se garante o princípio da igualdade perante 

a lei e ante os tribunais, além da correlativa proibição da discriminação.  

 

Se não existissem esses meios de compensação amplamente reconhecidos em 

diversas vertentes do procedimento, dificilmente se poderia afirmar que aqueles que se 

encontram em condições desfavoráveis desfrutam de um verdadeiro acesso à justiça. 

 

O fundamento dos direitos humanos é o PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA (artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos), em que 

todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e 

de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.  

 

O princípio em comento é intrínseco ao ser humano e está positivado na 

Constiutição Brasileira de 1988 tanto como um fuindamento da República Federativa (art.1º, 

III) quanto como um fim da ordem econômica, que fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciiativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social (art.170, caput). Aliás, reconhece-se sua qualidade de princípio 

fundamental do Estado brasileiro. 
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Nesse sentido, defende Fábio Konder Comparato: 

 

A nossa Constituição de 1988, [...], põe como um dos fundamentos da República ‘a 

dignidade da pessoa humana’ (art. 1º, inciso III). Na verdade, este deveria ser 

apresentado como o fundamento do Estado brasileiro e não apenas como um dos 

seus fundamentos
4
. 

 

Na ideia de que os instrumentos internacionais são voltados ao propósito comum 

de salvaguarda dos direitos humanos, em especial à proteção da dignidade humana, o 

eminente jurista Cançado  Trindade
5
 expõe: 

 

No campo da proteção dos direitos humanos, da Declaração Universal de 1948 até o 

presente, constata-se assim o fenômeno da coexistência de instrumentos de natureza 

e efeitos jurídicos distintos ou variáveis, não apenas em diferentes esferas de 

aplicação (global e regional), mas por vezes dentro do mesmo sistema (e.g, 

instrumentos das Nações Unidas, instrumentos interamericanos). A outorga e o 

gradual fortalecimento da capacidade processual das supostas vítimas de 

violações de direitos humanos nas quatro últimas décadas têm assim ocorrido 

através da operação de instrumentos que têm sua base jurídica em convenções, 

ou em instrumentos que, apesar de tecnicamente não mandatórios (resoluções), 

exercem não obstante efeitos jurídicos vis-à-vis Estados membros das 

respectivas organizações internacionais. (grifo da pesquisadora). 

 

Todavia, a dignidade humana, substrato fundamental e indissociável de toda e 

qualquer pessoa, tem sido violentamente retirada dos trabalhadores migrantes, vítimas do 

terrível tráfico internacional de seres humanos para fins de trabalho escravo/ degradante, foco 

do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos direitos humanos. In: Direito Constitucional. [coord.] 

José Janguiê Bezerra Diniz. 1 ed. Brasília: Consulex, 1998, p. 176. 
5
 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos – Volume 

II. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 1999, p.3. 
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2.1 Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e sua incorporação ao 

ordenamento jurídico brasileiro 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que os procedimentos de incorporação das 

espécies de tratados internacionais ao direito interno não diferem substancialmente, com 

exceção da previsão constitucional contida no art. 5º, §3º.  

 

Com efeito, para qualquer tratado internacional, a Constituição Federal determina 

que haja a cooperação entre os Poderes Executivo e Legislativo, cada um em seu âmbito de 

atuação, possibilitando sua entrada no ordenamento jurídico pátrio. Nesse passo, muito 

embora a celebração de tratados seja de competência privativa do Presidente da República, tal 

ato normativo somente poderá será trazido para cumprimento interno após a devida 

autorização do Congresso Nacional, que, nos termos do art. 49, I, da CF, é competente para 

“resolver definitivamente sobre tradados, acordos e atos internacionais que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. 

 

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – MC1480/DF, que teve como relator o Ministro Celso de Mello, 

publicada no Diário de Justiça em 18.05.2001, assim decidiu:  

 

O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos 

tratados internacionais e sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no 

sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da 

conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, 

definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder 

celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe – 

enquanto Chefe de Estado que é – da competência para promulga-los mediante 

decreto (STF. ADI-MC 1480/DF. Rel. Min. CELSO DE MELLO. DJ 18/05/2001). 

 

A partir desse ponto, constata-se que os tratados internacionais de direitos 

humanos diferem dos demais, no tocante à sua incorporação, apenas quanto ao ponto que 

envolve a participação do Congresso Nacional no procedimento.  

 

Em outras palavras, o procedimento de incorporação é o mesmo para todos os 

tratados, contudo, para aqueles cujo conteúdo versar sobre direitos humanos, a Constituição 

Federal (art. 5, §3º) prevê a possibilidade de que tais atos normativos ingressem na ordem 
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jurídica interna na condição de equivalentes às Emendas Constitucionais (EC). Para tanto, 

urge que sejam, quando da deliberação parlamentar, aprovados em dois turnos de votação, por 

três quintos (3/5) dos membros de cada Casa. 

 

Referida previsão constitucional foi trazida pela EC. Nº 45/2004 e teve como 

intuito primordial sepultar a celeuma reinante na doutrina e na jurisprudência, acerca da 

natureza jurídica que recebem os tratados internacionais de direitos humanos, ao se 

incorporarem ao direito interno. Veja-se que aqui já não se fala da forma pela qual são 

incorporados, mas com que status normativo ingressam no ordenamento jurídico. 

 

As posições doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao tema, encabeçadas por 

internacionalistas e constitucionalistas de renome, como será visto a seguir, refletem a 

discussão acerca da primazia do direito internacional sobre o direito interno, defendida por 

uns e combatida por outros.  

 

Tal divergência gerou o surgimento de várias teses, sendo as principais as 

seguintes: 1) Os tratados internacionais, sejam eles de direitos humanos ou não, incorporam-

se ao direito interno com status de lei ordinária; 2) Os tratados internacionais de direitos 

humanos podem ser incorporados à ordem jurídica interna com status de norma supralegal 

ou, caso obedecido os ditames do art. 5º, §3º, CF, como equivalentes às emendas 

constitucionais; 3) Os tratados internacionais de direitos humanos sempre ingressaram no 

direito interno com status constitucional (norma materialmente constitucional), em razão da 

previsão do art. 5º, §2º, CF, ampliando, desde então, o bloco de constitucionalidade. A 

inovação contida no art. 5º, §3º, CF, apenas trouxe a possibilidade de que tais atos 

internacionais passassem à condição de normas formalmente constitucionais, com as 

consequências daí advindas; 4) A vertente que defende a supraconstitucionalidade dos 

tratados internacionais de direitos humanos. 

 

Adiante-se que o primeiro entendimento apontado acima, sempre combatido pela 

doutrina e adotado durante longo tempo pelo próprio Pretório Excelso, atualmente já não goza 

de nenhum prestígio.  
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O terceiro entendimento acima apontado é defendido por boa parte da doutrina 

pátria, sobretudo por internacionalistas, os quais, como dito, defendem, em sua grande 

maioria, uma certa primazia do direito internacional sobre o direito interno, o que se reflete na 

necessidade de que os tratados internacionais de direitos humanos tenham status de direito 

constitucional, pouco importando, para tanto, se tenham sido ou não aprovados com o mesmo 

procedimento atinente às emendas constitucionais.  

 

A aprovação por meio de tal procedimento mais dificultoso apenas daria ao 

respectivo tratado a condição de norma formalmente constitucional. Essa posição é 

encabeçada por Antonio Augusto Cançado Trindade e Flávia Piovesan, aos quais aderiram 

vários outros doutrinadores, como Ada Pelegrini Grinover, Luiz Flávio Gomes e Valério 

Mazzuoli. Os dois últimos, em artigo publicado em coautoria, ensinam que: 

 

(...) a nossa interpretação sempre foi a seguinte: se a Constituição estabelece que os 

direitos e garantias nela elencados "não excluem" outros provenientes dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, é porque ela 

própria está a autorizar que esses direitos e garantias internacionais constantes dos 

tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil "se incluem" no 

nosso ordenamento jurídico interno, passando a ser considerados como se escritos na 

Constituição estivessem. É dizer, se os direitos e garantias expressos no texto 

constitucional "não excluem" outros provenientes dos tratados internacionais em que 

o Brasil seja parte, é porque, pela lógica, na medida em que tais instrumentos passam 

a assegurar outros direitos e garantias, a Constituição "os inclui" no seu catálogo de 

direitos protegidos, ampliando o seu "bloco de constitucionalidade.” 

 Para nós, a cláusula aberta do § 2.º do art. 5.º da Carta da 1988 sempre admitiu o 

ingresso dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no mesmo 

grau hierárquico das normas constitucionais, e não em outro âmbito de hierarquia 

normativa. Portanto, segundo sempre defendemos, o fato de esses direitos se 

encontrarem em tratados internacionais jamais impediu a sua caracterização como 

direitos de status constitucional
6
.   

 

 

Flávia Piovesan, por sua vez, ensina que: 

 
(...) se as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais demandam 

aplicação imediata e se, por sua vez, os tratados internacionais de direitos humanos 

têm por objeto justamente a definição de direitos e garantias, conclui-se que estas 

normas merecem aplicação imediata
7
.  

 

 

                                                           
6
 GOMES, Luiz Flávio e MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O STF e a nova hierarquia dos tratados de direitos 

humanos no Brasil: do status de lei ordinária ao nível supralegal. Disponível em: http://www.lfg.blog.br.20 mar. 

2007. 
7
 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 4. ed. rev, amp. e atual.São 

Paulo: Max Limonad, 2000. p. 94.   
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A última posição acima citada, a tese da supraconstitucionalidade, defendida, 

dentre outros, por Celso Duvivier de Albuquerque Mello
8
, afigura-se incompatível com a 

estrutura constitucional de Estados como o Brasil, que adotam um sistema pautado pela 

supremacia formal e material da Constituição Federal. Adotando-se tal tese, nem mesmo 

haveria de se falar em controle de constitucionalidade dos respectivos tratados. 

 

O autor argentino Bildar Campos entende que: 

 

Si para nuestro tema atendemos al derecho internacional de los derechos humanos 

(tratados, pactos, convenciones, etc., con un plexo global, o con normativa sobre un 

fragmento o parcialidad) decimos que en tal supuesto el derecho internacional 

contractual está por encima de la Constitución. Si lo que queremos es optimizar los 

derechos humanos, y si conciliarlo con tal propósito interpretamos que las vertientes 

del constitucionalismo moderno y del social se han enrolado – cada una en su 

situación histórica — en líneas de derecho interno inspiradas en un ideal análogo, 

que ahora se ve acompañado internacionalmente, nada tenemos que objetar (de lege 

ferenda) a la ubicación prioritaria del derecho internacional de los derechos humanos 

respecto de la Constitución. Es cosa que cada Estado ha de decir por sí, pero si esa 

decisión conduce a erigir a los tratados sobre derechos humanos en instancia 

prelatoria respecto de la Constitución, el principio de su supremacía — aun 

debilitado – no queda escarnecido en su télesis, porque es sabido que desde que lo 

plasmó el constitucionalismo clásico se ha enderezado — en común con todo el 

plexo de derechos y garantías — a resguardar a la persona humana en su 

convivencia política
9
. 

 

A vertente que prevaleceu, contudo, ao menos no âmbito jurisprudencial, foi a 

tese da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, com exceção 

daqueles que são incorporados por meio do procedimento previsto no art. 5, §3º, CF, os quais 

ingressam no direito interno como equivalentes às emendas constitucionais. 

 

Tal entendimento foi sufragado no Recurso Extraordinário - RE. 466.343/STF, de 

relatoria do e. Min. Cezar Peluso, em que esse Tribunal concluiu pela impossibilidade da 

prisão civil do depositário infiel – mesmo diante de previsão constitucional nesse sentido –, 

em razão do que dispõe o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), a seguir transcrito: 

 

                                                           
8
 MELLO, Celso D. de Albuquerque. O § 2º do art. 5º da Constituição Federal, in TORRES, Ricardo Lobo 

[org.], Teoria dos Direitos Fundamentais, 2.ª ed., Rio de Janeiro,: Renovar, 2001, pp. 01-29. 
9
 BIDART CAMPOS, Gérman J.. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, 1991. p. 353. 

Apud. Recurso Extraordinário n° 466.343-1 – São Paulo – relator foi o Ministro Cezar Peluso p. 04 Disponível 

em http://www.dip.com.br/files/RE-466343.pdf acesso em 05 nov. 2006.   

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de 

autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 

obrigação alimentar. 

 

A respeito da tese da supralegalidade, o e. Min. Gilmar Mendes assim se 

manifestou, em voto-vista, no recurso extraordinário acima mencionado: 

 

Assim, a premente necessidade de se dar efetividade à proteção dos direitos 

humanos nos planos internos e internacional torna imperiosa uma mudança de 

posição quanto ao papel dos tratados internacionais sobre direitos na ordem jurídica 

nacional. 

É necessário assumir uma postura jurisdicional mais adequada às realidades 

emergentes em âmbitos supranacionais, voltadas primordialmente à proteção do ser 

humano. 

Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que 

cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua 

internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação 

previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e 

qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. 

Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre 

os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do 

depositário infiel (art. 5º, inciso LXVII) não foi revogada pelo ato de adesão do 

Brasil ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa  Rica (art. 7º, 

7), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em 

relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos o art. 

1.287 do Código Civil de 1916 e o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro 1969. 

 

Por fim, tem-se que, até o momento, o único tradado internacional de direitos 

humanos incorporado ao direito interno como equivalente à emenda constitucional foi a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, através do Decreto Legislativo nº 

186, de 09/12/2008, já ratificado pelo Brasil e promulgado pelo Decreto nº 6.464, de 

25/08/2009. 

 

Nesse viés, o Brasil deve promover a adequação de sua legislação nacional aos 

instrumentos internacionais incorporados ao ordenamento jurídico, implementando programas 

de ação, que incluem medidas preventivas, repressivas e assistenciais, tudo em defesa da 

efetivação dos direitos humanos.  

 

No que se refere ao objeto do presente trabalho, através dos tratados 

internacionais vigentes, torna-se preciso implementar ações para o enfrentamento do tráfico 

de pessoas, criar garantias, com especial relevância para a proteção das vítimas, fiscalizando 

as atividades suspeitas dos traficantes, punindo o tráfico, sobretudo quando relacionado à 

exploração sexual e ao trabalho forçado. 
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A necessidade de assegurar uma garantia efetiva aos diretos trabalhistas é inegável e 

a ampliação e o aprofundamento do dever do Estado de prevenir e reprimir os 

indivíduos sob a sua jurisdição é urgente. A obrigação de garantir coloca o Estado 

frente às suas próprias responsabilidades tanto em relação aos seus agentes, como 

em relação às pessoas consideradas como simples particulares. Ao aderir a um 

sistema internacional de proteção, e conseqüentemente às obrigações dele 

decorrentes, o Estado passa a aceitar o monitoramento internacional no que se refere 

ao modo pelo qual os direitos humanos são respeitados em seu território, 

reafirmando assim o princípio geral de Direito Internacional, pelo qual a violação de 

normas internacionais atribuível a um Estado gera para este responsabilidade 

internacional
10

. 

 

Nas palavras do professor Damásio de Jesus
11

, dentre as políticas e medidas 

preventivas, repressivas e assistenciais a serem tomadas contra o tráfico e em favor das 

vítimas, tem-se: 

 

O Governo deve promover campanhas educacionais para alertar as pessoas sobre as 

formas de abuso de mulheres e crianças traficadas. As campanhas devem ser 

seguidas pela elaboração e distribuição de material informativo descrevendo os 

riscos inerentes ao tráfico e ressaltando informações importantes sobre direitos civis 

e trabalhistas, bem como endereços de organizações que oferecem suporte às 

vítimas. No mesmo sentido, o Governo deve estabelecer centros de informação 

sobre trabalho que forneçam dados atualizados e práticas sobre todos os aspectos da 

migração para fins de trabalho. 

(...).  

O Governo deve reconhecer que o tráfico é apenas um dos crimes cometidos contra 

as pessoas vitimadas. O Governo deve enquadrar os responsáveis como autores de 

crimes de: estupro, assédio, violência sexual, assassinato e rapto; tortura, tratamento 

cruel, desumano ou degradante; escravidão ou práticas similares à escravidão, 

servidão involuntária, trabalho forçado ou compulsório; cativeiro por dívida, 

casamento forçado, aborto e gravidez forçada.(...). 

Para obter condenações de traficantes, o Governo deve implementar políticas e leis 

que permitam às vítimas a confiança necessária no sistema legal para que procurem 

ajuda, denunciem e, caso queiram, prestem testemunho em juízo. 

 

 

Tais medidas são fundamentais, pois fortalecem a cooperação nacional e 

internacional, uma vez que de nada adianta ratificar tratados internacionais se não há meios 

concretos, em âmbito interno, de proteção às vítimas, como por exemplo no caso do tráfico 

internacional de seres humanos. 

 

 

 

                                                           
10

 SANTOS, Patrícia Gonçalves dos. A Responsabilidade Internacional do Estado pela Violação dos Direitos 

Humanos Relacionados ao Trabalho. Pdf. 2000, p.28.  
11

 JESUS, Damásio de. Tráfico Internacional de mulheres e crianças: Brasil: aspectos regionais e nacionais. São 

Paulo: Saraiva, 2003, pp. 198/201. 
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3 DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE SERES HUMANOS 

 

3.1 Origem 

A fome, a falta de emprego, a falta de experiência de trabalho, as histórias de 

sucesso de outros imigrantes são fatores que contribuem para o Tráfico Internacional de Seres 

Humanos.  

Em uma abordagem Histórica, Mariane Strake
12

 recapitula a origem do tráfico de 

seres humanos: 

 

Historicamente, o tráfico de seres humanos teve início na Antiguidade Clássica, na 

Grécia e, posteriormente, em Roma. Visava apenas à obtenção de prisioneiros de 

guerra, sem caráter comercial. 

O primeiro caso de tráfico de seres humanos que objetivou lucro aconteceu nas 

cidades italianas, entre os séculos XIV e XVII, durante o Renascimento. A prática 

estimulou o comércio mediterrâneo na Península Itálica, onde também teve início o 

pré-capitalismo, que pregava o acúmulo de capital.Na América, o tráfico de seres 

humanos iniciou-se com a sua descoberta e colonização por países europeus, 

dividida em dois tipos principais:de povoamento e de exploração. 

 

O trabalho escravo foi a primeira questão de direitos humanos a atrair grande 

atenção por parte da comunidade internacional. No entanto, e apesar da condenação universal, 

as práticas similares à escravatura continuam a ser um problema grave e persistente neste 

presente século. 

 

O termo “escravatura” abrange uma série de violações de direitos humanos. Para 

além dos conceitos tradicionais de escravatura e tráfico de escravos, tais abusos incluem a 

venda de crianças, prostituição infantil, pornografia infantil, exploração do trabalho infantil, 

mutilação genital de crianças do sexo feminino, utilização de crianças em conflitos armados, 

servidão por dívidas, tráfico de pessoas e de órgãos humanos, exploração da prostituição e 

determinadas práticas levadas a cabo sob os regimes coloniais e de apartheid. 

 

As práticas similares à escravatura podem ser clandestinas. Isto faz com que seja 

difícil ter uma ideia clara da escala que atinge este fenômeno e principalmente puni-lo ou 

eliminá-lo.  
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Série perspectivas jurídicas, p.17 
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A chamada “escravidão moderna” encontra-se presente, principalmente, no 

mercado do sexo e do turismo sexual, submetendo o indivíduo ao trabalho servil ou à 

condição análoga de escravo, comercializando clandestinamente pessoas para diversos fins.  

 

Assim, o tráfico de pessoas vem aperfeiçoando sua forma de atuação no mundo, 

aumentando ainda mais seus lucros e criando mecanismos que garantem a impunidade dos 

exploradores. Hoje, são milhões de vítimas em todo o mundo. 

 

O que torna mais dramático e urgente o desafio é que este tráfico não se limita a 

contrabandear pessoas para os países de imigração, mas desenvolve um verdadeiro tráfico de 

pessoas que pode ser definido, de acordo com as Nações Unidas, apresentado no Protocolo 

Adicional da ONU relativo ao Tráfico de Seres Humanos, assinado em Palermo em 15 de 

dezembro de 2001. 

A restrição das políticas migratórias incentivou também a formação de 

organizações destinadas a favorecer o ingresso, legal ou ilegal, de migrantes nos países. 

 

 O tráfico de pessoas ocorre quando uma pessoa ou organização através de coação 

ou engano facilita a entrada irregular de outra em um Estado do qual não é nativo e uma vez 

nele a obriga a desenvolver uma atividade econômica como contraprestação por ter 

colaborado na sua viagem ao país de destino.  

 

As vítimas de tráfico de pessoas geralmente são obrigadas a realizar trabalhos em 

condições particularmente difíceis e são objeto de uma série de abusos. 

 

Vale ressaltar que, em muitos Estados a imigração clandestina é tolerada, 

porquanto a prioridade é o controle das entradas e não a repressão às atividades econômicas 

fraudulentas: os empregadores que contratam clandestinos raramente são perseguidos pela 

justiça; em contrapartida, os clandestinos são objetos de expulsão/ deportação quando 

flagrados. Nessas condições, a ausência de repressão aos empregadores de mão de obra ilegal 
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contribui para a manutenção dos canais de imigração clandestina
13

. 

 

3.1.1 Perfil das vítimas 

As desigualdades econômicas entre os países e a pequena capacidade de 

ingerência no futuro econômico por parte dos países dependentes e subdesenvolvidos têm 

sido causa de intensificação de migrações humanas. A globalização e os movimentos 

migratórios estão cada vez mais relacionados, de modo que o “mercado” da imigração de 

pessoas tem favorecido a violação de direitos mínimos, que devem ser protegidos.  

Todo ello há hecho aparecer um mercado de La inmigración, em El que La salida 

hacia um destino mejor constituye La preciada mercancia. Las mismas condiciones 

que generan La necesidad de emigrar son las que generan La aparición Del mercado 

cuyo marco operan organizaciones dedicadas al tráfico de personas, respecto de las 

cuales La burla de los controles administrativos constituye solo el aspecto externo de 

su actividad ilícita. 

Em enfecto, el abuso de situaciones de angustiosa necesidad que encuentra em la 

base del fenômeno genera unas condiciones de explotación em las que se viola la 

libertad, la intimiadad, los derechos como trabajadores y, em suma, la dignidad 

humana commo vlor mediato de referencia, hasta el punto de configurar um âmbito 

criminológico em el que las condiciones de sometimiento personal y ejercicio de 

domínio permiten plantear la existência de nuevas formas de esclavitud
14

. 

 

A questão do tráfico de pessoas advém de uma multiplicidade de problemas, 

realidades e desigualdades sociais. Em geral, podem ser verificados que, na prática, suas 

vítimas encontram-se fragilizadas pela situação de pobreza na qual estão inseridas, sendo 

alvos fáceis para traficantes, que lidam com o imaginário de possuir uma vida melhor, 

utilizando-se, assim, dos sonhos e das vulnerabilidades do outro, ao vender-lhe a sensação de 

um mundo menos cruel, ainda que o preço a se pagar por isso seja a “coisificação” da pessoa, 

sua transformação em verdadeira mercadoria. 

 

Damásio de Jesus esclarece tal “coisificação” do ser humano, bem como sua 
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29 

 

 

rentabilidade no mercado internacional: 

Traficar pessoas diferentemente de outras “mercadorias”, pode render mais, pois elas 

podem ser usadas repetidamente. Além disso, esse tipo de crime não exige grande 

investimento e se apóia na aparente cegueira com que muitos governos lidam com o 

problema da migração internacional, de um lado, e com o problema da exploração 

sexual comercial, de outro. 

 

(...). O tráfico está presente em países em que há sistemáticas violações de direitos 

humanos ou mesmo em países nos quais os indicadores de direitos humanos são 

considerados excelentes. Somente uma estratégia global e a elevação dos indicadores 

sociais, de direitos e de qualidade de vida, com especial destaque para mulheres e 

crianças, podem, no médio prazo, reduzir os efeitos perversos do tráfico sobre 

aquelas pessoas que já possuem uma longa história de vitimização
15

. 

 

Como se vê, no tráfico de pessoas, a vítima é tratada como uma “coisa”, “objeto” 

ou “mercadoria”, o que vem sendo chamado de “nova escravidão”. Fenômeno complexo, 

praticado, em regra, por organizações criminosas, normalmente transnacionais, que dificultam 

a investigação de como se perpetra o tráfico e a individualização da responsabilidade de seus 

membros. 

 

A globalização e a generalização da proteção internacional dos direitos humanos 

possibilitaram que se voltasse a atenção aos direitos referentes a distintas categorias de 

pessoas protegidas, tidas como necessitadas/vulneráveis de proteção especial, que levou à 

proteção de direitos tais como: direitos dos trabalhadores, direitos dos refugiados, direitos das 

mulheres, direitos da criança, entre outros. 

 

No contexto dos processos de globalização contemporânea, as marcas de gênero 

incidem na divisão sexual do trabalho migrante, mas nesse marco, a racialização e 

inferiorização dos migrantes de países e regiões pobres do mundo afeta mulheres e 

homens, expondo-os também a situações de tráfico. Essas percepções ampliaram o 

conceito de tráfico, considerando que embora as mulheres são muitas vezes alvo de 

recrutamento e deslocamento sob coerção e engano, essas possibilidades não se 

restringem a elas e levando também em conta que os fins desses deslocamentos 

envolvem o desempenho de trabalho forçado em diversas atividades, não apenas na 

indústria do sexo
16

. 

 

Pesquisas demonstram que as mulheres, as crianças e os adolescentes são os 
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principais alvos do crime de tráfico de pessoas. Em todas as modalidades do tráfico de 

pessoas, as vítimas têm em comum o fato de ser, em sua maioria, pessoas jovens, de baixa 

renda, pouca escolaridade, sem oportunidade nem perspectiva de melhoria de vida e 

provenientes de lugares e de regiões pobres. 

 

Todavia, nem todos que são vítimas do tráfico são necessariamente pobres, pois 

mesmo pessoas de classe média veem no exterior um caminho para conseguir a realização de 

seus anseios profissionais, tornando-se alvo fácil dos traficantes. 

 

Vale dizer ainda que, associado ao tráfico, há um conjunto de negócios 

clandestinos, tais como: drogas, prostituição, lavagem de dinheiro e contrabando, nacional e 

internacionalmente. 

 

Os meios que o tráfico de pessoas costuma usar com as vítimas são: ameaça, uso 

da força, rapto, fraude, engano, abuso de poder, abuso de posição de vulnerabilidade, entre 

outros meios de coação e ilusão de vida melhor. 

 

Apesar de a questão do tráfico ser um problema de índole social, é preciso 

considerar como ela atua na história de cada pessoa, respeitando-se o contexto social no qual 

esta se encontra inserida, como também, fundamentalmente, os motivos pessoais que levam à 

escolha de outra realidade vista como mais positiva. 

 

Faz-se necessário, portanto, o controle de imigrantes ilegais, propondo programas 

de repatriamento voluntário em vez do tradicional processo de expulsão, bem como a 

necessidade de adotar políticas específicas para grupos vulneráveis, como as crianças não 

acompanhadas e as vítimas de exploração sexual e tráfico internacional de pessoas, analisando 

o caso concreto para protegê-las de abusos cometidos por criminosos. 
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3.1.2 Discriminação e ódio racial 

Existe um consenso na sociedade internacional de considerar a proibição da 

discriminação racial
17

 e práticas diretamente associadas a ela
18

, constituindo uma obrigação 

erga omnes.  

O caráter de jus cogens de tal princípio implica que certas regras devem ser 

observadas por todos os Estados, mesmo os que não tenham ratificado as Convenções, e se 

constitui um princípio inelutável de direito internacional consuetudinário.  

 

Desse modo, os Estados não podem discriminar ou tolerar situações 

discriminatórias em prejuízo dos migrantes. O Estado, porém, pode outorgar um tratamento 

distinto aos migrantes documentados e não-documentados, entre nacionais e estrangeiros, mas 

somente quando este tratamento diferenciado seja razoável, objetivo, proporcional e não lese 

direitos humanos. 

 

Ademais, além das obrigações convencionais relativas à não-discriminação, todos 

os Estados têm obrigações erga omnes ante a sociedade internacional de impedir qualquer 

forma de discriminação, inclusive a derivada de sua política migratória. 

 

Com o fim de ressaltar a importância do princípio da igualdade e da não 

discriminação, os tratados de direitos humanos estabelecem expressamente este princípio 

relacionado com determinadas categorias de direitos humanos, por exemplo, a igualdade 

como elemento essencial do devido processo.  
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4 DA CONDIÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO IMPOSTA AOS TRABALHADORES 

IMIGRANTES 

4.1 Tráfico de seres humanos para fins de trabalho escravo 

 

Inicialmente, o trabalho não estava associado à dignidade humana, mas à ideia de 

atividade desprezada e degradante, própria de escravos, servos, ou dos economicamente 

desfavorecidos. Até então o trabalho não era considerado dignificante, mas sim degradante. 

 

Com o desenvolvimento de relações capitalistas de produção, a apropriação 

privada dos meios de produção e da riqueza e a necessidade de se permitir a apropriação do 

trabalho para formação do lucro, a dignificação do trabalho não tinha espaço, transformando o 

trabalho humano em mercadoria. 

 

García Arán
19

 acrescenta que a existência atual de novas formas de escravidão é 

uma realidade. Entre suas causas cabe indicar a globalização da economia e o aumento das 

diferenças entre países chamados desenvolvidos e subdesenvolvidos, conforme esclarece: 

Em suma, lo que caracteriza a la nueva esclavitud no es sólo la infracción de las 

normas interncaionales que supone, sino también el modo em que se realiza. Hoy 

deve mantenerse com formas o a través de instumentos generadores de situaciones 

de facto que la vieja esclavitud no necesitaba porque el ejercicio legitimo de 

facultades dominicales absolutas sobre el esclavo permitia cualquier utilización de 

su persona. Em otras palabras, la nueva esclavitud ES “nueva”, no sólo por su 

prohibición legal sino por sus causas y, especialmente, por las nuevas formas de 

llevarla a muestra em textos como el Pacto Internacioanal de Derechos Civiles y 

Politiccos de New York (1966), cuyo artículo 8 prohibe la esclavitud y trata de 

esclavos “em todas sus formas”. Y esas nuevas formas de domínio pueden incidir 

sobre cualquiera de los derechos de la persona, aislada o conjuntamente: desde 

luego, sobre el derecho al trabajo remunerado o la dignidad, pero también sobre el 

derecho a lla libertad sexual. 

 

Todavia, o trabalho é uma função social, goza da proteção especial do Estado e 

não deve considerar-se como artigo de comércio. Desse modo, todo trabalhador deve ter a 

possibilidade de uma existência digna e o direito a condições justas no desenvolvimento de 

sua atividade
20

. 
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Várias são as definições atribuídas ao tráfico de pessoas, sendo que muitas estão 

de acordo com o surgimento de novas modalidades de tráfico, visto que este não só apresenta 

diversos meios de ser praticados, como também engloba diversos fins aos quais se destina, 

tais como o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e também para fins de 

exploração do trabalho, ou seja, da servidão, escravização e trabalhos forçados, de uma 

maneira geral. 

 

Segundo o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 

Organizado Transnacional para Prevenir, Reprimir e Sancionar o Tráfico de Pessoas, 

especialmente o de Mulheres e Crianças, mais conhecido como Protocolo de Palermo, 

promulgado pelo Decreto nº 5.107, de 12 de março de 2004, do qual o Brasil é signatário 

desde dezembro de 2000, o tráfico de pessoas pode ser definido pelo: 

 

recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, 

recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à 

fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à 

entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de 

uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração 

inclui, no mínimo, a exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, 

escravatura ou práticas similares à escravatura, servidão ou a remoção de órgãos. 

 

Dessa forma, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 

acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de 

coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade 

ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 

pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração humana são práticas que 

devem ser completamente combatidas, a fim de impedir o trabalho ou serviços forçados, 

escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão. 

 

Já o conceito de trabalho escravo utilizado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) consiste em que toda forma de trabalho escravo é degradante, mas o recíproco 

nem sempre é verdadeiro. O  que diferencia um conceito do outro é a liberdade
21

. 

 

Os postos de trabalho, diante do excesso de mão de obra disponível, passam a 

exigir, a cada dia, novas qualificações, competências e aperfeiçoamentos, que resultam numa 
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“elitização” de determinadas atividades, ao mesmo tempo em que tornam o trabalho cada vez 

mais mal remunerado e desvalorizado, favorecendo que pessoas sem perspectivas de uma vida 

financeira digna, aceitem propostas de trabalho no exterior, na ilusão de que terão melhores 

oportunidades, ou se sujeitem a trabalhos degradantes, subumanos, escravos. 

 

Isso em grande parte deve-se à busca constante, por parte das empresas, de reduzir 

ao máximo os custos de sua produção, o que sempre redunda em demissões, redução salarial e 

de direitos trabalhistas. São, portanto, fatores que levam ao crescimento de mão de obra 

desocupada, que, por sua vez, vêm a fomentar a propagação do trabalho escravo. 

 

Os empregadores que se envolvem no esquema do tráfico, têm o propósito de não 

pagar salários adequados e não se esforçarem para melhorar as condições de trabalho, eles 

optam por empregarem imigrantes não documentados, exploram a mão de obra destes, os 

quais trabalham em condição análoga à de escravo, o que é uma grave violação aos direitos 

humanos
22

. 

 

O mais comum é a servidão por dívidas, que muito se assemelha à escravatura 

tradicional, uma vez que impede a vítima de deixar o seu trabalho ou a terra até que a dívida 

seja paga. Apesar de, em tese, haver a promessa de que a dívida poderá ser reembolsada em 

um determinado período de tempo, a situação de servidão constitui-se quando, apesar de todos 

os esforços, o devedor/trabalhador não consegue pagá-la, e assim se torna escravizado pelos 

traficantes de seres humanos. 

 

Embora os números a respeito do tráfico de pessoas, em geral, sejam imprecisos 

para que seja possível afirmar com segurança os percentuais de seu crescimento ao longo dos 

anos, deve-se observar que alguns aspectos do atual contexto mundial têm contribuído para o 

incremento dessa prática, especialmente quando se trata de exploração de mão de obra para 

fins de trabalho escravo ou sob condições análogas à de escravo. 
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Desse modo, apesar de não haver dados seguros e precisos sobre o volume de 

pessoas traficadas, especialmente porque a identificação das vítimas de tráfico nem sempre é 

possível em razão da ilegalidade de sua permanência e modo de vida imposto pelos 

traficantes, as estimativas de ODCCP da ONU (Escritório da ONU para o Controle das 

Drogas e Prevenção de Crimes) apontam para um número de setecentos mil a dois milhões de 

pessoas anualmente traficadas em todo o mundo.  

 

Os migrantes em situação irregular vivem numa condição de extrema 

vulnerabilidade. Com efeito, estão sujeitos facilmente à extorsão, aos abusos e à exploração 

por parte de empregadores, de agentes de migração e de autoridades estatais.  

 

Por medo de serem descobertos e expulsos, os migrantes irregulares sequer 

utilizam os serviços aos quais têm direito, por absoluta falta de conhecimento de tais direitos, 

embora contribuam com seus trabalhos para o enriquecimento dos países para onde migraram. 

  

Trata-se de uma situação muito complicada para as vítimas, as quais ficam 

submetidas a tratamentos desumanos, escravizadas em um país desconhecido: 

O tráfico de seres humanos “escraviza” suas vítimas, focando-as a prostituírem-se 

em péssimas condições, em que, muitas vezes, arriscam a própria vida, ou a 

trabalhos incessantes e cruéis. As vítimas são marginalizadas e tratadas como 

imigrantes ilegais, sofrendo abusos desumanos por parte dos traficantes. 
23

 

 

Vale ressaltar que os direitos humanos não dependem da nacionalidade da pessoa, 

do território onde se encontre ou de seu status jurídico; sustentar o contrário atenta contra a 

dignidade humana. Se os direitos humanos limitam o exercício do poder, não se pode invocar 

a atuação soberana do Estado para violar ou impedir sua proteção internacional.  

 

É necessário, no combate ao trabalho escravo, que se incluam medidas eficazes de 

proteção àqueles que se dispusessem a testemunhar contra os novos escravagistas. Ninguém 

pode ficar indiferente a este grave problema ou deixar de pautar sua atuação por total repúdio 

a este crime cometido contra trabalhadores recrutados nas camadas mais necessitadas com a 
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finalidade de explorá-los, maltratá-los, sujeitá-los a condições de higiene subumanas, às vezes 

levá-los para longe de suas famílias com total rompimento do vínculo familiares. 

 

A eliminação do trabalho escravo constitui condição básica para o Estado 

Democrático de Direito, sendo uma das principais prioridades a erradicação de todas as 

formas contemporâneas de escravidão. 

É nesse sentido que o ordenamento jurídico brasileiro tipificou como crime o 

aliciamento para o fim de emigração, como forma de reprimir que trabalhadores sejam 

recrutados, mediante fraude, para trabalhar em território estrangeiro. Assim é o que prevê o 

art.206 do Código Penal Brasileiro
24

. 

 

 

4.2 A Responsabilidade Internacional e o caso José Pereira 

Os fins do Estado não se cumprem tão somente com o reconhecimento dos 

direitos dos cidadãos, senão também deve o Estado preocupar-se pela sorte de homens e 

mulheres, considerados já não como cidadãos, mas como pessoas, com fundamento na 

dignidade da pessoa humana. 

 

Os países que são signatários de tratados, pactos ou convenções internacionais 

comprometem-se a cumprir rigorosamente os princípios de Direitos Humanos, visando ao 

estabelecimento de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, na qual as prerrogativas 

do indivíduo são respeitadas em face da vontade Estatal
25

.  

 

O Estado-parte pode ser responsabilizado internacionalmente, em duas situações: 

a primeira e mais comum, dá-se quando agente estatal, investido do poder e vontade do 

Estado, comete alguma ilegalidade do ponto de vista da Convenção, ou quando o Estado falha 

ou é negligente na efetiva apuração de um caso de desrespeito a esses direitos inerentes ao ser 
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 Art.206 do CP. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pena 

– detenção, de um a três anos, e multa (Redação dada pela Lei nº.8.683, de 15-7-1993). 
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 CANÇADO TRINDADE, A.A.,Analysis of the legal implications for States that intend to ratify both the 
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humano.  

 

O cerne da questão é que após todo o procedimento legal para a adesão de um 

tratado por um país, passando pela ratificação, inclusive, o tratado torna-se obrigatório e passa 

a vincular aquele Estado a certas obrigações frente à sociedade internacional, sendo tais 

obrigações exigíveis
26

.  

 

A aceitação dos tratados por seus Estados-Partes implica no reconhecimento da 

premissa básica subjacente a estes últimos, entretanto a tarefa de proteção dos Direitos 

Humanos não se esgota na ação dos Estados.
27

   

 

A responsabilidade internacional do Estado, diante da violação de direitos 

humanos, em especial a omissão do Estado no combate ao trabalho escravo e na punição dos 

responsáveis, foco do presente estudo, pode ser verificada na análise de um dos casos mais 

famosos, em âmbito internacional, contra o Brasil: Caso José Pereira, em que o Brasil 

reconheceu sua responsabilidade por ter se omitido em prevenir o trabalho escravo: 

A responsabilização internacional pode ocorrer por atos omissivos ou comissivos do 

Estado. Em relação à violação dos direitos sociais trabalhistas, as omissões do 

Estado, em geral, são o principal elemento caracterizador da responsabilidade. (...). 

Essa devida diligência constitui um agir razoável para prevenir ou punir situações de 

violação de direitos humanos. A prevenção consiste em medidas de caráter jurídico, 

político e administrativo, que promovam o respeito aos direitos humanos e que 

sancionem os eventuais violadores. Na falta desse agir razoável de prevenir ou punir 

o infrator, o Estado deve reparar os danos causados, podendo, é claro, cobrar 

regressivamente do particular que cometeu o ato. Um dos casos mais famosos 

contra o Brasil, nas instâncias internacionais, o caso José Pereira (Informe nº 

95/03, Petición 11.289, Solución amistosa, José Pereira v. Brasil, 24 de octubre 

de 2003), é, na essência, de responsabilização internacional por ato de particular. In 

casu, o Brasil reconheceu sua responsabilidade por ter-se omitido em prevenir o 

trabalho escravo e por não ter conseguido punir os responsáveis por essa 

prática inaceitável, graças à falta de agilidade de nosso sistema judiciário e do 

obsoletismo de nossa estrutura legal de persecução penal
28

. (grifo da pesquisadora). 

 

A responsabilização penal dos responsáveis e envolvidos com o tráfico de pessoas 

é recomendação que sempre esteve contida nos documentos internacionais. Assim, a luta 

contra o crime organizado transnacional ocorre de forma conjunta e coordenada, articulando a 
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 COMPARATO , Fábio Konder, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, 5ª Edição, Editora Saraiva,2002 

pp.367-383. 
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 CANÇADO TRINDADE, A.A Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Editora Safe, 

1999,pp.130-131. 
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prevenção, a repressão, a assistência e a garantia de direitos fundamentais.  

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
29

, que teve reconhecida sua 

competência contenciosa pelo Brasil em 1988, ao conceitualizar a obrigação geral de respeitar 

os direitos humanos e assegurar seu livre exercício, observou que tais direitos acarretam 

limites ao exercício da função Estatal. No caso de inobservância destas prerrogativas, deve-se 

investigar, sancionar e punir os tais abusos e reparar os danos produzidos às vítimas.   

 

Acerca do relevante papel da Corte Interamericana na defesa dos direitos 

humanos, Flávia Piovesan
30

 faz as seguintes considerações: 

 

(...) nos sistemas regionais, seja o europeu, seja o interamericano, as Cortes de 

Direitos Humanos (Cortes Européia e Interamericana) têm assumido extraordinária 

relevância, como especial lócus para a proteção de direitos humanos. A 

jurisprudência de ambas as Cortes, seja no exercício de sua competência 

contenciosa, seja no de sua competência consultiva, tem consolidado uma 

importante arena para a proteção de direitos, quando as instituições nacionais se 

mostram falhas e omissas em fazê-lo.      

 

Especificamente, no sistema interamericano, a Corte tem desenvolvido ampla 

jurisprudência tanto contenciosa
31

 como consultiva, na busca da plena efetivação da 

responsabilidade do Estado no caso de violação dos direitos humanos.  

 

 

Embasada em sua jurisprudência que começou com o caso Velasquez Rodriguez 

[Velasquez Rodriguez Case (Honduras) (1989). Inter-American Court of Human 

Rights. Series C, No. 4, July 28, 1988], a Corte fez notar que o Estado pode ser 

responsabilizado internacionalmente pelas ações de empregadores privados que 

violem os direitos dos trabalhadores, se houver tolerância, aquiescência ou 

negligência do Estado em relação às violações. O Estado também pode ser 

responsabilizado se os empregadores privados estiverem respaldados por uma 
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 A Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica, é um órgão judicial 

internacional autônomo do sistema da OEA, criado pela Convenção Americana dos Direitos do Homem, que tem 
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elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais (art. 52 da Convenção 

Interamericana). 
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política ou uma diretriz que favoreça a criação ou a mantença de discriminação 

contra os trabalhadores migrantes, ou quando os termos de um contrato privado 

violam o mínimo estabelecido no sistema normativo. Por fim, o Estado também 

pode ser diretamente responsabilizado quando ele é o agente violador, por exemplo, 

ao negar o direito de ter pensão a um trabalhador com status migratório
32

. 

 

A competência consultiva é considerada missão fundamental das Cortes 

Internacionais, ao lado da competência contenciosa. É com base na competência consultiva 

que as Cortes podem interpretar normas jurídicas internacionais fixando o seu alcance e 

conteúdo, mesmo na ausência de casos contenciosos.  

A Corte esclarece que pretende estruturar seus pronunciamentos da forma que 

julga mais adequada aos interesses da justiça e aos efeitos da opinião. Considera para efeitos 

de ordem de respostas a seguinte sequência:  

 

a) Obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos e caráter  fundamental do 

princípio da igualdade e não-discriminação; 

b) Aplicação do princípio da igualdade e não-discriminação aos migrantes; 

c) Direitos dos trabalhadores migrantes não-documentados;d) Obrigações estatais na 

determinação das políticas migratórias à luz dos instrumentos internacionais de 

proteção dos direitos humanos.  

 

Nesse sentido, a opinião consultiva 18/03 da Corte Interamericana, que trata sobre 

os direitos dos trabalhadores imigrantes não documentados
33

, dispõe que o Estado não pode 

negar a nenhuma pessoa os direitos laborais consagrados em tratados.  

 

A privação de um ou mais direitos com fundamento na condição de não 

documentado de um trabalhador migrante é absolutamente incompatível com os deveres dos 

Estados Americanos em garantir a não discriminação e a proteção igualitária e efetiva da lei 

que se lhes impõem as citadas disposições. 
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 SANTOS, Patrícia Gonçalves dos.op.cit. p.18. 
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 O termo indocumentado é aplicado aos trabalhadores migrantes, a Convenção Internacional sobre a Proteção 

dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e de seus Familiares, aprovada pela ONU em 18 de dezembro 
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freqüentemente, vítimas fáceis e de exploração e de escravidão. 
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A título de ilustração, em 10 de maio de 2002, o Estado do México, com 

fundamento na Convenção Americana de Direitos Humanos, encaminhou à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos uma solicitação de opinião consultiva nº.18 sobre a 

privação do gozo e exercício de certos direitos relativos ao trabalho do trabalhador imigrante 

e sua compatibilidade com a obrigação dos Estados americanos em garantir os princípios da 

igualdade jurídica, não discriminação e proteção igualitária e efetiva da lei, consagrados em 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos. 

 

Nessa consulta, o México expressou sua preocupação com a incompatibilidade de 

interpretações, práticas e decretação de leis por alguns Estados submetidos ao sistema 

regional de proteção dos direitos humanos. O México considerou que essas interpretações, 

práticas e leis frequentemente negavam os direitos trabalhistas aos indivíduos, com base na 

situação migratória de trabalhadores sem documentação. 

 

Além da CIDH, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) emitiu uma 

opinião formal sobre o alcance e o conteúdo da Convenção n.143 sobre migrações em 

condições abusivas e a promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento dos 

trabalhadores imigrantes e a Recomendação n.151 sobre os trabalhadores migrantes. Esta 

opinião discorre sobre outros direitos laborais fundamentais de todos os trabalhadores 

imigrantes, afirmando a existência de um nível básico de proteção aplicável tanto aos 

trabalhadores documentados como não documentados. 

O problema da migração, como se pode perceber, está diretamente ligado às 

relações internacionais, à solidariedade internacional e à responsabilidade compartilhada dos 

países que buscam combater o tráfico de pessoas. Isso se torna possível por meio do 

estabelecimento de regras transnacionais de coordenação dos movimentos migratórios e a 

exigência de regulação das contratações de imigrantes. 

 

 

 



41 

 

 

5 DOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS: INSTRUMENTOS DE 

PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO TRABALHO DECENTE 

A dignidade da pessoa humana, sob o viés do Direito do Trabalho, pode ser 

compreendida de acordo com a noção de trabalho decente, desenvolvida pela Organização 

Internacional do Trabalho, especialmente a partir da Declaração da OIT relativa aos Princípios 

e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1998, que tem por objeto: a) a liberdade sindical e o 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; b) a eliminação de todas as formas 

de trabalho forçado ou obrigatório; c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e d) a 

eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

 

Assim, tendo como foco o trabalho decente e a proteção internacional dos direitos 

humanos, de acordo com a OIT, "o controle abusivo de um ser humano sobre o outro é a 

antítese do trabalho decente” 
34

.  

 

Desse modo, os mais diversos Tratados e Convenções Internacionais buscam 

resguardar a dignidade humana, prevenindo e reprimindo práticas contrárias ao pleno 

desenvolvimento do homem. Nesse sentido, seguem abaixo alguns instrumentos 

internacionais de grande relevância para a proteção dos direitos humanos e que protegem o 

trabalho digno. 

 

 

5.1 Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, no que tange à proibição da 

escravidão e da servidão, dispõe em seu texto que: 

 

Artigo 6º - Proibição da escravidão e da servidão 

1. Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, e tanto estas como o 

tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas.  

2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos 

países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade 

acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no 

sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal 
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competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física 

e intelectual do recluso. 

3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo:  

a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em 

cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária 

competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e 

controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser 

postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter 

privado;  

b) o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de 

consciência, o serviço nacional 

que a lei estabelecer em lugar daquele; 

c) o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o 

bem-estar da comunidade; e 

d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. 

 

Abaixo, seguem outros direitos protegidos por esta Convenção, de grande impacto 

e referência na defesa dos direitos humanos em âmbito internacional. 

 

 

5.1.1 Da liberdade pessoal 

Preceitua o artigo 7° da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que a 

Liberdade Pessoal é um dos direitos básicos do homem. Não se pode admitir que o Estado 

não conceda a um indivíduo seu mais básico e principal direito, qual seja a sua liberdade 

física e sua segurança
35

. Dispõe a Corte que apesar de seu poder-dever de punir o 

cometimento dos crimes que ocorrem sob sua jurisdição, é notório que os Estados-Partes da 

Convenção, apliquem esta restrição de direitos de forma conveniente. Daí a exigibilidade de 

que, em havendo a excepcional necessidade de restringir a liberdade do homem, que ela seja 

feita dentro da proporcionalidade e garantias exigidas pelo referido Pacto
36

. 

Ainda, em referência à jurisprudência da Corte, é interessante lembrar que, no 

mesmo diapasão, posicionou-se em outro caso, lembrando que a forma de detenção deve se 
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adequar razoavelmente às condições da situação específica, sem que haja um excesso aos 

alicerces principiológicos propostos na Convenção
37

.   

A proteção à liberdade pessoal representa tanto a proteção da liberdade física dos 

indivíduos como a segurança pessoal, em um contexto em que a ausência de garantias pode 

resultar na subversão da regra de direito e na privação dos detidos às formas mínimas de 

proteção legal
38

. 

 

5.1.2 Da proteção da honra e da dignidade 

Por meio da disposição do artigo 11 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, ficam resguardados os direitos da honra e da dignidade do ser humano. Tendo a 

segurança de que o Estado não pode arbitrariamente ou abusivamente ingerir em sua vida 

privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência. Também garante que 

todas as pessoas terão direito à defesa destas ofensas. 

A honra e a dignidade humana são atributos inerentes à personalidade. A honra é 

um atributo personalíssimo, caracterizado pela imagem que cada um tem de si mesmo e 

ligado à sua própria existência e que pode vir a ser atingida na sua relação com terceiros. O 

respeito à dignidade implica o reconhecimento da existência de uma esfera de individualidade 

a ser preservada
39

. 

5.1.3 Da proteção à família 

A família é o núcleo central e fundamental da sociedade, nos termos do art.17 da 

Convenção, devendo ser protegido pela sociedade e pelo Estado. Muitas são as 

jurisprudências da Corte relacionadas à proteção da família
40

.  
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Os trabalhadores migrantes
41

 e suas famílias, porém, freqüentemente se 

encontram em situação vulnerável por diferenças em relação ao idioma, raça, costume, 

cultura, recursos econômicos e nível educacional, sendo necessário que a legislação doméstica 

procure promover, respeitar e garantir os direitos fundamentais desses trabalhadores descritos 

na Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e seus Familiares. 

5.1.4 Do direito de circulação e residência 

  O dispositivo da segunda parte do artigo 22 da Convenção Interamericana
42

 

prevê que “Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do seu 

próprio país”. 

  Sobre o direito de circulação e residência, houve jurisprudência notável e 

inovadora, no voto de Cançado Trindade
43

, assumindo que a questão da imigração ilegal é 

problema de dimensões globais e que a questão dos exilados e imigrantes ilegais será o grande 

desafio do Direito Internacional dos Direitos Humanos no início do século XXI. Criticando 

também a política dos Estados que, ao invés de se prepararem para a eventual necessidade de 

suportar alguma carga humana de estrangeiros, produzindo política populacional eficiente, 

reforçam-se em seu poder de polícia, para coibir os imigrantes ilegais.  Olhando os imigrantes 

com olhar menos humanitário e, sim, “cogente”. 

5.1.5 Da igualdade perante a lei 

A igualdade perante a lei é princípio básico de um Estado Democrático de Direito, 

prevista no Artigo 24 na Convenção Americana de Direitos Humanos. 
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Sobre o assunto, deve-se acrescentar a lição de J.J. Gomes Canotilho
44

 que cita:  

 

A afirmação-'todos os cidadãos são iguais perante a lei'- significava 

tradicionalmente, existência da igualdade na aplicação do Direito. Numa fórmula 

sintética, sistematicamente repetida, escrevia Ansschutz:'as leis devem ser 

executadas sem olhar as pessoas'[...]  Ser igual perante a lei não significa apenas 

aplicação igual da lei.A lei, ela própria, deve tratar por igual todos os cidadãos. O 

princípio da igualdade dirige-se ao próprio legislador, vinculando-o à criação de um 

direito igual para todos os cidadãos. 

 

A Corte é consciente de que, segundo se observou na Assembleia Geral da ONU, 

entre outros fatores, os processos de globalização e liberalização, incluindo as crescentes 

disparidades econômicas e sociais entre muitos países e a marginalização de alguns perante a 

economia mundial, tem contribuído para o deslocamento das populações entre os países e 

para intensificar o complexo fenômeno da migração internacional.  

Os princípios básicos de um Estado que se diz democrata é proporcionar as 

mesmas regras a todos os cidadãos independentemente de qualquer característica.  

O princípio da igualdade perante a lei é considerado de tal modo, que é 

sacralizado através do artigo 1° da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 10 de 

Dezembro de 1948: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras em espírito de 

fraternidade”. 

Emitindo Opinião Consultiva, a Corte pronunciou-se a favor do zelo absoluto do 

princípio em questão. Há, segundo ela, o dever dos Estados-Partes em se organizarem em toda 

a sua estrutura, visando assegurar os mesmos direitos aos indivíduos, garantindo pela via 

jurídica o livre, pleno e justo exercício dos Direitos Humanos
45

. 

Segundo a Corte Interamericana, a celeridade do processo jamais pode ser 

atingida por justificativas que normalmente ocorrem, tal como o excesso de trabalho
46

. 

Segundo a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos: “Constitui um dos pilares 
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básicos, não só da Convenção Americana, mas do próprio Estado de Direito em uma 

sociedade democrática no sentido da Convenção”. 

 

 

 

 

 

5.2 Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e seus Familiares 

 

A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migratórios e de seus Familiares foi assinada em 1990 e entrou em vigor em 

julho de 2003, com a ratificação de 20 países, a maioria deles fonte de trabalhadores 

emigrantes, como Argélia, Egipto, Filipinas, Gana, Marrocos, México, Sri Lanka e Turquia. 

 

Entre os países ocidentais que evitam este tratado estão vários dos maiores 

receptores de população estrangeira, como Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha 

e Itália. Num documento de 48 páginas, divulgado na sede da ONU em Nova York, a 

organização humanitária Human Rights Watch (HRW) pediu aos governos que em 2011 se 

dediquem a melhorar as medidas de proteção dos imigrantes, por exemplo, ratificando a 

Convenção. 

 

Muitos governos agravam as coisas com políticas que exacerbam a discriminação 

ou que impedem os imigrantes até mesmo de recorrerem às autoridades em busca de ajuda. As 

políticas migratórias e a falta de proteção legal colocam os imigrantes em maior risco de 

abusos, como exploração do trabalho, violência, tráfico de pessoas, maus-tratos e torturas 

quando são detidos, e até assassinatos. 

 

5.3 Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

(Convenção de Palermo) e seu Protocolo Adicional para Prevenir, Suprimir e Punir o 

Tráfico de Pessoas 

 

A adoção, em 2000, do Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças e do Protocolo contra o Crime Organizado Transnacional, Relativo 
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ao Combate ao Contrabando de Migrantes por via Terrestre, Marítima e Aérea, que complementam a 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, representa um marco 

fundamental nos esforços internacionais para enfrentar o tráfico de seres humanos, 

considerado uma forma moderna de escravidão. 

 

De acordo com a Convenção de Palermo, o tráfico de pessoas é caracterizado pelo 

"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 uma 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".  

 

Um número crescente de Estados vem ratificando a Convenção de Palermo e seus 

protocolos, entre eles os cinco países de atuação do UNODC Brasil e Cone Sul: Argentina 

(2002), Brasil (2004), Paraguai (2004), Chile (2004) e Uruguai (2005)
47

. 

 

Vale ressaltar que o Poder Executivo Federal, no decreto presidencial de 

número 5.948 de 26/10/2006, aprovou a “Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas”. 

Com a assinatura da Convenção de Palermo, no Brasil foram viabilizadas 

alterações na legislação repressiva, bem como intensificadas as discussões, inclusive 

legislativas, sobre as formas de prevenção ao delito e de atendimento à vítima.  

 

A Convenção de Palermo, com base no princípio da não discriminação, considera 

irrelevante o consentimento das vítimas para a configuração do tráfico, pois a vítimas jamais 

imaginou que seria escravizada, explorada sexual e economicamente, e violada em sua 

dignidade. 

 

Através de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, iniciaram-se 

discussões sobre como o Estado poderia antecipar-se aos traficantes, buscando neutralizar 

preventivamente o problema. Buscou-se realizar uma distinção entre migrantes clandestinos e 
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vítimas do tráfico de pessoas e, traçando-se o perfil da vítima, identificar os principais pontos 

potenciais do tráfico de pessoas e formas de combate contra o ato criminoso.  

 

 

 

 

 

5.3.1 Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes 

 

Insta observar que tráfico de pessoas e contrabando de migrantes são conceitos 

distintos. Primeiramente, o contrabando de migrantes, ainda que em condições perigosas e 

degradantes, caracteriza-se pelo conhecimento e consentimento da pessoa contrabandeada 

sobre o ato criminoso. Por outro lado, no tráfico de pessoas, o consentimento da vítima de 

tráfico é insignificante para que a ação seja caracterizada como tráfico ou exploração de seres 

humanos. 

 

Com a chegada do migrante em seu destino, o contrabando finaliza seu propósito, 

enquanto o tráfico de pessoas envolve, após a chegada no local de destino, a exploração da 

vítima pelos traficantes, para obtenção de algum benefício ou lucro, por meio da exploração 

humana. Dessa forma, as vítimas do tráfico humano tendem a ser afetadas mais severamente e 

necessitam de uma proteção maior. 

 

Ademais, o contrabando de migrantes é sempre transnacional, enquanto o tráfico 

de pessoas pode ocorrer tanto internacionalmente quanto dentro do próprio país. 

 

 

5.4 Convenção (Nº.105) Sobre Abolição Do Trabalho Forçado (1957)
48

 

 

A Convenção sobre abolição do trabalho forçado prevê que medidas úteis devem 

ser adotadas para evitar que o trabalho forçado ou obrigatório produza condições análogas à 

escravidão, e que a Convenção suplementar de 1956
49

, relativa à abolição da escravidão, do 
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tráfico de escravos e de instituições e práticas análogas à escravidão, visa a obter a abolição 

completa da escravidão por dívidas e da servidão. 

O trabalho forçado constitui clara violação aos direitos humanos, conforme 

previsto na Carta das Nações Unidas e enunciados da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem.  

 

Assim, qualquer membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique 

a presente Convenção se compromete a adotar medidas eficazes, no sentido de abolição 

imediata e completa do trabalho forçado ou obrigatório (artigo 2º da Convenção). 

 

Em combate ao trabalho escravo, as iniciativas tomadas pela OIT e pelas Nações 

Unidas, desde a década dos 20, a OIT adotou, em 1930, a Convenção 29 sobre trabalho 

forçado. Nos anos 50, dedicou mais atenção a outras formas de trabalho forçado, imposto 

como forma de punição de opiniões políticas ou como vestígios de um feudalismo agrário 

ainda generalizado na época.  

 

Em 1956, as Nações Unidas reagiram com uma convenção para a abolição da 

escravidão, e a OIT, em 1957, com a Convenção 105, sobre a abolição do trabalho forçado. 

Embora universalmente condenada, nesses e em outros instrumentos, a prática do trabalho 

forçado não desapareceu. 

 

 

 

5.5 Convenção sobre a Escravatura Assinada em Genebra, em 25 De Setembro 1926, e 

emendada pelo Protocolo Aberto À Assinatura ou à Aceitação na Sede da Organização 

das Noções Unidas, Nova York, em 7 De Dezembro de 1953. 

A Convenção em estudo estabelece, logo no seu artigo 1º, distinção entre 

escravidão e tráfico de escravos. Enquanto a escravidão é o estado ou condição de um 

indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos do direito de 

propriedade; o tráfico de escravos compreende todo ato de captura, aquisição ou sessão de um 

indivíduo com o propósito de escravizá-lo; todo ato de aquisição de um escravo com o 

propósito de vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão, por meio de venda ou troca, de um 
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escravo adquirido para ser vendido ou trocado; assim como em geral todo ato de comércio ou 

de transportes de escravos.  

Em seguida, a Convenção de Genebra afirma que tem como objetivos: a) impedir 

e reprimir o tráfico de escravos; b) a promover a abolição completa da escravidão sob todas as 

suas formas progressivamente e logo que possível.  

Esta mesma distinção entre escravidão e tráfico de pessoas aparece no artigo 4 da 

Declaração Unniversal de Direitos Humanos de 1948, em que consta: “Ninguém será mantido 

em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as 

suas formas”. Definição que também está presente no artigo 8, 1º, do Pacto de Direitos Civis e 

Políticos de 1966. 

O comércio e transporte de “escravos” são manifestações do exercício de domínio 

sobre a pessoa, que se consubstancia no tráfico de pessoas, sobre os quais se exercita algum 

atibuto do direito de propriedade, agora não sobre uma coisa propriamente dita, mas sobre um 

ser humano, manifestando-se pela privação de sua dignidade como ser humano. 

Ademais, as condições de necessidade que levam à emigração favorecem o abuso 

e a utilização de situações reais de domínio e escravidão. 

 

6 DA PREVENÇÃO AO TRÁFICO NOS PAÍSES DE ORIGEM E A COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

6.1 Assistência Consular em benefício do estrangeiro 

A Opinião Consultiva n.16/ 99 estabelece que não há garantia de Devido Processo 

Legal, e portanto, há violação de Direitos Humanos, quando da ausência da presença e 

informação consular ao preso estrangeiro
50

. 

A presença de condições de desigualdade real obriga a adoção de medidas de 

compensação no intuito de reduzir ou eliminar os obstáculos e deficiências que impeçam a 
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defesa eficaz dos próprios interesses. É assim que se garante o princípio da igualdade perante 

a lei e ante os tribunais além da correlativa proibição da discriminação.  

Se não existissem esses meios de compensação amplamente reconhecidos em 

diversas vertentes do procedimento, dificilmente se poderia afirmar que aqueles que se 

encontram em condições desfavoráveis desfrutam de um verdadeiro acesso à justiça. 

No caso da opinião consultiva n.16/99, há de se considerar a situação real dos 

detidos estrangeiros. Em tais circunstâncias, a notificação do direito a comunicar-se com o 

representante consular de seu país contribuirá para melhorar significativamente suas 

possibilidades de defesa. 

6.2 A política e o Plano Nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil: 

formas de prevenir e reprimir o trabalho escravo 

A Política Nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas é o trabalho realizado 

em conjunto por vários órgãos, dentre eles, o Ministério Público Federal, o Ministério Público 

do Trabalho e da sociedade civil, articulando e viabilizando políticas de combate e repressão à 

exploração sexual, ao trabalho escravo. 

 

Desse modo, a preocupação por explorar os aspectos que contribuam para 

oferecer uma recepção e um atendimento adequados aos migrantes brasileiros em situação de 

tráfico está vinculada à Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, elaborada 

por representantes do Poder Executivo Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério 

Público do Trabalho e submetida a consulta pública e discussão com amplos setores da 

sociedade civil.  

 

Essa Política, elaborada de acordo com as formulações do Protocolo de Palermo, 

tem como objetivo estabelecer princípios, diretrizes e ações nas áreas de prevenção e 

repressão ao tráfico de pessoas, bem como atenção às vítimas.  

 

Entre os requisitos necessários para o cumprimento dessas diretrizes contam-se: a 

articulação com organizações não governamentais (nacionais e internacionais); o 

fortalecimento da atuação nas regiões de fronteira, em portos, aeroportos, rodovias, estações 
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rodoviárias e ferroviárias e demais áreas de incidência; a proteção, o atendimento e a re-

inserção social das vítimas; fortalecer os serviços consulares na defesa e proteção de vítimas 

de tráfico de pessoas. 

 

O II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (II PNETP), por 

meio de audiências públicas, parcerias com o Ministério Público Federal, Ministério Público 

do Trabalho e Ministério da Justiça, dentre outras entidades engajadas no combate ao tráfico 

de pessoas, buscou aprimorar o I Plano, dando continuidade aos estudos e compartilhando 

alternativas para enfrentar essa prática criminosa: 

Desde a criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por 

meio do Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006, o Governo Federal tem 

demonstrado  interesse e compromisso no enfrentamento a essa atividade criminosa 

em nosso país, fazendo com que o enfrentamento ao tráfico de pessoas se torne uma 

política de Estado consolidando princípios, diretrizes e ações de prevenção, 

repressão e responsabilização de seus autores, bem como o atendimento às vítimas. 

A implementação da Política Nacional foi apenas o ponto de partida para enfrentar 

essa prática criminosa, possibilitando incorporar o tema do tráfico de pessoas à 

Agenda Pública Governamental e, consequentemente, viabilizou a construção e 

aprovação do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Com base 

na Política, o Plano Nacional ganhou força para enfrentar os desafios, que ainda são 

muitos, mas o primeiro passo foi dado, porém é preciso estar sempre vigilante, já 

que as formas com que esse crime é praticado se transformam todos os dias. 

Sabemos que uma Política de Estado precisa ser contínua e permanente, por isso, 

com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos, bem como, 

desenvolver novas ações que enfrentem de forma efetiva e concreta esse tipo de 

crime, o Governo criou o Grupo de Trabalho para coordenação do processo de 

elaboração do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
51

. 

 

A OIT, no seu Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, apresenta 

medidas a serem cumpridas pelos diversos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, Ministério Público e entidades da sociedade civil brasileira. 

 

Vale lembrar que o Brasil já foi condenado no caso José Pereira, em 1989, que 

envolveu a atuação de ONGs e a Pastoral da Terra ao denunciar à Corte Internacional de 

Justiça e à Corte Interamericana de Direitos Humanos as condições de dois trabalhadores que 

conseguiram fugir da fazenda Espírito Santo, localizada no estado do Pará. Na fazenda, vários 

outros trabalhadores encontravam-se trabalhando em condições análogas a de escravo. Um 
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dos trabalhadores foi morto na fuga e o outro, José Pereira, conseguiu escapar e denunciou o 

caso que ganhou repercussão internacional. 

. 

O Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade internacional neste caso por 

não ter sido capaz de prevenir a ocorrência da prática do trabalho escravo, nem de punir os 

indivíduos diretamente responsáveis pelas violações denunciadas. Além disso, determinou o 

pagamento de 52 mil reais à vítima, pagos em 25 de agosto de 2003. O Estado brasileiro 

comprometeu-se, também a promulgar leis e a aprimorar a fiscalização sobre o trabalho 

escravo no País. 

 

Em 1993 a Central Latino Americana de Trabalhadores apresentou uma 

reclamação contra o Brasil alegando falha do Estado-membro em dar eficácia às Convenções 

n. 29 e 105 (ambas sobre trabalho forçado). Dois anos após a reclamação, o 

Governo brasileiro reconheceu oficialmente a existência de trabalho forçado no país, dando 

início a uma série de ações que tem levado ao efetivo combate ao trabalho em condições 

análogas a de escravo. 

 

Com isso, a submissão de trabalhadores à condição análoga à de escravo pode 

ensejar, além do crime capitulado no art. 149, do Código Penal, também os ilícitos 

circunscritos ao tráfico de pessoas, a exemplo dos arts. 206 e 207 do mesmo diploma, o que 

denota a imprescindibilidade da articulação e da conjunção de esforços de todas as entidades 

voltadas à defesa dos Direitos Humanos, nas mais diversas searas. 

O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 398.041, publicou o 

Informativo nº 450/2006, que trata da questão da competência federal para os crimes de 

redução análoga à condição de escravo, conforme transcrição a seguir: 

 
Crime de redução à condição análoga à de escravo e competência. Em conclusão de 

julgamento, o Tribunal, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário para 

anular acórdão do TRF da 1ª Região, fixando a competência da Justiça Federal para 

processar e julgar crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149) 

— v. Informativo 378. Entendeu-se que quaisquer condutas que violem não só o 

sistema de órgãos e instituições que preservam, coletivamente, os direitos 

edeveres dos trabalhadores, mas também o homem trabalhador, atingindo-o 

nas esferas em que a Constituição lhe confere proteção máxima, enquadram-se 

na categoria dos Crimes Contra a Organização do Trabalho, se praticadas no 

contexto de relações de trabalho. Concluiu-se que, nesse contexto, o qual sofre 
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influxo do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, informador 

de todo o sistema jurídico-constitucional, a prática do crime em questão 

caracteriza-se como Crime Contra a Organização do Trabalho, de competência 

da Justiça Federal (CF, art. 109, VI). Vencidos, quanto aos fundamentos, 

parcialmente, os Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, que davam provimento ao 

recurso extraordinário, considerando que a competência da Justiça Federal para 

processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo configura-se 

apenas nas hipóteses em que esteja presente a ofensa aos princípios que regem a 

organização do trabalho, a qual reputaram ocorrida no caso concreto. Vencidos, 

também, os Ministros Cezar Peluso, Carlos Velloso e Marco Aurélio, que negavam 

provimento ao recurso. RE 398041/PA, rel. Min. Joaquim Barbosa, 30.11.2006, 

(RE-398041) - grifo da pesquisadora. 

 

O Ministério Público do Trabalho, para cumprir sua missão constitucional, possui 

sete áreas de atuação prioritárias: promoção da igualdade, trabalho infantil, meio ambiente do 

trabalho, administração pública, fraudes trabalhistas, trabalho aquaviário e portuário, 

liberdade sindical e, vale destacar, por oportuno, trabalho escravo. 

 

Desde então, o Ministério Público do Trabalho vem marcando a História brasileira 

no combate a esse terrível problema mundial, de forma consistente, principalmente no que 

concerne à participação dos Membros no Grupo Especial Interinstitucional de Fiscalização 

Móvel (GEIFM) e às condenações dos escravagistas ao pagamento do dano moral coletivo, 

havendo reconhecimento nacional e internacional da importância de sua atuação. 

 

O contínuo desafio do Ministério Público do Trabalho é, além de aprofundar a 

atividade repressiva, intensificar a atuação de prevenção e de reinserção, induzindo, 

promovendo e articulando políticas públicas. 

 

Como se observa, tanto nacional quanto internacionalmente, o combate ao 

trabalho escravo, que reduz a dignidade do homem trabalhador, é medida que se impõe. A 

situação dos trabalhadores submetidos a trabalho forçado, degradante, análogo a de escravo 

encontra-se prevista no nosso ordenamento jurídico, nos tratados e convenções internacionais, 

como forma de prevenção e repressão àqueles que violam direitos humanos e fundamentais. 

 

Nesse sentido, o Relatório Global contra o trabalho escravo, publicado em 2005, 

no qual se examina o trabalho forçado contemporâneo e apresenta as ações que vêem sendo 

realizadas em vários países, tem-se que: 
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O trabalho forçado é universalmente condenado. A eliminação, porém, de suas 

múltiplas formas - das ancestrais até as mais recentes, que vão da escravidão e do 

trabalho em regime de servidão ao tráfico de seres humanos continua sendo um dos 

problemas mais complexos que enfrentam as comunidades locais, governos 

nacionais, organizações de empregadores e de trabalhadores e a comunidade 

internacional. Buscar uma forma de pôr fim a essa negação da liberdade humana 

supõe a aplicação de soluções multidimensionais para combater as diferentes formas 

que assume o trabalho forçado
52

.  

 

Em prol de impedir o tráfico internacional de seres humanos existem diversos 

mecanismos para fins de controle de imigração irregular, tais como a possibilidade de 

sancionar administrativa e penalmente os empregadores de trabalhadores não-documentados; 

endurecer os controles fronteiriços de imigração; estabelecer mecanismos de verificação de 

status legal para evitar a falsificação de documentos e investigar e sancionar quem comete o 

delito, dentre outros, a fim de não permitir um trabalho ilegal, que acaba por ferir a dignidade 

da pessoa humana. 

 

Ademais, para um efetivo enfrentamento ao tráfico de pessoas, deve-se ter uma 

atenção especial voltada para as vítimas, como por exemplo, garantir o atendimento 

especializado às pessoas que se encontram em situação de violência de tráfico de pessoas, em 

qualquer país. 

 

Para isso, é preciso uma forte cooperação internacional para que as vítimas 

possam ser protegidas, tendo em vista que estão em país estrangeiro, não sabem falar a língua, 

não possuem documentos. Órgãos precisam ser criados para que as pessoas que se encontram 

em tal situação possam pedir ajuda e serem acolhidas, sem preconceitos. 

 

Os Consulados deveriam realizar este papel, mas, na prática, o que há é uma 

verdadeira omissão estatal. 

 

Ressalte-se que, infelizmente, muitos funcionários públicos ao invés de proteger 

as vítimas, colaboram com o tráfico e aceitam suborno, ajudando os traficantes a passarem 

pelas fronteiras dos países. Na maioria das vezes, as próprias autoridades estão envolvidas nas 
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redes de tráfico. Nesse sentido, manifesta-se Damásio de Jesus
53

: 

O crime organizado e sua extensão no tráfico internacional de pessoas colocam 

problemas fundamentais tanto para as organizações internacionais como para os 

Estados democráticos. A única forma de dar combate razoável a esses crimes é por 

intermédio de um esforço global. O tráfico de pessoas, além de representar um 

grande desafio para as agências nacionais e internacionais de aplicação da lei, 

ainda apresenta desafios para as políticas de direitos humanos, na medida em 

que as vítimas desses crimes sofrem inúmeras violações tanto por parte dos 

traficantes quanto por parte das organizações governamentais que 

supostamente deveriam protegê-las. (grifo da pesquisadora). 

 

Por trás do tráfico há a leniência, a conivência, a cumplicidade ou a participação 

de políticos, autoridades, policiais, agentes alfandegários. Há toda uma cadeia de 

comprometimento de setores vinculados ao Estado para proteger essa atividade. 

6.3 Parcerias com organismos internacionais 

6.3.1 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) entende o tráfico de pessoas, para 

fins de exploração sexual e trabalho forçado, como uma agressão à dignidade humana e uma 

grave violação dos direitos humanos fundamentais. O tráfico é a antítese do trabalho em 

liberdade.  

 

Tal prática nega às pessoas a oportunidade de valerem-se de seus recursos, como 

também de contribuírem para o desenvolvimento econômico do seu país
54

. 
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   JESUS, Damásio de. Tráfico Internacional de mulheres e crianças: Brasil: aspectos regionais e 

nacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p.13. 
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 Desde outubro de 2005, a OIT desenvolve o Programa Combate ao Tráfico de Pessoas que tem como principal 

objetivo fortalecer a capacidade das organizações nacionais para aplicar a legislação existente sobre o tema, bem 

como para implementar políticas e programas de combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual  

comercial e trabalho forçado. Ademais, a atuação da OIT em parceria com o Ministério da Justiça no 

enfrentamento ao crime do tráfico de pessoas tem como eixos de atuação: 

a.  Fortalecimento da base de conhecimento sobre tráfico de pessoas para fins de exploração 

sexual e trabalho escravo, através da publicação de trabalhos de pesquisa, manuais de treinamento e 

capacitação, manuais para promotoras legais populares, Guia para brasileiras no exterior, caderno de 

textos e outras obras relacionadas à Cooperação e Coordenação policial; 

b.  Fortalecimento das capacidades das instituições públicas e privadas, operadores do direito e 

funcionários das organizações envolvidas na prevenção, informação e aplicação da Lei relacionada ao 

tráfico de pessoas. Entre as ações implementadas estão: capacitação dos operadores do direito e 

fortalecimento da participação juvenil; e 

c.                 Ampliação da conscientização do público em geral sobre a questão do tráfico de pessoas, 

fundamentalmente dos formadores de opinião. Disponível em: 

http://portal.mj.gov.br/traficodepessoas/data/Pages/MJ111A299AITEMID626184C925FC4EE5898A1DF1

1257E012PTBRNN.htm. Acesso em: 20/02/2012. 
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A Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu, em 1930, 

‘trabalho forçado ou obrigatório’ como “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a 

ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente”.  

 

No passar dos anos, esse conceito tornou-se mais abrangente, denotando várias 

formas de coerção para a realização de um trabalho sob ameaça de penalidade, incluindo 

imposição de obrigações militares a civis, e a punição por opiniões políticas por meio de 

trabalho forçado.  

 

Em 1957, a OIT adotou uma outra Convenção relativa ao tema, a de número 105. 

Em todos os casos, a característica mais clara do trabalho forçado é a ausência de liberdade. 

 

Além disso, no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o Brasil adotou o conceito 

de “trabalho análogo ao de escravo”, que tem um caráter mais amplo que o conceito de 

trabalho forçado estabelecido nas normas da OIT sobre o assunto. O conceito do Código 

Penal brasileiro inclui também, em sua tipificação, o trabalho em condições degradantes e a 

jornada exaustiva, mesmo quando não existe evidência de cerceamento da liberdade. 

 

Como mencionado acima, a OIT adotou duas convenções que exigem que os 

Estados-partes eliminem e não recorram a qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório.  

 

A Convenção n.º 29, de 1930, proíbe a maior parte das formas de trabalho 

forçado, e a Convenção n.º 105, de 1957, interdita a sua utilização para fins de 

desenvolvimento, visando reduzir o déficit de trabalho decente. 

 

Frente aos desafios da globalização e dos déficits das políticas em matéria de 

crescimento e emprego, a OIT instituiu o Trabalho Decente como o objetivo central 

de todas as suas políticas e programas. A noção de Trabalho Decente abrange a 

promoção de oportunidades para mulheres e homens do mundo para conseguir um 

trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de 

liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir uma vida digna. O Trabalho 

Decente é o eixo central para onde convergem os quatro objetivos estratégicos da 

OIT: 

a) respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e 

direitos fundamentais do trabalho; 
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b) promoção do emprego de qualidade; 

c) extensão da proteção social; 

d) fortalecimento do diálogo social
55

. 

 

A OIT reconhece que a questão do trabalho escravo é realmente um crime 

múltiplo que necessita de ações integradas de todas as instituições, pois trata-se de um 

problema que a comunidade internacional e a comunidade brasileira reconhece como 

intolerável e que deve ser exterminado. 

Entre os diferentes tipos de trabalho forçado, o tráfico talvez tenha sido objeto de 

maior atenção nos últimos tempos, por parte de muitos e diversos organismos 

internacionais e governos nacionais. Ressaltando o importante papel da aplicação da 

lei, o Centro para a Prevenção Internacional do Crime (CICP) e o Instituto Inter-

regional das Nações Unidas para Pesquisa sobre o Crime e a Justiça (UNICRI) 

elaboraram recentemente um programa mundial contra o tráfico de seres humanos. 

Por sua parte, a Organização Internacional para as Migrações (IOM) tem 

implementado, com a OIT, desde 1996, na sub-região do Mekong, um programa que 

combina retorno e reintegração de mulheres e crianças vítimas do tráfico ou que, por 

outros motivos, se encontravam em situações de vulnerabilidade. 

No âmbito da OIT, o Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho 

Escravo (IPEC) tem sido mais ativo na solução de problemas do trabalho forçado 

infantil e do tráfico de crianças
56

.  

 

Percebe-se, portanto, que o Trabalho Decente, desenvolvido pela OIT, deve 

constituir a essência das estratégias mundiais, nacionais e locais para alcançar o progresso 

econômico e social, visando erradicar o trabalho escravo, em todas as suas formas. 

 

6.3.2 UNUDC (United Nations Office on Drugs and Crime) 

A UNODC, instituída pela ONU, mantém, desde março de 1999, o Programa 

contra o Tráfico de Seres Humanos, em colaboração com o Instituto das Nações Unidas de Pesquisa 

sobre Justiça e Crime Interregional (UNICRI).  

 

O referido programa coopera com os Estados-Membros em seus esforços de 

combater o tráfico de seres humanos, ressaltando o envolvimento do crime organizado nesta 

atividade e promovendo medidas eficazes para reprimir ações criminosas. 
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A atuação do UNODC se dá em três frentes de ação: prevenção, proteção e 

criminalização. No campo da prevenção, o UNODC trabalha com os governos, cria 

campanhas que são veiculadas por rádio e TV, distribui panfletos informativos e 

busca parcerias para aumentar a consciência pública sobre o problema e sobre o 

risco que acompanha algumas promessas advindas do estrangeiro. Além da 

prevenção, é necessário que a polícia e o judiciário utilizem normas e procedimentos 

para garantir a segurança física e a privacidade das vítimas do tráfico de pessoas. 

Assim, no campo da proteção, o UNODC coopera com os países para promover 

treinamento para policiais, promotores, procuradores e juízes. Ao mesmo tempo, 

busca melhorar os serviços de proteção das vítimas e das testemunhas oferecidos por 

cada país. Finalmente, o UNODC busca fortalecer os sistemas de justiça dos países 

para que o maior número de criminosos seja julgado. Para isso, é preciso que o 

tráfico de pessoas seja previsto como crime nas legislações nacionais, que haja a 

devida aplicação da lei e que as autoridades sejam capazes de inibir a ação dos 

agentes do tráfico. Coordenando atividades da Iniciativa Global da ONU contra o 

Tráfico de Pessoas (UN.GIFT, na sigla em inglês), o Escritório contribui para a 

inclusão da sociedade civil no debate sobre o assunto, trazendo para a discussão 

temas como a relação do tráfico de pessoas com a vulnerabilidade às DST/HIV/aids, 

bem como a importância da prevenção, da proteção às vítimas e da atuação efetiva 

da justiça criminal para a punição a esses tipos de crime
57

. 

Desde 1991, o UNODC atua no Brasil com o objetivo de apoiar o governo 

brasileiro no cumprimento das obrigações assumidas ao ratificar as Convenções da ONU 

sobre Controle de Drogas e os doze instrumentos multilaterais sobre o terrorismo. O Brasil 

ratificou a Convenção da ONU contra o Crime Organizado, seus três Protocolos (contra o 

Tráfico de Seres Humanos, contra o Contrabando de Migrantes e contra o Tráfico de Armas e 

a Convenção da ONU sobre Corrupção). 

 

O Escritório de Enfrentamento e Prevenção ao tráfico de Seres Humanos e 

Assistência a Vítima (EEPTSH), em parceria com a UNODC, tem realizado grande trabalho 

de combate, prevenção e assistência às vítimas de tráfico, conforme segue abaixo: 

 

O Escritório de Enfrentamento e Prevenção ao tráfico de Seres 

Humanos e Assistência a Vítima (EEPTSH), vinculado à Secretaria de 
Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, foi instalado em 2005, integrando um 

conjunto de ações previstas no Projeto de cooperação técnica internacional 

“Medidas contra o Tráfico de Seres Humanos no Brasil”, fruto de parceria do 

Ministério da Justiça e Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime 

(UNODC), focalizando quatro estados: Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. 

O trabalho realizado pelo Escritório é de combate, prevenção e assistência. O 

EEPTSH recebe denúncias e as encaminha para o Ministério Público 

Federal/Procuradoria da República no Estado do Ceará, bem como informa a 

população acerca do crime de tráfico de seres humanos
58

. 
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O empenho e a determinação na efetivação de medidas de combate, prevenção e 

assistência às vítimas do tráfico de pessoas são fundamentais para buscar modificar o quadro 

de violação à dignidade humana, aos direitos humanos. Não bastam leis, tratados, convenções 

se nada de concreto for realizado. 
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CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é preciso uma análise mais complexa das políticas 

governamentais sobre os efeitos da migração e do tráfico de pessoas em todos os seus 

âmbitos: econômico, social e cultural
59

.  

 

A participação da sociedade civil e de organizações não-governamentais são 

necessárias, a fim de propor estratégias para uma migração ordenada, segura e regulada.  

 

O tráfico de pessoas está intimamente relacionado com o problema da migração, 

que deve está amparado pelas relações internacionais, pela solidariedade internacional e pela 

responsabilidade compartilhada, principalmente entre Estados fronteiriços, não devendo ser 

encarado como problema de segurança nacional, pois as vítimas precisam de proteção e 

respeito, independente de sua origem. 

 

Isso se torna possível por meio do estabelecimento de regras transnacionais de 

coordenação dos movimentos migratórios e a exigência de regulação das contratações de 

imigrantes, de forma legal, inibindo que os traficantes consigam obter lucro no comércio de 

“pessoas”. 

 

As migrações têm impacto crescente no mundo e merecem um foro permanente 

em que se faça uma análise séria para a discussão e comparação de interesses nacionais e 

regionais. Não obstante todos os esforços e bons propósitos, enfrentamos problemas como a 

xenofobia, a imigração ilegal, o que favorece a submissão de pessoas a condições degradantes 

de vida, à exploração sexual e ao trabalho forçado, análogo ao de escravo. 

É necessário ressaltar que a vulnerabilidade dos migrantes encontra-se exacerbada 

não somente pelo número limitado de países que tenham ratificado os instrumentos 

internacionais para sua proteção, senão também pela carência de uma organização 

internacional que tenha o mandato específico para proteger os direitos fundamentais de tais 

pessoas.  
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Em relação a esse último aspecto, é importante assinalar que o Estatuto da 

Organização Internacional para as Migrações refere-se ao manejo e administração da 

migração, e não necessariamente corresponde à proteção dos direitos fundamentais dos 

migrantes, que precisam ter seus direitos assegurados. 

 

Os Estados, por sua vez, têm a obrigação de fazer reconhecer os direitos humanos 

dentro de sua jurisdição e território, independentemente da origem interna ou internacional da 

normativa. Os Estados são responsáveis internacionalmente quando toleram ações e práticas 

de terceiros que prejudicam os trabalhadores migrantes, seja porque não se lhes reconhece os 

mesmos direitos que os trabalhadores nacionais, seja quando reconhecem com algum tipo de 

discriminação. 

 

Todos os Estados têm a obrigação de reconhecer e proteger os direitos humanos de 

todas as pessoas, em consonância com a Declaração Universal e outros instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos humanos. 

 

Em reconhecimento e como conseqüência de tais obrigações, todos os Estados devem 

aprovar, adotar, revisar e analisar periodicamente a legislação pátria, garantindo a sua 

conformidade com as normas internacionais de Direitos Humanos, a fim de combater o tráfico de 

pessoas e proteger os direitos humanos violados por este delito. 

 

Assim, a existência de normas internacionais sobre direitos humanos e de 

procedimentos para sua promoção e proteção permitiu o surgimento de argumentos 

intelectuais, legais e éticos contra os regimes que ignoram a importância dos direitos humanos 

em sua jurisdição, o que não pode ser aceito diante da luta constante daqueles que almejam a 

efetivação destes direitos.  

 

O trabalho digno e decente deve estar inserido no contexto dos direitos humanos, 

como caminho mais viável para a inserção do imigrante na sociedade, seguindo-se a 

orientação expressa nos instrumentos internacionais, como as Convenções de Viena e 

Genebra, Convenção de Palermo e Carta das Nações Unidas. 
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Ademais, não basta que a dignidade esteja protegida no texto constitucional e em 

tratados e convenções internacionais. É preciso haver um combate efetivo do Estado contra 

todas as formas de trabalho que “coisifica” o ser humano para que os direitos humanos não se 

tornem utopia. 

 

 

O tráfico de pessoas deve ser percebido como uma questão social, econômica e 

cultural complexa, sendo imprescindível o debate amplo e democrático na prevenção e 

combate a essa atividade criminosa.  

 

Ressalte-se que, infelizmente, muitos funcionários públicos ao invés de proteger 

as vítimas, colaboram com o tráfico e aceitam suborno, ajudando os traficantes a passarem 

pelas fronteiras dos países ilegalmente. Na maioria das vezes, as próprias autoridades estão 

envolvidas nas redes de tráfico. 

 

A repressão ao tráfico de seres humanos é, sem dúvida, um dos objetivos a serem 

seguidos para fazer cessar tão graves violações aos direitos humanos, de tal modo que todos 

aqueles envolvidos com essa prática criminosa devem ser punidos e responsabilizados. 

Ademais, tráfico de pessoas pode ser considerado como crime contra a humanidade, pois os 

direitos violados reduzem a condição humana. 

 

Portanto, torna-se cogente buscar alternativas imediatas para efetivar, na prática, 

os direitos reconhecidos nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, que 

visam proteger e promover o respeito àqueles que têm sido vítimas do tráfico internacional de 

seres humanos, e que se encontram, geralmente, submetidos à servidão involuntária, trabalhos 

forçados e a todas as práticas análogas a de escravidão.  

 

O que não podemos é ficar omissos diante de tamanha desumanidade, pois, caso 

contrário, falar em dignidade humana será mera utopia. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

LISTAGEM DE DECLARAÇÕES E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS QUE 

ABORDAM OS TEMAS DA ESCRAVIDÃO, TRABALHOS FORÇADOS E TRÁFICO 

DE PESSOAS: 

 

a) Acordo Internacional para a Repressão do “Tráfico de Escravos Brancos”, assinado em 

Paris a 18 de maio de 1904; 

b) Convenção Internacional para a repressão do Tráfico de Escravos Brancos, também de 

Paris e assinada a 04 de maio de 1910; 

c) Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, celebrada 

em Genebra a 30 de setembro de 1921; 

d) Convenção sobre a Escravatura, assinada em Genebra a 25 de setembro de 1926 e 

emendada por Protocolo concluído na sede da ONU, a 07 de dezembro de 1953; 

e) Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Adultas, celebrada em 

Genebra a 11 de outubro de 1933; 

f) Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e da exploração da Prostituição de 

Outrem, aberta à assinatura em Lake Sucess, a 21 de março de 1950; 

g) Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 

(Convenção Européia dos Direitos do Homem), adotada pelo Conselho da Europa a 04 de 

novembro de 1950;  

h) Convenção Suplementar relativa à Abolição da Escravatura, Tráfico de Escravos e das 

Instituições e Práticas Análogas, adotada em Genebra a 7 de setembro de 1956; 

i) Convenção sobre o Trabalho Forçado, no âmbito da OIT, adotada em Genebra a 28 de 

junho de 1930; 

j) Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da ONU a 10 

de dezembro de 1948; 

k) Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado da OIT, adotada em Genebra, a 25 de 

junho de 1957; 

l) Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia Geral da 

ONU a 16 de dezembro de 1966; 

m) Convenção Americana sobre Direitos Humanos, adotada em San José da Costa Rica a 22 
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de novembro de 1969; 

n) Convenção de Nova Iorque sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra Mulheres, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 18 de dezembro de 

1979; 

o) Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, adotada em Nairóbi a 26 de junho de 

1981; 

p) Convenção Relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Ação 

Imediata com vista à sua Eliminação, da OIT, adotada em Genebra a 17 de junho de 1999; 

q) Protocolos Facultativos à Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças relativo 

à Participação de Crianças em Conflitos Armados e relativo à Venda de Crianças, Prostituição 

Infantil e Pornografia Infantil, adotados em Nova Iorque a 25 de maio de 2000; 

r) Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho a 19 de junho 

1998; 

s) Protocolo Adicional à Convenção contra a Criminalidade Organizada Transnacional, 

relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, especialmente mulheres e 

crianças,  da ONU, adotada  em Palermo a 15 de novembro de 2000. 
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ANEXO B 

 

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA  A 

CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL RELATIVO À 

PREVENÇÃO, À REPRESSÃO E À PUNIÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS, EM 

ESPECIAL DE MULHERES E CRIANÇAS  

 

Preâmbulo  

 

Os Estados Partes no presente Protocolo,  

Declarando que uma acção eficaz para prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial 

de mulheres e crianças, exige por parte dos países de origem, de trânsito e de destino uma 

abordagem global e internacional que inclua medidas destinadas a prevenir esse tráfico, a 

punir os traficantes e a proteger as vítimas desse tráfico, designadamente protegendo os seus 

direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos,  

Tendo em conta que, apesar da existência de uma variedade de instrumentos internacionais 

que contêm normas e medidas práticas destinadas a combater a exploração de pessoas, em 

especial de mulheres e crianças, não existe nenhum instrumento universal que trate de todos 

os aspectos relativos ao tráfico de pessoas,  

Preocupados com o facto de, na ausência desse instrumento, as pessoas vulneráveis ao tráfico 

não estarem suficientemente protegidas,  

Relembrando a Resolução 53/111 da Assembleia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na qual a 

Assembleia decidiu criar um comité intergovernamental especial, de composição aberta, para 

elaborar uma convenção internacional global contra a criminalidade organizada transnacional 

e examinar a possibilidade de elaborar, designadamente, um instrumento internacional de luta 

contra o tráfico de mulheres e de crianças.  

Convencidos de que para prevenir e combater este tipo de criminalidade será útil completar a 

Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional com um 

instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, em 

especial de mulheres e crianças,  

Acordaram no seguinte:  
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I. Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º  

Relação com a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 

Transnacional  

1. O presente Protocolo completa a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 

Organizada Transnacional e deverá ser interpretado em conjunto com a Convenção.  

2. As disposições da Convenção deverão aplicar-se mutatis mutandis ao presente Protocolo, 

salvo se no mesmo se dispuser o contrário.  

3. As infracções estabelecidas em conformidade com o artigo 5.º do presente Protocolo 

deverão ser consideradas infracções estabelecidas em conformidade com a Convenção.  

 

Artigo 2.º  

Objecto  

O presente Protocolo tem como objecto:  

a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma especial atenção às 

mulheres e às crianças;  

b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos 

humanos; e  

c) Promover a cooperação entre os Estados Partes de forma a atingir estes objetivos.  

 

Artigo 3.º  

Definições  

Para efeitos do presente Protocolo:  

a) Por “tráfico de pessoas” entende-se o recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a 

outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de 

situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 

para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de 
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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;  

b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista qualquer 

tipo de exploração descrito na alínea a) do presente artigo, deverá ser considerado 

irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na alínea a);  

c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 

uma criança para fins de exploração deverão ser considerados “tráfico de pessoas” 

mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos na alínea a) do presente artigo;  

 

d) Por “criança” entende-se qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos.  

 

Artigo 4.º  

Âmbito de aplicação  

O presente Protocolo aplica-se, salvo disposição em contrário, à prevenção, à investigação e à 

repressão das infracções estabelecidas em conformidade com o seu artigo 5.º do presente 

Protocolo, quando essas infracções sejam de natureza transnacional e envolvam um grupo 

criminoso organizado, bem como à proteção das vítimas dessas infracções.  

 

Artigo5.º  

Criminalização  

1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas legislativas e outras que considere necessárias 

para estabelecer como infracções penais os actos descritos no artigo 3.º do presente Protocolo, 

quando tenham sido praticados intencionalmente.  

2. Cada Estado Parte deverá adotar igualmente as medidas legislativas e outras que considere 

necessárias para estabelecer como infracções penais:  

a) Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a tentativa de 

cometer uma infracção estabelecida em conformidade com o n.º 1 do presente artigo;  

b) participar como cúmplice numa infracção estabelecida em conformidade com o n.º 

1 do presente artigo; e  

c) organizar a prática de ou mandar outras pessoas cometer uma infracção estabelecida 

em conformidade com o n.º 1 do presente artigo.  
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II. Proteção das vítimas de tráfico de pessoas  

 

Artigo 6.º  

Assistência e proteção às vítimas de tráfico de pessoas  

1. Nos casos em que se considere apropriado e na medida em que o permita o seu direito 

interno, cada Estado Parte deverá proteger a privacidade e a identidade das vítimas de tráfico 

de pessoas, nomeadamente estabelecendo a confidencialidade dos processos judiciais 

relativos a esse tráfico.  

2. Cada Estado Parte deverá assegurar que o seu sistema jurídico ou administrativo contenha 

medidas que forneçam às vítimas de tráfico de pessoas, quando necessário:  

a) Informação sobre os processos judiciais e administrativos aplicáveis;  

b) Assistência para permitir que as suas opiniões e preocupações sejam apresentadas e 

tomadas em conta nas fases adequadas do processo penal instaurado contra os autores 

das infracções, sem prejuízo dos direitos de defesa.  

 

3. Cada Estado Parte deverá considerar a possibilidade de aplicar medidas que permitam a 

recuperação física, psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas, nomeadamente, se 

for caso disso, em cooperação com organizações não governamentais, outras organizações 

competentes e outros sectores da sociedade civil e, em especial, facultar:  

a) Alojamento adequado;  

b) Aconselhamento e informação, em particular, quanto aos direitos que a lei lhes 

reconhece, numa língua que compreendam;  

c) Assistência médica, psicológica e material; e  

d) Oportunidades de emprego, de educação e de formação.  

 

4. Cada Estado Parte deverá ter em conta, ao aplicar as disposições do presente artigo, a 

idade, o sexo e as necessidades especiais das vítimas de tráfico de pessoas, em particular as 

necessidades especiais das crianças, nomeadamente o alojamento, a educação e os cuidados 

adequados.  

5. Cada Estado Parte deverá esforçar-se por garantir a segurança física das vítimas de tráfico 

de pessoas enquanto estas se encontrarem no seu território.  
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6. Cada Estado Parte deverá assegurar que o seu sistema jurídico preveja medidas que 

ofereçam às vítimas de tráfico de pessoas a possibilidade de obterem indemnização pelos 

danos sofridos.  

Artigo 7.º  

Estatuto das vítimas de tráfico de pessoas nos Estados de acolhimento  

1. Além de adoptar as medidas previstas no artigo 6.º do presente Protocolo, cada Estado 

Parte deverá considerar a possibilidade de adotar medidas legislativas ou outras medidas 

adequadas que permitam às vítimas de tráfico de pessoas permanecerem no seu território, se 

for caso disso, temporária ou permanentemente.  

2. Ao aplicar o disposto no n.º 1 do presente artigo, cada Estado Parte deverá ter devidamente 

em conta factores humanitários e compassivos.  

 

 

Artigo 8.º  

Repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas  

1. O Estado Parte do qual a vítima de tráfico de pessoas é nacional ou no qual esta tinha 

direito de residência permanente no momento da sua entrada no território do Estado Parte de 

acolhimento, deverá facilitar e aceitar, tendo devidamente em conta a segurança dessa pessoa, 

o seu regresso sem demora indevida ou injustificada.  

2. Quando um Estado Parte repatria uma vítima de tráfico de pessoas para um Estado Parte do 

qual essa pessoa é nacional ou no qual esta tinha direito de residência permanente, no 

momento da sua entrada no território do Estado Parte de acolhimento, deverá assegurar que 

esse repatriamento tenha devidamente em conta a segurança da pessoa, bem como o estado de 

qualquer processo judicial relacionado com o facto de ela ser uma vítima de tráfico, e que 

seja, de preferência, voluntário.  

3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, qualquer Estado Parte requerido deverá verificar, 

sem demora indevida ou injustificada, se uma vítima de tráfico de pessoas é sua nacional ou 

tinha direito de residência permanente no seu território no momento da sua entrada no 

território do Estado Parte de acolhimento.  

4. De forma a facilitar o repatriamento de uma vítima de tráfico de pessoas que não possua os 

documentos devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa é nacional ou no qual esta tinha 

direito de residência permanente no momento da sua entrada no território do Estado Parte de 
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acolhimento, deverá aceitar emitir, a pedido do Estado Parte de acolhimento, os documentos 

de viagem ou qualquer outro tipo de autorização necessária que permitam à pessoa viajar e 

voltar a entrar no seu território.  

5. O presente artigo não prejudica os direitos reconhecidos às vítimas de tráfico de pessoas 

por força de qualquer disposição do direito interno do Estado Parte de acolhimento.  

6. O presente artigo não prejudica qualquer acordo bilateral ou multilateral aplicável que 

regule, no todo ou em parte, o repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas.  

 

 

III. Prevenção, cooperação e outras medidas  

 

Artigo 9.º  

Prevenção do tráfico de pessoas  

1. Os Estados Partes deverão estabelecer políticas, programas e outras medidas 

abrangentes para:  

a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas; e  

b) Proteger as vítimas de tráfico de pessoas, especialmente as mulheres e as crianças, 

de nova vitimização.  

 

2. Os Estados Partes deverão esforçar-se por adotar medidas tais como pesquisas, campanhas 

de informação e de difusão através dos órgãos de comunicação social, bem como iniciativas 

sociais e econômicas, tendo em vista prevenir e combater o tráfico de pessoas.  

3. As políticas, os programas e outras medidas adotados em conformidade com o presente 

artigo deverão incluir, se necessário, a cooperação com organizações não governamentais, 

outras organizações relevantes e outros sectores da sociedade civil.  

4. Os Estados Partes deverão adotar ou reforçar medidas, designadamente através da 

cooperação bilateral ou multilateral, para reduzir os factores como a pobreza, o 

subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades, que tornam as pessoas, em especial 

as mulheres e as crianças, vulneráveis ao tráfico.  

5. Os Estados Partes deverão adotar ou reforçar as medidas legislativas ou outras, tais como 

medidas educativas, sociais ou culturais, designadamente através da cooperação bilateral ou 
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multilateral, a fim de desencorajar a procura que propicie qualquer forma de exploração de 

pessoas, em especial de mulheres e crianças, que leve ao tráfico.  

 

Artigo 10.º  

Intercâmbio de informações e formação  

1. Os serviços responsáveis pela aplicação da lei, os serviços de imigração ou outros serviços 

competentes dos Estados Partes, deverão cooperar entre si, na medida do possível, através da 

troca de informações, em conformidade com o seu direito interno, a fim de poderem 

determinar:  

a) Se as pessoas que atravessam ou tentam atravessar uma fronteira internacional com 

documentos de viagem pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem são 

autores ou vítimas de tráfico de pessoas;  

b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas têm utilizado ou tentado utilizar 

para atravessar uma fronteira internacional para fins de tráfico de pessoas; e  

c) Os meios e métodos utilizados por grupos criminosos organizados para fins de 

tráfico de pessoas, incluindo o recrutamento e o transporte de vítimas, as rotas e as 

ligações entre as pessoas e os grupos envolvidos no referido tráfico, bem como as 

medidas adequadas à sua detecção.  

2. Os Estados Partes deverão assegurar ou reforçar a formação dos funcionários dos serviços 

responsáveis pela aplicação da lei, dos serviços de imigração ou de outros serviços 

competentes, na prevenção do tráfico de pessoas. A formação deve incidir sobre os métodos 

utilizados para prevenir o referido tráfico, para perseguir judicialmente os traficantes e para 

fazer respeitar os direitos das vítimas, nomeadamente protegendo-as dos traficantes. A 

formação deverá igualmente ter em conta a necessidade de abarcar os direitos humanos e as 

questões específicas dos homens, das mulheres e das crianças bem como encorajar a 

cooperação com organizações não governamentais, outras organizações relevantes e outros 

sectores da sociedade civil.  

3. Um Estado Parte que receba informações, deverá respeitar qualquer pedido do Estado Parte 

que as tenha transmitido, que sujeite a sua utilização a restrições.  

 

.  
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Artigo 11.º  

Medidas nas fronteiras  

1. Sem prejuízo dos compromissos internacionais relativos à liberdade de circulação de 

pessoas, os Estados Partes deverão reforçar, na medida do possível, os controlos fronteiriços 

necessários para prevenir e detectar o tráfico de pessoas.  

2. Cada Estado Parte deverá adoptar as medidas legislativas ou outras medidas apropriadas 

para prevenir, na medida do possível, a utilização de meios de transporte explorados por 

transportadores comerciais para a prática de infracções estabelecidas em conformidade com o 

artigo 5.º do presente Protocolo.  

3. Quando se considere apropriado e sem prejuízo das convenções internacionais aplicáveis, 

tais medidas deverão consistir, nomeadamente, em estabelecer a obrigação para os 

transportadores comerciais, incluindo qualquer empresa de transportes, proprietário ou 

operador de qualquer meio de transporte, de verificar se todos os passageiros são portadores 

dos documentos de viagem exigidos para a entrada no Estado de acolhimento.  

4. Cada Estado Parte deverá tomar as medidas necessárias em conformidade com o seu direito 

interno para prever sanções em caso de incumprimento da obrigação constante do n.º 3 do 

presente artigo.  

5. Cada Estado Parte deverá considerar a possibilidade de tomar medidas que permitam, de 

acordo com o seu direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas 

na prática de infracções estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.  

6. Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º da Convenção, os Estados Partes deverão procurar 

intensificar a cooperação entre os serviços de controlo de fronteiras, designadamente através 

da criação e manutenção de canais de comunicação diretos.  

 

Artigo 12.º  

Segurança e controlo dos documentos  

Cada Estado Parte deverá adoptar, de acordo com os meios disponíveis, as medidas 

necessárias, para:  

a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, de 

forma a que não possam com facilidade ser indevidamente utilizados, falsificados, 

modificados, reproduzidos ou emitidos de forma ilícita; e  
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b) Assegurar a integridade e segurança dos documentos de viagem ou de identidade 

por si ou em seu nome emitidos e impedir a sua criação, emissão e utilização ilícitas.  

 

Artigo 13.º  

Legitimidade e validade dos documentos  

A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte deverá verificar, em conformidade com o 

seu direito interno e dentro de um prazo razoável, a legitimidade e validade dos documentos 

de viagem ou de identidade emitidos ou supostamente emitidos em seu nome e de que se 

suspeita terem sido utilizados para o tráfico de pessoas.  

                                              

IV. Disposições finais 

 

Artigo 14.º  

Cláusula de salvaguarda  

1. Nenhuma disposição do presente Protocolo deverá prejudicar os direitos, obrigações e 

responsabilidades dos Estados e das pessoas por força do direito internacional, incluindo o 

direito internacional humanitário e o direito internacional relativo aos direitos humanos e, em 

particular, na medida em que sejam aplicáveis, a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e o seu Protocolo de 1967 e o princípio de non-refoulement neles 

consagrado.  

2. As medidas constantes do presente Protocolo deverão ser interpretadas e aplicadas de forma 

a que as pessoas que foram vítimas de tráfico de pessoas não sejam discriminadas. A 

interpretação e aplicação das referidas medidas deverão estar em conformidade com os 

princípios de não discriminação internacionalmente reconhecidos.  

 

 

 

Artigo 15.º  

Resolução de diferendos  

1. Os Estados Partes deverão procurar resolver os diferendos relativos à interpretação ou à 

aplicação do presente Protocolo por via da negociação.  
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2. Os diferendos entre dois ou mais Estados Partes relativos à aplicação ou à interpretação do 

presente Protocolo que não possam ser resolvidos por via da negociação num prazo razoável 

deverão, a pedido de um desses Estados Partes, ser submetidos a arbitragem. Se, no prazo de 

seis meses a contar da data do pedido de arbitragem, esses Estados Partes não chegarem a 

acordo sobre a organização da arbitragem, qualquer deles poderá submeter o diferendo ao 

Tribunal Internacional de Justiça, mediante petição de acordo com o Estatuto do Tribunal.  

3. Cada Estado Parte pode, no momento em que assina, ratifica, aceita, aprova ou adere ao 

presente Protocolo, declarar que não se considera ligado pelo n.º 2 do presente artigo. Os 

outros Estados Partes não estão ligados pelo n.º 2 do presente artigo relativamente a qualquer 

Estado Parte que tenha formulado essa reserva.  

4. Todo o Estado Parte que tenha formulado uma reserva nos termos do n.º 3 do presente 

artigo pode, a qualquer momento, retirá-la mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral 

da Organização das Nações Unidas.  

Artigo 16.º  

Assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão  

1. O presente Protocolo será aberto à assinatura de todos os Estados entre 12 e 15 de 

Dezembro de 2000, em Palermo (Itália) e, seguidamente, na sede da Organização das Nações 

Unidas, em Nova Iorque, a partir do trigésimo dia seguinte à sua adoção pela Assembleia 

Geral até 12 de Dezembro de 2002.  

 

2. O presente Protocolo está igualmente aberto à assinatura das organizações regionais de 

integração econômica desde que pelo menos um Estado membro dessa organização tenha 

assinado o presente Protocolo de acordo com o n.º 1 do presente artigo.  

3. O presente Protocolo está sujeito à ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de 

ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto do Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas. Uma organização regional de integração económica pode 

depositar o seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação se pelo menos um dos seus 

Estados membros o tiver feito. Nesse instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação, essa 

organização deverá declarar o âmbito da sua competência relativamente às matérias reguladas 

pelo presente Protocolo. Deverá igualmente informar o depositário de qualquer alteração 

substancial do âmbito da sua competência.  
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4. O presente Protocolo está aberto à adesão de qualquer Estado ou organização regional de 

integração económica da qual, pelo menos, um Estado membro seja parte no presente 

Protocolo. Os instrumentos de adesão serão depositados junto do Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas. No momento da sua adesão, uma organização regional de 

integração económica deverá declarar o âmbito da sua competência relativamente às matérias 

reguladas pelo presente Protocolo. Deverá igualmente informar o depositário de qualquer 

alteração substancial do âmbito da sua competência.  

 

Artigo 17.º  

Entrada em vigor  

1. O presente Protocolo entrará em vigor no nonagésimo dia seguinte à data do depósito do 

quadragésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, mas não antes da 

entrada em vigor da Convenção. Para efeitos do presente número, nenhum dos instrumentos 

depositados por uma organização regional de integração econômica será considerado um 

instrumento adicional aos que já tenham sido depositados pelos Estados membros dessa 

organização.  

2. Para cada Estado ou organização regional de integração económica que ratifique, aceite ou 

aprove o presente Protocolo ou a ele adira depois de ter sido depositado o quadragésimo 

instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, o presente Protocolo entrará em 

vigor no trigésimo dia seguinte à data de depósito por tal Estado ou organização do referido 

instrumento, ou na data em que ele entra em vigor de acordo com o n.º 1 do presente artigo, se 

esta for posterior.  

 

Artigo 18.º  

Emendas  

1. Decorridos cinco anos sobre a data de entrada em vigor do presente Protocolo, um Estado 

Parte no Protocolo poderá propor uma emenda e depositar o respectivo texto junto do 

Secretário-Geral das Nações Unidas. Este último transmitirá, em seguida, a proposta de 

emenda aos Estados Partes e à Conferência das Partes na Convenção para apreciação da 

proposta e tomada de uma decisão. Os Estados Partes no presente Protocolo, reunidos na 

Conferência das Partes, farão todos os esforços para conseguir chegar, por consenso, a um 

acordo sobre toda e qualquer emenda. Uma vez esgotados todos os esforços nesse sentido sem 



81 

 

 

que um acordo tenha sido alcançado, a emenda será, como último recurso, adotada por uma 

maioria de dois terços dos votos dos Estados Partes no presente Protocolo presentes e votantes 

na Conferência das Partes.  

2. As organizações de integração econômica regional, nas áreas da sua competência, dispõem, 

para exercerem o seu direito de voto, de um número de votos igual ao número dos seus 

Estados membros que sejam Partes no presente Protocolo. Estas organizações não deverão 

exercer o seu direito de voto caso os seus Estados membros exerçam o deles e vice-versa.  

3. Uma emenda adotada nos termos do n.º 1 do presente artigo está sujeita a ratificação, 

aceitação ou aprovação dos Estados Partes.  

4. Uma emenda adotada nos termos do n.º 1 do presente artigo entrará em vigor para cada 

Estado Parte noventa dias após a data do depósito, por esse mesmo Estado Parte, de um 

instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação da referida emenda junto do Secretário-

Geral das Nações Unidas.  

5. Logo que uma emenda entra em vigor, ela vincula os Estados Partes que manifestaram o 

seu consentimento de vinculação a essa emenda. Os outros Estados Partes permanecerão 

ligados pelas disposições do presente Protocolo e por todas as alterações anteriores que 

tenham ratificado, aceite ou aprovado.  

Artigo 19.º  

Denúncia  

1. Um Estado Parte pode denunciar o presente Protocolo mediante notificação escrita dirigida 

ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia produzirá efeitos um ano após a data de 

recepção da notificação pelo Secretário-Geral.  

2. Uma organização regional de integração econômica regional deixará de ser Parte no 

presente Protocolo quando todos os seus Estados membros o tiverem denunciado.  

 

Artigo 20.º  

Depositário e línguas  

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas é o depositário do presente Protocolo.  

2. O original do presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 

russo fazem igualmente fé, será depositado junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.  

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados, para o efeito devidamente autorizado 

pelos seus respectivos Governos, assinaram este Protocolo. 


