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1 INTRODUÇÃO 

 

Discorrer sobre a problemática da exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes em suas diversas manifestações (tráfico para fins sexuais, prostituição, 

pornografia, contexto do turismo) mostra-se um trabalho complexo, principalmente por serem 

temas que envolvem diretamente várias facetas da violência e da violação de direitos 

humanos. Esta pesquisa, promovida pela ICCO COOPERATION, é uma das etapas do 

projeto “Construindo Pontes de Luta contra a Exploração Sexual Comercial e Tráfico de 

Crianças e Adolescentes”, a ser executado pelo Centro Humanitário de Apoio à Mulher 

(CHAME), cujo objetivo é fazer um estudo comparativo sobre políticas, planos e leis 

nacionais sobre violência sexual comercial e tráfico de crianças e adolescentes em cinco 

países da América do Sul: Brasil, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Peru. 

A metodologia empregada no estudo seguiu o modelo de investigação do Programa 

Stepping Stones, adotado pelos países que integram a pesquisa, dividido em cinco partes 

distribuídas em quatro capítulos. A primeira parte, contemplada no Capítulo 2, refere-se a 

uma revisão e análise do contexto histórico das políticas, planos e leis aprovadas pelo Brasil. 

Em resposta à diversidade entre os países que fazem parte do estudo, optou-se por elaborar 

um nivelamento para a compreensão de conceitos fundamentais para o enfretamento desses 

fenômenos no Brasil, além de abordar, na análise histórica, a importância da Convenção dos 

Direitos da Criança (CDC), de 1989, no processo de luta social no país pela inclusão de um 

marco legal específico e direcionado a crianças e adolescentes, conhecido como Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

A segunda, terceira e quarta partes do estudo, contempladas no Capítulo 3, 

compreendem: descrição e análise específica de cada uma das políticas, planos e leis 

aprovadas e implementadas; vinculação e análise de normas e tratados internacionais e 

situação atual, além de análise política, social, econômica e jurídica em relação à aplicação de 

normas. A fim de garantir maior entendimento nas questões referentes à exploração sexual e 

ao tráfico de pessoas, dividiu-se a pesquisa conforme as tipificações, de forma a facilitar no 

processo de análise detalhada das políticas, planos e leis específicas de cada problemática. O 

texto aborda os avanços e retrocessos, assim como os principais desafios para a 

implementação das normativas legais, vigentes no país, correlacionando com análises da 

conjuntura política, econômica e social.  
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O Capítulo 4 apresenta, por meio do método FOFA1 utilizado para análises 

comparativas, uma síntese do estudo, contemplando as debilidades, oportunidades, fortalezas, 

ameaças, casos de sucesso e risco.  

A realidade social apresentada em toda a América do Sul, especificamente no Brasil, 

indica urgência no tratamento específico de enfrentamento da exploração sexual e do tráfico 

de crianças e adolescentes que, apesar de demonstrar avanços claros na legislação e nas 

políticas públicas, ainda não reduziram em número nem erradicaram em sua totalidade a 

ocorrência no país. Segundo dados da Matriz Intersetorial de Enfrentamento à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2011a), o Brasil possui 5.565 municípios e 

abriga a maior população de crianças e adolescentes da América do Sul; desse total, 2.930 

apresentam registro de exploração sexual, o que significa mais de 50% dessa população.  

País cheio de contrastes sociais, o Brasil caminha na busca de um enfrentamento 

efetivo da exploração sexual comercial e do tráfico de crianças e adolescentes, com 

proposições e implementações de políticas e planos, além de um caminho de revisão dos 

principais dispositivos jurídicos que versam sobre os referidos crimes, como a Constituição 

Federal (CF), o Código Penal e o ECA. Apesar disso, essas inciativas ainda se tornam tímidas 

diante da grave violação de direitos contra crianças e adolescentes no país. A ausência de um 

entendimento claro sobre os conceitos e as formas de incidência do fenômeno são elementos 

que contribuem para a precarização do atendimento às vítimas, além de não favorecer 

campanhas efetivas de prevenção. 

De caráter bibliográfico, esta pesquisa busca contribuir para o aprofundamento da 

discussão em torno das temáticas da exploração sexual e do tráfico de pessoas, a fim de 

aprimorar a efetividade e aplicabilidade dos instrumentos existentes no país e favorecer a 

revisão do tema também na ótica da intersetorialidade nos níveis nacional e internacional. 

Considera-se, principalmente, a importância dos tratados e das convenções internacionais 

adotados pelo Brasil, que exigem respostas efetivas de resolução do problema. Assim, 

pretende-se caracterizar melhor essas questões, por meio da análise das principais 

intervenções realizadas no país, como políticas, planos, convenções e tratados internacionais e 

outras inciativas. 

                                                           
1 O método análise/matriz FOFA é um instrumento de análise que possibilita a identificação de pontos fortes e 

fracos, mediante a análise interna (pontos fortes e debilidades) e externa (oportunidades e ameaças) de um 

ambiente, além da visão dos elementos que ajudam (supostos de sucesso) e os que atrapalham (supostos de 

risco).  
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2 RESENHA HISTÓRICA DO CONTEXTO E DAS POLÍTICAS, PLANOS E 

LEGISLAÇÃO APROVADOS A NÍVEL NACIONAL SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL 

DE CRIANÇAS E TRÁFICO 

 

No início do século XX, as questões relacionadas às crianças e aos adolescentes eram 

de caráter punitivo, sem levar em conta a necessidade de percebê-los como cidadãos de 

direitos. Ao longo dos anos, o Brasil evoluiu de forma substancial no que tange à percepção e 

importância do tratamento legal, incluindo quesitos como contexto social, econômico e 

cultural nos quais as crianças e os adolescentes se encontram, pois estas realidades são 

distintas em um país com dimensões continentais e contextos diversos.  

Realidades como trabalho infantil, por exemplo, eram consideradas “normais” há 

alguns anos. Sob a justificativa de que a situação econômica de algumas famílias era precária, 

exigia-se que esta criança ou adolescente fosse inserido no mercado de trabalho para 

complementar a renda familiar, excluindo-os do acesso à escola, entre outros direitos hoje 

estabelecidos. Foi necessária uma longa e oportuna dedicação de especialistas e organizações 

que trabalham com este público específico, para transformar a realidade legal como um 

direito de todas e todos sem distinção de classe social, etnia etc., cujo processo é contínuo e 

desafiador.  

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

A violação aos direitos das crianças e dos adolescentes em todo o mundo se expressa 

de inúmeras maneiras. O presente estudo, com enfoque em violações específicas, analisa os 

fenômenos da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes no Brasil. Para tanto, 

um lineamento conceitual faz-se necessário, a fim de esclarecer importantes termos que serão 

utilizados ao longo do documento. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja 

essência está fundamentada na proteção integral de crianças e adolescentes reconhecidos 

como sujeitos de direitos, considera criança a pessoa até 12 anos incompletos e adolescente 

aquela entre 12 e 18 anos de idade (BRASIL, 1990).  

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes (BRASIL, 2013a), focado no impacto de políticas de proteção, entende a 

violência sexual como todo ato, de qualquer natureza, atentatório ao direito humano ao 

desenvolvimento sexual da criança e do adolescente, praticado por agente em situação de 
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poder e de desenvolvimento sexual desigual em relação à criança e ao adolescente vítimas. É 

expressa de duas formas: exploração sexual e abuso sexual.  

A Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes (ESCCA), objeto de 

análise deste estudo, consiste na utilização de crianças e adolescentes em atividades sexuais 

remuneradas, como a exploração no comércio do sexo, a pornografia infantil ou a exibição em 

espetáculos sexuais públicos ou privados. A ESCCA não se restringe aos casos em que ocorre 

o ato sexual propriamente, mas inclui também qualquer outra forma de relação sexual ou 

atividade erótica que implique proximidade físico-sexual entre a vítima e o explorador.  

Segundo a definição elaborada no I Congresso Mundial de Combate à Exploração 

Sexual Contra Crianças e Adolescentes – realizado em Estocolmo, Suécia, em 1996 –, nesse 

tipo de violação aos direitos infanto-juvenis, a menina ou o menino explorado passa a ser 

tratado como um objeto sexual ou mercadoria. Assim, ficam sujeitos a diferentes formas de 

coerção e violência – o que, em muitos casos, implica trabalho forçado e outras formas 

contemporâneas de escravidão. É nesse cenário de subjugação dos mais fracos pelos mais 

fortes que se torna inadequado o uso do termo “prostituição” para identificar crianças e 

adolescentes vítimas de exploração sexual (ANDI, 2015). 

Segundo a ANDI (2015), o Abuso Sexual pode se manifestar dentro ou fora da família 

e acontece pela utilização do corpo de uma criança ou adolescente para a satisfação sexual de 

um adulto, com ou sem o uso da violência física. Desnudar, tocar, acariciar as partes íntimas, 

levar a criança a assistir ou participar de práticas sexuais de qualquer natureza também 

constituem características desse tipo de crime.  

Apesar de não tratar diretamente a questão trabalho infantil de forma mais abrangente, 

este texto trata da exploração sexual comercial e do tráfico de crianças e adolescentes, 

considerados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) uma das piores formas de 

trabalho infantil. De acordo a Convenção no 182 da OIT, ratificada por mais de 170 países, 

inclusive pelo Brasil, essa prática é proibida para menores de 18 anos (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1999). 

Além da exploração sexual comercial, enquadrada como uma das piores formas de 

trabalho infantil, outra atividade ilícita a ser discutida no presente trabalho é o tráfico de 

pessoas, cuja variável mais abordada é o tráfico de mulheres e crianças, especialmente do 

sexo feminino para exploração sexual, dado o alto percentual envolvido nesse delito, em 

detrimento de pessoas do sexo masculino. Isso não quer dizer que homens não são traficados, 

porém mulheres e crianças estão em situação de maior vulnerabilidade, como se traduz na 

definição do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
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Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas, em Especial 

Mulheres e Crianças, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000, ratificado pelo 

Governo brasileiro junto à Secretaria Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 

2004 (BRASIL, 2004). Esse protocolo foi assinado pelo Brasil, em 2000, juntamente com o 

Protocolo contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar, complementando a 

Convenção da ONU. O Artigo 3º, parágrafo A desse protocolo assim define o tráfico de 

pessoas: 

 

o recrutamento, transporte, transferência, abrigo e guarda de pessoas por meio de 

ameaças, uso da força ou outras formas de coerção, abdução, fraude, enganação ou 

abuso de poder e vulnerabilidade, com pagamento ou recebimento de benefícios que 

facilitem o consentimento de uma pessoa que tenha controle sobre outra, com 

propósitos de exploração. Isso inclui, no mínimo, a exploração da prostituição de 

terceiros ou outras formas de exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, 

escravidão ou práticas similares à escravidão, servidão ou remoção de órgãos. 

(QUAGLIA, 2008, p. 41, grifos do autor).  

 

O tráfico de crianças e adolescentes ocorre dentro do território nacional (tráfico 

interno), inclusive com crianças e adolescentes estrangeiros, e fora dele (tráfico 

internacional). A fim de compreender a complexidade do tráfico de pessoas, faz-se necessário 

expor dois conceitos fundamentais – turismo sexual e migração – que, por si só, não se 

configuram como tráfico, assim como não se expressam como crimes.  

De acordo com Ferreira (2008, p. 1), a Organização Mundial do Turismo (OMT), 

assim define o turismo sexual na Declaração sobre a Prevenção do Turismo Sexual 

Organizado, de 1995: “[...] viagens organizadas no setor de turismo, ou no exterior do mesmo, 

mas utilizando suas estruturas e suas redes, com o propósito principal de facilitar aos turistas a 

prática de relações sexuais comerciais com residentes do lugar do destino.” De acordo com 

esta definição, o “turismo sexual” é uma modalidade legal exercida por inúmeras pessoas que, 

ao redor do mundo, buscam esse tipo de turismo em lugares específicos, como Hotéis de 

Hedonismo e outros hotéis que não aceitam a hospedagem de crianças e adolescentes, tendo 

como possibilidade o encontro de adultos que se destinam exclusivamente a este fim. Desse 

modo, não se pode considerar o turismo sexual como crime, pois não está definido como uma 

exploração.  

A abordagem que aprofundaremos neste trabalho será a exploração sexual de crianças, 

adolescentes e jovens dentro do desenvolvimento do turismo. A Organização Internacional 

para as Migrações (OIM) define migração como o movimento de uma pessoa ou um grupo de 

pessoas para além da fronteira internacional ou dentro de um Estado. Trata-se de um 
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movimento populacional independente de sua composição, tempo de duração ou causa, que 

pode incluir migração de refugiados, pessoas deslocadas, migrantes por fatores econômicos 

e/ou por outros motivos, inclusive por reunificação familiar (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES, 2009). 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÂO SÓCIO-HISTÓRICA DO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS, PLANOS E LEGISLAÇÕES NO BRASIL 

 

Fruto de um processo histórico, as ações voltadas para a prevenção e proteção de 

crianças e adolescentes da violência sexual no Brasil, apresentaram avanços ao longo do 

tempo. Isto pode ser percebido quando são revisitadas e reavaliadas as ações normativas 

concernentes à legislação brasileira referente a essa problemática. 

O primeiro Código de Menores do Brasil, criado em 1927, tinha, em sua prerrogativa, 

ações de controle institucional que previam abrigamento e vigilância para os então “menores 

infratores”, termo utilizado para crianças e adolescentes em conflito com a lei. Fruto de uma 

visão moralista presente nos Códigos Criminais de 1830 e 1890, as ações estiveram voltadas 

não para a proteção de crianças e adolescentes, mas para a preservação de condutas ligadas a 

uma boa moral, conforme fica explicitado no Código de 1890, no Título VIII – “Dos crimes 

contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor”, de 

modo que termos como pública ou prostituta, dispostos nos artigos em vigor, serviam como 

base para agravar as penas, que eram atenuadas quando se tratava de uma mulher ou jovem 

“honesta” (BRASIL, 1890).  

Instituições com cunho de repressão e correção foram instituídas, como o Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM), órgão do Ministério da Justiça, criado em 1942, considerado 

por alguns atores sociais como a primeira política pública de atenção a crianças e adolescentes 

no Brasil (PAES, 2013). As críticas que esse programa recebeu da sociedade, que 

deslegitimava as ações relacionadas ao atendimento prestado pelo órgão, devido ao seu 

caráter de sistema penitenciário repressivo, justificaram uma mobilização social que resultou 

na extinção do SAM e na criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), 

que deveria garantir a execução da Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM), de 

1964, pela Lei n.º 4.513/64, portanto em plena ditadura militar vigente no país (BRASIL, 

1964).  

Com vistas à garantia das ações de assistência previstas pela PNBEM, foram criadas 

as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEM), que tinham o objetivo de romper 
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condutas institucionais de repressão similares às da SAM, mas, no percurso histórico de sua 

atuação no Brasil, evidenciaram as mesmas fragilidades apontadas na instituição anterior. 

Após 52 anos, em 1979, foi criado o segundo Código de Menores (BRASIL, 1979), que, do 

mesmo modo que o primeiro, apesar de estar legitimado na lógica da assistência, não garantiu 

total proteção às crianças e adolescentes. Nesse intervalo, outras mudanças foram se inserindo 

no escopo das ações de atendimento a esse público, acompanhando as mudanças e 

configurações societárias presentes no país. 

A década de 1990 nasceu como um marco brasileiro de luta contra a violência sexual, 

quando a sociedade civil buscou, de forma mais incisiva, inserir-se nos debates referentes à 

temática, impulsionados pela promulgação da nova Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) e pela Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990a), conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que revogaram o Código de Menores e a PNBEM. Esse marco legal, o 

primeiro a nível mundial em consonância com a Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989, promulgada no Brasil pelo Decreto no 99.710 (BRASIL, 1990c), baseia-se numa nova 

lógica que passa a reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, de 

responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. A fim de deliberar e controlar as 

políticas de promoção e defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes previsto no 

ECA, foi criado, em 1991, pela Lei no 8.242 (BRASIL, 1991), o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), órgão colegiado permanente de caráter 

deliberativo e composição paritária, que integra a estrutura básica da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR). A composição paritária consiste numa 

formação com integrantes que são igualmente representados, sendo 50% da sociedade civil e 

50% de órgãos públicos.  

O Brasil é um dos poucos países que prevê legalmente a constituição de conselhos 

paritários e deliberativos na área das políticas para crianças e adolescentes, assim como a 

estruturação de conselhos tutelares eleitos pelas próprias comunidades. Entre as principais 

pautas do Conanda estão o combate à violência e exploração sexual praticada contra crianças 

e adolescentes; a prevenção e erradicação do trabalho infantil; e o acompanhamento de 

projetos de lei em tramitação no que se refere aos direitos de crianças e adolescentes 

(BRASIL, 1991). 

O processo de visibilidade social referente ao enfrentamento da violência sexual traz, 

em sua efervescência, a gênese de novas organizações civis que tinham como foco ações 

voltadas para a proteção e a defesa de crianças e adolescentes. Esse movimento recebeu a 

contribuição significativa dos mecanismos internacionais, propulsores no avanço ao combate 
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da violência sexual contra crianças e adolescentes, a exemplo do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) e de outros atores sociais, como o Fórum Nacional Permanente de 

Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum 

DCA) e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, um importante tratado 

internacional que dispõe sobre os direitos da criança e tem obrigatoriedade nas ações previstas 

para os países que ratificaram a Convenção, que entrou em vigor em 1990 no Brasil. 

Para monitorar a aplicabilidade dessa Convenção, a ONU criou um Comitê para os 

Direitos da Criança, que prevê, em suas ações, a análise de relatórios que devem ser enviados 

pelos países. Após a ratificação, o Brasil apresentou seu primeiro relatório no ano de 2003, 

que recebeu recomendações posteriores de que o país apresentasse o próximo relatório até o 

ano de 2007, tendo em conta a demora na entrega do primeiro (ROSEMBERG; MARIANO, 

2010).  

Um Protocolo Facultativo foi adotado em Nova York após a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia 

infantil, no ano de 2000. O Governo brasileiro ratificou esse Protocolo com a promulgação do 

Decreto no 5.017, de 12 de março de 2004 (BRASIL, 2004), cujo artigo 3º preconiza que deve 

ser garantida a aplicabilidade de sanções para condutas como exploração sexual de crianças, 

no combate à prostituição e à pornografia infantil. O artigo 10º do citado protocolo, reforça a 

importância da articulação entre os países no processo de prevenção, detecção, investigação e 

responsabilização penal, que deverá ser garantido a nível nacional e internacional, por meio 

da cooperação entre os países.  

O Centro de Estudos Innocenti publicou o “Manual sobre o Protocolo Facultativo 

Relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil” (UNICEF, jun. 

2010, p. 7), um instrumento com o propósito de “[...] promover a compreensão e uma efectiva 

aplicação do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à Venda 

de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil (PFVC).” O Manual tem ainda a 

intenção de proporcionar “[...] orientações aos Estados Partes e outros defensores dos direitos 

da criança” (UNICEF, jun. 2010, p. 11). 

O II Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

realizado em Yokohama, Japão, em 2001, teve como proposta final o fortalecimento do 

comprometimento social de enfretamento da violência sexual. O eixo central foi a Declaração 

de Estocolmo e a Agenda para a Ação, adotada inicialmente por 122 países, incluindo o 

Brasil, que se comprometeram a planejar ações contra a exploração sexual, já assegurada pelo 

I Congresso, realizado em Estocolmo, em 1996 (BRASIL, 2001). 
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A realização do III Congresso Mundial, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, foi 

intermediado pela Comissão Intersetorial de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes, criada pelo governo federal no ano de 2007, para garantir maior 

integração das políticas direcionadas ao enfrentamento da violência sexual. O Plano Nacional 

sofreu adequações para atender às novas formas de engendramento da violência sexual contra 

crianças e adolescentes. Essa revisão foi direcionada também pelo Conanda, pela 

Coordenação do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e 

Adolescentes (PNEVSCA), pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes e pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) da 

Presidência da República (PR). O III Congresso contou com a participação de 270 

participantes adolescentes de 160 países provindos dos cinco continentes. Os documentos 

resultantes – a Declaração do Rio de Janeiro e a Chamada para Ação – foram adotados pelos 

países participantes, que se comprometeram a desenvolver planos de ação baseados nessas 

diretrizes (UNICEF-BRASIL, 2008). 

No ano de 2008, o Brasil lançou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (BRASIL, 2008a), seguido, no ano de 2011, pelo Plano Decenal de Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2011b), que prevê diretrizes relacionadas à 

política nacional, com estratégias especificadas em cinco eixos: promoção, proteção e defesa 

e garantia dos direitos, participação e protagonismo das crianças e adolescentes, controle 

social e gestão da política nacional com aplicabilidade até o ano de 2020. Nesse sentido, o 

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador (BRASIL, 2011c) tem como metas eliminar as piores formas de trabalho infantil 

(que incluem a exploração sexual comercial e o tráfico) até o ano de 2015 e erradicar sua 

totalidade até 2020. 

No ano de 2012, por iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da 

Presidência da República, do Conanda e de outras redes nacionais de defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, foi lançada a Agenda de Convergência para Proteção Integral dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e da População em Situação de Rua no Contexto dos 

Megaeventos. A Agenda, que tem por coordenação dos trabalhos a Secretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA), desenvolveu ações para 

prevenir violações de direitos de crianças e adolescentes na realização da Jornada Mundial da 

Juventude e na Copa das Confederações no ano de 2013 e também da Copa do Mundo em 

2014 (BRASIL, 2014), mas com possibilidades de estender as ações para outros eventos 
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esportivos, como Olimpíadas e Paraolimpíadas em 2016, além de outros de natureza cultural, 

como carnaval e festas juninas.  

As ações que vêm sendo implementadas baseiam-se no eixo da intersetorialidade 

previsto no Plano Decenal. Sua principal característica é a descentralização, para garantir 

atuações governamentais e não governamentais. Compôs-se, assim, o Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD) que fundamentou a implantação do ECA (CONANDA, 2006). A 

implementação dessas ações fundamenta-se no entendimento da complexidade que envolve o 

tema da exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente no contexto de um país 

de grande diversidade social, que impõe desafios no enfretamento dessa violação de direitos. 
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3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS POLÍTICAS, PLANOS E LEIS APROVADAS E 

IMPLEMENTADAS: CONTEXTO ATUAL E ANÁLISE POLÍTICA, SOCIAL, 

ECONÔMICA E JURÍDICA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DE NORMAS 

 

Este capítulo propõe-se a analisar as principais políticas, planos e legislações 

concernentes ao enfrentamento da violência sexual e do tráfico de crianças e adolescentes no 

Brasil. Busca analisar conexões e ausências com protocolos e convenções internacionais, 

relativizando com o contexto social presente no país. A compreensão e a análise desses 

documentos visa dar clareza às principais ações que vêm sendo desenvolvidas para se 

estabelecer medidas de prevenção, atenção e cuidado relacionados a uma temática que 

demanda cada vez mais aprofundamento teórico. Possibilitará também a indicação de 

fragilidades relacionadas ao trabalho de rede. 

A complexidade da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes no Brasil 

toma proporção maior devido aos altos índices de ocorrência. A diversidade de fatores 

propulsores desses fenômenos evidencia-se nas muitas facetas pelas quais eles podem se 

expressar. Trata-se de uma expressão da violência, que se firma e se estabelece normalmente 

num cenário de vulnerabilidade da vítima em relação a outrem, sendo, portanto, fruto de um 

processo da própria violência. Esse tema é relevante por abranger uma série de questões que 

podem ser apontadas como elementos associativos, como pobreza, cultura e relações 

desiguais de classe e de gênero. Além disso, não se pode desconsiderar o tema da 

territorialidade, no que se refere ao diagnóstico da incidência do fenômeno, principalmente 

em um país como o Brasil, que apresenta uma multiplicidade de fatores geográficos, culturais 

e econômicos.  

Apesar da compreensão da necessidade de aprofundamento do estudo sobre a 

exploração sexual e o tráfico de pessoas, na busca de dados concretos para a realização da 

análise quantitativa, percebe-se uma fragilidade nesse eixo em razão da complexidade do 

tema, das possíveis intercorrências e até mesmo da pluralidade de conceitos que se 

apresentam. 

Discutir questões relacionadas às vulnerabilidades social, cultural e econômica a que 

crianças e jovens estão submetidos é imprescindível no estudo da exploração sexual comercial 

e do tráfico, pois, nesse contexto, segundo Faleiros e Campos (2000, p. 19): “[...] esta 

realidade possibilita identificar a pobreza e a exclusão (e a busca de inclusão via renda e 

consumo), como determinantes.” 
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3.1 EXPLORAÇÃO SEXUAL: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL NO ÂMBITO DO CONSELHO 

NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA) 

 

Em decorrência do ECA, foram criadas muitas políticas públicas que integraram 

ações, serviços e programas, buscando promover estratégias de proteção à criança e ao 

adolescente no que tange à violência sexual. No campo das políticas públicas, é possível 

observar que a evolução da concepção de infância motivou uma adaptação da legislação a 

essa nova visão até se chegar à perspectiva atual de possuidores de direitos e deveres. O 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes ganhou maior impulso com 

a entrada em vigor do Conanda.  

Para a consolidação das políticas públicas construídas para a proteção e o 

enfrentamento a esta violação de direitos, foram necessários algumas ferramentas para 

respaldar a efetivação dessa nova fase de entendimento do problema. 

A criação dos Planos deu-se de forma democrática e reuniu governo, especialistas  e 

sociedade civil para a criação de documentos que comportassem a dimensão e a complexidade 

do assunto, na busca de abranger, de maneira interdisciplinar, o reconhecimento das 

vulnerabilidades e, desta forma, encontrar caminhos para o enfrentamento da exploração 

sexual de crianças e adolescentes. Com vistas a esta busca, destacam-se alguns planos e 

mudanças legislativas significativas nesse processo, incluindo a criação de delegacias 

especializadas, juizados e outras instâncias que  facilitaram a efetividade de forma integral na 

proteção e atenção às crianças e adolescentes. 

 

3.1.1 Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil e Plano 

Decenal  

 

Criado em 2000, o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infanto-Juvenil serviu como referência para organizações não governamentais, no âmbito da 

mobilização social e do monitoramento das políticas públicas. Construído no encontro 

realizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, foi aprovado e homologado pelo Conanda, 

no marco comemorativo dos 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse evento 

reuniu em Brasília cerca de 2.000 pessoas, num encontro nacional de entidades organizado 

por ONGs do movimento de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esse 

documento acabou se tornando referência para a sociedade civil organizada e para as três 
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instâncias do poder brasileiro. Nele estão as diretrizes que oferecem uma síntese metodológica 

para a reestruturação de políticas, programas e serviços de enfretamento à violência sexual 

(ANDI, [ca 2002]; BRASIL, 2013a). 

Logo em seguida, iniciou-se o processo de revisão, impulsionado pelo Relatório de 

Monitoramento do Plano, com a retomada, no ano de 2010, no Encontro Nacional de Revisão. 

Além disso, buscou-se codificar as normativas nacional e internacional sobre a temática, a fim 

de embasar as Diretrizes do Plano Nacional com uma definição legal e apresentação dessas 

normativas com o enfoque do enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2013a).  

O Relatório de Acompanhamento 2007-2008, do processo de revisão do Plano 

Nacional traz  

[...] informações sobre o processo de mobilização que marca a revisão do Plano 

Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil [...] busca disseminar 

conteúdos e concepções que têm cercado as reflexões e proposições resultantes dos 

vários eventos promovidos pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes para trabalhar uma nova etapa do Plano 

Nacional. (BRASIL, 2008b, p. 5). 

 

No ano de 2010, o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, 

também no âmbito do Conanda, foi um marco na formulação de políticas de proteção dos 

direitos, pois esse documento é composto de temas setoriais, em um único instrumento, que 

norteiam as políticas de proteção, de forma articulada, com vistas a realizar um trabalho de 

rede. Nesse sentido, a estrutura dos demais Planos, sejam eles em âmbito nacional, estadual 

ou municipal, se fundamenta nas mesmas bases legais e diretrizes do Plano Decenal, que 

fortalece os princípios da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos. O 

Plano Decenal é composto de 8 princípios, 5 eixos e 9 diretrizes da Política Nacional, bem 

como 32 objetivos estratégicos e 90 metas do Plano Decenal (BRASIL, 2011a). Esse conjunto 

poderá nortear a formulação dos Planos Plurianuais (PPAs) da União para a próxima década, 

assim como o Plano Nacional, que terão ações desenvolvidas até o ano de 2020. 

Por meio da interface entre o Plano Decenal (BRASIL 2011a) e o I Plano revisado 

(BRASIL, 2013a), criaram-se estratégias de monitoramento das ações planejadas segundo 

indicadores que foram pensados para este fim. Isto, entretanto, não foi de fácil execução para 

o Brasil, tendo em vista a inexistência de dados que pudessem referenciar um “marco zero” 

ou “linha de base” para avaliar a evolução e diagnosticar o grau de efetividade dessas ações.  
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Considera-se que a metodologia de monitoramento do Plano precisa ser aprimorada, 

mediante a construção de indicadores comprováveis e escolha dos atores adequados para a 

coordenação do processo. 

 

3.1.2 Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes (PNEVSCA) 

 

Em 2003, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República passou a 

contar com uma área específica para tratar dessa prática. Por meio do PNEVSCA foram 

instauradas ações, como o Disque 100, que fundamenta a Matriz Intersetorial de 

Enfrentamento da Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes criada em 2011 e o 

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual, Infanto-

Juvenil no Território Brasileiro (PAIR), bem como PAIR MERCOSUL. Este último é um 

projeto em nível de rede de enfrentamento do tráfico de crianças e adolescentes para fins de 

exploração sexual em regiões de fronteira que envolve os países Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai (BRASIL, 2003, 2006a; PAIR MERCOSUL, 2015). 

Vale ressaltar que o Disque 100, serviço de denúncia, foi criado por organizações não 

governamentais atuantes na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas só 

depois o serviço passou a ser de responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos do 

Governo Federal, criada no mesmo ano de 1997. A implementação desse serviço público se 

traduz num gradativo aumento do número de denúncias recebidas, passando de 12 diárias no 

primeiro ano da gestão federal a 82 denúncias em 2009 (BRASIL, 2010a). O aumento das 

denúncias, mais que o crescimento no número de crimes cometidos, reflete maior 

conscientização da população sobre a necessidade e efetividade de denunciar, um direito que 

os cidadãos brasileiros começaram a colocar em prática neste século. 

 

3.1.3 Ordenamento Jurídico Brasileiro: Constituição Federal, Código Penal e Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) no enfrentamento da Exploração Sexual 

 

No Brasil, passaram-se muitos anos até ser estabelecida uma legislação que 

concebesse criança e adolescente como sujeitos de direitos. A Constituição Federal, o Código 

Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem sobre a proteção da criança e do 

adolescente contra qualquer forma de violência e determinam punições não apenas para os 

que praticam o ato como também para aqueles que o omitem. 

http://www.sipia.gov.br/matriz/
http://www.sipia.gov.br/matriz/
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A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) consagrou a doutrina da proteção 

integral e prioridade de acesso da criança e do adolescente, considerando-os sujeitos de 

direitos. Essa proteção, com prioridade absoluta do Estado, da sociedade e da família, está 

expressa no art. 227 da Constituição. Para assegurá-la, a ação do estado precisa ser contínua e 

com recursos garantidos no orçamento público (SANTOS, 2007). O art. 227º, Capítulo VII, 

trata ainda da violência sexual e da exploração sexual de crianças e adolescentes: “§ 4º - A lei 

punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente” 

(BRASIL, 1988, p. 1).  

Além de tratar da exploração sexual de menores, regula também o trabalho de jovens e 

adolescentes no inciso XIII do art. 7o. A Constituição fixa em 14 anos a idade para o trabalho, 

ainda assim na condição de aprendiz. Aos menores de 16 anos e maiores de 14 anos só se 

permite a celebração de contrato de aprendizagem, modalidade especial de contrato de 

trabalho. 

O Código Penal vigente no Brasil também prevê ações punitivas referente a “crimes 

sexuais”. A Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (BRASIL, 1990b), estipulou que o estupro e 

o atentado violento ao pudor passariam a ser considerados crimes hediondos e teriam as penas 

aumentadas. Estabeleceu que os autores de crimes hediondos não teriam direito a fiança, 

indulto ou diminuição de pena por bom comportamento. 

Entretanto, o grande avanço na legislação que trata sobre violência sexual contra 

meninos, meninas e adolescentes, deu-se com a última alteração realizada no Código Penal, 

com a Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009a). A inovação foi conferida no 

tocante à concepção de estupro, pois qualquer ato libidinoso passou a ser enquadrado nessa 

tipificação, conforme o art. 213, que recebeu o acréscimo de dois agravantes: se o crime for 

contra menor de 14 anos; se for menor de 18 anos e resultar em lesões graves ou morte. 

Houve acréscimos dos art. 217-A, 218, 218-A e 218-B, que se referem, respectivamente, aos 

crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante a 

presença de criança ou adolescente e favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual de vulnerável (FIGUEIREDO, 2011).  

O ECA (BRASIL, 1990a) prevê a proteção integral a crianças e adolescentes, 

enquadrando-se nesse perfil crianças menores de 12 anos e adolescentes com até 18 anos, 

embora haja casos excepcionais, em que se consideram jovens com até 21 anos. Em sua 

composição de 267 artigos, o Estatuto prevê ações no âmbito da saúde, educação, cultura e 

lazer, além de sanções relacionadas a condutas ligadas à exploração sexual. Após ser 

sancionada a lei que dispõe sobre o ECA  
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[...] foi implementado um sistema de justiça e de segurança específico para crianças 

e adolescentes, com a criação de juizados da infância e juventude, de núcleos 

especializados no Ministério Público e Defensoria Pública, além de delegacias 

especializadas, órgãos determinantes no processo de visibilidade e registro da 

violência sexual contra crianças e adolescentes. (BRASIL, [ca. 2002], p. 7). 

 

Assim como na Constituição Federal, o ECA contempla, no art. 5o das disposições 

preliminares, o dever de velar pelos direitos assegurados a crianças e adolescentes: “Nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 

ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.” (BRASIL, 1990a, p. 1). 

Na Parte Especial do livro, no art. 240, redigido pela Lei nº 11.829 (BRASIL, 2008b, 

p. 1), regulamentam-se os novos tipos de crimes sexuais:  

 

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena 

de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: 

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

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer 

modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no 

caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. 

 

Nesse crime, a pena aumenta se o criminoso exerce cargo ou função pública, se 

existem relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou relações de parentesco até 

o terceiro grau (BRASIL, 2008b). Por sua vez, a Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000 

(BRASIL, 2000), acrescenta ao ECA, por meio do art. 244-A, a criação do tipo penal 

“Exploração Sexual”, incorrendo em pena de reclusão de quatro a dez anos. 

No art. 250, modificado pela Lei nº 12.038 (BRASIL, 2009b, p. 1), amplia-se a 

punição a estabelecimentos que cometem infração administrativa no que diz respeito à 

hospedagem de crianças e adolescentes: 

  

Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem 

autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou 

congênere: 

Pena – multa. 

§ 1º  Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária 

poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias. 

§ 2º  Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, o 

estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada.” (NR). 

 

Apesar de todos os avanços no sentido de punir os violadores e proteger as crianças e 

adolescentes, a legislação, por si só, não garante a sua eficácia. Em um país onde a justiça é 

ineficiente e lenta, ter mais leis não significa exatamente ter mais direitos. A grande maioria 
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da população desconhece seus direitos e não possui acesso a esses mecanismos de proteção. 

Deste modo, muitas famílias estão vulneráveis a todo tipo de violações, acreditando que não 

há formas de reversão.  

O ECA também faz referência a algumas questões e delitos que envolvem o tráfico de 

crianças no artigo art. 83: “Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, 

desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.” (BRASIL 

1990a, p. 1/64, 19/64). 

Cabe salientar, que, no Brasil, crianças maiores de 12 anos podem viajar sozinhas, 

como informa o Portal do Ministério da Justiça, assim como, em viagens para o exterior, 

maiores de 12 anos não precisam de autorização para viajar com terceiros. No entanto, se 

embarcar sozinho, o adolescente precisará de autorização de ambos os pais (BRASIL, 2011d). 

Também no Portal Brasil, é veiculada matéria que traz orientações (BRASIL, 2012b). Esse 

fato gera certa controvérsia, supondo, inclusive, incongruência nas normas para a prevenção 

do tráfico e da exploração sexual.  

 

3.2 TRÁFICO DE PESSOAS: LEIS, CONVENÇÕES E NORMAS INTERNACIONAIS, 

PLANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

No que tange ao Tráfico de Pessoas, o Brasil, no ano de 1890, criminalizou, pela 

primeira vez, o Tráfico de Mulheres, com o art. 278 do Código Penal Brasileiro (CPB). 

(BRASIL, 1890). Em 1940, o art. 231 do CPB definia o tráfico como: “Promover ou facilitar 

a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída 

de mulher que vá exercê-la no estrangeiro” (BRASIL, 1940). Portanto, esta definição não 

contemplava o tráfico de crianças ou de indivíduos do sexo masculino, e permaneceu desta 

forma até o ano de 2005. 

Em 2004, o Presidente Luiz Inácio da Silva ratifica e promulga o Protocolo de 

Palermo, pelo Decreto nº 5.017 (BRASIL, 2004), que assegura à justiça brasileira fazer 

adequações em suas leis internas relacionadas com o referido documento, para que tenha 

efetiva atuação em território nacional. Com a adoção do Protocolo de Palermo, reconhecido 

mundialmente como parâmetro de conceito sobre a temática, inicia-se uma fase importante de 

controle jurídico internacional, o que provoca uma mudança nas leis brasileiras internas entre 

os anos de 2005 e 2009. O CPB (redação dada pela Lei nº 12.015 (BRASIL, 2009a) dispõe 

sobre o Tráfico de Pessoas, em seu art. 231, definindo-o como: “Promover ou facilitar a 

entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra 
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forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro” (BRASIL, 

2009a, p. 3/6). 

Esta modificação teve o propósito de abarcar o tráfico não somente de mulheres, como 

anteriormente fixado no art. 231 de 1940, mas ampliar para tráfico de pessoas, dando conta 

das questões do tráfico de crianças, assim como de homens. Notadamente, percebe-se que, 

durante muitos anos, crianças e adolescentes poderiam estar em situação de tráfico, porém não 

havia nenhuma lei de amparo para processar os responsáveis pelo crime. O acréscimo do art. 

231-A na Lei n. 12.015 (BRASIL, 2009a) veio contemplar o tráfico interno, mais comum com 

crianças e adolescentes, o qual não estava previsto até o ano de 2005 no Código Penal 

Brasileiro.  

Apesar dos esforços, essas mudanças não contemplam o tráfico em sua totalidade e, 

portanto, não dá conta da complexidade do problema. O Brasil, desde 2012, vem tentando 

discutir novas adequações com o Projeto de Lei do Senado nº 479, de autoria da Comissão 

Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil, que “Dispõe sobre prevenção e punição 

ao tráfico interno e internacional de pessoas, bem como sobre medidas de proteção às 

vítimas” (BRASIL, 2012a, p. 1). A proposta da lei versa sobre a prevenção e punição ao 

Tráfico de Pessoas, bem como sobre medidas de proteção às vítimas. O art. 14, por exemplo, 

revoga os art. 231 e 231-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), ou seja, exclui esses artigos, pois, de acordo com o texto atual, contempla todas as 

formas de Tráfico de Pessoas, de acordo com o Protocolo de Palermo, incluindo em adoção 

ilegal e agravantes os casos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. 

Ainda assim, mesmo com a aprovação desse Projeto, percebe-se que as penas 

continuam irrisórias em relação a violação tão grave aos direitos humanos. Tendo em vista 

outros delitos que podem estar relacionados com crianças e adolescentes, observe-se outro 

artigo do CPB, o qual pode se inserir na exploração sexual, porém não está contemplado nos 

art. 231 e 231-A, como o da condição análoga à Escravo, previsto no art. 149 que dispõe: 

 

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 

trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e 

multa, além da pena correspondente à violência.  

[...] 

§ 2º A Pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:  

I – Contra criança ou adolescente; (TRÁFICO..., 2014, p, 77-78, grifo nosso). 
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Quanto à Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias, que foi adotada pela Organização 

das Nações Unidas no ano de 1990, entrando em vigor somente em 2003, não foi ratificada 

pelo Brasil. Esta Convenção é de suma importância para as análises do presente estudo, 

porque aborda o tema da migração internacional.  

 

3.2.1 Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

 

No ano de 2006, o Decreto no 5.948 (BRASIL, 2006b, p. 1) aprovou a Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com a finalidade  de “[...] estabelecer 

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

às vítimas [...]”. Em 2007, o texto da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, no parágrafo único do art. 3º, Capítulo II, Seção I, prescreve: “A Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas observará os princípios da proteção integral da criança e 

do adolescente.” (BRASIL, 2007, p. 65-66). 

As ações a serem desenvolvidas pelos órgãos e entidades públicos, com a 

implementação dessa política, dispostas no Capítulo III, art. 8º, do Decreto no 5.948 

(BRASIL, 2006b, p. 7/8), envolvem doze áreas, dentre as quais destaca-se a área dos Direitos 

Humanos discriminada no inciso IX:  

 

a) proteger vítimas, réus colaboradores e testemunhas de crimes de tráfico de 

pessoas; 

b) receber denúncias de tráfico de pessoas através do serviço de disque-denúncia 

nacional, dando o respectivo encaminhamento; 

c) incluir ações específicas sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas e fortalecer 

ações existentes no âmbito de programas de prevenção à violência e garantia de 

direitos; 

d) proporcionar proteção aos profissionais que atuam no enfrentamento ao tráfico de 

pessoas e que, em função de suas atividades, estejam ameaçados ou se encontrem 

em situação de risco; 

e) incluir o tema do tráfico de pessoas nas capacitações dos Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares; 

f) articular ações conjuntas de enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes 

em regiões de fronteira; 

 

De acordo com o exposto, é real a preocupação em defender e proteger crianças e 

adolescentes no que tange ao tráfico de pessoas. Entretanto, se for observado que o Brasil não 

possui uma lei antitráfico, e o que está em vigor atualmente, como definição de tráfico de 

pessoas, é orientado pelo art. 231 do Código Penal, fica claro que somente é definido o tráfico 

para exploração sexual e prostituição de outrem. Desta forma, a legislação brasileira não 
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contempla as outras finalidades de tráfico, como para casamento servil, trabalho doméstico, 

exploração laboral, entre outros delitos definidos pelo Protocolo de Palermo. Assim, este 

público está desprotegido, quando identificados casos de tráfico para esses fins. 

 

3.2.2 I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP) 

 

Para enfrentar as questões relacionadas às violações de direitos refletidas no tráfico de 

pessoas, o governo brasileiro lançou, em 2008, o I Plano Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (PNETP), com validade até janeiro de 2010 (BRASIL, 2008a). Este Plano 

responsabiliza os autores e garante atenção às vítimas desse crime. Previsto na Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de outubro de 2006, está dividido em três 

eixos estratégicos: prevenção, repressão e atenção às vítimas. 

O I PNETP foi o resultado de debates que contaram com o apoio de organizações da 

sociedade civil, instituições do Estado, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) –, representantes de ONGs e o Governo 

Federal, representação de 13 Ministérios, mais o Ministério Público do Trabalho e o 

Ministério Público Federal, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e o Comitê de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, chamado para fazer a 

transversalidade do tema com outros Planos já existentes (BRASIL, 2008a). 

Como uma forma de avaliar o I PNETP, foi realizado, em Belo Horizonte, no mês de 

novembro de 2010, o Encontro da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esta Rede é 

composta de representantes de Ministérios, sociedade civil, organizações não governamentais, 

nacionais e internacionais, e várias instâncias da Federação e outras representações, com o 

objetivo de discutir e avaliar o I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O 

documento intitulado “Carta do I Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas” ou “Carta de Belo Horizonte” é composta de recomendações especificamente 

relacionadas ao tráfico de crianças e adolescentes, entre elas articular mais estreitamente as 

redes de enfrentamento do tráfico de pessoas e da exploração sexual de crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2010b).  

O Centro Humanitário de Apoio à Mulher (Chame) esteve presente nesse I Encontro, 

contribuindo com suas recomendações. 

 

3.2.3 II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP) 
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Em 2011, após uma avaliação do I PNETP, foi iniciada a elaboração do II Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem uma coordenação tripartite entre a 

Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria Nacional de Política para Mulheres da Presidência 

da República e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. O II 

Plano prevê mais expressamente o compromisso do país em prevenir e reprimir o tráfico de 

pessoas e garantir a necessária assistência e proteção às vítimas, além da promoção dos 

direitos. Composto de 115 metas, esse II Plano tem até o ano de 2016 para finalizar sua 

implementação no país. Nas Linhas Operativas previstas, algumas especificam metas a serem 

alcançadas, que correspondem a crianças e adolescentes (BRASIL, 2013b). 

Percebe-se, nesse documento, que muitas ações previstas podem indicar uma meta 

específica para crianças e adolescentes, apesar de não explicitar no texto a faixa etária. Ela se 

torna mais específica na Meta 3.A.20, que prevê: “Capacitação dos operadores do sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente no tema do enfrentamento ao tráfico de 

pessoas realizada no tema”. (BRASIL, 2013b, p. 27). Com a aprovação do II Plano foi 

instituído o Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do II PNETP-GI, com as 

seguintes atribuições: “[...] monitorar e avaliar o II Plano, em suas metas de curto, médio e 

longo prazos até 2016; propor ajustes técnicos e de prioridades; e coletar, difundir e 

disseminar informação entre os organismos implementadores e para toda a sociedade.” 

(BRASIL, 2013b, p. 13). 

 

3.2.4 Plano de Ação Para a Luta Contra o Tráfico de Pessoas entre os Estados Parte do 

Mercosul e os Estados Associados 

 

No âmbito internacional, existem importantes planos, a exemplo do “Plano de Ação 

para a Luta contra o Tráfico de Pessoas entre os Estados Parte do Mercosul e os Estados 

Associados” MERCOSUL/RMI/ACORDO Nº 1/2006, firmado em 2006. Este Plano tem 

como objetivo ser um instrumento operacional de cooperação, coordenação e 

acompanhamento contra o Tráfico de Pessoas, visando atender às demandas entre os países 

que dele fazem parte: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, 

Colômbia e Venezuela (BRASIL, 2006c).  

A principal ferramenta escolhida para o desenvolvimento desse trabalho entre os 

países é focada em campanhas de esclarecimento sobre o tráfico de pessoas, 

instrumentalizado com folhetos informativos a serem distribuídos nas fronteiras entre os 

países, cartazes, correio eletrônico, televisão e rádio, linha telefônica gratuita para orientação 
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das vítimas, base de dados, página eletrônica, uma ampla campanha de difusão simultânea em 

todos os países da região. O objetivo desta campanha é informar aos cidadãos e cidadãs e 

promover a denúncia (BRASIL, 2006c). 

A campanha regional “MERCOSUL livre de tráfico de mulheres” impulsionada pela 

1ª Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do MERCOSUL (RMAAM), 

realizada em 2012, em Buenos Aires, foi acompanhada de um “Guia MERCOSUL de 

Atenção a Mulheres em Situação de Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual” 

(RMAAM, 2012) e também de cartazes e panfletos sobre este alerta do tráfico para fins de 

exploração sexual de mulheres. 

 

3.2.5 Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) 

 

Os NETP foram criados, para fins de articulação de políticas e implementação das 

políticas e planos estaduais e também para o desenvolvimento de ações com entidades civis e 

órgãos públicos envolvidos com o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Outra atividade dos 

NETP é o suporte às Polícias Federal e Civil, contribuindo com informações importantes. 

Suas ações envolvem ainda o encaminhamento de vítimas aos abrigos, o auxílio no retorno à 

cidade de origem, a implementação de ações de enfrentamento do tráfico de pessoas. Esses 

Núcleos podem também desenvolver pesquisas, formação, capacitação e sensibilização de 

órgãos públicos sobre o tema. Atualmente, existem 14 estados brasileiros que possuem NETP: 

Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, 

Pernambuco (2), Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (BRASIL, 2009c). 

 

3.2.6 Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conatrap) 

 

Pelo Decreto no 5.948 (BRASIL, 2006b), foi instituído o Comitê Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conatrap), constituído de representantes do poder 

público e da sociedade civil, no âmbito do Ministério da Justiça. Entre as competências desse 

Comitê destaca-se promover estratégias de implementação das ações da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  

 

3.2.7 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Sobre Tráfico Nacional e 

Internacional de Pessoas 
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Com o objetivo de investigar sobre o tráfico nacional e internacional de pessoas no 

Brasil, suas causas, consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 a 2011, 

compreendido na vigência da convenção de Palermo, foi instalada, no Senado brasileiro, a 

CPI sobre o Tráfico em março de 2011 (BRASIL, 2011d). Durante vinte meses de trabalho, 

foram realizadas investigações, debates e oitivas em várias cidades brasileiras, a exemplo de: 

Manaus (AM), Salvador (BA), Belém (PA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) 

e Goiânia (GO). 

O Relatório Final da CPI do Senado avalia que uma das maiores falhas encontradas 

está relacionada à legislação brasileira (BRASIL, 2012c). Esteve o Brasil, entre o ano de 1940 

e 2005, sem muito progresso no que tange à conceituação e leis relacionadas ao tráfico de 

pessoas. Nas oitivas puderam ser apuradas denúncias do tráfico de pessoas, de casos de 

adoção ilegal de crianças na Bahia, e o desaparecimento de cinco crianças em Natal (RN), 

que, de acordo com autoridades, podem estar ligados ao tráfico de órgãos. Estes foram 

resultados bem expressivos com relação ao relatório da CPI.  

Esta CPI teve como principal consequência a elaboração do Projeto de Lei do Senado 

nº 479, de 2012 (BRASIL, 2012a). Depois de ser aprovada pelo Plenário, foi encaminhada à 

Câmara dos Deputados em março de 2015. Este Projeto de Lei contempla todas as formas de 

tráfico previstas no Protocolo de Palermo. No entanto, ainda está em análise do Congresso 

Nacional, para ser aprovado e decretado nacionalmente.  

O Chame participou da oitiva de Salvador, como também de reuniões de preparação e 

acompanhamento do relatório, atendendo a convite da Senadora Lídice da Mata, relatora 

dessa CPI.  
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4 ANÁLISE COMPARATIVA: METÓDO FOFA  

Quadro 1 – Síntese do estudo, contemplando debilidades, oportunidades, pontos fortes, ameaças, supostos de sucesso e supostos de risco na 

violência sexual comercial e no tráfico de pessoas 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES PONTOS FORTES AMEAÇAS 
SUPOSTOS DE 

SUCESSO 

SUPOSTOS DE 

RISCO 

- Fragilidade nos dispositivos legais, 

como é o caso da falta de lei 

específica sobre o tráfico de pessoas; 

 

- ausência de alinhamento conceitual 

sobre exploração sexual e tráfico de 

pessoas; 

 

- insuficiência de mecanismos para a 

implementação de planos e políticas; 

 

- ineficiência de metodologias de 

monitoramento e avaliação das 

ações de planos e políticas; 

 

- morosidade nas tramitações 

federais para aprovação e adequação 

de leis, estatutos e protocolos 

internacionais (migração); 

 

- incoerência entre as normas legais 

existentes – por exemplo, é 

permitido que adolescentes de 12 

anos viajem desacompanhados, 

entretanto não podem se hospedar 

em hotéis desacompanhados; 

 

- falta de conhecimento técnico dos 

agentes implementadores de 

políticas e planos. 

- Mobilização da 

sociedade civil junto 

a parlamentares a fim 

de acelerar e adequar 

projetos de lei de 

enfrentamento ao 

tráfico de pessoas; 

 

- modelo intersetorial 

e multidisciplinar 

para a implementação 

de políticas e planos; 

 

- espaços de 

participação social 

nas três esferas de 

poder para debates e 

construção de planos 

e políticas (fóruns, 

comitês, conselhos 

etc.). 

- Crianças e 

adolescentes 

pensados/as enquanto 

sujeitos de direitos 

pelo ECA; 

 

- avanços na 

construção de 

políticas e planos; 

 

- participação política 

da sociedade civil 

organizada, principal 

agente promotor de 

mudanças sociais no 

país; 

 

- diversos espaços de 

incidência política. 

 

- Aprovação do Projeto de 

Lei no 7.370, de 2014, como 

um retrocesso para a situação 

dos migrantes e suas 

famílias; 

 

- falta de orçamento 

proporcional à dimensão e 

especificidade para a 

implementação de planos e 

políticas no tema para o 

beneficio direto da população 

atingida; 

 

- exigências burocráticas para 

o acesso a recursos 

prejudicam as organizações 

da sociedade civil (sobretudo 

as menores) que trabalham na 

temática, inclusive 

ameaçando a continuidade de 

suas ações; 

 

- terceirização de serviços 

compromete o desempenho 

de instituições-chave, tais 

como Centros de Referência 

de Assistência Social 

(CRAS) e Centros de 

Referencia Especializados de 

Assistência Social (CREAS). 

- Aprovação do Projeto de 

Lei no 479, de 2012; 

 

- ratificação, pelo Brasil, da 

Convenção Internacional 

sobre a Proteção dos 

Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e 

dos Membros de suas 

Famílias; 

 

- revogação do Estatuto do 

Estrangeiro (1981) e sua 

substituição pela Lei de 

Migrações e Promoção dos 

Direitos dos Migrantes; 

 

- continuação das 

mobilizações sociais para 

promoção de avanços no 

enfrentamento do tema; 

 

- aprovação de recursos 

proporcionais às demandas 

de prevenção, atendimento, 

atenção e segurança às 

vítimas e suas famílias; 

 

- conhecimento e 

apropriação do ECA pelos 

diversos atores sociais. 

- Aprovação do 

Projeto de Lei no 

7.370, de 2014; 

 

- não ratificação 

pelo Brasil da 

Convenção 

Internacional sobre 

a Proteção dos 

Direitos de Todos e 

Trabalhadores 

Migrantes e dos 

Membros de suas 

Famílias; 

 

- não aprovação da 

Lei de Migrações e 

Promoção dos 

Direitos dos 

Migrantes; 

 

- não atualização do 

ECA; 

 

- insuficiente 

recurso público para 

atender às demandas 

referentes ao tema. 

Fonte: Elaboração própria.
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5 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

São notáveis os avanços no que se refere às estratégias de enfrentamento e prevenção 

da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes, pois as ações estão pautadas na 

articulação da rede de atendimento e baseadas, ao mesmo tempo, em uma concepção 

intersetorial. Esse modelo de ação permite um trabalho sistemático em várias frentes 

simultâneas de proteção, como o coletivo de organizações não governamentais, entidades 

governamentais de apoio à infância e à adolescência, dentro do sistema de garantia de 

direitos. No entanto, apesar da implementação do modelo intersetorial das políticas públicas 

no Brasil, é possível reconhecer a clara hierarquia entre os setores das políticas econômicas, 

sociais e desenvolvimento urbano, que geram instabilidade, a exemplo das políticas 

macroeconômicas, que atendem à conjuntura e à necessidade dos interesses em jogo, que se 

expressam na análise do financiamento desigual para cada uma delas. 

Um exemplo claro pôde ser observado na realização da Copa do Mundo da FIFA, 

realizada no país no ano de 2014, que se estima ter arrecadado cerca de 183 bilhões de reais 

do PIB do país, além de mobilizar 33 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura, 

movimentação de 9,4 bilhões de reais no turismo (CHILDHOOD BRASIL, 2012). Sem 

dúvida, a realização desse megaevento mobilizou as ações das demais políticas do país, a 

saber, da Política de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e da 

Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  

É preciso clareza que, apesar do modelo intersetorial pregar a articulação e integração, 

outros fatores devem ser revistos no que se refere à execução das políticas direcionadas ao 

enfrentamento da exploração sexual comercial e do tráfico de crianças e adolescentes, como 

as especificidades de cada território do país, a fim de considerar a abrangência do problema 

de acordo com fatores associativos, como cultura, demografia, aspectos econômicos, entre 

outros. Esse elemento é importante principalmente por considerar as disparidades presentes na 

ocorrência do fenômeno em algumas regiões do país, com exemplar amplificação em 

municípios da região nordeste do Brasil, como Fortaleza, Natal e Salvador.  

Nesse sentido, as políticas intersetoriais não devem anular as setoriais, mas, antes, 

deve ocorrer mais inclusão dos diversos atores sociais que desempenham ações de 

enfrentamento no escopo das discussões sobre exploração sexual e tráfico. Uma estratégia 

intersetorial é fundamental para o sucesso das políticas de enfrentamento do tráfico, não só na 

concepção como também na execução. O caráter multifacetado da exploração sexual no 

contexto do tráfico obriga a pensar em políticas econômicas, educativas e de migração. A 
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articulação entre os diferentes setores responsáveis é imprescindível para a efetividade dessas 

políticas; isto tem sido melhor representado no momento de elaborar as políticas públicas, 

mas não na implementação.  

Apesar de haver o amparo legal, por meio do ordenamento jurídico brasileiro, com 

destaque para a Constituição Federal, o Código Penal e o ECA, além de o Brasil participar 

dos mais importantes tratados e convenções internacionais de proteção à criança e ao 

adolescente, o país enfrenta problemas que se referem à aplicabilidade das normas tipificadas, 

além de incoerências claras de conceituações. Segundo o Projeto de Lei n. 1.596 de 2003, do 

Deputado Gastão Vieira (MINISTÉRIO PÚBLICO, [200-]), “[...] pesquisa divulgada pela 

Agência Nacional dos Direitos da Infância - ANDI, 81,91% das denúncias de exploração 

sexual se referem às vítimas em idade entre 12 e 18 anos; 11,93% entre 8 e 12 anos e 0,71% 

são relativas às vítimas com menos de 8 anos de idade.” Em sua maioria, essas crianças e 

adolescentes encontram-se em situações que envolvem a saída de seu município para outro 

dentro do próprio território brasileiro, o que, pelo ECA, é permitido, constrangendo, assim, as 

ações de enfrentamento dessa expressão da exploração sexual. Existe uma clara 

desproporcionalidade entre os delitos cometidos e as sanções a serem aplicadas, 

descaracterizando a evidente violação de direitos de crianças e adolescentes submetidos à 

exploração sexual e ao tráfico.  

As fragilidades evidentes nos instrumentos de previsão legal que legitimam a 

criminalização de condutas relacionadas à violência contra crianças e adolescentes 

amplificam-se quando o tema é exploração sexual comercial e tráfico, fazendo-se necessárias 

modificações nos dispositivos jurídicos, a fim de reverberar na forma que a sociedade 

perceberá e enfrentará o problema. Logicamente, o aumento no número de leis não significará 

acessibilidade e garantia plena dos direitos de crianças e adolescentes, tendo em vista, por 

exemplo, no que se refere ao tráfico de pessoas, a dificuldade permanente de denúncias, que 

está diretamente relacionado à constante falta de segurança pública acompanhada de ameaças 

contra as vítimas, que encobrem esta violência. 

Assim, é necessário, por exemplo, contribuir politicamente para mudanças nas 

adequações do Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2012 (Lei Antitráfico), no que tange a 

artigos como o art. 43 A, que confunde e mistura tráfico de estrangeiro com condição de 

refugiado, e o art. 809 A, que versa sobre a criação de um Cadastro Nacional de Traficantes 

de Seres Humanos (BRASIL, 2012a). Nesse aspecto, importantes tratados seriam importantes 

para o país, como a ratificação da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos e Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias e a revogação do Estatuto 
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do Estrangeiro, de 1981, e sua substituição pela Lei de Migrações e Promoção dos Direitos 

dos Migrantes no Brasil. 

Fica evidente a necessidade de maior integração e estruturação das políticas públicas, 

que devem perpassar todas as ações de enfrentamento da exploração sexual comercial. Muitas 

ações estão sendo desenvolvidas por diversos órgãos e instituições, o que torna necessária 

maior adequação no que se refere a relatórios de monitoramento e acompanhamento 

sistemático que englobem esse coletivo maior. Assim, o desafio será integrar as variadas 

iniciativas, sejam nas esferas federais, estaduais e/ou municipais, de modo a garantir a 

construção de uma rede efetiva de enfrentamento. Esse trabalho em rede deverá favorecer, 

para além das ações de prevenção, alternativas que garantam atendimento de qualidade a 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, conforme preza o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2013a), no que se 

refere ao atendimento especializado, multiprofissional e interdisciplinar, que deverá estender-se 

também às famílias.  

A delegação de maior responsabilidade na sociedade civil organizada para a 

construção e implementação das políticas públicas tem sido crescente e positiva, mas isto não 

deve significar um retrocesso em relação à responsabilidade do Estado, principal provedor de 

recursos para a viabilização dessas ferramentas. As relações de poder partilhado devem ser 

reais e factíveis, sem que essa delegação de poderes seja dúbia, mal entendendo que a 

responsabilidade financeira também deve ser desses delegados civis, de modo que é preciso 

assegurar, por meio de adequações orçamentárias, que as instâncias responsáveis pela 

implementação de políticas e planos de enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de 

crianças e adolescentes priorizem as populações vulneráveis e as pessoas vitimadas por esses 

crimes, beneficiando-as diretamente.  

É necessário repensar as estratégias de implementação e monitoramento dessas 

políticas. Entre as ações de monitoramento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, em interface direta com o Plano Decenal do Conanda, 

estão a identificação das possibilidades de execução dentro do orçamento público federal, o 

advocacy, e a criação de indicadores que permitam a obtenção de uma linha de base para o 

monitoramento e a avaliação, por ora inexistente. Observa-se um esforço enorme na 

construção de planos, normas e políticas em detrimento de um ânimo para a implementação. 

Rocha, Lemos e Lírio (2011) entendem que, apesar dos esforços do governo dirigidos à 

resolução dessa questão, este é um problema social ainda de muita gravidade no Brasil, que 

exige o envolvimento das instituições na rede de enfrentamento desse tipo de violência. Para 
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esses autores: “[...] a situação da exploração sexual de crianças e adolescentes no território 

nacional continua ainda a ganhar contornos dramáticos.” (ROCHA; LEMOS; LIRIO, 2011, p. 

283). 

A ausência da cultura da avaliação fragiliza essas políticas, perdendo-se no imaginário 

político. Mesmo criando metodologias de monitoramento que consideram a participação das 

entidades da sociedade civil, não existe uma última instância responsável e punidora pelo não 

cumprimento das normas. Os indicadores que estão sendo levantados são estritamente 

qualitativos, desacompanhados de meios de verificação concretos que deem garantia de um 

grau de cumprimento do Plano Nacional. O único intuito de estabelecer indicadores 

quantitativos, que ajudariam no estabelecimento de um marco zero, são a criação do Sistema 

de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA) e do DISQUE 100, sistemas que, para 

serem efetivos, devem ser acompanhados de uma correta divulgação e de programas de 

educação para integração nas instâncias responsáveis pelo registro. 

Nessa perspectiva, refletir cada vez mais sobre o tema da exploração sexual comercial 

e do tráfico de crianças e adolescentes em seu conjunto de especificidades torna-se um 

caminho de superação. Enquanto o Brasil adotar uma definição diferente daquela utilizada 

pela comunidade internacional, carregada de preceitos morais, será impedida a realização de 

um trabalho sincronizado em matéria de legislação internacional, necessário diante não só da 

caraterização do próprio tráfico, se não do caráter global do crime organizado. Cecilia Bijos 

(2011, p. 92), apoia-se em Lois Chiang2, que sugere: “[...] o sucesso ou fracasso de qualquer 

ação internacional conjunta que tenha como objetivo prevenir, combater e erradicar o tráfico 

dependeria de tal definição.” 

Essas ações fomentarão o fortalecimento do sistema de garantia de direitos que preze 

pela proteção integral da criança e do adolescente, conforme preconiza a Constituição Federal 

brasileira.  

                                                           
2 CHIANG, Lois. Trafficking in women. In: ASKIN, K.D.; KOENING, D.M. (ed.). Women and international 

human rights law. Ardsley, New York: Transnational Publishers. 1999. v. 1, p. 321-364. 
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