
RONALDO MOT A VIANA 

0 PAPEL DA POLICIA MILITAR DO CEARA NO COMBATE AO TR.AFICO DE 

SERES HUMANOS 

Monografia de conclusao de curso apresentada 
ao Departamento de Ciencias Contabeis do 
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Parana, como 
requisito para obtengao do tftulo Especialista 
em Estrategias em Seguranga Publica. 

Orientador: 
Professor America Augusto Nogueira Vieira, 
D.Sc. 

CURITIBA 

2007 



Minha familia sempre foi bern humilde. Todo mundo 

ficou muito feliz com a possibilidade de mudar de 

vida. 0 aliciador foi ate minha casa, na Vila da 

Penha, conversou com meus pais. Nenhum de nos 

imaginamos que urn homem com uma aparencia tao 

boa e inteligente pudesse ser o monstro que ele, diz 

Fabiana Andrade de 17 anos de idade (ARAUJO, L. 

2007, p. 1). 



AGRADECIMENTOS 

Ao Grande Arquiteto do Universe, que me amparou nos mementos mais diffceis de 

minha vida, iluminando sempre a trilha da vida por onde caminho. 

Ao Professor Doutor Americo Augusto Nogueira Vieira, meu orientador metodol6gico 

pela atengao dispensada, fornecendo informag6es e dados de fundamental 

importancia para a realizagao deste trabalho monognifico. 

Ao Ten.-Cel. PM Francisco Erivaldo Gomes de Araujo, meu orientador de conteudo, 

pelo incentive e pelo exemplo de honestidade e profissionalismo, no mais estrito 

sentido da palavra. 

A Poll cia Militar do Parana, na pessoa do Exmo. Sr. Comandante-Geral, Gel. PM 

Nemesio Xavier de Franga Filho, pelo tratamento dispensado a minha pessoa 

durante a realizagao do curso, muito obrigado. 

A Academia Policial Militar do Guatupe, na pessoa do seu Comandante, Gel. PM 

Joacir Jose da Silva, do seu Subcomandante, Maj. PM Carlos Henrique Dias Bozza, 

e do nosso coordenador, Ten.-Cel. PM Renato Lemos da Silveira, pelas orientag6es 

e por me haverem proporcionado condig6es dignas para minha permanencia e 

instalagao durante o curso. 

A Pollcia Militar do Ceara (PMCE), na pessoa do Exmo Sr. Comandante-Geral, Gel. 

PM Adail Bessa de Queiroz, e do seu Subcomandante, Gel. PM Paula Neto, por 

haverem acreditado neste oficial e me designado para realizar o Curso Superior de 

Poll cia - CSP, na Polfcia Militar do Parana. 



Aos amigos da PMCE, Cel. PM Sergio Costa, Cel. PM Serra, Ten.-Cel. PM Soares, 

Ten.-Cel. PM Pinheiro, Maj. PM Aurelio, Maj. PM Furtado, Maj. PM Joao Viana, Maj. 

PM De Paula, Cap. PM Agra Filho, Ten. PM Weibson e Bel. Delegado Rattacaso, 

que muito contribufram na realizagao deste trabalho. 

As Dras. Eline Marques e Andreia Costa ambas, do Escrit6rio de Prevengao ao 

Trafico de Seres Humanos e de Atendimento a Vftima do Estado do Ceara, pelas 

orientag6es · repassadas, bern como as informag6es atinentes ao Trafico de Seres 

Humanos, obrigado. 

Enfim, a todos, professores e companheiros de turma que, de uma forma ou de 

outra, contribufram para a concretizagao de mais uma etapa na minha carreira 

profissional. 

Agradecimentos especiais sao dedicados a minha esposa, Soraya, razao do meu 

viver, que soube superar as dificuldades ocorridas durante minha ausencia, 

encontrando ainda forgas suficientes para ajudar-me a concluir o curso com exito. 

Aos meus filhos, Gabriela, Melissa, Matheus e Sarah, que, nos mementos de 

solidao, ajudaram-me a superar essa tristeza, diminuindo a distEmcia que nos 

separavam. A minha maezinha querida, pois, sem ela, nao estaria aqui para redigir 

esses agradecimentos. E a toda minha familia, que sempre me apoiou na minha 

carreira profissional. 



Resumo da Monografia apresentada a Universidade Federal do Parana e a 
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0 presente trabalho monografico tern como objetivo demonstrar a importfmcia do 
papel da Polfcia Militar do Ceara (PMCE) no combate ao trafico de. seres humanos, 
uma vez que esta Corporagao, como responsavel constitucionalmente pela 
preservagao da ordem publica, nao pode ficar indiferente a tao grave situagao. Para 
tanto, foi realizado urn estudo bibliografico por meio do qual foram pesquisados 
autores como: Araujo (2007), Branco (2007), Cavalcanti (2007), Dallari (1996), Dias 
(2005), Clovis Filho (2007), Jesus (2003), Sales (2006), Siqueira (2004) e outros. A 
pesquisa de campo foi realizada com a aplicagao de questionarios a policiais 
militares da Capital e do Interior do Estado e, coleta de dados estatfsticos em 6rgaos 
especializados no assunto. Conclui-se que os integrantes da PMCE nao participam 
de ag6es preventivas e/ou repressivas ao TSH, bern como uma parte de seu efetivo 
desconhece o assunto e, portanto, a gravidade do problema. 

Palavras-Chave: Trafico de seres humanos. Seguranga Publica. Ag6es preventivas 

e/ou repressivas 



Summary of the monograph presented to the Federal University of the Parana and to 
the Police Academy to Military of the Guatupe, as part of the necessary requirements 
to the obtaining of the title of Specialist in Strategy of Public Safety. 
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This monograph, has objective showing how important is the role of Ceara's Military 
Police against the human being traffic, because this corporation, as a constitutional 
responsibility of the public order maintenance, can't be indifferent of this serious 
situation.*** A bibliographic study was based on the following authors: Araujo (2007), 
Branco (2007), Cavalcanti (2007), Dallari (1996), Dias (2005), Clovis Filho (2007), 
Jesus (2003), Sales (2006}, Siqueira (2004}, among others. The research field was 
made questioning policemen from Ceara's Capital and countryside, and collecting 
statistic data at specialized organs in this issue. In conclusion, PMCE's members 
don't participate into preventive and/or reprehensive actions to THS, as part of their 
members are unaware of this subject and how serious this problem is. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente, urn dos graves problemas que afligem a humanidade e o 

Trafico de Seres Humanos (TSH). E diffcil conceber que ha pessoas que tratam o 

ser humano como mercadoria. lnfelizmente, e isso que ocorre quando se investiga o 

tratico de crian9as, adolescentes, mulheres e, mais recentemente, o de homens 

(com rela9ao a estes, estao inseridos no contexto os homossexuais). 

Os primeiros anos do Seculo XXI revelam que esse sentimento de 

apropria9ao de pessoas continua em voga. Os acontecimentos e as denuncias sao 

suficientes para comprovar a existencia desse crime no Brasil. 

0 governo americana estima que, a cada ano, entre 600 e 800 mil 

pessoas sao traficadas atraves das fronteiras internacionais. Segundo estimativas 

do lnstituto Europeu para o Controle e Preven9ao do Crime, cerca de 500 mil 

pessoas sao traficadas todo ano naquele continente. 0 trafico de pessoas 1 e uma 

atividade de baixo risco e alta lucratividade, s6 perdendo para o comercio ilegal de 

armas e drogas (DIAS, 2005, p. 13). 

A forma e o procedimento adotado no convencimento das vftimas deste 

tipo de crime, muitas vezes, causam transtornos dificilmente superados, uma vez 

que retirou delas a dignidade humana. Nessa pratica o terror psicol6gico que e 

usado para dete-las compreende: seqOestro, chantagem, explora9ao, amea9a, 

violencia ffsica e psicol6gica, como tambem falsas promessas de empregos com 

bons salarios e beneffcios fora do Pafs. 

A palavra ''trafico", de acordo com o dicionario Aurelio (2006), versao 

eletronica, significa comercio, trato mercantil, neg6cio indecoroso. Na linguagem 

policial, "tratico", geralmente, esta relacionado a armas de fogo ou a drogas. 

Contudo, no trafico de pessoas, encontra-se, no centro da questao, urn ser humano. 

A Organiza9ao lnternacional para Migra9ao - OIM (apud CAVALCANTI, 

2007, p. 3) explica que o trafico pode ser determinado quando: 

Urn migrante e ilicitamente comprometido (recrutamento, seqOestro ou 
comercializa<;ao) dentro ou fora de fronteiras nacionais ou internacionais; ou 
quando intermediarios obtem lucro durante o processo; ou ainda atraves de 

1 0 termo "tnifico de pessoas".esta usado como sin6nimo de "trafico de seres humanos", uma vez que ambos ja 
possuem ampla aceita<;ao nos estudos sobre o tema. 
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coergao e de outras formas de exploragao que violem os direitos humanos 
fundamentais. 

No contexte das atividades criminosas, a comunidade internacional, 

inclusive o Brasil, discutiu e aprovou a Convengao das Nag6es Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional, tambem conhecido como Convengao de Palermo. 

A convengao tern protocolos especlficos contra o tnifico de seres humanos, contra o 

contrabando de imigrantes e contra o comercio ilegal de armas de fogo. 

0 Protocolo de Palermo2
, no artigo 3°, define tnifico de pessoas como: 

0 recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo a ameaga ou uso de forga ou a outras 
formas de coagao, ao rapto, a fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 
ou a situagao de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitagao de pagamentos 
ou beneffcios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra, para fins de exploragao. A exploragao incluira, no 
mfnimo, a exploragao da prostituigao de outrem ou outras formas de 
exploragao sexual, os trabalhos ou servigos forgados, escravatura ou 
pniticas similares a escravatura, a servidao ou a remogao de 6rgaos. 

Palses do mundo inteiro estao se mobilizando contra o trafico de pessoas 

e, para combater este crime, eles se unem por meio de acordos internacionais 

conhecidos como conveng6es internacionais. 0 Brasil e urn exemplo concreto de 

comprometimento politico nacional com o enfrentamento do crime organizado 

transnacional e, consequentemente, com o desenvolvimento sustentavel das 

sociedades brasileira e global. Assim como o restante do mundo, o Brasil e alvo das 

organizag6es criminosas, que aliciam e/ou traficam brasileiros, internamente ou para 

o exterior (tratico externo). lsso tern chamado a atengao da mldia e do Governo 

Brasileiro, e muito contribuiu para que o pals empregasse medidas capazes de 

neutralizar essa tipicidade criminal ou inibir ag6es relacionadas a ela. 

Nao obstante esse esforgo globalizado, a situagao atual, no que tange ao 

TSH, e preocupante, visto que, as vftimas dessa agao criminosa pertencem, em sua 

maioria, a uma classe socioeconomica menos favorecida, que, sem perspectiva de 

dias melhores, se langa num "mundo de sonhos", do qual, em muitas situag6es, "nao 

tern mais volta". Hade se ressaltar que, no epis6dio feminine, existem alguns casos 

2 0 Brasil e signatario de diversas conveng6es internacionais contra o tnifico, dentre elas se destaca 
a Convengao das Nag6es Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, que inclui o Protocolo 
adicional das Nag6es Unidas Contra o Crime Orgaoizado Transnacional, relativo a prevengao, 
repressao e punigao do trafico de pessoas, especialmente de mulheres e criar;~gas, conhecido como 
Protocolo de Palermo. 
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em que os pais, previamente, teriam concedido o destino dessas mulheres a 

pessoas sem escrupulos, que tern como unico objetivo a exploragao sexual, o 

trabalho escravo e, as vezes, a retirada dos 6rgaos. 

Leal e Leal (2002, p. 55} destacam que as redes internacionais de trafico 

de seres humanos que atuam no Brasil, preferem brasileiras (vftimas), na sua 

maioria adultas. Estas saem em grande parte de cidades litoraneas, como Rio de 

Janeiro, Vit6ria, Salvador, Recife e Fortaleza. Outro fator importante e que as 

regi6es mais pobres sao as mais vulneraveis ao trafico de pessoas. Nos dados 

registrados, o comparativo entre pobreza e desigualdades regionais aponta as 

regi6es Norte e Nordeste com o maior numero em proporgao de pobres e rotas de 

trafico nacional e internacional existentes no Pafs. 

Em relagao ao Estado do Ceara, as autoras acima esclarecem que o 

turismo sexual e a principal fonte de recrutamento, e, nao raro, as vftimas tern 

envolvimento previo com a prostituiqao. Nessas condig6es, e comum uma relagao 

de afetividade entre as mulheres e seus aliciadores o que permite uma acentuada 

presenga do turismo sexual, possibilitando dessa forma o aliciamento dessas vftimas 

ao trafico de pessoas. 

Dallari (1996, p.35) argumenta que, em virtude dos problemas sociais, a 

"Polfcia ganhou uma relevancia muito especial. A sua responsabilidade e grande. 

Ela e acionada para resolver tudo". Nesse sentido, entende-se que o tema, Trafico 

de Seres Humanos, perpassa por varios problemas, o que enseja uma preocupagao 

emergente e a aplicagao de ag6es inibidoras envolvendo diversas instituig6es do 

poder publico, inclusive a Polfcia Militar. 

E importante dizer que, nos tempos atuais, crimes dessa natureza trazem 

prejufzos a imagem da nagao brasileira no exterior, uma vez que o Brasil e citado 

pela mfdia como sendo urn pafs propfcio ao turismo sexual. 

Em razao disso, torna-se indispensavel a reconstrugao dessa imagem 

brasileira a implementagao de ag6es voltadas para a prevengao e o efetivo combate 

ao trafico de pessoas. Ademais, podera dar, o Brasil, por meio de tais ag6es, 

relevante contribuigao ao resgate da dignidade humana. 

Com a finalidade de se contrapor aos problemas ocasionados em 

decorrencia da agao de organizag6es criminosas no trafico de seres humanos, e 

prudente que a Polfcia Militar, em especial, a Polfcia Militar do C.eara (PMCE), 

possua uma estrutura policial-militar capacitada e treinada na prevengao e no 
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combate ao trafico de pessoas, tornando-se de fundamental importancia para a 

obtengao de resultados satisfat6rios na descoberta de redes criminosas 

responsaveis pelo TSH. 

Ao ensejo de tais modificag6es, o presente trabalho foi desenvolvido 

tendo como propostas os seguintes objetivos: despertar as autoridades competentes 

para a criagao de urn nucleo ou setor na Secretaria de Seguranga Publica e Defesa 

Social (SSPDS) ou ligada ao Comando Geral da PMCE, com praticas voltadas para 

o papel daquela instituigao e outros 6rgaos do Sistema de Seguranga Publica 

Estadual no combate e prevengao ao TSH; especializar multiplicadores na 

corporagao para disseminar ag6es de combate e prevengao ao TSH por todo o 

Estado; organizar e integrar os bancos de dados existentes nos setores de 

inteligencia da PMCE, arrolando fatos atinentes ao TSH para que permita o 

levantamento e a repressao ao trafico de pessoas; incluir e desenvolver, na grade 

curricular dos cursos de formagao, bern como de aperfeigoarnento e especializagao, 

o tema ''Trafico de Seres Humanos", a tim de possibilitar aos policiais militares urn 

conhecimento tecnico do assunto, capacitando-os para o desenvolvimento de ag6es 

eficientes e eficazes na prevengao e combate ao TSH. 

0 tema ensaia uma ampla discussao. Nessa perspectiva, entende-se que 

esta atividade cientffica se mostra importante tanto para o Estado do Ceara, como 

tambem para o Brasil. A ausencia de agao policial contra esse tipo de crime s6 vern 

a contribuir com o aumento desordenado de tal pratica delituosa. Diante disso, 

entende-se ser necessaria uma pesquisa que identifique como se encontra esta 

modalidade criminosa no Ceara, abordando, especificamente, a atuagao da Polfcia 

Militar. Por isso o tema: 0 PAPEL DA POLlCIA MILITAR DO CEARA NO COMBATE 

AO TRAFICO DE SERES HUMANOS. 

0 escopo deste estudo nao repousa na tentativa de erradicar de vez o 

crime "TSH". Busca-se, com esta pesquisa, contribuir na repressao a esse delito, 

norteando-se o papel da PMCE nesse mister. A verdade e que ha indivfduos, aqui 

denominados aliciadores ou traficantes de pessoas, cujo objetivo e o lucro com 

transag6es, para os quais o fato de as mercadorias serem drogas, armas ou seres 

humanos, nao faz nenhuma diferenga, ou seja, a ambigao por valores materiais esta 

acima de qualquer consciencia moral ou consideragao por seu proximo. A grande 

questao a ser resolvida refere-se a atuagao da Polfcia Militar. 0 que se pode fazer 
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para incrementar a agao dos policiais no sentido de repnmtr e, especialmente, 

prevenir o tratico de pessoas e os delitos que levam a ele. 

Compete aqui explicar que poucas sao as obras literarias peculiares ao 

tema. Foram utilizados nesta monografia, basicamente: trabalhos esparsos e artigos 

a respeito do crime trafico de seres humanos; estudos bibliograficos, visitas e 

pesquisas realizadas nos 6rgaos especializados no TSH; coleta de dados 

estatfsticos, bern como aplicagao de urn questionario na Organizagao Policial Militar 

no nlvel de Companhia da PMCE, no sentido de verificar, por amostragem, o grau 

de conhecimento dos policiais na identificagao e condugao do crime trafico de seres 

humanos. 

Nessa expectativa, o presente trabalho ira demonstrar que a insergao de 

instrugao especlfica com relagao ao crime tratico de seres humanos ( e seus 

assuntos conexos) nos diversos nlveis de formagao dos policiais militares (do 

soldado recruta ao oficial superior) ira permitir urn esclarecimento individual ao

agente de seguranga publica acerca da gravidade da questao, bern como urn 

engajamento sistematizado de toda a corporagao no combate e prevengao a tao 

grave delito. 

Sendo assim, este trabalho, na sua estruturagao, traz, alem da introdugao 

(primeiro capitulo), os capftulos abaixo discriminados: 

0 segundo capitulo apresenta urn breve hist6rico sobre o trafico de seres 

humanos no mundo, apresentando uma visao global e mostrando suas 

peculiaridades. 

0 terceiro capitulo analisa o trafico de seres humanos no Brasil, 

descrevendo como se encontra essa modalidade criminosa no pals. Neste capitulo 

ha tambem urn enfoque jurldico referente ao assunto, com abordagem da legislagao 

pertinente ao delito, buscando-se desta forma, mostrar sua aplicabilidade. 

0 quarto capitulo contem dados relacionados ao trafico de seres 

humanos no Estado do Ceara, com informag6es referentes a exploragao sexual 

existente no Estado. 

Por tim, sao comentados os resultados obtidos por ocasiao da aplicagao 

do questionario aos policiais militares da PMCE. Os dados colhidos estao 

apresentados em tabelas e graficos para urn melhor entendimento da situagao 

atualmente encontrada na Corporagao com relagao ao emprego do efetivo na 

prevengao e combate ao TSH. 
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2 TRAFICO DE SERES HUMANOS: UMA VISAO GLOBAL 

"Jovens mulheres e crianr;as podem estar sendo recrutadas para 

trafico em qua/quer pafs do mundo, em pafses vizinhos ou ate dentro 

do proprio pafs". US Departament of State Bureau, 1997." 

(CAVAL CANT/, V. R. S, 2007, p. 1 ). 

0 trafico de seres humanos nao e urn acontecimento moderno, contudo 

rende dimens6es de alto grau de complicagao a partir da globalizagao economica, 

cultural e do acirramento das crises internacionais e dos cursos migrat6rios, sejam 

estes internes ou internacionais. Na verdade, estudos dao conta de que centenas de 

mulheres, criangas e adolescentes sao traficadas todos os anos, tornando-se urn 

problema de dimens6es cada vez maiores para a comunidade internacional. 

Para Plassat e Sakamoto (2007, p. 16) o trafico de pessoas se 

transformou em urn amplo mercado. A atividade rende lucros totais anuais de 32 

bilh6es de d61ares no mundo. Segundo esse autor, a Organizagao lnternacional do 

Trabalho - OIT considera que pelo menos 12,3 milh6es de pessoas estao em 

situagao de trabalho coagido. Desse total, 9,8 milh6es sao explorados por agentes 

particulares (inclufda a exploragao com finalidade economica e exploragao sexual), 

dos quais 2,4 milh6es foram vftimas do trafico de seres humanos. Outros 2,5 milh6es 

sao forgados a trabalhar por estados ou por grupos militares rebeldes. 

Dias (apud KAUFMANN, 2007, p. 22) explica que: 

... historicamente, o tnifico internacional de pessoas acontecia a partir do 
hemisterio norte em dire<;ao ao sui, de pafses mais ricos para os menos 
desenvolvidos. Atualmente, acontece em todas as dire<;oes, devido a 
grande mobilidade das pessoas e ao aceleramento da globaliza<;ao. Desta 
forma, urn pals pode ser ao mesmo tempo ponto de partida, de chegada ou 
servir de liga<;ao entre outras na<;oes no trafico de pessoas. 

Com o advento da globalizagao, permitiu-se o crescimento vertiginoso do 

movimento migrat6rio em todo o planeta e uma agilidade maior nas trocas 

comerciais e nas comunicag6es. Esses e outros fatores foram vistos por Damasio 

Jesus, como urn fenomeno que contribuiu para o desdobramento do trafico de seres 

humanos no mundo. Jesus (2003, p.14) nos alerta ainda que: 

0 trafico internacional de seres humanos esta inserido no contexte da 
globaliza<;ao, com a agiliza<;ao das trocas comerciais planetarias ao mesmo 
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tempo em que se flexibiliza o controle de fronteiras. Juntamente com o 
movimento de mercadorias, ha urn incremento da migragao global. Sao 
milh6es de pessoas em constante movimentagao, em busca de melhores 
oportunidades de trabalho e de vida. 

Na mesma esteira, Siqueira (2004, p. 62) entende trcHico de seres 

humanos como: 

... uma transagao comercial que segue regras de mercado. Podendo 
configura-lo num triangulo eqOilatero: oferta, demanda e impunidade. 0 que 
faz com que uma crianga, uma adolescente ou uma jovem mulher sejam 
oferecidas ou se oferegam como mercadoria numa transagao comercial? A 
militante diz que a miseria, a tome, a falta de educagao e de condig6es de 
trabalho fazem com que urn pafs oferte sua populagao para o trafico de 
seres humanos. 

E nesse sentimento de uma vida melhor que, no mundo todo, do oriente 

ao ocidente, pessoas sao vftimas de traficantes que, sem escrupulos, lanQam falsas 

promessas e as conduzem a urn "mundo de sonhos" em face da falta de 

perspectivas de vida futura. Facilmente, esses criminosos transpoem as fronteiras 

dos pafses e alcanQam alvos (pessoas) vulneniveis e predispostos a acreditar na 

juras feitas por esses, na esperanQa de uma vida melhor para si e para os seus. A 

principal crftica a essa ausencia de perspectiva na maioria das situaQ6es esta focada 

na falta de oportunidades de ocupaQao, de geraQao de rendas, de educaQao e 

saude. Aliado a tudo isso, tem-se, ainda, a discriminaQao de genero, a violencia 

contra a mulher, o turismo sexual, e a legislaQao ineficiente. 

0 TSH, hoje considerado como uma forma moderna de escravidao, 

movimenta quatro milhoes de pessoas por ano no planeta. A atividade, como ja foi 

aventado, e a terceira mais lucrativa no rol das organizaQ6es criminosas. E obvio 

que a atividade de traficar tern por tim o lucro. Mas trata-se aqui dos fins a que 

podem ser levadas as pessoas afastadas de suas famflias. 

Jose Pires, diretor da OrganizaQao lnternacional de MigraQ6es (OIM) para 

America Latina e Caribe, afirmou, numa entrevista concedida em 20053
, que: 

0 tratico de pessoas na America Latina esta crescendo, embora nao haja 
numeros exatos sobre seu volume. Que os traficantes de pessoas sao 
profissionais, gente que tern urn grande lucro, e o lucro pelo trafico de 
mulheres e criangas e comparavel ao do tratico de drogas e armas. 

3 Vide' entrevista completa em: <http://www1.folha.uol.corn.br/folha/mundo/ult94u84679.shtml>. 
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Fatos como este relatado por Jose Pires ja haviam sido alertados em 

2002, num documento registrado pela Uniao de Congregac;oes Religiosas Femininas 

da lgreja Cat61ica, dando conta de urn depoimento feito por urn proxeneta4 europeu, 

o qual asseverara que: "A mulher dava mais lucro que a droga ou o armamento. 

Estes eles s6 podiam vender uma vez, enquanto que a mulher era revendida ate ela 

morrer de AIDS, ficar louca ou se matar''. 

0 mercado de mulheres e urn problema presente no mundo desde 

meados do seculo XIX. Referida modalidade criminosa esta, em geral, ligada a 

mulheres atuantes no comercio do sexo. Estas ideias e conhecimentos foram 

formados ao Iongo do tempo e continuam em circulagao. Na analise de Antonio 

Maria Costa, diretor-executivo do Escrit6rio das Nac;oes Unidas Contra Drogas e 

Crimes (UNODC): "0 problema do trafico de pessoas atingiu proporc;oes epidemicas 

durante a ultima decada, e que a maioria das vftimas e de mulheres e adolescentes, 

muitas exploradas sexualmente" (CLIPPING, 2007, p.1 ). 

A definic;ao de trafico e explorac;ao, envolvendo ou nao prostituic;ao de 

pessoas, ja constava nos Artigos 1 o e 2°, fixados em 1949 na Convenc;ao para a 

Supressao do Trafico de Pessoas e da Explorac;ao para Prostituic;ao de Outros. 

Ratificada pelo Brasil em 1958, a referida convenc;ao recorre a ac;oes e estrategias 

em nfveis nacionais e internacionais, exigindo mais do que polfticas publicas e 

ratificac;ao de documentos que visem a erradicac;ao desse comercio. 

E importante lembrar que o conceito de trafico foi ampliado para incluir 

tambem aqueles casos em que mulheres sao exploradas. A ONU reforc;ou a ideia de 

eliminac;ao de qualquer tipo de trafico desde a Conferencia de Pequim, em 1995, 

tanto por meio da Declarac;ao quanto da Plataforma para Ac;ao. 

A prevenc;ao e o combate ao tratico de seres humanos passam a ser urn 

compromisso com os direitos humanos, pois, em nenhuma outra condic;ao, os 

direitos inalienaveis da pessoa humana sao tao desrespeitados como quando ela 

transforma-se, pura e simplesmente, numa mercadoria de consume para o prazer de 

alguns. 

4 Proxeneta - pessoa, homem ou mulher, que favorece ou tira proveito da prostituigao alheia, 
participando diretamente de seus Jucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a 
exer<;a. 
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0 "comercio do sexo" e fruto de urn processo hist6rico de desigualdades e 

iniquidades. Esses aspectos se traduzem em varias dimens6es, como se mostra no 

quadro que se segue. 

Quadro 1 - Dimensoes e suas interfaces na construc;ao do comercio do sexo. 

i [~~~··--·······~QI~~~~~~~···~~~-~JL.~~~~~~-~~~.~.~~.·· ··~ -~!~~~~~A~~;- -··········· ......... ,,, 
Hist6ricos Estruturais 

(Capitalismo/Giobalizac;ao) 

Pobreza 
Trabalho 
Exclusao 
Mercado ! 

~==================~~~==-·=··=~==-··=·==C=I=as=s=e=s= .. o=~=§=J=·=======···~-J 1 

Culturais 
(Multiculturais) 

Genero 
Etnia 

Violencia 
Sexualidade 

ldentidade I Representagao 
I Psicossociais Estigma 

, ·~······(~2'!!P~~~!l.!~L._ I~............... .. . ... VInculo J 
ll I Repressao i 

1 ... ~····-·---~~--····-···-j ~-- ...... Le_g~~==~~~~i!~o~ _ _j 
Valores (Etica) 

Sociedade Capitalista (reprodugao 
social) 

i===========:::; C-.- ......... ~magL~ar!P~i§!J mfdiaJ 

Politica (Politicas 
Publicas) 

Fonte: Leal (1999, p.15) 

Estado (direito I liberal) 
Sociedade Civil (ONGs I Redes I 

Comiss6es) 
Democracia (Direitos Civis, Politicos) 

Cidadania (Representagao I 
ParticJE~s.ao 1 .J 

0 crime trafico de seres humanos seja para exploragao sexual comercial, 

trabalhos torgados ou remogao de 6rgaos, e uma questao emergente no ambito da 

salvaguarda dos direitos humanos no novo milenio. Por ser mais uma forma de 

crime organizado transnacional, estando presente nos pafses do mundo inteiro, se 

constitui em urn desafio que envolve quase todas as nag6es do mundo. Os 

documentos internacionais (conveng6es) ratificadas pelo Brasil consignaram a 

manifestagao do pals no interesse de combater todas as formas de discriminagao 

que possam ocorrer com o ser humano. A partir dessas convengoes, as ag6es 

voltadas para a prevengao e combate ao TSH, conduzem para urn encadeamento 

de trabalhos, on de as atitudes ·do governo brasileiro jamais permitirao qualquer 
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agressao a dignidade humana, inclusive aqueles relacionados a exploragao sexual 

comercial de mulheres criangas e adolescentes. Ver quadro abaixo. 

Quadro 2 - Documentos internacionais que tratam do trafico de pessoas e que 

foram ratificados pelo Brasil 

! Convengao sobre a Eliminagao de todas as Formas de 
1984 (Decreto n° 4.377 de I Discriminagao Contra a Mulher. 
13to9t2oo2) 1 

~--------------------------------------~ 
rcon\ie'ng~o '' Relativa a Prote9ao das Cria-ngas 'e a'' 

1999 (Decreto no 3.087 de . Cooperagao em Materia de Adogao lnternacional 
21/06/1999) ! (Convengao de Haia). 

========================================~1 

~-;~~]_-01 ~1-1~0581_1_(_9~9~6~);:-o ---~:"-~-~;; ~e- ;- ~~~~~;~r8~ J~~~::r~~~t~a ~a~ul~:~{~~~ve~~~~ d: 

, · i Belem do Para). 

-- ---- ---- !Convemg~o-lnteramericana--sobre Trafico lnternacional 
no 2.740 de 1 de Menores. ; B

- r ---------------
; 1997 (Decreto 
! 20/08/1998) 

~--~------- ;:::::===========~ r Conveng~o da OIT no 182 sobre as Piores Form as de-
I 1999 2000 (Decreto n° 3.597 de ! Trabalho lnfantil. 
I 12/09/2000) I 
'-i-------'1''-1 ________ -,------------------------------------------------='-r Protocolo Facultativo daConvengao sobre a Efiminagao 

\ 1999 I 2002 (Decreto no 4.316 de 1 de Todas as Formas de Discriminagao Contra a Mulher. 
I i 30/07 /2002) I 

2000 

'""''' 

2004 (Decreto no 5.015 e no 
5.017 de 12/03/2004) 

Fonte: Dias (2005, p. 69) 

r Convengao'contra o'crime'organizado Tran'snacional e 
! Protocolo Adicional para Prevengao, Repressao e 
! Punigao do Trafico de Pessoas, Especialmente 
l Mulheres e Criangas. 

A sustentagao desses instrumentos legais e monitorada no Brasil e nos 

demais pafses que o ratificaram pelo Escrit6rio das Nagoes Unidas contra qrogas e 
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Crime (UNODC), permitindo com isso urn acompanhamento mais de perto das 

ag6es implantadas por esses pafses. 

Em 2006, Brasil e Portugal realizaram o I Seminario Luso Brasileiro sobre 

Trafico de Pessoas e lmigragao Jlegal/lrregular, que teve Iugar em Cascais, Portugal. 

Personalidades e peritos dos dois pafses elaboraram a "Declaragao de Cascais". 0 

referido documento, que contou com a cooperagao da Republica Portuguesa e da 

Republica Federativa do Brasil, teve como propostas: a criagao de medidas objetivas 

e concretas de prevengao e de combate ao trafico de pessoas e mecanismos de 

desarticulagao das redes criminosas que violam os direitos dos migrantes. 

Apesar da criagao de instrumentos de repressao, mecanismos de punigao 

(legislagao) e responsabilizagao dos autores desse tipo de crime, urn fato relevante 

deixa clara a situagao do TSH no mundo, "tanto a Organizagao das Nag6es Unidas

ONU, como o governo da America do Norte, apresentam uma questao ordinaria: 

ambos aceitam que a maior parte das pessoas -comerciadas e formada de mulheres 

e criangas do sexo feminino" (TRAFICO, 2007, p.1 ). 

Nessa perspectiva, essas mulheres e criangas, vistas na maioria das 

vezes como objetos sexuais, contribuem para atrair traficantes e aliciadores na 

busca de lucros milionarios. 

Existem casos em que as vftimas quando chegam a seus destinos tern 

seus documentos de identidade e passaportes retidos, com isso sao forgadas a 

trabalhar como prostitutas, pois em caso de nao-cooperagao, sao chantageadas e 

ameagadas pelos traficantes, que prometem contar tudo aos seus familiares. No 

caso das criangas vftimas do trafico, estas dependem dos traficantes para obter 

comida, moradia e outras necessidades basicas. 

E com essa visao crftica e estarrecedora que o Brasil se faz presente 

como urn pafs propfcio aos mais absurdos meios utilizados para traficar pessoas, 

tendo como foco principal a exploragao sexual comercial. Nessa expectativa e 

necessaria o esforgo em conjunto de todos os organismos comprometidos nessa 

questao, razao pela qual urge a adogao de medidas mais energicas com relagao a 
aplicabilidade de todas as formas de prevengao e combate ao trafico de seres 

humanos. 
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3 TRAFICO DE SERES HUMANOS NO BRASIL 

Como foi dito no capitulo anterior, o tn1fico de seres humanos rende 

lucros totais anuais de 32 bilh6es de d61ares no mundo. Em vista dessa 

lucratividade, e de mecanismos de repressao urn tanto quanto timidos, o numero de 

pessoas traficadas, entre os paises que apresentam fatos atinentes ao TSH, vern 

aumentando a cada ano. 0 Brasil e considerado urn pais de origem para o tnifico 

interno e internacional de seres humanos (Relat6rio das Nag6es Unidas sobre a 

Venda de Criangas, Prostituigao e Pornografia lnfantil, publicado em 2004). Costae 

Andrade (2006, p. 21) explicam que o ao lado de paises considerados em 

desenvolvimento, o Brasil e urn dos principais "fornecedores" de mulheres as 

organizag6es internacionais de trafico de pessoas. As nag6es subdesenvolvidas sao 

assinaladas e depreciadas por uma grande miseria e por uma profunda distingao 

social, fatores retratados na procura desesperada de seus cidadaos pela 

sobrevivencia, principalmente das mulheres, caracterfsticas intrfnsecas ao trafico de 

seres humanos. 

Nos dados consignados pela Pesquisa Nacional sobre Trafico de 

Mulheres, Criangas e Adolescentes (Pestraf/2002) verifica-se que, em regra, as 

vftimas sao mulheres e/ou meninas que vivem em condig6es de vida de extrema 

miseria. Alicergado a essa situagao, a maior parte dessas mulheres e meninas 

moram na periferia da cidade, nao tern escolaridade e, em alguns casos, sao maes 

solteiras que necessitam alimentar os filhos e, muitas vezes, os pais e irmaos. 

Fatores circunstanciais como pobreza e globalizagao, dentre outros, 

possibilitam a aproximagao dissimulada de aliciadores/traficantes as suas vftimas. 

Estas, em razao das condig6es precarias em que vivem, nao conseguem enxergar 

naqueles a figura de urn aliciador com intengao contraria as promessas de dias 

melhores, ja que eles pretendem, unicamente, trafica-las. 

A pobreza ( estado ou qualidade de pobre, on de falta o necessaria a vida; 

sem dinheiro ou meios) mensurada pela (ORGANIZAQAO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO - OIT, 2007, p.1) "e uma circunsUincia que pode atuar como fator 

coadjuvante e quase nunca e a unica justificativa para o trafico de seres humanos". 

Destarte, e determinante quando se somam a ela outros fatores como: globalizagao, 

desagregagao familiar, violencia domestica, conflitos, ignorancia, coergao, ruptura de 
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vfnculos culturais, discrimina<;ao de genero, turismo sexual e ausencia de redes de 

prote<;ao social. 

Nessas condi<;6es de vida em que as vftimas sao encontradas, a pobreza 

passa a se transformar numa teia de oportunidade, para que os exploradores, 

atraves das redes do tratico de pessoas, recrutem mulheres, crian<;as e 

adolescentes para a pratica de sexo e obten<;ao de dinheiro. 

3.1 Aedes do Tratico de Seres Humanos no Brasil 

Em geral, essas redes estao instaladas sob as fachadas de empresas 

comerciais (legais e ilegais). A Pestraf (2002) identificou diversos ramos de atua<;ao 

das organiza<;6es criminosas envolvidas com a prostitui<;ao e com o tratico de 

pessoas, estando estes associados a alguns tipos especfficos de empresas. Diante 

disso formavam uma rede de favorecimento ao tratico para fins de explora<;ao sexual 

e se beneficiavam indiretamente do neg6cio, a saber: 

a) Rede de entretenimento (shoppings centers, boates, bares, 

restaurantes, moteis, barracas de praia, lanchonetes, danceterias, casas de shows, 

quadras de escolas de samba, prostfbulos, casas de massagem; 

b) Rede do mercado da moda (fashion): agendas de modelos 

(fotograficos, videos, filmes) e da moda; 

c) Rede de agendas de emprego: empregadas domesticas, baby-sitters, 

acompanhantes de viagens e trabalho artlstico (dan<;arinas, cantoras, etc.). 

d) Rede de agendas de casamento. Dentre as formas de inser<;ao nas 

redes do trafico, o casamento e a que envolve a maior dificuldade de caracteriza<;ao, 

devido ao envolvimento afetivo e amoroso, caracterfstico do relacionamento 

interpessoal. 

e) Rede de tele-sexo: anuncios de jornais, internet e TVs (circuito interno) 

f) Rede da industria do turismo - agendas de viagem, hoteis, spas/resorts, 

taxistas, transporte do turista. 

g) Aedes de agenciamento para projetos de desenvolvimento e infra

estrutura, recrutamento para frentes de assentamentos agrlcolas, constru<;ao de 

rodovias, hidrovias, minera<;ao (garimpos) e outros. 
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As redes de prostitui<;ao tern propor<;6es imensas e falta-lhes qualquer 

tipo de fiscaliza<;ao, o que facilita a atua<;ao dos exploradores na busca de seus 

alvos para oferece-los ao mercado do sexo. Sao estruturas montadas que atendem 

desde as grandes redes criminosas ate os grupos com tamanho reduzido. Veja-se o 

quadro a seguir: 

Quadro 3 - Tipos de redes criminosas do trafico de seres humanos 

AMADORA i INTEREST A DUAL 
! 
' 
I E 

Sao poucos os participantes. Nao ha i 
organograma sofisticado e preciso para a I 
atua<;ao. Ex.: 0 dono de urn bordel busca ! 

, mulheres em outro pals ou estado por meio de urn ! 
1:=:··--=----=·===·-~·-··-J .... ~ISE .. t:J~9QI~!~-~---~--j .... 9g~!a.!2_~~§!Q~~!12l9S~_a.Ucia.f!!.E?D.to. ~-- . 

l ; I PROFISSIONAL 
: 

INTERESTADUAL 
l
i Estruturada. Conta com maior numero de I 
i participantes, com papeis definidos, e tambem ! 
l_ co!!!.c9ntatos intere~l<!dLJ_ai~. .... ....... i ;:.::======:::=; 

Estruturada, com contatos em diversos pafses. ! 
PROFISSIONAL INTERNACIONAL Atua<;ao mais sofisticada. Papeis dos I 

partigjpantes bern definid9s. . .. . __ ! 
Fonte: Dias (2005, p. 52). 

Estas redes criminosas possuem esquemas montados ja nas agencias de 

viagens, que combinam viagens ~ mulheres operando principalmente pela internet. 

Segundo reportagem realizada em Fortaleza-CE, intitulada "Brasil, terra do sexo facil 

e barato. Ate quando?" da revista Marie Claire, edi<;ao 193, de abril de 2007, a 

agencia "Brasil-Club", situada na Alemanha, na cidade de Dortmund, enquadra-se 

perfeitamente na forma de atua<;ao dessas redes, pois oferece no seu site pacotes 

no Brasil com garotas e sexos a partir de 2.300 euros. 0 exemplo da agencia Brasil

Club, ofertando aos seus clientes mulheres e sexo, e apenas urn de tantas outras 

existentes no mundo atuando da mesma forma. 

Lembrando o triangulo equilatero {oferta, demanda e impunidade), citado 

por Priscila Siqueira, e possfvel arriscar em dizer que o Brasil se encaixa 

perfeitamente nessa coloca<;ao. 

0 perfil das jovens {alvos) citadas na reportagem realizada pela equipe de 

trabalho da revista Marie Claire, confirma o que se tern registrado com rela<;ao a 
idade, ocupa<;ao, moradia, escolaridade, dentre outros fatores referentes a 
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facilita<;ao para a consecw;ao do tnifico de seres humanos no Brasil. A imagem a 

seguir mostra tres jovens, garotas de programas, a espera da chegada de turistas 

estrangeiros (holandeses) ao Aeroporto lntemacional Pinto Martins, na cidade de 

Fortaleza-CE. 

Figura 1 - Tres jovens a espera da chegada de holandeses no aeroporto Pinto 

Martins, em Fortaleza-ce. 

Fonte: Revista Marie Claire (abr/2007) 

Essa imagem demonstra que o Brasil e hoje urn dos destinos preferidos 

dos "turistas" estrangeiros que viajam em busca de sexo. A regiao Nordeste, uma 

das regi5es brasileiras mais ricas em cultura, belezas naturais e hist6ria, com 

localiza<;ao geografica privilegiada e encantadoras praias, toma-se urn dos destines 

principais dos turistas estrangeiros. 

Regiane (nome fictfcio), uma das garotas na toto acima, nao demonstra 

qualquer constrangimento quando diz na entrevista concedida a revista Marie Claire 

que, "nao tem medo de ir embora com alguem que mal conhece. Tem medo e 

de passar fome no Brasil". (grifou-se). 

3.2 Perfil das VIti mas e dos Aliciadores que atuam no Brasil 

A primeira pesquisa sobre o perfil das vftimas e dos aliciadores/traficantes 

no trafico de seres humanos ocorreu no Brasil , no perfodo compreendido entre 
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janeiro de 2000 a dezembro de 2003, quando se analisaram 22 processos judiciais 

(Justiga Federal) e 14 inqueritos policiais (Polfcia Federal) nos Estados do Ceara, 

Goias, Rio de Janeiro e Sao Paulo, com o objetivo de realizar urn mapeamento 

sobre o perfil das vftimas e dos aliciadores envolvidos no TSH. Apesar do tempo 

decorrido desde aquela pesquisa, verifica-se que quase nada foi modificado no 

procedimento adotado hoje pelos traficantes na forma de escolher suas vftimas. 

Inclusive, o perfil do aliciador continua relacionado as exigencias do mercado de 

trafico para fins sexuais, a saber: 

3.2.1 Perfil dos aliciadores 

a) Sexo - Os homens sao maioria entre os traficantes acusados. 

Entretanto, a presenga de mulheres indiciadas no trafico de pessoas mostra-se 

como fator bastante expressivo, principalmente quando elas atuam no recrutamento 

das vftimas. 

b) Faixa Etaria - De acordo com o levantamento da Pestraf (2002), ha 

uma predominfmcia de acusados com mais de 30 anos de idade. Nestes casos, 

existe urn dado interessante em relagao as mulheres aliciadoras, pelo fato de serem 

mais velhas, expiram mais confianga nas vftimas e contribuem para que aceitem as 

ofertas oferecidas, inclusive as vindas do exterior. 

c) Estado Civil- A maior parte dos acusados e casada ou vive em uniao 

estavel. 

d) Ocupac;ao - A maioria dos envolvidos declarou ter como ocupagao 

neg6cios em casas de show, casas de encontros, comercio, bares, agencias de 

turismo, saloes de beleza e casas de jogos. Tais atividades estao associadas a urn 

conjunto de neg6cios escusos, como: drogas, prostituigao, lavagem de dinheiro e 

contrabando, tudo isto atrelado a ligagoes com organizagoes criminosas sediadas no 

exterior. 

e) Grau de lnstruc;ao- Ha uma presenga maior de acusados com nfvel 

medio e superior. 0 grau de instrugao elevado facilita a ocorrencia do tratico de 

pessoas para o exterior. 

f) Nacionalidade - Ha traficantes e aliciadores tanto brasileiros quanto 

estrangeiros 
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3.2.2 Perfil das vftimas 

a) Sexo - Pessoas do sexo feminino continuam sendo a grande maioria 

das vftimas. Destarte, a inser<;ao dos homens (homossexuais) no rol de vftimas do 

TSH e uma realidade, ja que eles, hoje, tambem passaram ser alvo dos traficantes. 

b) Faixa Etaria- No Brasil , as mulheres jovens sao as mais procuradas. A 

maioria tern entre 18 e 21 anos, todavia urn grupo com idade entre 21 e 30 anos 

aparece na pesquisa. No que diz respeito ao trafico intemo, este, quando se volta 

para fins de explora<;ao sexual, tern, predominantemente, como vftimas, mulheres e 

adolescentes, afro-descendentes, com idade entre 15 e 25 anos. Vide figura abaixo. 

Figura 2- Distribuic;ao por idade das pessoas traficadas 

20 ~--------------------------------------~ 

Fonte: Dias (2005, p. 26). 

Existem casos em que as mulheres apresentam identidades falsas, por 

serem menores. A toto abaixo descreve essa realidade. Leticia (nome fictfcio) , de 

apenas 16 anos, espera seu cliente em urn quarto de motel. 

Figura 3 - Cedula de identidade falsificada 

Fonte: Revista Marie Claire (abr/2007). 
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c) Estado Civil - Os solteiros estao relacionados entre as vltimas mais 

procuradas. De acordo com a pesquisa, isso se justifica pelo fato de haver por parte 

destes uma disponibilidade maior para deixar o seu municipio, estado e/ou pals. 

d) Ocupagao - As vftimas trabalham desempenhando diferentes 

profiss6es, tais como: manicure; cobradoras; comerciarias; cabeleireiras; 

microempresarias; profissionais liberais, dentre outras. 

e) Grau de lnstrugao - 0 grau de escolaridade identificado nos 

processos e inqueritos instaurados demonstrou que a maioria das vltimas do trafico 

de pessoas tinha pouco estudo ou nao possula qualquer estudo. 

0 perfil das vftimas se mostra . com clareza na maio ria dos casos 

registrados no TSH. Desigualdades sociais, procura de melhores condi96es de vida 

e pobreza sao fatores predominantes neste perfil. Entretanto, outro fator que 

favorece o desenvolvimento do trafico de seres humanos diz respeito a geografia do 

trafico. Estudos dao conta de que o trafico de pessoas segue uma rota que sai dos 

locais mais pobres (regi6es Norte e Nordeste) e tern como destino os locais mais 

ricos (regi6es Sui e Sudeste). Sao rotas tra9adas de forma estrategica pelos 

traficantes de maneira a dificultar a sua localiza9ao pelos organismos de seguran9a. 

3.3 Rotas do Tnifico de Seres Humanos a partir do Brasil 

Distribufdas por regi6es, existem no Brasil 241 rotas de trafico de seres 

humanos, sendo 131 rotas de trafico internacional e 110 de trafico interno, destas 78 

sao interestaduais e 32 intermunicipais. No caso do trafico interno, segundo a 

Pestraf, as pessoas traficadas para fins de explora9ao sexual sao, 

predominantemente, mulheres e adolescentes afro-descendentes, com idade entre 

15 e 25 anos. lmporta considerar que, atualmente, surgem notfcias de que cresce o 

numero de homens (homossexuais) e crian9as traficadas para estes fins. Foi 

identificado ainda, que os meios de transporte mais utilizados nas diversas rotas 

sao: 1 - na via terrestre, os meios sao os taxis, os carros e os caminh6es; 2 - nos 

percursos hidroviarios e marftimos sao usadas pequenas embarca96es e navios; e 3 

- o trajeto aereo e feito em voos charters e outras modalidades. 

Outro dado interessante e esclarecedor que muito contribuiu na pesquisa 

sobre trafico de p·essoas foram as peculiaridades existentes nas rotas do trafico de 
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pessoas existentes no Brasil, senao vejamos o caso das 110 rotas internas, onde a 

quantidade de adolescentes assinalados e significativa se comparado ao numero de 

crian<;as e mulheres que aparecem no trafico extemo. Com rela<;ao a este a 

presen<;a de mulheres se apresenta com urn numero expressivo, haja vista terem 

sido elencadas em 120 das 131 rotas intemacionais existentes no pals. Veja-se no 

grafico abaixo a distribui<;ao das rotas do trafico de seres humanos no Brasil de 

acordo com cada regiao. 

Grafico 1 - Numero de rotas do trafico de seres humanos no Brasil por 
Regioes 
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Fonte: Dados brutos em Dias (2005, p. 46.) 
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0 trafico de seres humanos se apresenta de forma bastante diversificada, 

ocorrendo num mesmo pals, bern como entre palses fronteiri<;os. Damasio de Jesus 

(2003, p.29) adverte que: 

As rotas de trafico acompanham as da imigra<;ao. 0 movimento foi 
tradicionalmente do Sui para o Norte. Mas hoje, o trafico tambem se da 
entre regioes ou sub-regioes e dentre de pafses. Assim como as rotas da 
imigra~o, os trajetos do trafico e os pafses de origem, de transito ou de 
destino mudam rapidamente. 

Pela forma como surge, o fim de algumas rotas e muito rapido. Deve-se 

entender que essas rotas sao dinamicas. Quando algumas sao descobertas e 

interceptadas, de imediato outras sao criadas para que a a<;ao criminosa nao tenha 

algum tipo de interrup<;ao. Vejam-se, no quadro a seguir, as principais rotas 

nacionais. 
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Quadro 4 - Principais rotas nacionais do trafico de seres humanos por 

Regioes e Estados 

REGIAO ROT AS POR EST ADOS 

Acre --. Rondonia; 

Amazonas --. Roraima, Ceara, Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, Para, Sao 

Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia; 

Para --. Amapa, Distrito Federal, Roraima, Goias, Mato Grosso, Pernambuco, Maranhao, 

NORTE 
Ceara e Rondonia; 

Tocantins-> Maranhao, Goias e Distrito Federal; 

Roraima -> Para, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Rondonia e Goias; 

Rondonia --. Amazonas, Acre, Para, Tocantins,Sao Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do 

Sui, Mato Grosso, Goias e Distrito Federal; 

Amapa -> Para e Rondonia. 

Piaui --. Maranhao e Sao Paulo; 

Maranhao-> Sao Paulo, Piaui, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, Bahia, Fortaleza e Para 
ll1l 

(garimpo); 

NORDESTE Paraiba -> Pernambuco, Rio de Janeiro e Alagoas; 

Bahia -> Rio Grande do Sui, Sao Paulo e Piaui; 

Ceara --. Amazonas e Para 

Pernambuco -> Goias, Sao Paulo e Piaui. 

CENTRO 
Goias --. Para, Sao 'Paulo, Espirito Santo, Bahia, Mato Grosso, Rondonia, Distrito Federal e 

Minas Gerais 
OESTE 

Mato Grosso -> Santa Catarina, Maranhao, Mato Grosso do Sui, Goias, Para e Rondonia. 

Sao Paulo -> Goias, Santa Catarina, Rio Grande do Sui e Rio de Janeiro; 

SUDESTE 
Rio de Janeiro -> Piaui e Sao Paulo; 

Espfrito Santo -> Minas Gerais 

Minas Gerais -> Rio de Janeiro. 

Santa Catarina -> Rio Grande do Sui, Rondonia, Parana e Maranhao 

SUL Rio Grande do Sui --. Piaui e Sao Paulo 

Parana -> Piaui. 

Fonte: Adaptado de D1as (2005, p. 47). 

Segundo Sales e Lima (2006, p. 142), "a construgao de uma rota segue 

uma estrategia em busca da infra-estrutura existente em certos locais". Na definigao 

dos autores, as rotas utilizadas geralmente sao aquelas em que as cidades sao 

servidas por rodovias, portos e aeroportos, estes inclusive podendo ser tanto oficiais 

como clandestinos. No caso das rotas internacionais a partir do Brasil, a via aerea e 

a mais utilizada, seguida das vias terrestre e marftimo-hidroviaria. 

A Pestraf (2002) registrou alguns dados que podem ser considerados de 

grande relev€mcia, tais como: na regiao Norte, ha fortes indfcios de que a construgao 
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de uma rota estaria vinculada com o crime organizado, com maior abrangencia ao 

tratico de drogas e com a falsifica<;ao de documentos, o que refor<;aria a inser<;ao do 

TSH com essas atividades ilfcitas; a regiao Nordeste aparece com a existencia de 

uma inter-rela<;ao entre turismo sexual e tratico; e na regiao Sudeste, as cidades de 

Sao Paulo e Rio de Janeiro, quando se reporta ao trafico interne, sao consideradas 

receptoras, possibilitando tambem a safda para o exterior, tendo em vista possufrem 

aeroportos de maior tratego aereo no pals. 

No quadro que se segue destacam-se as principais rotas internacionais 

do trafico de seres humanos a partir do Brasil. 

Quadro 5 - Principais rotas internacionais do trafico de seres humanos a partir 

do Brasil 

REGIAO ROT AS POR ESi"ADOS 

Acre----> Bolivia, Venezuela e Peru 

Amazonas ----> Espanha, Alemanha, Venezuela, Colombia, Guiana Francesa, Suriname e 

Holanda 

NORTE 
Para ----> Suriname, Holanda, Guiana Francesa, Alemanha e Espanha 

Tocantins----> Espanha 

Roraima ----> Venezuela, Guiana Francesa, Holanda e Suriname 

Rondonia----> Bolivia e Espanha. 

Amapa ----> Suriname, Guiana, Espanha, Guiana Francesa e Venezuela 

Pernambuco ----> Japao, Israel, EUA, Suriname, Espanha, Holanda, ltalia, Suic;:a, Portugal e 

Alemanha 

Maranhao ----> Holanda, Suriname, Guiana Francesa, Espanha, Portugal e ltalia 

NORDESTE Bahia ----> Argentina, Espanha, EUA, ltalia e Suic;:a 

Piauf ----> Espanha e ltalia 

Rio Grande do Norte ----> Espanha 

Ceara ----> Espanha, Israel e ltalia. 

Goias ----> Rio de Janeiro ----> Espanha, Portugal, Sufc;:a, ltalia, Alemanha e Holanda 

CENTRO 
Mato Grosso do Sui ----> Espanha, Portugal, Suic;:a, ltalia e Bolivia 

Mato Grosso ----> ltalia e Bolivia 
OESTE 

Distrito Federal ----> Espanha e atualmente 

Tocantins----> Espanha. 

Sao Paulo e Rio de Janeiro----> Alemanha, Israel (Tel Aviv), Espanha (Salamanca), ltalia e 

SUDESTE Japao 

Rio de Janeiro ----> Portugal, ltalia, EUA, Holanda, Israel e Sufc;:a. 

SUL 
Parana----> Paraguai (Hernandeis), Espanha, Argentina e Chile 

Rio Grande do Sui ---->Argentina, China, Paraguai, Portugal, Espanha e Chile. 

Fonte: Adaptado de D1as (2005, p.50) 
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Nas rotas intemacionais, os principais pafses de destino das vftimas do 

crime trafico de seres humanos, segundo dados registrados pela Pestraf (2002), 

sao: Espanha, Holanda, Venezuela, ltalia, Portugal, Paraguai, Suf<;a, Estados 

Unidos, Alemanha e Suriname. 

Urn detalhe que chama a aten<;ao e que a maioria das vftimas e levada 

para pafses de lfngua latina, em razao da semelhan<;a do idioma e da falta de urn 

controle mais rfgido do ingresso delas nesses pafses. A Espanha ainda e apontada 

como o principal destine intemacional, seja por rota direta, seja utilizando outros 

pafses como transite. Ver grafico a seguir. 

Grafico 2 - Pafses com o maior numero de rotas de TSH a partir do Brasil 

Fonte: Adaptado de Dias (2005, p. 49). 
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0 ltamaraty reconhece que, na Espanha, residem aproximadamente 20 

(vinte) mil brasileiras, destas, 10 (dez) mil, somente na cidade de Bilbao. 

3.4 Enfoque Jurfdico 

Pretende-se abordar neste item a questao da legisla<;ao pertinente ao 

crime trafico de seres humanos, pois varies sao os aspectos pelos quais o assunto e 
abordado, senao vejamos o que diz Antonio Maria Costa, diretor-executivo do 

Escrit6rio das Na<;6es Unidas Contra a Droga e o Crime (UNODC): 

Poucos criminosos sao condenados e a maioria das vftimas nunca recebe 
ajuda. Muitas, inclusive, sao condenadas por crimes como entrada ou 
residencia ilegal no pals. Os principais s6cios na nova iniciativa serao os 
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governos, pois estes tem a capacidade direta de por tim ao tratico. 0 que 
tentamos fazer com esta iniciativa e enfrentar os governos e dizer-lhes: se 
assinaram isto, agora devem cumpri-lo. N6s forneceremos os recursos para 
ajudar os pafses em termos de leis nacionais, puni<;ao dos traficantes, 
resgate das vftimas e preven<;ao para os mais vulneraveis. A iniciativa 
contara com a colabora<;ao de organiza<;6es religiosas e, em especial, 
grupos da sociedade civil. Estes grupos serao nossos olhos e ouvidos no 
terreno, identificando as condi<;6es das vftimas e colaborando em 
opera<;6es de resgate. Uma grande parte dos novos recursos para combater 
o trafico humano ira para as organiza<;6es da sociedade civil. (CLIPPING, 
2007, p.2) 

Ha a necessidade de fortalecer-se a resposta da justiga criminal ao trafico 

de pessoas por meio de uma reforma legislativa, do aumento da conscientizagao e 

do treinamento de agentes executores da lei, assim como por meio da cooperagao 

internacional. 0 apoio e a protegao as vftimas sao a chave para deter e processar os 

If de res criminosos que estao por traz desse fenomeno. 

0 maior dilema que envolve o tratico de pessoas (sequestra e exploragao) 

e a fragilidade e/ou falta de controle de entrada e permanencia de estrangeiros nas 

fronteiras. Essa deficiencia jurfdico-administrativa tambem impede o efetivo combate 

a essa pratica criminosa e desumana, tornando-a uma questao prioritaria para a 

sociedade global. 

A legislagao do Pafs ja preve a cominagao de penas para o cometimento 

desse delito. 0 Decreta Presidencial no 5.948, de 26/1 0/2006, trata da "Polftica 

Nacional de Enfretamento ao Trafico de Pessoas" e institui um Grupo de Trabalho 

lnterministerial com o objetivo de elaborar propostas do Plano Nacional de 

Enfretamento ao Tratico de Pessoas- PNETP. 

Nessa polftica de enfrentamento ao tratico de pessoas, fica clara a 

intengao do governo quando menciona, no capitulo Ill, art. 8°, inciso I, alfnea "c", na 

area de Justiga e Seguranga Publica, a questao de "fomentar a cooperagao entre 

6rgaos federais, estaduais e municipais ligados a seguranga publica para atuagao 

articulada na prevengao e repressao ao tratico de pessoas e responsabilizagao de 

seus autores" (BRASIL, PNET, 2006, p. 68) 

Embora o Brasil tenha assinado o Protocolo de Palermo, ainda e tfmida a 

tradugao deste ato em leis nacionais e polfticas publicas especfficas para o 

enfrentamento do trafico de seres humanos. 0 C6digo Penal Brasileiro trouxe 

algumas mudangas sabre o Trafico de Mulheres, introduzidas pela Lei no 11.106, de 

28 de margo de 2005. Nas reformas, segundo Clovis Filho (2007), mudou-se a lei 

nos seguintes artigos: 
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a) Art. 226 - aumento da pena nos crimes contra a liberdade sexual e 

sedugao e corrupgao de menores. 

0 referido artigo nao trata de crime qualificado, mas sim do aumento da 

pena dos crimes contra a liberdade sexual, sedU<;ao e corrup<;;ao de menores. Com a 

lei, revogou-se o inciso Ill e modificou-se a reda<;;ao dos incisos I e II. Com tais 

mudan<;;as, alem de a pena ser aumentada pela metade, foi ampliado o rol dos 

sujeitos ativos, senao vejamos: " ... se o agente e ascendente, padrasto ou madrasta, 

tio, irmao, c6njuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vftima 

ou por qualquer outro titulo tenha autoridade sobre ela". Neste caso, foram inclufdos 

os seguintes agentes: madrasta, tio, c6njuge e companheira, e o pai adotivo foi 

exclufdo. 

b) Art. 227- Media<;;ao para satisfazer a lascfvia de outrem. 

0 artigo e bern claro. 0 crime ocorre quando, por exemplo, alguem 

convence outra pessoa, por induzimento, a tocar nas partes Intimas de urn terceiro. 

Ha uma qualifica<;;ao no paragrafo primeiro para esse crime. A modifica<;;ao ocorreu 

nessa figura qualificada, que passa a ser a seguinte: "Se a vftima e maior de 14 

(catorze) anos e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente e seu ascendente, 

descendente, conjuge ou companheiro, irmao, tutor ou curador ou pessoa a quem 

esteja confiada para fins de educa<;;ao, de tratamento ou de guarda". A mudan<;;a se 

deu concernente ao companheiro, ja que anteriormente s6 mencionava a palavra 

marido. 

c) Art. 231 - Tratico de Mulheres. 

0 C6digo Penal trazia o crime de trafico de "mulheres" e nao de pessoas. 

0 t"ratico ocorria quando alguem levava mulheres para o exterior visando a 
prostitui<;;ao. Podia configurar tratico tambem quando houvesse a facilita<;;ao da 

entrada de mulheres no Brasil para fins de exercer a prostitui<;;ao. Referida 

modalidade criminosa s6 previa a mulher como sujeito passivo, o que dificultava o 

enquadramento penal dos travestis como vftimas. Com as altera<;;6es advindas com 

a Lei 11.106/2005, o artigo do C6digo Penal Brasileiro mudou, sen do inclufdo o 

termo "pessoas", e nao mais apenas "mulheres". 0 artigo 231 do C6digo Penal tern 

hoje a seguinte redagao: "Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no territ6rio 

nacional, de pessoa que venha exercer a prostituigao ou a safda de pessoa para 

exerce-la no estrangeiro: Pena- reclusao, de 3 (tres) a 8 (oito) anos, e multa." 
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0 Art. 231 diz ainda que se a vftima for maior de 14 (quatorze) e menor 

de 18 (dezoito) anos, ou se o agente for seu ascendente, descendente, marido, 

irmao, tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de educagao, de 

tratamento ou de guarda, a pena e de reclusao, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, alem 

da pena correspondente a violencia. Se o crime e cometido com o tim de lucro, 

aplica-se tambem a pena de multa. 

Nao obstante tais alterag6es, a lei 11.1 06/2005 fez incluir mais urn crime, 

tipificado no art. 231-A, o tratico interno de pessoas. Agora, tem-se tanto a figura 

tfpica do trafico internacional como a do trafico nacional de pessoas. A redagao 

desse dispositive penal e a seguinte: "Promover, intermediar ou facilitar, no territ6rio 

nacional, o recrutamento, o transporte, a transferencia, o alojamento ou o 

acolhimento da pessoa que venha exercer a prostituigao: Pena - reclusao, de tres a 

oito anos, e multa". 

3.5 Marco Legal da Vioh~ncia Sexual Contra Crianc;as e Adolescentes no Brasil 

0 tratico de criangas e uma atividade criminosa que caracteriza uma 

agressao aos direitos humanos. Quando essas criangas sao levadas do seu convfvio 

familiar, em muitas situag6es, alem das fronteiras do pafs, sao submetidos aos mais 

diversos fins, nesse contexto a exploragao sexual comercial. Observa-se a partir 

desse momento que algo tern de ser feito, pois passa ser uma condigao inaceitavel 

de violencia contra a infancia. 

A Constituigao Federal Brasileira de 1988, em seu art. 27, reza que e 

dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianga e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, 0 direito a saude, alimentagao, educagao, lazer, 

profissionalizagao, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivencia familiar e 

comunitaria, alem de p6-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminagao, 

explora9ao, violencia, crueldade e opressao. 

0 §4° desse mesmo dispositive constitucional diz que a lei punira 

severamente o abuso, a violencia e a exploragao sexual da crianga e do 

adolescente. 

De igual forma o Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA (Lei no 

8.069/90) em seu artigo 5o condena tais violencias, inclusive o trafico. 0 art. 239 diz 
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que tratico significa promover ou auxiliar a efetivagao de ato destinado ao envio de 

crianga ou de adolescente para o exterior com inobservancia das formalidades 

legais ou com o fito de obter lucro, sendo a pena de reclusao de 4 (quatro) a 6 (seis) 

anos e multa. Se houver emprego de violencia, grave ameaga ou fraude, a pena e 

de reclusao de 6 (seis) a 8 (anos), alem da pena correspondente a violencia (forma 

qualificada que foi inserida pela Lei no 10.764/2003). 

0 Protocolo de Palermo trouxe o conceito de trafico de criangas, 

considerando crianga toda pessoa com ida de ate 18 ( dezoito) anos. Segundo o 

Protocolo, tratico de criangas eo transporte, o alojamento ou o acolhimento de uma 

crianga, para fins de qualquer exploragao. Neste caso, restou dispensado o uso de 

ameaga, constrangimento, violencia, pagamento, ou qualquer outro meio e, mesmo 

que urn deles seja utilizado, o consentimento de menores de 18 (dezoito) anos e 

sempre inadmissfvel e sem validade, jamais excluindo o crime. 

Urn indicative a respeito desse marco legal a favor dos menores e a 

propria legislagao brasileira, que trouxe pontos consideraveis com a mudanga do 

antigo c6digo de menores para o Estatuto da Crianga e do Adolescente. Com isso se 

permitiu uma nova visao concernente a intancia e a adolescencia, ou seja, a doutrina 

da protegao integral; todas as criangas e adolescentes, sem excegao, sao protegidos 

pelo estatuto, que os ve como sujeitos de direitos que necessitam de uma protegao 

especial. 
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4 TRAFICO DE SERES HUMANOS NO ESTADO DO CEARA 

Cremos que o passo inicial e perceber a verdadeira situar;ao das 
mulheres envolvidas, au seja, percebe-/as como vftimas da miseria, 
da ganancia, de nossa propria cultura, das esperanr;as desfeitas e 
dos sonhos nunca realizados, exploradas em suas ilusoes de uma 
vida melhor e vilipendiadas no corpo e no espfrito, destror;adas em 
sua dignidade e auto-estima, no que pese tentarem demonstrar, 
muitas vezes, com uma desfar;atez histrionica, certo a/heamento dos 
fatos, convencidas que foram de estarem rea/izando atividades 
conscientes e com vontade livre. (DANILO FONTENELE, Juiz 
Federai/CE). 

Nao diferentemente do que foi tratado no capitulo anterior concernente a 
situac;ao do Brasil no TSH, o Estado do Ceara, como urn dos entes federativos do 

pals, apresenta, juntamente com outros Estados da Federac;ao, a pratica das ac;oes 

dos traficantes/aliciadores no trafico de pessoas. Entretanto, antes de abordar a 

questao do lSH no Ceara, faz-se oportuno comentar urn pouco de que forma o 

Estado, na epoca da escravidao no Brasil, buscou, atraves da participagao efetiva de 

alguns personagens leones daquele perlodo, juntamente com a sua populac;ao, 

eliminar a figura do homem escravizado. 

0 .Ceara, conhecido pelo cognome de "Terra da Luz", recebeu referido 

tftulo, dado por Jose do Patrocfnio, pelo fato de a entao provincia ter abolido a 

escravatura do Brasil. A partir de 1875, o abolicionismo comec;ou a empolgar a 

opiniao publica na provincia do Ceara. Em 08 de maio de 1883, a liberdade, para os 

cativos, chegava a Fortaleza. Esse foi o passo que antecedeu ao climax: o dia 25 de 

margo de 1884, dia em que, finalmente, restou abolida a escravidao na provincia do 

Ceara, quatro anos antes da Lei Aurea. 

Tais mudanc;as foram ensejadas, principalmente, pelos movimentos 

abolicionistas, dentre eles a Cearense Libertadora. Nos estatutos da Cearense 

Libertadora, entidade fundada para a luta abolicionista, constavam os seguintes 

artigos: Art.1°. Libertar escravos seja por que meio for. Art. 2°. Todos por urn e urn 

por todos. Seguindo essa linha, a Libertadora empregou todos os meios, legais ou 

ilegais, para libertar os escravos. 

A vila do Acarape foi, em 1883, a primeira a libertar seus escravos e, por 

essa atitude, teve o seu nome mudado para Redenc;ao. Antes mesmo dessa ac;ao, 

desde 1868, ja havia uma orientac;ao e uma verba da Assembleia Provincial para 

libertar escravos, de preferencia do sexo feminino e recem-nascidos. 
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0 transporte de escravos de uma regiao para outra logo foi abolido pela 

provincia do Ceara com o surgimento de um movimento abolicionista, liderado por 

Francisco Jose do Nascimento, o Dragao do Mar, que no anode 1881, sob o slogan 

"No Ceara nao se embarcam mais escravos", conseguiu, como apoio da populagao, 

convencer os jangadeiros a nao transportar mais escravos. 

Foi com essa postura que o povo cearense ficou conhecido como uma 

sociedade que nunca gostou de escravizar os seus semelhantes, pois, ja no perfodo 

abolicionista, muitos senhores de escravos libertaram seus negros antes mesmo de 

25 de margo de 1884, data em que o Ceara libertou, definitivamente, todos os seus 

escravos. 

4.1 0 Estado do Ceara e o Trafico ,pe Pessoas Para Fins de Explorac;ao Sexual 

Comercial 

Segundo o censo realizado pelo IBGE em 2000, o Estado do Ceara tem 

mais de 7,0 milh6es de habitantes, 573 quil6metros de belas praias, 2,8 mil horas de 

exposigao solar por ano e temperatura media de 27 graus. 0 Estado dispoe de infra

estrutura turfstica, como hoteis, pousadas, restaurantes, parques tematicos e vias de 

acesso asfaltadas, como as Rotas do Sol Nascente e Sol Poente, que ligam 

Fortaleza as praias da regiao leste e oeste, respectivamente. 

Alem das praias, o Ceara possui um sertao rico em movimentos culturais 

e serras com clima tipicamente europeu. Com esse cenario paradisfaco, o Ceara 

procura, atraves do turismo, propiciar aos seus visitantes (nacionais e estrangeiros) 

o que ha de melhor no estado. 

A capital cearense, Fortaleza, tida como metr6pole moderna, do mar 

verde-azulado, das belas praias, do vento suave e do povo alegre e hospitaleiro, e 

destino certo para quem deseja conhecer uma das mais belas capitais do pafs. 

No entanto, apesar de toda beleza e de sua infra-estrutura turfstica, o 

estado do Ceara, no contexto globalizado de profundas mudangas, apresenta-se 

como um territ6rio favoravel as atividades das organizag6es criminosas relacionadas 

com o tratico de seres humanos, em especial o tratico para fins de exploragao 

sexual comercial. 
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A Pesquisa Nacional sobre Trafico de Mulheres, Crian<;as e Adolescentes 

(PESTRAF), realizada em 2002, revelou a gravidade do problema da explora<;ao 

sexual comercial no Brasil e sua conexao com o crime organizado e com as redes 

internacionais. As cidades litoraneas sao as mais visadas pelos 

traficantes/aliciadores. Cidades como Natal, Recife, Salvador e Fortaleza aparecem 

como as preferidas pelos "turistas sexuais". Na Cartilha sobre tratico de seres 

humanos, turista sexual e considerado "o estrangeiro que vern ao Brasil com o 

objetivo especffico de encontrar mulheres jovens ou adultas com as quais possa 

realizar fantasias sexuais" (SALES, L. M. de M, 2006, p. 12). 

Em 2006, conforme investiga<;6es feitas pela Comissao Parlamentar de 

lnquerito - CPI na Assembleia Legislativa do Ceara (CPI da Explora<;ao Sexual de 

Crian<;as e de Adolescentes), presidida pela deputada Raquel Marques, foi 

constatada no Ceara uma rede organizada que envolviat:llestrangeiros donos de 

casas noturnas localizadas na Praia de lracema. A Comissao confirmou ainda que a 

explora<;ao sexual e urn fenomeno ligado tambem a quest6es culturais como o 

machismo e o racismo. 

0 Ministerio da Justi<;a (Pestraf - 2002) detectolJ atraves das pesquisas 

que o turismo sexual praticado no Estado do Ceara, notadamente na capital, 

Fortaleza, funciona como o principal elo de contato com as redes internacionais de 

trafico. 0 Estado se caracteriza por proporcionar uma acessibilidade facil de 

brasileiras a estrangeiros interessados em sexo pago, potencializando, desta forma, 

a liga<;ao destas com as redes internacionais. Neste contexto, e comum que as 

mulheres alvos das redes de tratico tenham envolvimento anterior com a 

prostitui<;ao. 

4.2 Explorac;ao Sexual 

Estudos realizados sobre tratico de pessoas consideram o trafico de 

mulheres, crian<;as e adolescentes para fins de explora<;ao sexual comercial como 

resultado das contradi<;6es sociais acirradas pela globaliza<;ao e pela fragilidade dos 

Estados-Na<;6es, aprofundando as desigualdades de genero, ra<;a e etnia. No 

estudo foi constatado que as mulheres e as adolescentes, geralmente, ja sofreram 

algum tipo de violencia intrafamiliar (abuso sexual, estupro, sedu<;ao, dentre outros) 
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e extrafamiliar ( os mesmos e outros tipos de violencia intrafamiliar, em escolas, 

abrigos, em redes de explorac;ao sexual e em outras relac;6es). 0 TSH, para fins de 

explorac;ao sexual, passa a ser urn fen6meno complexo e singular, que envolve 

trafico no contexte de genera, gerac;ao e explorac;ao. 

A discussao sobre o trafico de pessoas relacionado para fins de 

explorac;ao sexual, segundo Leal e Leal (2007, p. 28) e algo que: "estabelece 

convicc;6es que se faz necessaria no fortalecimento da ideia da globalizac;ao no 

desenvolvimento e crescimento para todos e da globalizac;ao dos direitos humanos". 

0 trafico com essa finalidade tern suas rafzes no molde de desenvolvimento 

desigual, do mundo capitalista globalizado e do colapso do Estado, nao s6 do ponto 

de vista etico, mas, sobretudo, pela diminuic;ao do seu potencial de atenc;ao a 
questao social. 

0 Brasil se caracteriza como sendo um fado de procedencia, transito e 
destino para o trafico de pessoas com fins de explora<;ao sexual comercial e 
outras formas de explora<;ao do trabalho for<;ado. Mulheres e crian<;as sao 
traficadas para fins de prostitui<;ao, tanto interna quanta internacionalmente. 
Ao mesmo tempo, o Brasil segue como um dos principais destinos mundiais 
para o turismo sexual. Existe tambem um grave problema de trafico interno 
de crian<;as e adultos para trabalho for<;ado na agricultura.5 

" 

Ainda com relac;ao a explorac;ao sexual, Leal e Cesar (1998, pp. 72-73), 

define-se como: 

Uma violencia contra crian<;as e adolescentes, que se contextualiza em 
fun<;ao da cultura (usa do corpo), do padrao etico e legal, do trabalho e do 
mercado. Operacionalmente a explora<;ao sexual se traduz em multiplas e 
variadas situa<;6es que permitem visualizar as rela<;6es nelas imbricadas e 
as dimens6es que as contextualizam. A explora<;ao sexual de crian<;as e 
adolescentes e uma rela<;ao de poder e de sexualidade, mercantilizada, que 
visa a obten<;ao de proveitos par adultos, que causa danos bio-psico-sociais 
aos explorados que sao pessoas em processo de desenvolvimento. lmplica 
o envolvimento de crian<;as e adolescentes em praticas sexuais, atraves do 
comercio de seus corpos, par meios coercitivos ou persuasivos, o que 
configura uma transgressao legal e a viola<;ao de direitos e liberdades 
individuais da popula<;ao infanto-juvenil. Esta explora<;ao sexual envolvendo 
crian<;as e adolescentes tern como objetivo satisfazer a libido dos adultos, 
no contexto do mercado, onde o adulto paga (de alguma forma) e muitas 
vezes ha terceiros que tiram proveito. 

5Embaixada dos Estados Unidos da America. Disponfvel 
em:<http://www.usaidbrasil.org.br/area.php?id=19>. Acesso em: 10 Abr. 2007. 
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Diante da complexidade do fen6meno, o trafico de pessoas, seja para 

explora~ao sexual ou trabalho for~ado, e um problema que afeta todas as regi6es do 

planeta. 

4.3 Turismo e Turismo Sexual 

0 turismo praticado pelas pessoas e em sua maioria, uma das formas que 

o ser humano encontra para aproveitar o seu memento de lazer. Uma grande parte 

dessas pessoas busca o turismo como um refugio e/ou descanso dos problemas do 

dia-a-dia, procurando desta maneira conhecer lugares novos e se divertir. Costa 

(apud LIMA, 2006, p. 255), conceitua turismo como: 

Uma atividade s6cio-econ6mica que envolve deslocamentos que tern os 
mais diversos motivos, onde o turista permanece por um perfodo superior a 
24 horas e realiza gastos no local visitado, movimentando uma grande 
cadeia produtiva, adquirindo e aprendendo os costumes e tradig6es da 
populagao local, alem de haver uma grande segmentagao para diferentes 
motivag6es voluntarias. 

Desse modo, pode-se dizer que o turismo nao se configura como urn 

facilitador da explora~ao sexual comercial. T odavia, em geral, o que se observa e 

que os exploradores (traficantes) se utilizam das facilidades que sao ofertadas pela 

industria turfstica (hoteis, bares, clubes noturnos, etc.) para aliciar vftimas. A 

industria do turismo passa a colaborar com a a~ao dos traficantes quando incentiva 

a vinda de turistas atraves de campanhas atrativas em que utilizam a imagem 

exotica do Iugar e de suas mulheres seminuas. 

Em algumas situa~6es, os tours sexuais sao organizados de maneira 

informal, ou seja, entre amigos e colegas. Contudo, existem casos em que ha a ativa 

participa~ao de agentes de turismo. Nesse memento, tais turistas passam a figurar 

como turistas sexuais, chegando ate a se envolver sexualmente com crian~as e 

adolescentes. 0 anonimato, somado a disponibilidade de meninos e meninas, e ao 

distanciamento das restri~6es morais e sociais que governam seu comportamento, 

leva tais turistas a praticarem condutas abusivas noutro pafs ou cidade. Os 

visitantes podem ser casados ou solteiros, homens ou mulheres, ricos ou com 

or~amentos limitados, ped6filos com um desejo premeditado por crian~as ou nE'to. 
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Leal (1999, p.13) usa o conceito do Relat6rio Final do Centro de 

Referencia, Estudos e Ac;;6es sobre Crianc;;as e Adolescentes na America Latina e 

Caribe, segundo o qual turismo sexual e: 

A explorac;:ao de meninos, meninas e adolescentes par visitantes, em geral, 
procedentes de parses desenvolvidos ou mesmo turistas do proprio pals, 
envolvendo a cumplicidade par ac;:ao direta ou omissao de agencias de 
viagem e guias turfsticos, hoteis, bares lanchonetes, restaurantes e 
barracas de praia, gan;ons e porteiros, pastas de gasolina, caminhoneiros e 
taxistas, prostfbulos e casas de massagem, alem da tradicional 
cafetinagem. 

Sales (2006, p. 12), por sua vez, conceitua turismo sexual como "o 

deslocamento de estrangeiros para pafses pobres ou em desenvolvimento (Brasil, 

por exemplo), em busca de aventuras er6ticas". 

Em marc;;o de 2006, uma reportagem veiculada pelo Jornal o Globo, sob o 

titulo "Estrutura para o turismo sexual", mostrou que o Brasil, com destaque para as 

cidades de Fortaleza e Natal, era visto Ia fora como urn pafs de portas abertas para 

quem procura sexo. A materia seria novidade se nao fosse mais uma daquelas ja 

mostradas em outras situac;;6es pela mfdia, em que se ve o turismo direcionado para 

o turismo sexual, explorado de forma comercial, com a participac;;ao de crianc;;as e 

adolescentes. A questao e que de tantas vindas e idas, esses turistas sexuais, 

brasileiros e estrangeiros, conseguem, no seu estado ou pafs, utilizando-se de sites 

especializados em turismo sexual, satisfazer seus prazeres sexuais, explorando 

suas vftimas nas condic;;6es que lhes foram ofertadas. Com relac;;ao aos estrangeiros, 

e possfvel, inclusive, que estes saiam do seu habitat com destine ao Brasil sabendo 

aonde se hospedar, como encontrar uma garota de programa e quanto vai pagar 

pelo sexo. 

0 valor cobrado por algumas horas de sexo geralmente fica em torno de 

R$ 60,00 reais e, em se tratando de turista estrangeiro, esse valor pode ser ate 

maior. Nessa explorac;;ao sexual, ambulantes e taxistas se tornam coniventes 

quando, alem de ofertar seus servic;;os, ainda atendem aos pedidos dos turistas 

sexuais para conseguir-lhes garotas de programa. 

"No mercado do sexo, taxistas ajudam a movimentar o turismo sexual, 

estes que funcionam como anjos da guarda das adolescentes, levam consigo uma 

agenda com os contatos das mesmas, com isso levam os clientes ate as garotas e 
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depois vao busca-los, cobrando pel a corrida nao me nos de R$ 1 00,00" (REVIST A 

MARIE CLAIRE, ABR/2007) 

Essas garotas, na esperanQa de conseguir algo mais do que somente 

sexo, submetem-se as fantasias sexuais desses turistas na promessa de urn dia 

conhecer o pals do mesmo. A imagem a seguir retrata uma garota de programa em 

tres momentos de assedio ao turista estrangeiro, comprovando o que se tern 

defendido ate o momenta. 

Figura 4 - Garota de programa em tres momentos de assedio a turista 
estrangeiro. 

Fonte: Revista Marie Claire (abr/2007). 

Em quatro Estados do Brasil: Goias, Sao Paulo, Rio de Janeiro e Ceara, 

foram instalados Escrit6rios de Preven9ao ao Trafico de Seres Humanos e de 

Atendimento a Vftima. No caso do Ceara, o Escrit6rio tern como parceiros o Govemo 

do Estado do Ceara, a Secretaria da Justi~ e Cidadania, Ministerio Publico Federal , 

Procuradoria da Republica no Estado do Ceara, Ministerio Publico Estadual, Poder 

Judiciario Estadual, Poder Judiciario Federal, Polfcia Federal , Polfcia Rodoviaria 

Federal, Secretaria de Seguran9a Publica e Defesa Social do Estado do Ceara, 

Defensoria Publica do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/CE. Alem 

dessas institui9oes, existem ainda as universidades publicas e privadas e as 

organiza96es nao-governamentais (ONGS), que tambem colaboram com o Escrit6rio 

na preven9ao ao crime de TSH. 

0 Escrit6rio instalado no Estado do Ceara conta ainda com dois postos 

avan~dos no combate ao trafico de seres humanos, urn no Aeroporto lntemacional 

Pinto Martins e outro na Praia do Futuro, urn dos pontos turfsticos da capital do 

Estado. 

Segundo a Coordenadora Estadual do Escrit6rio de Preven~o ao Trafico 

de Seres Humanos e de Atendimento a Vftima do Estado do Ceara (TSH), Ora. Eline 
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Marques, desde a criagao do escrit6rio, em 14 de janeiro de 2005, o Estado ja 

contabilizou 42 registros de denuncias, estando a grande maioria delas relacionada 

ao tratico de seres humanos para fins de exploragao sexual comercial. 

Diante de tao grave problema e prudente que OS 6rgaos de Seguranga 

Publica nao fiquem alheios a agao dessas organizag6es criminosas, tornando-se de 

grande relevancia a adogao de medidas energicas e preventivas com relagao ao 

fato. Oaf o interesse pelo assunto. 
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5 METODOLOGIA E RESUL TADO DA PESQUISA 

0 objetivo da ciencia e encontrar a veracidade dos fatos, contudo para o 

conhecimento ser considerado cientffico, e necessaria "identificar as opera96es 

mentais e tecnicas que possibilitam a sua verifica9ao" (GIL, 1999, p. 26). 

Nesse ponto cabe lembrar a li9ao de Bastos (2006, P. 23) ao alertar que 

nao se pode confundir a metodologia como uma simples descri9ao formal de 

metodos e tecnicas usadas para o desenvolvimento de uma pesquisa. Castro (2004, 

p. 44), por sua vez esclarece que a metodologia e equivalente "a urn caminho que 

devemos tra9ar e caminhar por ele". 

Para Seabra (2001, p. 19) "fazer pesquisa e desenvolver urn conjunto de 

atividades orientadas para a aquisi9ao de determinado conhecimento. Para ser 

considerada cientlfica, a pesquisa deve ser feita de maneira sistematica, com o uso 
q) 

de metodos e tecnicas apropriadas". Em assim sendo, este trabalho monogratico 

utiliza-se do percurso metodol6gico que se segue. 

5.1 Delineamento 

Marconi e Lakatos (2006, p. 16) ensinam que delimitar uma pesquisa e 

estabelecer limites para investiga9ao. Nessa 6tica, este trabalho apresenta as 

seguintes delimita96es: 

a) Quanto ao tempo e espac;o - realizou-se no perfodo de abril a agosto 

de 2007 no Estado do Ceara. 

b) Quanto ao assunto- tratico de seres humanos. 

Gil (1999, p. 65), por sua vez, explica que "o elemento mais importante 

para a identifica9ao de urn delineamento e o procedimento adotado para a coleta de 

dados". Nesse sentido, temos a pesquisa bibliogratica e a pesquisa documental, que 

se valem das fontes de "papel''; e o estudo de campo e o levantamento, que se 

utilizam de dados fornecidos por pessoas. Neste estudo, utilizou-se: 

a) Pesquisa bibliografica - desenvolvida com material ja elaborado, 

como: livros, artigos, monografias. 
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b) Pesquisa documental - utilizando material que nao recebeu 

tratamento analftico ou que pode ser reelaborado de acordo com o objetivo da 

pesquisa. 

c) Levantamento (surveys)- caracterizando-se pela interrogac;ao direta a 

um grupo de pessoas (escolhidas por amostragem) por meio da aplicac;ao de 

questionarios. 

5.2 Universo e Amostra 

As pesquisas sao realizadas com base no estudo dos elementos que 

comp6em a amostra da populac;ao que se pretende analisar. E inegavel que o 

estudo de todos os elementos oferece uma precisao das variaveis que estao sendo 
OJ 

pesquisadas, porem dificuldades como limite de tempo e custos impedem, algumas 

vezes, que se obtenham as informac;oes de toda a populac;ao, daf a justificativa para 

o uso de tecnicas estatfsticas inferenciais, ficando claro que quanto maior a amostra 

melhor sao os resultados (FONSECA e MARTINS apud LIMA e SANTOS, 2006, p. 
o· 

52). 

A amostragem pode ser probabilfstica e nao probabilfstica. 0 primeiro tipo 

e rigorosamente cientffico; 0 segundo nao apresenta fundamentac;ao estatfstica, 

depende dos criterios do pesquisador (GIL, 1999, p. 66). 

Assim, usou-se a amostragem nao probabilfstica intencional, pesquisando 

junto aos policiais militares da Capital e do Interior do Estado, por estarem na linha 

de frente no enfrentamento dos problemas alusivos a seguranc;a publica, tendo, em 

tese, condic;oes de ofertar respostas as perguntas que lhes fossem formuladas. Ver 

tabela 1. 



Tabela 1 - Universe, populac;ao e amostra pesquisada 

UNIVERSO 

Polfcia Militar do 

Ceara 

Fonte: o autor. 2007. 

5.3 Coleta 

POPULA9AO 

Cmd0 Pol Interior 

Cmd0 Pol Capital 

TOTAL 

AMOSTRA 

1° BPM 58 

2° BPM 80 

3° BPM 22 

4° BPM 38 

CPRv 41 

1 a Cia/5° BPM 40 

279 
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A base de um trabalho cientlfico e a coleta de dados que deem 

informa~oes sobre a realidade. Nao e tarefa das mais faceis colher informa~oes visto 

que as pessoas temem represalias por parte dos superiores e/ou omitem-se a 

pesquisa ou procuram escamotear a realidade, ainda mais quando se e funcionario 

do 6rgao em pesquisa. Outro aspecto a considerar de modo inarredavel e o de que, 

as vezes, quem possui as informa~6es adequadas nem sempre se encontra 

disposto a fornece-las. 

Assim, os dados foram coletados por meio de questionarios aplicados aos 

policiais militares classificados no Comando de Policiamento do Interior - CPI e no 

Comando de Policiamento da Capital - CPC. 

Para viabilizar a entrada no mundo social dos sujeitos da investiga~ao , foi 

encaminhado, via e-mail, urn questionario para cada Unidade a ser pesquisada, 

solicitando-se que o Comandante da OPM aplicasse o questionario e o devolvesse 

ao pesquisador pelo correio. 

5.4 Metodos de Analise 

0 tratamento dos dados coletados obedeceu as diretrizes do metodo 

estatlstico, mais precisamente da estatlstica descritiva, atraves do levantamento e 
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sistematiza98o das frequencias das respostas obtidas por meio dos instrumentos, 

em termos absolutes e relatives, buscando-se levantar os significados das 

frequencias obtidas em cada questao. A exposi98o dos dados foi feita mediante 

tabelas e graficos para tamar mais facil o exame daquilo que esta sendo objeto do 

tratamento estatfstico. Para constru<;ao dos graficos e tabelas, usou-se o programa 

da Microsoft denominado de excel. 

5.5 Apresentac;ao e Discussao dos Resultados 

lnicialmente, procurou-se verificar se os militares ja tinham ouvido falar 

sabre o assunto, ou seja, sabre o Trafico de Seres Humanos. 0 objetivo da questao 

e saber como os policiais militares tomaram conhecimento ace rca do assunto, ou se 

o desconhecem. Os resultados sao os constantes na tabela abaixo: 

Tabela 2 - Conhecimento do militar acerca do assunto referente ao trafico de 

seres humanos 

RES POST A TOTAL o/o 

Nao 

Sim. Curse de Forma(/8.o 

Sim. Pela mfdia 

Sim. Numa prele98o 

Sim. Outros 

TOTAL 

Fonte: Pesquisa do autor. 2007 

16 

9 

248 

9 

283 

5,65 

3,18 

87,64 

0,35 

3,18 

100 

As respostas indicam que 87,64°/o da tropa ja ouviu falar em TSH por 

meio da mfdia. 3, 18°/o informaram que ja ouviu falar do assunto atraves do curse de 

forma(/8.o. 0 fndice mais baixo foi o da prele98o de oficiais, que alcan<;ou apenas 

0,35°/o dos resultados, como se ve no grafico que se segue: 
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Grafico 3 - Conhecimento do militar acerca do assunto referente ao trafico de 

seres humanos 

Prele<;ao 
0,35% 

Outros Nao 
3,18% 5,65% 

Midi a 
87,63% 

Fonte: Pesquisa do autor. 2007 

Curso 
3,18% 

A segunda questao procurava saber se o militar ja havia participado de 

alguma palestra, seminario ou curso relacionado ao tema TSH. 0 resultado mostrou 

que apenas ,6°/o dos pesquisados tiveram acesso aos meios acima, enquanto 

96,4°/o nao tiveram essa prerrogativa. Vide grafico abaixo. 

Grafico 4- Participa~ao do militar em palestra, seminario ou curso relacionado 

ao tema 

Nao 
96,40% 

Fonte: Pesquisa do autor. 2007 

Sim 
3,60% 

A questao seguinte buscou saber se seria importante abordar-se o tema 

TSH em disciplina de algum curso da Polfcia Militar do Ceara. 82,73°/o aprovam a 
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ideia de que o assunto deveria fazer parte da grade curricular dos profissionais de 

seguran<;a publica. Veja-se o gr<ifico abaixo. 

Grafico 5- Opiniao acerca da introdugao do tema trafico de seres humanos em 

disciplina de algum curso da PMCE 

Nao 
17,27% ----

82,73% 

Fonte: Pesquisa do Autor. 2007 

A quarta questao procurava saber se havia TSH no municipio em que o 

militar trabalhava. Neste ponto, foram feitas distinQ<)es entre os policiais que 

trabalham na Capital (cidade de Fortaleza), e os que laboram no Interior do Estado. 

Veja-se o resultado na tabela abaixo. 

Tabela 3 - Conhecimento da existencia de trafico de seres humanos no 

municipio em que o militar trabalha 

RESPOSTA INTERIOR CAPITAL TOTAL 

Sim 21 8,82o/o 14 35°/o 35 12,59% 

Nao 143 60,08o/o 17 42,50o/o 160 57,56°/o 

Nao sei 24 10,08°/o 1 2,50°/o 25 a,ggoJo 

Branco 50 21 ,02o/o 8 20°/o 58 20,86°/o 

TOTAL 238 100o/o 40 100% 278 100,o 

Fonte: Pesqujsa do autor. 2007 

A tabela indica que o policial militar da Capital tern mais conhecimento 

acerca da existencia de TSH em seu ambiente de trabalho. Veja-se, porem, que o 



51 

percentual de respostas em branco, tanto na capital quanta no interior, e bern 

proximo (21 ,02°/o e 20°/o). Observe-sao grafico a seguir. 

Grafico 6 - Conhecimento acerca da existencia de trafico de seres humanos no 
ambiente de trabalho 

70,00% 
60,08% 

60 ,00% LEGENDA 

50,00% 

40,00% INTERIOR 

30 ,00% 

20 ,00% 

10,00% 

0 ,00% 

Sim Nao Nao sei Branco 

Fonte: pesquisa do autor. 2007 

Quanto a participa9flo dos policiais em opera9(>es de 

preven<;ao/repressao de TSH, apenas 02 (dois) deles, pertencentes a OPM da 

Capital, participaram desse tipo de evento. 

Nessa expectativa, e importante que a PMCE utilize mecanismos de 

difusao (instru9flo, seminarios, palestras etc) aos seus policiais militares no sentido 

de serem orientados no combate e preven<;ao a tao grave delito. Ademais, como ja 

fora dito anteriormente, necessaria se faz a inser<;ao de instru<;ao especffica com 

rela<;ao ao crime trafico de seres humanos (e seus assuntos conexos) nos diversos 

nfveis de forma<;ao dos policiais militares (do soldado recruta ao oficial superior). 

Seguindo esses parametros, indiscutivelmente ira permitir ao profissional de 

seguran<;a publica urn esclarecimento detalhado do assunto em questao, bern como 

urn engajamento sistematizado de toda a corpora<;ao. 
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CONCLUSAO 

A Pollcia Militar do Ceara e uma instituic;ao com 172 (cento e setenta e 

dois) anos de existencia, e, como 6rgao de Seguranc;a Publica, tern, no seu mister, 

conforme previsto no Artigo 144, inciso V, §5°, da Constituic;ao Federal do Pafs, a 

missao de polfcia ostensiva e a preservac;ao da ordem publica. Em qualquer 

municipio do Estado, por menor que seja, sempre havera urn policial militar 

desempenhando sua missao de defensor da cidadania. 

Essa hist6rica realidade faz com que a Polfcia Militar seja facilmente 

procurada pela sociedade diante de urn problema relacionado ao trafico de seres 

humanos. 

0 trafico de seres humanos, que poucos conseguem vislumbrar, e 

considerado, por uma serie de fatores, como uma atividade diffcil de ser combatida. 

E uma realidade complexa e' assustadora, que esta presente em todos os extratos 

sociais, ou seja, entre ricos e pobres. Por ter como finalidade a remoc;ao de 6rgaos 

para transplantes, o trabalho escravo e, principalmente, a explorac;ao das vftimas 

para fins sexuais comerciais, ha a premente necessidade de unir-se a coleta de 

informac;oes e a articulac;ao de todas as forc;as policiais no enfretamento do TSH. 

Hoje, varias polfcias do Brasil e do mundo adotam uma "Filosofia de 

Polfcia Comunitaria". Essa filosofia orienta o policial a ser o espelho da sociedade, a 

dedicar-se com mais afinco ao seu local de trabalho e a interagir com a comunidade, 

conhecendo as pessoas, seus anseios e dificuldades. Seguindo esses princfpios 

basilares de polfcia comunitaria, podera o policial militar prevenir e identificar na 

comunidade onde trabalha a atuac;ao de infratores da lei. 

Em vista disso, toda e qualquer parceria da Polfcia Militar para o 

enfrentamento ao TSH e oportuna, devendo haver o emprego adequado do policial, 

bern como o envolvimento da forc;a viva da comunidade com as forc;as policiais 

institucionais, na execuc;ao de operac;oes de combate e de prevenc;ao dessa 

modalidade criminosa. 

A atual polftica do comando da PMCE demonstra no seu slogan 

"Seguranc;a Publica Humana, Comunitaria e Sistemica" a disposic;ao de envidar 

esforc;os neste sentido. Com essa filosofia de trabalho, deve a Polfcia Militar inserir 

os policiais em campanhas educativas, voltadas a prevenc;ao qo TSH. No combate a 

esse tipo de crime o policial tambem pode ser capacitado a acolher a vftima com o 
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devido respeito, para que se erie uma esfera de confianga. 0 policial deve deixar 

clara a vftima que ha formas legais para preserva-la, que a polfcia e o Estado tern 

condig6es de protege-la. 

Portanto, a atuagao da PMCE frente a asses delitos somente tera 

resultados concretos se for dada a devida importfmcia a complexidade do problema. 

Afirma-se isso, porque a pesquisa revelou que, mesmo os policiais militares que 

trabalham na Capital, notadamente OS efetivados na 1 a Companhia do 5° BPM, area 

onde, empiricamente, verifica-se urn maior foco do turismo sexual comercial, tern 

pouco conhecimento sabre o assunto, assim como nao participam de ag6es 

preventivas e/ou repressivas ao TSH. Essa constatagao indica a necessidade de 

esclarecer melhor os integrantes da Corporagao acerca do tema, bern como de 

incluf-la no rol dos 6rgaos que buscam combater tao perverso crime. 
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APENDICE- A 

Tabela 4- Tabulac;ao dos resultados do questionario aplicado aos pesquisados 

COMANDO DE POL INTERIOR CPC TOTAL 
QUEST RESP 



- UFPR 

APENDICE - 8 (QUESTIONARIO) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLICIA 

ESPECIALIZA<;AO AO NrVEL ESTRATEGICO EM SEGURAN<;A PUBLICA 
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Questionario elaborado para apJica~o aos Policiais Militares da Polfcia 

Militar do Ceara como requisito parcial a obten<;ao do tftulo de Especialista em 

Estrategia de Doutoramento em Seguran9C1 Publica. 

Nao precisa se identificar, informe apenas o seu posto ou gradua~o e a 

unidade que esta servindo. 

1. Voce ja ouviu falar em Trafico de Seres Humanos? 

} Nao 

( ) Sim, no meu curso de forma~o 

( ) Sim, atraves da mfdia (Radio, TV ou Jomal) 

( ) Sim, numa prele<;ao de urn Oficial PM 

( } Sim, em outra situa~o. Cite qual.. ....................................... . 

2. Voce ja participou de alguma palestra, seminario ou curso relacionado ao 

tema Trafico de Seres Humanos? 

( ) Sim ou ( ) Nao 

3. Voce acha importante o tema Trafico de Seres Humanos ser abordado 

numa disciplina em atgum curso na PMCE. 

( } Sim ou ( ) Nao 

4. Ocorre Trafico de Seres Humanos no seu municipio? Caso a resposta 

seja positiva voce ja participou de alguma opera<;ao de combate ao Trafico de Seres 

Humanos? 

5. Voce saberia identificar uma a<;ao de Trafico de Seres Humanos? 

( ) Sim ou ( ) Nao 




