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Dia Mundial contra
o Tráfico de
Pessoas

Viver em um país em guerra, passar fome, não ter liberdade dentro da
própria nação, nem ser valorizado como ser humano ou profissional
são motivos que diariamente levam milhares de pessoas a aceitarem
propostas para saírem de seus territórios. A esperança de uma vida
melhor faz com que vários riscos sejam aceitos para fugir destas
realidades. O problema é que nem sempre as promessas são
verdadeiras e boa parte delas são configuradas como “tráfico de
pessoas”, onde os sonhos são substituídos por trabalho escravo,
exploração sexual, obrigação em participar de crimes - tráfico de
drogas e terrorismo, e até remoção de órgãos.
Para tentar inibir essa prática, foi criado, em 2013, pela Organização
das Nações Unidas (ONU), o “Dia Mundial de Combate ao Tráfico de
Pessoas”. Celebrada em 30 de julho, a data pretende refletir sobre a
situação das vítimas desse crime, que chega a movimentar
anualmente mais de 30 bilhões de dólares em todo o mundo, segundo
a própria ONU.

Tráfico humano x escravidão
Em se tratando da análise histórica do tráfico humano, faz-se
necessário analisar a figura da escravidão. O conceito de escravidão
perpassa pelo enfoque central da transformação do homem em
mercadoria, destruindo sua dignidade e retirando-o de seu meio
social. O tráfico de pessoas, nesse contexto, é a subjugação de
qualquer direito ou garantia em prol do lucro. Atualmente, apenas
atrás do tráfico de armas e de drogas, o tráfico de pessoas é o que
mais gera ganhos financeiros. A origem do crime advém da crise e
instabilidade entre o Estado e a própria sociedade, levando à prática
de diversas discriminações e violências.

De acordo com relatório do Escritório das Nações Unidas Contra a
Droga e o Crime (UNODC), cerca de 40 milhões de pessoas são
vítimas no mundo do tráfico de seres humanos. Deste número,
aproximadamente um terço são crianças e adolescentes. Além disso,
71% são mulheres e meninas. A Organização Internacional do
Trabalho (OIT) calcula que 21 milhões de pessoas são vítimas de
trabalho forçado, muitas vezes também ligado à exploração sexual.
Quanto ao tráfico de órgãos, não há estimativas definidas, mas
continua ocorrendo sistematicamente, segundo relatórios das Polícias
Internacionais (Interpol, e polícias federais).

Protocolo de Palermo

No combate à prática deste crime, o Brasil é signatário do Protocolo
de Palermo – “Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção,
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas”, e o Ministério da Justiça
possui um plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é
trianual. Confira aqui os materiais disponibilizados pelo Ministério da
Justiça sobre o tema.
Em termos jurídicos, o tráfico internacional de pessoas é
prioritariamente de competência federal, ou seja, tais crimes são
processados e julgados pela Justiça Federal.
O Protocolo de Palermo, assinado entre 2000 e 2002 pelos Estadosmembro na cidade italiana de mesmo nome, define o tráfico humano
como:

(a) [...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça
ou uso da força ou a outras formas de coação, rapto, fraude,
ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que
tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração. A
exploração incluirá, no mínimo, a exploração por prostituição
de outrem ou outras formas de exploração sexual, trabalho
forçado ou serviços, escravidão ou práticas análogas à
escravidão, servidão ou a remoção de órgãos;

(b) O consentimento de uma vítima do tráfico de pessoas para
a exploração descrito na alínea (a), do presente artigo é
irrelevante quando qualquer um dos meios previstos na alínea
(a) têm sido utilizados;
(c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento
ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração
serão considerados "tráfico de pessoas", mesmo que isso não
envolva qualquer um dos meios referidos na alínea (a), do
presente artigo;
(d) “Criança” entende-se qualquer pessoa com menos de 18
anos de idade.

O tráfico para trabalho
escravo
O aliciamento de trabalhadores
para atividades forçadas não
remuneradas tem estreita relação
com os conceitos de “escravidão
moderna”, e da “coisificação” do
ser humano em troca de lucro,
como já exposto no início deste
texto. Apesar das promessas de
salário, abrigo e alimentação,
hordas de trabalhadores, que já
enfrentam situações indignas de
vida em suas cidades ou países,
concordam em submeter-se a
duras jornadas de trabalho,
percebendo, ao final do mês, que
foram
enganados
e
nada
receberão. Na maioria dos casos,
inclusive, há vigilância severa para
evitar fugas e denúncias.

Só nos últimos cinco anos (2016-2021), o Ministério Público do
Trabalho (MPT) recebeu mais de 6 mil denúncias relacionadas a
trabalho escravo, aliciamento e tráfico de trabalhadores. De acordo
com o vice-coordenador nacional de Combate ao Trabalho Escravo e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete), do MPT, Italvar
Medina, só no ano passado, mais de 900 trabalhadores foram
resgatados de situações de trabalho escravo. “A grande parte das
situações ocorreu no meio rural, sobretudo nas atividades de café,
carvoarias, plantio e colheita de diversas culturas. Mas também
tivemos resgates urbanos em oficinas de costura e trabalho
doméstico”.
Segundo o coordenador, as vítimas do trabalho escravo moderno são
pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, baixa
escolaridade, com poucas oportunidades de emprego e baixa
consciência de seus direitos. “Elas são iludidas por promessas de
ótimas condições de trabalho e remuneração, muitas vezes levadas a
sair do seu estado de origem e quando chegam ao seu destino,
percebem que a situação não é como foi prometida”, diz.

De acordo com o Ministério da
Economia, responsável pela pasta do
Trabalho, dos aproximadamente 54
mil trabalhadores resgatados entre
1995 e 2019 pelo Grupo Especial de
Fiscalização Móvel:
• 95% são homens;
• 83% tinham entre 18 e 44 anos;
• 33% eram analfabetos, enquanto
39% tinham chegado somente até a
quarta série;
• 23,6%, são provenientes do
Maranhão, 9,4% são da Bahia, 8,9%
do Pará, 8,3% de Minas Gerais, 5,6%
do Tocantins, 5,5% do Piauí e 5,5%
do Mato Grosso.
• 29% trabalhavam na pecuária, 25%
com cana-de-açúcar, 19% com
outras lavouras, 8% com carvão, 5%
com
construção,
5%
com
desmatamento,
3%
com
reflorestamento, 1% com mineração,
1% com confecção e outro 1% com
extrativismo.
Fonte: Relatório O Sistema Único de
Assistência Social no combate ao Trabalho
Escravo e ao Tráfico de Pessoas no Brasil,
Ministério da Cidadania

O tráfico humano para trabalho escravo
mais perto do que se imagina
Embora sejam de maior impacto as denúncias envolvendo
trabalhadores rurais mantidos em fazendas, em condições
degradantes e desumanas, as polícias e o Poder Judiciário têm
enfrentado, cada vez mais, casos de pessoas que “traficam” seres
humanos para mantê-los como empregados domésticos ou
funcionários de pequenos negócios, sem remuneração e, não
raramente, sem condições de moradia, alimentação e higiene dignas.

Mais perto 1...
Na manhã de 14 de janeiro de 2020, o celular da trabalhadora filipina
Christine (nome fictício) apitou com uma mensagem da patroa: “Abra
o caderno de multas”, escreveu N.A., funcionária de alto escalão do
consulado dos Emirados Árabes Unidos em São Paulo. “Sim,
senhora”, respondeu Christine. Desde que fora trazida ao Brasil, em
agosto de 2019, a filipina de 26 anos recebia ordens para anotar as
punições que recebia: R$ 140 a menos por “dar uma resposta
errada”, R$ 140 porque a comida não agradou, R$ 14 por um
suposto erro ao lavar as roupas.
Em cinco meses, as penalidades alcançaram R$ 1.540, segundo
Christine, que registrou o balanço das multas em mensagens
trocadas com a patroa por celular. Esse era apenas um dos abusos
que enfrentava na casa de N. - um apartamento ao lado da Avenida
Paulista, área nobre de São Paulo. O caso, revelado em maio de 2020,
foi enquadrado como tráfico de pessoas para o fim de trabalho
análogo à escravidão por auditores fiscais do trabalho do Ministério
da Economia. No entendimento deles, Christine foi submetida a
trabalho forçado e é considerada vítima de aliciamento, abuso de
vulnerabilidade agravada por condição migratória e assédio moral e
psicológico.

Mais perto 2...
No fim do ano passado, a história de Madalena Gordiniano, que
passou quase toda a vida trabalhando em condições semelhantes à
escravidão, chocou o Brasil. A mulher que, aos 8 anos de idade, foi
pedir um pedaço de pão e acabou servindo a uma família por 38
anos, nunca recebeu salário nem direitos trabalhistas, vivia reclusa,
foi forçada a casar e chegou até a pedir comida e sabonete para
vizinhos.
O calvário de Madalena só chegou ao fim em novembro de 2020,
quando, após denúncia, ela foi resgatada por auditores fiscais do
trabalho em um apartamento na cidade de Patos de Minas (MG). Vivia
num cômodo que não tinha sequer janelas.
O vice-coordenador nacional da Conaete destaca o perfil desses
escravos modernos: 70% dos resgatados são pardos ou negros, “o
que inclusive é revelador da persistência do racismo estrutural no
país, pois a cor de hoje ainda reflete a dos escravos de antigamente”,
analisa. A maioria deles são homens e com grau baixo de
escolaridade. O estado de Minas Gerais é o que possui mais casos de
trabalhos análogos à escravidão.
Fontes: Repórter Brasil e Observatório do 3º Setor

O tráfico de crianças

O tráfico de crianças envolve o recrutamento, transporte,
transferência, abrigo ou recebimento de crianças para fins de
exploração. A exploração sexual comercial de crianças pode assumir
muitas formas, inclusive forçando uma criança à prostituição e à
pornografia infantil, alimentando redes de pedofilia. A exploração
infantil também pode envolver trabalho ou serviços forçados (em
plantações, minas, fábricas), escravidão, servidão, remoção de
órgãos, adoção internacional ilegal, tráfico para casamento precoce,
recrutamento como soldados, para uso na mendicância ou ainda
como atletas (sobretudo como jogadores de futebol).

O tráfico de crianças constitui
uma das mais graves violações
dos direitos humanos no
mundo atual e ocorre em todas
as regiões do mundo. No
entanto, foi somente na última
década que as consequências
desta
prática
ganharam
notoriedade
internacional,
devido ao aumento drástico na
investigação e ação públicas. A
cada ano, centenas de milhares
de
crianças
são
contrabandeadas através das
fronteiras e vendidas como
objetos.
Sem
direito
à
educação, à saúde, a crescer
dentro de uma família ou da
proteção contra abusos, estas
crianças são exploradas por
adultos, enquanto o seu
desenvolvimento
físico
e
emocional e sua capacidade de
sobreviver estão ameaçados.
Entre janeiro de 2011 e junho
de 2019, o Disque 100 recebeu
683 denúncias de tráfico
humano em que as vítimas
eram crianças e adolescentes
no Brasil.

O tráfico de órgãos
O tráfico de órgãos consiste no recrutamento, transporte,
transferência, refúgio ou recepção de pessoas vivas ou mortas ou dos
respectivos órgãos por intermédio de ameaça ou utilização da força ou
outra forma de coacção, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de
uma posição de vulnerabilidade, ou da oferta ou recepção por terceiros
de pagamentos ou benefícios no sentido de conseguir a transferência
de controle sobre o potencial doador, para fins de exploração através
da remoção de órgãos para transplante.
O comércio dos transplantes é uma política ou prática segundo a qual
um órgão é tratado como uma mercadoria, nomeadamente sendo
comprado, vendido ou utilizado para obtenção de ganhos materiais.
(Declaração de Istambul, 2008).

O tráfico de órgãos é considerado uma forma de tráfico humano. Pode
acontecer das mais variadas formas. Em alguns casos, a vítima
consente em fornecer um órgão em troca de dinheiro. Em outros
casos, a vítima aceitou vender seu órgão em troca de dinheiro/bens,
mas não é paga (ou pagam menos que o acordado). Finalmente, a
vítima pode ter seu órgão removido sem seu conhecimento
(geralmente quando a vítima é tratada de outro problema de saúde,
real ou fraudado). Trabalhadores migrantes, moradores de rua e
pessoas analfabetas são particularmente vulneráveis a esse tipo de
exploração. O tráfico de órgãos é geralmente um crime organizado,
envolvendo vários cúmplices: o recrutador, o transportador, a equipe
médica, o intermediário e o comprador.
Interessados em tráfico de órgãos normalmente procuram por rins. A
atividade é muito lucrativa pois em muitos países há longas filas de
espera de pacientes esperando por transplante.
No Brasil, a preocupação em identificar e punir qualquer tipo de
tentativa de comércio de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo
humano para transplantes está expressa nas Leis nºs 9.434/1997 e
10.211/2001, e no Decreto nº 9.175/2017.

Menino teve os olhos extraídos pelas quadrilhas de tráfico de órgãos

Em 2003, a Operação Bisturi, da Polícia Federal, investigou
um esquema internacional envolvendo o Brasil, Israel,
África do Sul, e países da Europa. Os chefes da quadrilha
eram ex-policiais israelenses que, em parceria com
policiais militares e médicos de Pernambuco, recrutavam
pessoas das periferias do Recife que aceitassem vender um
dos rins. Os criminosos pagavam até vinte mil dólares por
cada órgão, e a cirurgia era realizada na África do Sul. Mais
de 30 pessoas foram indiciadas pelo crime, inclusive as
vítimas, que após a cirurgia, muitas vezes tornavam-se
recrutadores.
Segundo a ONU, a pobreza e as lacunas existentes na
legislação contribuem para o comércio ilegal de órgãos. A
pobreza é vista em todos os países com um grande
mercado negro de órgãos. Isso, no entanto, não é o único
fator que fomenta estes mercados ilegais, já que alguns
países sequer contam com legislação para impedi-los. Nas
Filipinas, por exemplo, a venda de órgãos foi legal até
2008. Antes disso, o país era um destino popular para
“turistas de transplante”. A Agência de Informações das
Filipinas, um ramo do governo, promovia pacotes de
transplante de rim "com tudo incluído", vendidos por cerca
de US$25 mil. No Irã a prática de vender um dos rins ainda
é legal. O país atualmente não tem listas de espera para
transplante renal. As vendas são legais e reguladas. A
Associação de Caridade para o Apoio à Pacientes Renais
(CASKP) e a Fundação de Caridade para Doenças Especiais
(CFSD) controlam o comércio de órgãos, com o apoio do
governo.
As organizações recrutam doadores e fazem testes para
garantir compatibilidade. Os valores pagos ao doador são,
em média, de US$1,2 mil.

O tráfico para fins sexuais

O tráfico de pessoas para fins sexuais é o mais comum praticado
dentro desse tipo penal, afetando cerca de 4,5 milhões de pessoas no
mundo, sendo 98% das vítimas mulheres e crianças. A maioria destas
vítimas já se encontra em situações abusivas no próprio país, de
modo que a fuga é difícil e perigosa. O tráfico de escravas brancas,
por exemplo, continua intenso. Cerca de duas mil jovens originárias
da ex-URSS foram levadas à força para Israel nos últimos anos e
obrigadas a prostituir-se.

Evolução legislativa
O conceito de tráfico humano para fins sexuais surgiu no âmbito
jurídico apenas no século XIX. Anteriormente a esta época era tratado
apenas como Lenocínio, crime relacionado à prostituição e
favorecimento à prostituição.

O termo lenocinium foi empregado pelos romanos na Lex Julia de
Adulteriis Coercendis (século I a.C.). Essa lei punia o marido que
tirasse proveito do adultério praticado pela própria esposa ou que não
repudiasse a adúltera pega em flagrante. O lenocínio ligado à
prostituição começou a ser punido em Roma a partir do advento do
Cristianismo. Mais tarde, durante a idade média, o lenocínio também
era punido, inclusive com a pena capital, especialmente o praticado
pelo pai ou marido em relação a seus filhos ou esposa.
No Brasil, as Ordenações Filipinas tratavam da matéria nos Títulos
XXXII – Dos alcoviteiros, e dos que em suas casas consentem a
mulheres fazerem mal de seus corpos – e XXXIII – Dos rufiões e
mulheres solteiras –, podendo ser aplicada a pena de morte. O Código
Criminal do Império, de 1830, não dispunha sobre a matéria. Já o
Código Criminal Republicano, de 1890, dispunha sobre o lenocínio
em capítulo próprio (arts. 277 e 278).
Somente a Lei nº 2.992/1915, em seu artigo 278, menciona de forma
mais específica o “constrangimento e obrigação” à atividade de
prostituição:

Artigo 278. Manter ou explorar casas de tolerancia, admitir na
casa em que residir, pessoas de sexos differentes, ou do
mesmo sexo, que ahi se reúnam para fins libidinosos; induzir
mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miseria, quer
constrangendo-as por intimidação ou ameaças a entregaremse á prostituição; prestar, por conta própria ou de outrem, sob
sua ou alheia responssabilidade, qualquer assistencia ou
auxílio ao commercio da prostituição:
Pena - de prisão cellular por um ou tres annos e multa de
1:000$ a 2:000$000.

O Código Penal de 1940, com a redação alterada em 2009, utiliza o
termo “tráfico de pessoa”, dispondo sobre a matéria no Capítulo V do
Título VI – Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição
ou outra forma de exploração sexual. A redação original, de 1940,
era: do lenocínio e do tráfico de mulheres. Nesse capítulo, têm-se
tipificados os seguintes delitos: mediação para servir a lascívia de
outrem (art. 227), favorecimento da prostituição ou outra forma de
exploração sexual (art. 228), manter estabelecimento em que ocorra
exploração sexual (art. 229), rufianismo (art. 230) e tráfico
internacional e interno de pessoa para fim de exploração sexual (arts.
231 e 231-A).

Com a adesão do Brasil ao “Protocolo Adicional à Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas”, sobreveio a
Lei nº 13.344/2016, que alterou o Código Penal, criando uma nova
política criminal baseada na unificação das formas de cometimento de
tráfico de pessoas sob uma única definição. A deficiência da legislação
penal sobre o tema vigente antes de 2016 veio a ser suprida pelo
advento desta Lei, que estabeleceu uma unidade racional e
sistemática ao tipo penal em questão, contribuindo para a resolução
do problema de “crimes espalhados”. Isto é, o tráfico de pessoas,
propriamente dito, estava “dividido” entre outros tipos penais como
crime de redução a condição análoga à escravidão, aliciamento de
trabalhador para fins de emigração, crimes de exploração sexual,
extração de órgãos e adoção ilegal de menores.

O Poder Judiciário
e o combate a estes crimes

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou, em 2015, a Resolução
nº 212, que instituiu o Fórum Nacional do Poder Judiciário para
Monitoramento e Efetividade das Demandas Relacionadas à
Exploração do Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao
Tráfico de Pessoas (FONTET), com o objetivo de elaborar estudos e
propor medidas para o aperfeiçoamento do sistema judicial quanto ao
tema.
A Portaria nº 65/2021 do CNJ designou os integrantes dos Comitês
Estaduais Judiciais de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em
Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas. O
representante da JFPR é o Juiz Federal Substituto Paulo Sérgio
Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, especializada em matéria
criminal.

Curiosidades
Nádia Murad, Prêmio
Nobel da Paz 2018, foi
escrava sexual do
Estado Islâmico

Nadia Murad foi a primeira
vítima de tráfico humano a ser
Embaixadora da Boa Vontade
das Nações Unidas, e a
receber o Prêmio Nobel da Paz
em 2018, por catalisar a ação
internacional para acabar com
o tráfico de mulheres e a
violência sexual em conflitos
armados.
Nadia, jovem iraquiana de 25 anos, foi capturada pelo Estado Islâmico
(EI) e usada como escrava sexual. Depois de conseguir escapar,
refugiou-se na Alemanha e se tornou uma das mais importantes
representantes das milhares de mulheres que sobreviveram ao
cárcere sexual do grupo terrorista.
Nascida na região do Monte Sinjar, no norte do Iraque, Nadia só fala
kurmanji, o dialeto local. Ela é membro da etnia yazidi, um dos
maiores inimigos do Estado Islâmico no Oriente Médio.

Por não seguirem Alá, os yazidis viraram alvo de sua fúria. Desde
2013, o EI faz investidas contra as minorias religiosas do Iraque e da
Síria porque consideram infiéis os seguidores de outras crenças.
Nesses ataques, matam homens e mulheres casadas e sequestram
meninas para torná-las escravas sexuais.
Foi o que aconteceu com Nadia em agosto de 2014, quando viu sua
família ser dizimada por um grupo de criminosos. Depois de três
meses nas mãos da milícia, em que sofreu estupros diários, abusos
físicos e psicológicos, conseguiu fugir para um campo de refugiados.
Livre, passou a viajar o mundo dando palestras e fazendo reuniões
com políticos da Europa e dos Estados Unidos para chamar atenção
para o genocídio que o Estado Islâmico está cometendo contra seu
povo.
Leia aqui a entrevista e a história completa de Nadia Murad.

Para saber mais

Filme
Tráfico de Mulheres (“Trafficked”,
EUA, 2017), baseado em histórias
reais. Após serem traficadas
através de uma elaborada rede
global de tráfico de pessoas,
órgãos e drogas, três meninas
acabam em um bordel no Texas
como escravas sexuais. Elas juntam
suas forças para tentar escapar e
reconquistar sua liberdade.

Documentário
"Encantos e Desencanto em Rede" (TV Brasil Gov, 2012),
retrata o tráfico internacional de mulheres para fins de
exploração sexual. O documentário é fruto da pesquisa
"Tráfico de Mulheres em Goiânia, Olhares Sobre as
Necessidades das Mulheres Traficadas", desenvolvida por
pesquisadores da PUC e da Universidade Federal de
Goiás.

Livros

Escravidão Contemporânea
Leonardo Sakamoto (org.),
Editora Contexto

Todo ano, milhares de pessoas são traficadas e
submetidas a condições desumanas de serviço e
impedidas de romper a relação com o empregador. Não
raro, são impedidas de se desligar do trabalho até
concluírem a tarefa para a qual foram aliciadas, sob
ameaças que vão de torturas psicológicas a
espancamentos e assassinatos. Pessoas que têm sua
dignidade arrancada por um regime de trabalho escravo.
Este livro, organizado por Leonardo Sakamoto, reúne
grandes especialistas nacionais e estrangeiros que
mostram o que é o trabalho escravo contemporâneo, sua
história recente, como ele se insere no Brasil e no mundo,
o que tem sido feito para erradicá-lo, e por que tem sido
tão difícil combatê-lo. Uma obra necessária, uma
ferramenta para uma das mais importantes batalhas de
nosso tempo. Afinal, enquanto qualquer ser humano for
vítima de trabalho escravo, a humanidade não será, de
fato, livre. R$ 28,90 na Amazon.

Tráfico de Pessoas no Brasil
Gleyce Anne Cardoso,
Juruá Editora

A obra tem como objetivo analisar os aspectos normativos
do tráfico de pessoas no Brasil. A relevância acadêmica e
social do tema se justifica por ser o tráfico de pessoas
tema de crescente preocupação mundial. Principalmente
na última década, a prática do tráfico de pessoas ganhou
destaque nos noticiários e campanhas de conscientização,
englobando discussões sobre Direitos Humanos e
escravidão contemporânea, superando o senso comum
sobre o assunto e destacando sua relevância no aspecto
jurídico.O trabalho empreendido tem um caráter teórico,
valendo-se de pesquisa bibliográfica para sua consecução.
Inicialmente, foi importante resgatar a história do tráfico
de pessoas a partir da análise dos primeiros instrumentos
internacionais
de
combate.
Após,
o
conceito
contemporâneo sobre a definição jurídica de tráfico de
pessoas. Posteriormente, foi analisada a legislação
brasileira sobre o tráfico de pessoas, passando pela
Constituição da República ao Código Penal. R$ 49,90 na
Amazon.
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